
 إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية على دافعية اإلنجاز   "تأثير
 في كرة اليد  من الوثب عاليا   أداء التصويب ومستوى

 " كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لطالبات 
 

 أبودنيا  نبوى* أ.م.د/ نورا عبدالمجيد 

مختلف مجاالت الحياة وبخاصة    في  ن ما يميز عصرنا الحالي النمو والتطور بسرعة فائقة أ
االنسانية قادرة على خلق جيل  ،  المعرفة  المتبعة  التعليمية  االساليب  تعد  لم  السريع  التطور  هذا  وفي 

جعل المسئولية ملقاة على عاتق المؤسسات ي، وهذا ما  المعارف  ا الكم منكل هذ   ب يستطيع ان يستوع
إلعداد ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة الى لتحسين طرق واساليب التعليم  ،  تكبر يوما بعد يوم  التربوية

 البرامج التعليمية المناسبة. 
الحفظ عن    ومن االتجاهات الحديثة في مجال التربية والتعليم ضرورة التحول من التعلم بطرق 

 Active)  التعلم النشطيعني استقبال المعلومات وحفظها إلى    والذي  (Rote Learningظهر قلب)

Learning)    ،ويعني مناقشة المتعلم والتعبير عن آرائه وأفكاره بحرية وتبادل اآلراء واألفكار مع زمالئه
بين المفاهيم وربطها بما هو في ذهنه وما يعرفه عنها أو    ودراسة العالقات بين الموضوعات والروابط

 ( 128:  13).ةية وحياتية، حتى يكون لتعلمه معنى وهدًفا ووظيفمواقف علم لمعلومات فيتطبيق هذه ا
والجامعات هذه    وقد يتساءل الكثيرون لماذا التعلم النشط مهم بالنسبة لطلبة المدارس والمعاهد 

أسالفهم    أن طلبة اليوم يختلفون عن  األيام؟ وتوجد في الحقيقة إجابات عديدة لهذا السؤال، يتمثل أولها في
أكبر نحو التكنولوجيا ونحو البيئة التعليمية التعلمية التي    من الطلبة السابقين، وأن طلبة اليوم لديهم توجه

 . األجهزة واألدوات المالئمة للتعلم النشط تعتمد على التعامل السريع مع
(29 :45 ) 

من    اد بها المتعلم بإرش، يقوم  ةالمختلف  طةاألنشمد على مجموعة من  تالتعلم النشط يع ا أن  كم
الموقف التعليمي حيث   ي على تفاعل المتعلم فد  إذ أنه فلسفة تربوية تعتم ،ي المعلم أثناء الموقف التعليم

أساليب التعلم النشط وهي تقوم على    نأنها تهدف الى تفعيل دور المتعلم، والخرائط الذهنية تعتبر م
ال في  عقلية  بصورة  الدراسي  المحتوى  ال  ،أليسرا   دماغترتيب  وظائف    له  لإلنسان  األيسردماغ  إن 

 ( 53: 8.)دةعدي
، يتقنية تخطيطية تحاكي عمل الدماغ بشكل مشع وغير خط اإللكترونيةالذهنية  ائطالخر وتعد 
،  والصورة  ون القدرة على التفكير المنظم ومعالجة المعلومات، وتوظيف الل  لتحسين  اآلليب  وتستخدم الحاس
والخط   وتكم   محتوى عين    للتعبير والنص    تساعد   اأنه   في  اإللكترونية  الذهنية  الخرائط   أهميةن  العقل، 

 المهارات   ض بع  وتنميةنفس  ال   علي  واالعتماد ،  اإليجابي  المستمر  والتعلم  التعاوني   التعلم   علي  المتعلم
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التفكاالجتماعية تنمية  للمتعلم اإلبداعيير  ، كما تسهم في  وتفاعلهم مع    ،تفكيرهم  بتنميةين  ، و تسمح 
تقديم    إلى  افةباإلض  ة،متكامل  تفكيريةوين بيئية  المحتوى، كما تساعد المتعلم على المشاركة الفعلية في تك

(، 152:  2ومهاراتهم.)   همر ابتطوير أفكعن أعمالهم بشكل يسمح    للمتعلمين رية  تغذية راجعة سريعة بص
(6 :239 ) 

 يث ح  ،في ذلك  المتبعة  االستراتيجيات م  من أه  اإللكترونية  الذهنية  الخرائط  استراتيجيةر  وتعتب
  ار األفكبسهولة، كما تساعد على ربط    ةتساعد على تجميع المعلومات وتوصيلها إلى عقل الطالبانها  

 يادة ترجاع المعلومات، وتجعل التعلم أكثر متعة وتطوير الذاكرة، وز بعضها ببعضها، وتسهل عملية اس
  رامج باليد أو باستخدام ب   اإم  الذهنيةة  طاء صورة شاملة عن الموضوع، ويمكن رسم الخريطالتركيز وإع

 ( 27: 7).األلىالحاسب 
 تقوم فعالة  تعليمية إستراتيجية تعد  الذهنية الخريطةإلى أن    مBuzan("2006)  بوزان"  ويشير

 المقروءة الفكرة تحول خريطة، شكل على وكلمات  رسومات   بواسطة الكتب  في المقروءة المعلومات  بربط
 المتعلم تعطي حيث  واحدة  ورقة في واألشكال ،باأللوان ممزوجة مختصرة أشكاالً  تحوي  خريطة  إلى

  البيانات  وترسيخ ،  الموضوع عن السابقة معلوماته مراجعة فرصة  وتمنحه التفكير، من واسعة مساحة
    (107:26.)الذهنية المعرفة مناطق في الجديدة والمعلومات 

اإلنجاز شر وتعتبر   الجيد دافعية  التعلم  عملية  في  أساسي  في،  ط  الرغبة  توفر  البحث   حيث 
  مؤشراً الدافعية أيًضا    تعد كما  (،  863:  23همات التعليمية )وخوض المخاطر والمعرفة والمثابرة في الم

الدراسي، حيث   مباشراً   ومؤثراً  أداء الطالب وعلى تحصيلهم  تفسير كثير من مظاهر    على  أنه يمكن 
الفرد السل دافعية  اإلنساني في ضوء  أداء  ،وك  أو    نظًرا ألن  بأعمال معينة  القيام  الفرد وإصراره على 

 (134:  22) .المواقف على ما لديه من دافعية مواصلة هذه األعمال يتوقف في معظم
وتعد دافعية اإلنجاز الرغبة في المشاركة أو العمل في النشاطات العقلية المعقدة أو الحاجة إلي  
العالية من   المعايير  إلي  والوصول   ، الصعبة  المهمات  فإنجاز  فرد آلخر  تختلف من  وهي  المعرفة، 

 ( 185:27مهم جدًا للبعض بينما البعض اآلخر يعتبر النجاح بأي طريقة كافيًا.)  شيءاإلنجاز 
وتقوم  ومن خالل   المنوفية  جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  تدريس  هيئة  كعضو  الباحثة  عمل 

التصويب من الوثب عاليًا    مستوى أداءإنخفاض   ت الحظ بتدريس مادة كرة اليد لطالبات التخصص فقد 
وظهر ذلك بصورة واضحة من خالل    ،محاضرات ال  فيبالرغم من اإلنتظام    ،خصص لدي طالبات الت

  ة رى الباحث تو   األمر الذى يمثل وجود مشكلة تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها،اختبارات اعمال السنة،  
األسباب   أحد  يكون  قد  تحقيق   التيأنه  إلى عدم  التخصص    تؤدى    في عالية  أداء  مستويات  طالبات 

فقط على   واالعتماد   ،عليميةالعملية الت  في بالطرق الحديثة  الوثب عاليًا إلى عدم اإلهتمام    التصويب من
الشرح والنموذج المتبعة  ينعكس سلبيًا على    ،الطريقة  الذى  المهارات األمر  اداء  وأيضًا عدم   ،مستوي 

 .للطالبات  اإلهتمام بتنمية الدافع لإلنجاز أثناء العملية التعليمية
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في مجال تعلم  إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية  باإلضافة الى ذلك ومن منطلق استخدام  
هريكرات ومكاريمي  المهارات الحركية المختلفة فقد اكدت الكثير من نتائج البحوث والدراسات ومنها دراسة  

Harkirat, Makarimi  "(2010م)(28  ،)ودراسة    (،18)(م2012)  "ليلى شرف الدين إمام"  ودراسة
إستراتيجية  أهمية  ، على  (12)  (م2017)"فادية على احمد"ودراسة  (،  5)(م2015)  "تامر جمال عرفة"

، وهذا الرياضات الفردية والجماعية  العبي المهارات الحركية لدى  علم  ت  فيالخرائط الذهنية اإللكترونية  
  دافعية اإلنجاز ومستوى   وتطويرفي تنمية  إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية  ما دفع الباحثة الستخدام  

لما اثبته في  كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لطالبات أداء التصويب من الوثب عاليًا في كرة اليد 
 فاعلية في عملية التعلم. 

الخرائط    استخدام  تأثير  مدى  على  التعرف  بهدف  أجريت   التي  الدراسات   تعدد   من  الرغم  وعلى
  لم   النظرية  وقراءتها  الباحثة  علم  حد   علي   الدراسات   هذه  أن   إال   التعليمية  العملية  فيالذهنية اإللكترونية  

ويب أداء التص  دافعية اإلنجاز ومستوى   وتأثيرها علىالخرائط الذهنية اإللكترونية    استخدام  إلي  تتطرق 
اليد  الخرائط الذهنية    باستخدام  تعليمي  برنامج  تصميم  إلى  الباحثة  دفع  مما  ،من الوثب عاليًا في كرة 

تأثيره  اإللكترونية   اإلنجاز ومستوى علي  ومعرفة  اليد   دافعية  الوثب عاليًا في كرة  التصويب من  أداء 
 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية. لطالبات 

 هدف البحث:  -

تأثير إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية على دافعية اإلنجاز  يهدف البحث الى التعرف على  
 . ية الرياضية جامعة المنوفيةومستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا في كرة اليد لطالبات كلية الترب 

 فروض البحث:  -

المستخدمة    -1 التجريبية  للمجموعة  والبعدية  القبلية  القياسات  بين متوسط  دالة إحصائيًا  توجد فروق 
دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا  على  إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية 

 لصالح القياسات البعدية.جامعة المنوفية كلية التربية الرياضية  البات لطفي كرة اليد 
المستخدمة   -2 الضابطة  للمجموعة  والبعدية  القبلية  القياسات  بين متوسط  دالة إحصائيًا  توجد فروق 

دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا في  لي  ( عالشرح والنموذجالطريقة المتبعة )
 لصالح القياسات البعدية.جامعة المنوفية  كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في القياسات البعدية في    - 3
  كلية التربية الرياضية   البات لطصويب من الوثب عاليًا في كرة اليد  دافعية اإلنجاز ومستوى أداء الت

 لصالح المجموعة التجريبية. جامعة المنوفية 
دافعية  يوجد نسب تحسن بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في    - 4

جامعة    لية التربية الرياضيةاإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا في كرة اليد لطالبات ك
 . المنوفية

 مصطلحات البحث:  -
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                   :الذهنية الخرائط استراتيجيه -1
 وتتدرج ةيالرئيس  األفكار منه مركزي تتفرع أو رئيسي مفهوم يشمل تخطيطي شكل عن عبارة"   هي

   (74: 24)." ورسومات  وألوان رموز وتحتوي على شموالً  األقل إلى شموالً  األكثر من المعلومات  فيها
 :  دافعية اإلنجاز -2

ومثابرته في سبيل بلوغ    إستعداد نسبي في الشخصية يحدد مدي سعي اإلنسان أو الفرد،"هي  
وذلك في المواقف التي تتضمن تقييم األداء في ضوء مستوي    ،نجاح يترتب عليه نوع معين من اإلشباع

  (90: 1)".االمتيازمحدد من 
 الدراسات السابقة:  -

ط الذهنية  ائالخر تأثير  بدراسة بعنوان "   (م2010)  " Harkirat, Makarimi"هريكرات ومكاريمي    قام  -1
الخرائط الذهنية البنائية والمنهج    ر تأثيمقارنة  الى  ستهدفت  وأ  "،للطالب على التحصيل المعرفي  بنائية  ال

،  على نوع التركيبة الذهنية للطلبة وتصورات الطلبة الذين يدرسون باستخدام الخرائط الذهنية  التقليدي
تم    ،بمدرسة مختلطة بروني  طالبةطالب و (  140على عينة قوامها )   ،التجريبيالمنهج    انستخدم الباحث أو 

 ات ومن أدوات البحث: إختبار ،  إلى مجموعتين متساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة  ن تقسيمه
النتائج:  معرفي،  إختبار  ،  مهارية أهم  ذات  ومن  فروق  طلبة  داللةجود  لصالح  المجموعة    إحصائية 

كانت تركيبتهم الذهنية    نحو البنائية وأن طلبة مجموعة الخرائط الذهنية التجريبية وذلك بالنسبة لتصوراتهم  
 ( 28).ومترابطة بشكل منظم وأفضل من طلبة الضابطة المجموعةشاملة 

فاعلية إستخدام الخريطة الذهنية اإللكترونية  بدراسة بعنوان "  (م2012)  "ليلى شرف الدين إمام"  قامت   -2
ستهدفت التعرف على وأ  "،على التحصيل المعرفي وعالقته بمستوى األداء المهارى في التعبير الحركي

فاعلية إستخدام الخريطة الذهنية اإللكترونية على التحصيل المعرفي وعالقته بمستوى األداء المهارى في 
ثة بكلية  طالبة بالفرقة الثال(  40على عينة قوامها )  ،التجريبيالمنهج    ةالباحث  ت ستخدمأ، و التعبير الحركي

ومن  ،  تين متساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطةإلى مجموع   نتم تقسيمه  التربية الرياضية بنات،
إختبار  البحث:  النتائج:  معرفي،  إختبار    ،مهارية  ات أدوات  أهم  الذهنية ومن  الخريطة  إستخدام  فاعلية 

 (18).اإللكترونية في تحسين مستوى األداء المهارى في التعبير الحركي
فاعلية إستخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم المبرمجة  بعنوان "بدراسة    (م2015)   "تامر جمال عرفة"  قام  -3

وأستهدفت التعرف على فاعلية إستخدام إستراتيجية    "،المبارزة  فيض المهارات األساسية  على تعلم بع
األساسية   المهارات  بعض  تعلم  على  المبرمجة  المفاهيم  و المبارزة  فيخرائط  الباحثأ،  المنهج    ةستخدم 

  ن تم تقسيمه  ،طالبًا بالفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة بنها( 60على عينة قوامها ) ،التجريبي
في    مهارية   ات ومن أدوات البحث: إختبار ،  إلى مجموعتين متساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة

  في ط المفاهيم المبرمجة  نفذت إستراتيجية خرائ   التي تفوق المجموعة التجريبية  ومن أهم النتائج:  ،  المبارزة
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األساسية   المهارات  أداء  الضابطة    فيمستوى  المجموعة  على  الطريقة    استخدمت   والتيالمبارزة 
 (5) .التقليدية

تأثير إستخدام خرائط المفاهيم على التحصيل  بدراسة بعنوان "(  م2015)  "محمد محمد صالح"  امق  -4
وأستهدفت التعرف على تأثير إستخدام خرائط    "،المرحلة اإلعداديةياضية لتالميذ  المعرفي بدرس التربية الر 
ستخدم الباحث أ، و ية بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعداد   المعرفيالمفاهيم على التحصيل  

إلى مجموعتين    نتم تقسيمه   ،اإلعدادى( تلميذًا بالصف األول  71)على عينة قوامها    ،التجريبيالمنهج  
  ات ومن أدوات البحث: إختبار ،  تلميذ   (35وقوامها )  واألخرى ضابطة  تلميذ (  36وقوامها )  إحداهما تجريبية

زيادة مستوى التحصيل    فيفاعلية إستخدام خرائط المفاهيم  ومن أهم النتائج:  ،  اختبار معرفي  ،مهارية
 ( 20).بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية المعرفي

  الخرائط   استراتيجيةفاعلية  بدراسة بعنوان "(  م2016)  "ايمان النحاس على ومايسة محمد ربيع"  قامت   -5
مسابقات  حن  هتجاواال   المهارى   والمستوى   المعرفيالتحصيل    في  اإللكترونيةالذهنية   مقرر    الميدان و 

على  وأ  "،والمضمار التعرف  للمقرر  فاعلية  ستهدفت  االلكترونية  الذهنية  الخرائط  استراتيجية  استخدام 
واالداء   الدراسي  التحصيل  من  كل  على  والمضمار  الميدان  لمسابقات  واالتجاهات    المهارى النظري 

  طالبة ( 134على عينة قوامها )  ،التجريبيالمنهج  تان الباحث  ت ستخدمأ، و لطالبات كلية التربية الرياضية
( 70وقوامها )  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية  نتم تقسيمه   التربية الرياضية بنات،  بكلية  بالفرقة الثانية

ومقياس االتجاه  ،  مهارية   ات ومن أدوات البحث: إختبار ،  ( طالبة64وقوامها )  واألخرى ضابطة  طالبة
ي  حصائيًا بين متوسط فروق ذات داللة اتوجد  ومن أهم النتائج:  ،  نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار

  المهارى مستوي التحصيل المعرفي ومستوي االداء    فيالقياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية  
 ( 3).لمقرر مسابقات الميدان والمضمار ولصالح المجموعة التجريبية

السيد"   قام  -6 محمد  "  (م2016)  "مؤمن  بعنوان  المدعمة  بدراسة  الذهنية  الخرائط  إستراتيجية  فاعلية 
الفائقة القفز    في  بالوسائط  من  التصويب  مهارة  السلة  فيتعلم  على  "،كرة  التعرف    فاعلية   وأستهدفت 

من    التصويب   مهارةأداء    مستوى   علي  الفائقة  بالوسائط   المدعمة  الذهنيةئط  ار الخ   اتيجيةاستر   تخداماس
ستخدم أ، و مدينة السادات   جامعية   الرياضية  التربية  بكلية  األولية  لفرقب االكرة السلة لدي ط  فيالقفز  
بالفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة    طالب (  24على عينة قوامها )  ،التجريبيالمنهج    ةالباحث

ومن أدوات ،  إلى مجموعتين متساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة  ن تم تقسيمه   ،مدينة السادات 
د ار تفوق أف ومن أهم النتائج:  ،  التصويب بالقفز بثالث نقاطفي    مهارية   ات إختبار اختبارات بدنية و البحث:  

مهارة التصويب    توى أداءالقياسات البعدية لمس   فيد المجموعة الضابطة  ار المجموعة التجريبية على أف
 (21).كرة السلة فيمن القفز 

الخرائط الذهنية على تعلم بعض المهارات   تأثير بدراسة بعنوان "  (م2017)  " فادية على احمد"  قامت   - 7
  إلكساب بإستخدام الخرائط الذهنية    تعليميعداد برنامج  إ ستهدفت  وأ  "،االساسية لتالميذ المرحلة االبتدائية
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وتحسين مستوى أداء بعض المهارات األساسية لمهارات الكرة الطائرة بدرس    التالميذ بعض المعارف
ن تالميذ الصف م  تلميذ (  40على عينة قوامها )  ،التجريبيالمنهج    ة الباحث  ت ستخدمأ، و التربية الرياضية

ومن أدوات ،  إلى مجموعتين متساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة  نتم تقسيمه   ،االبتدائيالسادس  
تعد من اإلستراتيجيات الهامة    الذهنيةالخرائط  ومن أهم النتائج:  معرفي،  إختبار  ،  مهارية  ات البحث: إختبار 

التعليم بها وكان لها األثر األكبر واألكثر فعالية من األسلوب    التي على تعلم المهارات   التقليدييتم 
 (12).مما يدل على مدى فاعليتها لمعرفياقيد البحث والتحصيل  الطائرةللكرة  األساسية
 : السابقةمن الدراسات  االستفادة

  التعليمي   البرنامج   أهداف  وتحديد   البحث   منهجية  اختيار  في  الباحثة  السابقة  الدراسات   ساعدت  
 سواء  البيانات   جمع  أدوات  اختيار  إلى  باإلضافة  ،جية الخرائط الذهنية اإللكترونيةإستراتي  تصميم  وكذلك
  وكذلك  وحدة،  كل  وزمن  التعليمية  الوحدات  وعدد   البرنامج  لتطبيق  الزمنية  المدة   تحديد و   مهارية،  بدنية،
 هذه   نتائج  من  الباحثة  استفاد   كما   الماثل،  البحث   بيانات   لمعالجة   المناسبة  اإلحصائية   األساليب   أفضل

 . الماثل البحث  نتائج ومناقشة  تفسير في الدراسات 
 إجراءات البحث:  -
 منهج البحث:  -1

البحث، وذلك بإتباع التصميم التجريبي  استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمناسبته لطبيعة هذا  
 لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة باستخدام القياسات القبلية والبعدية. 

 مجتمع وعينة البحث:  -2

يتمثل مجتمع البحث من طالبات الفرقة الثالثة )تخصص كرة اليد( بكلية التربية الرياضية جامعة  
( طالبة، وقد قامت الباحثة باختيار عينة  30م( والبالغ عددهم )2020م/2019المنوفية للعام الجامعي ) 

( عددهم  والبالغ  العمدية  بالطريقة  )28البحث  مئوية  بنسبة  طالبة  الباحثة  93.33(  قامت  حيث   ،)٪
(  20( طالبات إلجراء الدراسة االستطالعية عليهم، وبذلك اصبحت عينة البحث االساسية )8باستبعاد ) 

إستراتيجية الخرائط  ( طالبات واتبع معها  10عتين، مجموعة تجريبية قوامها )طالبة قسمت الى مجمو 
ا  المتبعة )الشرح  10، ومجموعة ضابطة قوامها )إللكترونيةالذهنية  الطريقة  اتبع معها  ( طالبات ولقد 

االختبارات، والنموذج(، كما قامت الباحثة باستبعاد طالبتين لتكرار غيابهم باإلضافة الى عدم استكمال  
 ( يوضح ذلك.1وجدول )

 
 ( 1جدول )

 توصيف عينة البحث 
 المستبعدون  العينة االستطالعية المجموعة الضابطة ةالمجموعة التجريبي العينة الكلية مجتمع البحث

 ٪ العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪ العدد 
30 100 28 93.33 10 33.33 10 33.33 8 26.67 2 6.67 
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 تجانس أفراد العينة:  -
بإجراء التجانس بين أفراد العينة في ضوء المتغيرات التالية: معدالت النمو )العمر   ةالباحث  ت قام  

ومستوى    ،الخاصة بكرة اليد   والمتغيرات البدنيةالزمني، الطول، الوزن(، الذكاء كأحد القدرات العقلية،  
وذلك وفقا لما تبين من بعض الدراسات السابقة حيث   ،دافعية االنجازو أداء التصويب من الوثب عاليًا،

( يوضح التجانس بين 2أوضحت عملية ضبط المتغيرات البحثية وطرق تجانس أفراد العينة وجدول ) 
 أفراد العينة.

 (  2جدول )
 28ن=                    قيد البحث  تجانس عينة البحث في جميع المتغيرات

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
معامل   الوسيط  المعياري 

 االلتواء 

النمو
 0.70- 19.80 0.43 19.70 سنة العمر الزمني 

 0.97 169.00 1.89 169.61 سم الطول 
  0.22- 67.00 1.90 66.86 كجم الوزن 

 0.55 35.00 1.58 35.29 درجة الذكاء

البدني
 

 0.48- 163.00 1.63 162.74 سم القدرة العضلية للرجلين 
 0.58- 16.70 0.36 16.63 متر  القدرة العضلية للذراعين 

 0.88 8.00 0.75 8.22 ثانية  السرعة االنتقالية 
 1.73 10.50 0.26 10.65 درجة المرونة 
 0.47- 14.00 1.34 13.79 ثانية  الرشاقة 

المهارى 
 2.00 1.00 0.69 1.46 درجة تصويبات على المربع اليمين 5 

 0.65 1.00 0.65 1.14 درجة تصويبات على المربع اليسار 5
 1.22- 3.00 0.96 2.61 درجة اجمالي التصويب على المربعات

 0.49 40.00 0.91 40.15 درجة دافعية االنجاز 

( المتوسحححط الحسحححابي واالنحراف المعياري وعيمة معامل االلتواء لعينة البحث 2يوضحححح جدول )  
( حيححث يتضححححححححححححححح أن عيم  دافعيححة االنجححاز  –  المهححاريححة  –البححدنيححة    -الححذكححاء    –المتغيرات )النموفي جميع  

األمر الذي يشحححير  (  3±انحصحححرت ما بين)( إي إنها 2.00،  1.22-معامالت االلتواء تراوحت ما بين )
 إلى إعتدالية توزيع العينة في جميع هذه المتغيرات.

 
 أفراد العينة:   تكافؤ  -

متغيرات  جميع المتغيرات قيححد البحححث    فيالبحححث    مجموعتيالتكححافؤ بين    بححإيجححاد   ةالبححاحثحح  ت قححامحح
ومسححححتوى أداء التصححححويب من الوثب عاليًا،  ، يد بكرة الالخاصححححة    بدنيةوالقدرات ال  معدالت النمو، والذكاء،

 والتجريبية.( يوضح التكافؤ بين أفراد المجموعتين الضابطة 3، وجدول )ودافعية االنجاز
 ( 3جدول )
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 متغيرات   داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
 10= 2=ن1ن والمتغيرات البدنية والمهارية ودافعية االنجاز           النمو 

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

قيمة   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع س ع س )ت(

النمو
 1.84 0.23 19.85 0.45 19.54 سنة العمر الزمني 

 0.52 1.57 167.30 2.44 167.80 سم الطول 
  0.71 2.12 66.40 1.41 67.00 كجم الوزن 

 0.85 1.58 35.60 1.91 34.90 درجة الذكاء

البدنية 
 

 0.41 1.64 162.70 1.43 162.40 سم القدرة العضلية للرجلين 
 0.72 0.34 16.57 0.42 16.70 متر  القدرة العضلية للذراعين 

 0.88 0.74 8.10 0.70 8.40 ثانية  السرعة االنتقالية 
 0.34 0.19 10.68 0.30 10.72 درجة المرونة 
 0.92 0.35 13.70 0.34 13.85 ثانية  الرشاقة 

المهارى 
 0.61 0.67 1.30 0.71 1.50 درجة تصويبات على المربع اليمين 5 

 0.31 0.63 1.20 0.74 1.10 درجة تصويبات على المربع اليسار 5
 0.23 0.53 2.50 1.17 2.60 درجة اجمالي التصويب على المربعات

 0.89 1.05 40.00 0.84 40.40 درجة دافعية االنجاز 

 2.101= 0.05*عيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
دالة إحصائية عند مستوى  3يتضح من جدول )  المجموعتين    0.05( عدم وجود فروق  بين 

في   والضابطة  والذكاء،  التجريبية  النمو،  أداء معدالت  ومستوى  اليد،  بكرة  الخاصة  البدنية  والقدرات 
 ، مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في هذه المتغيرات.التصويب من الوثب عاليًا، ودافعية االنجاز

 :البيانات  جمع وادوات  وسائل  -

 : األجهزةو   األدوات -1
 .ألقرب سم جهاز الريستامير لقياس الطول ▪
 .ألقرب كجم ميزان الطبي لقياس الوزن   ▪
 .ألقرب سم شريط عياس لقياس المسافات   ▪
 .ثانيةألقرب جزء من الالزمن  قياسل إيقافساعة   ▪
 
 

 وسائل جمع البيانات:  -2
 : الذكاء اختبار  -أ

الذكاء  ةالباحث  ت استخدم اإلختبار    المصور  اختبار  هذا  صالح"أعد  ذكي    ، ( م1987)  "احمد 
ويعمتد على إدراك العالقة بين مجموعة    يهدف هذا اإلختبار إلى تقدير القدرة العقلية العامة لدى األفراد،و 
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(  60اإلختبار من )ويتكون    وإنتقاء الشكل المختلف من بين وحدات المجموعة،  من األشكال والصور،
 ( 2)ملحق .( دقائق10سؤااًل والمدة الزمنية لإلجابة عن األسئلة ) 

 : ها اختبارات و  يدكرة البالبدنية الخاصة القدرات : ب
المقررة  التصويب من الوثب عاليًا  مهارة  البدنية التي تؤثر على مستوى تعلم    قدرات لتحديد أهم ال  

، فقد تم الرجوع للدراسات جامعة المنوفية  )التخصص( بكلية التربية الرياضيةطالبات الفرقة الثالثة على 
فرهنك فرج محمد  "  (، ودراسة11م()2013")عمرو سيد فهمى"  السابقة منها على سبيل المثال دراسة

أن    ة الباحث  ت وجد وقد    (،4) م(2018)"بركاتي نصر الدين"دراسة    (،15م()2013)   "وازاد حسن عبدهللا
 للذراعين والرجلين،  القدرة العضلية هي  ة التصويب من الوثب عاليًا  البدنية ارتباطًا بمهار   قدرات الأكثر  

 ، وقد تم تحديد االختبارات التي تقيس هذه القدرات وهى:الرشاقة المرونة، ،السرعة االنتقالية
 الوثب الطويل من الثبات اختبار  ▪

 جرام800اختبار دفع كرة ناعمة زنة  ▪

 م من بدء عال30عدو اختبار  ▪

  م4x 10اختبار الجري االرتدادي  ▪

 اختبار ثني الجذع لألمام من الوقوف ▪

 القدرة العضلية للرجلينلقياس 
 لقياس القدرة العضلية للذراعين

 السرعة االنتقاليةلقياس 
 الرشاقةلقياس 

 ( 3)  لقياس المرونة   ملحق
 مقياس دافعية اإلنجاز:                -ج

اإلنجاز   ( لقياس دافعية1()1998)  "عت منصورإبراهيم قشقوش وطل"ام بتصميم هذا المقياس  ق
ارات المقياس في ضوء  عب  ( عبارة، وتتم اإلستجابة علي 32، ويتكون المقياس من )لدي طالب الجامعة

إلي دافع  وهي تشير    ( درجة64لدرجات المقياس ) ال(، ويبلغ الحد األقصى    -إستجابتين هما )نعم  
دافع إنجاز منخفض، ويصلح المقياس لقياس    اليوتشير  وهي  ،  ( درجة32الحد األدنى )، و إنجاز مرتفع

 (4) ملحق دافعية اإلنجاز لدى الجنسين.
 
 : التصويب من الوثب عاليا  مهارة قياس مستوى أداء   -د
قامت الباحثة بعمل    مهارة التصويب من الوثب عالياً لتحديد اهم االختبارات التي تقيس مهارة    

(، 14م()2010")فتحي احمد هاديمسح مرجعي للدراسات السابقة والمراجع العلمية في كرة اليد مثل "
و    (،16)م(2002)"كمال الدين عبد الرحمن درويش، قدري سيد مرسى، عماد الدين عباس أبوزيد"و
صبحى حسانين" محمد  الحميد اسماعيل،  اختبار    ة الباحث  ت (، وتوصل17)م(2002)" كمال عبد  الى 

ملحق    .(166:  21سم لقياس دقة التصويب من الوثب. )40×  40التصويب بالوثب عاليًا علي مربعين  
(5) 
 الدراسة االستطالعية:  -
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م  9/2019/ 29  م الي االحد 9/2019/ 22اجريت الدراسة االستطالعية في الفترة من االحد  
من مجتمع البحث  )تخصص كرة اليد(    من طالبات الفرقة الثالثةعلى عينة اختيرت بالطريقة العشوائية  
، حيث قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية للتعرف  ات ( طالب8وخارج عينة البحث االساسية وقوامها )

سهولة االختبارات، اختيار  على النواحي االدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالبحث، وهي التأكد من  
 الصدق(. –االماكن المناسبة إلجراء االختبارات، التأكد من المعامالت العلمية لالختبار )الثبات  

 الثبات(:  –المعامالت العلمية )الصدق 

 الصدق: -أ
الصدق   عاليًا  تم حساب معامل  الوثب  التصويب من  اداء مهارة  البدنية ومستوي  االختبارات 

مميزة، وهن طالبات الفرقة عن طريق صدق التمايز بأسلوب المقارنة بين المجموعة ال  ودافعية االنجاز
يد تخصص    الرابعة الرياضية    كرة  التربية  المنوفيةبكلية  ، واألخرى  ات ( طالب8)   نوبلغ عدده  جامعة 

حث االستطالعية  هي عينة الب بالكلية، و يزة من طالبات الفرقة الثالثة تخصص كرة يد  مجموعة غير مم
 ( يوضح ذلك.4، وجدول )ات ( طالب8) وعددهن

 ( 4جدول )
 8= 2=ن 1نلالختبارات البدنية والمهارية ودافعية االنجاز    معامل الصدق 

وحدة   االختبارات البدنية والمهارية 
 القياس 

 اختبار مان ويتني  العينة غير المميزة العينة المميزة 
متوسط 

 الرتب
مجموع  

 الرتب
متوسط 

 الرتب
مجموع  

 U Z الرتب
الداللة  

(P ) 
 0.001 3.419 0.00 100.00 12.50 36.00 4.50 سم اختبار الوثب الطويل من الثبات

 0.001 3.424 0.00 100.00 12.50 36.00 4.50 متر  جرام800اختبار دفع كرة ناعمة زنة 
 0.002 3.062 4.00 40.00 5.00 96.00 12.00 ثانية  م من بدء عال 30اختبار عدو 

 0.001 3.419 0.00 100.00 12.50 36.00 4.50 ثانية  م 10 ×4اختبار الجري االرتدادي 
 0.001 3.437 0.00 36.00 4.50 100.0 12.50 درجة اختبار ثني الجذع لألمام من الوقوف

 0.025 2.247 12.0 48.00 6.00 88.00 11.00 درجة تصويبات على المربع اليمين 5
 0.01 3.466 1.00 37.00 4.63 99.00 12.38 درجة تصويبات على المربع اليسار 5

 0.01 3.219 2.50 38.50 4.81 97.50 12.19 درجة اجمالي التصويب على المربعات
 0.001 3.414 0.00 100.00 12.50 36.00 4.50 درجة دافعية االنجاز

 ( جدول  من  المجموعة  4يتضح  بين  الفروق  ان  والغير(  االختبارات    المميزة  لجميع  مميزة 
 المختلفة.  مما يعني أن االختبارات صادقة وتميز بين المستويات ( P<0.05المستخدمة دالة احصائيًا )

 ثبات االختبار:  -ب
الثبات   معامل  حساب  التصويب تم  مهارة  اداء  ومستوي  البدنية  عاليًا    لالختبارات  الوثب  من 

االنجاز التطبيق  ودافعية  واعادة  االستمارة  تطبيق  طريق  عن   ،Test – Retest    العينة افراد  على 
م الى 9/2019/ 22  االحد   ( أيام في الفترة من7، وبفارق زمني قدره ) ات ( طالب8االستطالعية وعددهن )

 ( يوضح ذلك.5م، وجدول )9/2019/ 28
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 ( 5جدول )
 8ن=              ودافعية االنجازوالمهارية  لالختبارات البدنية  معامل الثبات 

وحدة   االختبارات البدنية والمهارية 
 القياس 

 ع س ع س قيمة "ر" التطبيق الثاني التطبيق االول 
 * 0.85 1.36 163.88 1.93 163.50 سم اختبار الوثب الطويل من الثبات

 * 0.98 0.34 16.69 0.33 16.64 متر  جرام800اختبار دفع كرة ناعمة زنة 

 * 0.82 0.89 7.75 0.83 8.13 ثانية  م من بدء عال 30اختبار عدو 
 * 0.90 0.17 10.43 0.28 10.54 ثانية  م 10 ×4اختبار الجري االرتدادي 

 * 0.89 0.27 13.95 0.35 13.84 درجة اختبار ثني الجذع لألمام من الوقوف
 * 0.88 0.71 1.75 0.74 1.63 درجة تصويبات على المربع اليمين 5
 * 0.84 0.46 1.25 0.64 1.13 درجة تصويبات على المربع اليسار 5

 * 0.92 1.20 3.00 1.16 2.75 درجة اجمالي التصويب على المربعات
 * 0.85 0.83 40.13 0.83 39.88 درجة دافعية االنجاز

 0.707= 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوي  
بين نتائج التطبيق    0.05( وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا عند مستوي  5يتضح من جدول ) 

، مما  من الوثب عاليًا ودافعية االنجاز  لالختبارات البدنية ومستوي اداء مهارة التصويب االول والثاني  
 . ات لك االختبار تيعطي داللة مباشرة على ثبات 

 ( 6ملحق ) البرنامج التعليمي:  -
 هدف البرنامج:  -1

وتحسين  بكرة اليد،  التصويب من الوثب عاليًا  مهارة  رفع مستوي اداء  إلى    التعليمييهدف البرنامج  
 .كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لطالبات دافعية اإلنجاز 

 اسس وضع البرنامج:  -2
 ان يراعي خصائص الطالبات واحتياجاتهم البدنية والنفسية والمهارية.  -

 امج قدرات الطالبات.ان يناسب محتوي البرن -

 . التعليميان يناسب محتوي البرنامج مع الهدف العام للبرنامج  -

 .التفاعلية مع الطالبات  ان يساعد البرنامج على تحقيق مبدأ -

 ان يراعي توفير االمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامج.  -

 ان يراعي عوامل االمن والسالمة حرصا على سالمة الطالبات.  -

 قدرات الطالبات.ان يتحدى  -

 ان يراعي الفروق الفردية بين الطالبات. -

 محتوي البرنامج:  -3
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مهارة    علىيتضمن محتوى البرنامج التعليمي باستخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية   
 .التصويب من الوثب عاليًا بكرة اليد 

 االمكانيات الالزمة لتنفيذ البرنامج:  -4
 سم.40×  40مربعات تصويب   -

 مقعد سويدي. -

 كرات طبية.  -
 ملعب كرة يد. -
 كرات يد. -
 اقماع. -

 عدد من اجهزة الحاسب االلي. -

 . إستراتيجية الخرائط الذهنية( مخزن علية CDقرص ضوئي مدمج ) -

 االطار العام لتنفيذ البرنامج:  -5
( اسابيع،  4لمدة )يتم تنفيذ البرنامج من خالل وحدات تعليمية، وذلك بواقع وحدتين اسبوعيًا  

( البرنامج  يتضمن  )8وبذلك  الوحدة  تنفيذ  وزمن  تعليمية،  وحدات  محاضرة  90(  زمن  وهي  دعيقة   )
 ، وتفاصيل الوحدة التعليمية على النحو التالي:كرة اليد  فيالتخصص 

 ( دقائق.7) اآلليشاهدة نموذج للمهارة من خالل الحاسب قراءة النص المكتوب وم -
 ( دقائق. 10اإلحماء )  -
 ( دعيقة.28) الرئيسيالجزء  -
 . الدراسيرى الذى يتضمنها المقرر للمهارات األخ تعليمي ( دعيقة نشاط  40) -
 ( دقائق. 5الختام ) -
 قيادات التنفيذ:   -6

( مساعدين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  2ومعها ) قامت الباحثة بتنفيذ البرنامج بنفسها  
المنوفية جامعة  المجموعة  7)  لحقم  الرياضية  مع  المتبع  البرنامج  بتطبيق  الباحثة  قامت  وكذلك   ،)

 الضابطة بنفسها. 
 

 التقويم الختامي: -7
 تمثلت طريقة التقويم المستخدمة بالبرنامج فيما يلي:

 التقويم المبدئي: -أ
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حديد مستوي التعلم والنقاط التي  ويتم قبل البدء في تنفيذ البرنامج ويعطي معلومات مهمة على ت 
الت منها  البدنية   وتشتمل على  طالبةبدأ  الوثب عالي   ومستوى   االختبارات  التصويب من  ومقياس    أداء 

 . دافعية اإلنجاز
 التقويم الختامي: -ب

مج وذلك للتعرف على مدي ما تحقق من االهداف وهو الذي يجري بعد االنتهاء من تنفيذ البرنا 
أداء   مستوى لتقدير اثره بعد االنتهاء من تطبيقه ويتم هذا التقويم من خالل استخدام نفس اختبارات عياس  

 . التي استخدمت في التقويم القبليو  التصويب من الوثب عالي
 : اإللكترونية الخرائط الذهنية خطوات تنفيذ استراتيجية  -

 مرحلة اإلعداد: -1
باالطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات والبحوث   ةالباحث  ت وفى هذه المرحلة قام

إعداد   تناولت  اإللكترونيةالتى  الذهنية  الخرائط  دراسة  ،استراتيجية  إمام"  ومنها  الدين  شرف    " ليلى 
ايمان "(، ودراسة  9م() 2015" )ويونس احمد جراداتحامد مبارك العابدي  "ودراسة    (،18)(م2012)

استراتيجية الخرائط  ببوضع السيناريو الخاص    ت (، وقام3)م(2016)  "النحاس على ومايسة محمد ربيع
 . الذهنية اإللكترونية

 :مرحلة التجهيز -2
 :التاليعلى النحو  ستراتيجيةإنتاج اال فياستخدمت  التيتحديد الوسائل وتم 
 يراتها. ثيسية والفرعية وألوانها ووضوحها وتأرئاإلطارات الشكل  ▪
 أنواع النصوص المكتوبة وموضوعاتها وموقعها علي اإلطار.  ▪
 تدل عليها.  التيحجمها والموضوعات و المستخدمة  رسومال ▪
 تها وموضوعاتها.اللالمسلسلة ود  رسومالرسوم التوضيحية وال ▪
 . لألداء المهارى ككلالفيديو  فالمأ ▪
 وتنسيقها وموقع كل عنصر على اإلطار.  األلوانثرات المستخدمة ودرجة ؤ تحديد أنواع الم ▪

 : ستراتيجيةإعداد مكونات اال -3
 باستخدام مجموعة من الوسائل:  ستراتيجيةوتم تقديم محتوى اال

يتم تعليمهحا وتكوين لقطحات الفيحديو    التيالخحاصحححححححححححححححة بحالمهحارة    فيحديوهحات تم تجميع اللقطاات الفياديو:    -
 .ى أسطوانة الستغاللها في االستراتيجيةووضعها علالمعبرة عنها 

وكذلك من خالل في كرة اليد تم جمعها من المراجع العلمية المتخصححصححة    المادة التعليمية المكتوبة: -
 شبكة االنترنت.

 .ستراتيجيةلال  مصاحبة تم استخدام مقطوعات موسيقية تعليمية  الموسيقى: -
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  سححححححتراتيجية باسححححححتخدام بعض المؤثرات الصححححححوتية أثناء عرض اال  ةالباحث  ت قام  :  المؤثرات الصححححححوتية- 
 وخاصة في أسئلة التقويم في حالة اإلجابة الصحيحة وفي حالة اإلجابة الخاطئة.

 :ستراتيجيةمرحلة تنفيذ اال  -4
برنامج    االستراتيجية  بإعداد   ةالباحث  ت قام  ت وقام   Microsoft Power pointعن طريق 

بوضع    ة الباحث  ت بوضعه من قبل( ثم قام  ت قام  التيعن طريق السيناريو    ستراتيجية بتصميم اال  ة الباحث
ب  الخاصة  الفيديو  داخل  اللقطات  ب  االستراتيجيةمهارة  الخاصة  التدريبات  ووضعها  ال ووضع    في مهارة 

بعد ان يتم    الطالبات تعامل معها  ت مسجل ل  CDعلى    ستراتيجية، وتم تحميل نسخة من االستراتيجيةاال
بعرضها على مجموعة من    ةالباحث  ت قام  ستراتيجيةوبعد االنتهاء من االتدريبهم على كيفية االستخدام  

 الخبراء.
 مرحلة التقويم:  -5

 بطريقتين: ستراتيجيةبتقويم اال  ةالباحث ت وقد قام
 الطريقة األولى: 

 يد براء المتخصصين في مجال كرة العلى مجموعة من الخ   بعرض االستراتيجية  ةالباحث  ت قام
  طالبات لل  ستراتيجيةرأيهم في كيفية استخدام اال  ( لتحديد مدى مناسبتها وإبداء1)لحقموطرق التدريس  

 واقتراح أي تعديالت.
 الطريقة الثانية: 

قام العينة االستطالعية وعددهم )   ستراتيجية بتطبيق وحدتين من اال  ة الباحث  ت وفيها  (  8على 
ومدى مناسبتها لهم وقد حققت   ستراتيجيةحول اال  ات بلالك بهدف التعرف على مالحظات الطوذ   ات طالب

 هذه المرحلة الهدف منها.
 : التجربة االساسية -
 القياس القبلي:  -1

القبلية   القياسات  أجراء  )التتم  في    –جريبية  للمجموعتين  اإلنجاز  مالضابطة(  دافعية  قياس 
  الخميس   م وحتى2019/ 24/9  الثالثاء  وذلك في الفترة منومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عاليًا  

للمجموعة التجريبية والضابطة يوم الثالثاء، وتم  قياس دافعية اإلنجاز ، حيث تم عياس مم9/2019/ 26
للمجموعة التجريبية يوم االربعاء والمجموعة الضابطة يوم    مستوى أداء التصويب من الوثب عالياً عياس  

 .الخميس

 التجربة األساسية:   -2

الخرائط  جية  إستراتي  التجريبية باستخدام  ،المجموعتينتم تطبيق التجربة األساسية للبحث على  
البرنامج  وقد استغرق تطبيق    ،الشرح والنموذج()المتبع  والضابطة باستخدام األسلوب  ،  الذهنية اإللكترونية

  تعليمية   وحدتينبواقع  م  10/2019/ 31الخميس  إلى  م  2019/ 10/ 5السبت    الفترة من  سابيع في ( أ4)
 ( 8) ملحق .دعيقة (90) وحدةوزمن ال أسبوع،كل 



- 15   - 

   البعدى:القياس  -3

ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب  مقياس دافعية اإلنجاز    في   البعديتم إجراء القياس  
م،  2019/ 5/11م إلى يوم الثالثاء  2019/ 3/11  االحد   والضابطة، وذلك يوم  ةالتجريبي  تينللمجموع عاليًا  

للمجموعة التجريبية والضابطة يوم  مقياس دافعية اإلنجاز  حيث تم عياس  ،  وبنفس شروط القياس القبلي 
للمجموعة التجريبية يوم االثنين والمجموعة    مستوى أداء التصويب من الوثب عالياً االحد، وتم عياس  

 .الضابطة يوم الثالثاء
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:   -

المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل   في تم استخدام المعالجات اإلحصائية وتمثلت  
 . ، معادلة نسب التحسنااللتواء، معامل االرتباط، اختبار )ت(

 

 عرض ومناقشة النتائج: -
 أوال : عرض النتائج:

 ( 6جدول )
 للمجموعة  والبعدية  ات القبليةوقيمة )ت( بين القياس المعياري واالنحراف  الحسابيالمتوسط 
 10ن=      ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عاليا  دافعية اإلنجاز  تجريبية فيال

ومستوي اداء  دافعية االنجاز
 مهارة التصويب من الوثب عاليا 

وحدة  
 القياس 

فروق  البعدي القياس  القياس القبلي 
 المتوسطات

 قيمة 
 ع  ± س ع  ± س " ت "

 * 3.69 1.20 0.67 2.70 0.71 1.50 درجة تصويبات على المربع اليمين 5
 * 5.71 1.80 0.59 2.90 0.74 1.10 درجة تصويبات على المربع اليسار 5

 * 5.23 3.00 1.26 5.60 1.17 2.60 درجة اجمالي التصويب على المربعات
 * 54.67 18.10 0.53 58.50 0.84 40.40 درجة دافعية االنجاز

  2.262=0.05* عيمة )ت( الجدولية عند مستوى  
القبلية    (6جدول )ضح  و ي القياسات  بين  وعيمة )ت(  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط 

، حيث ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عالياً دافعية اإلنجاز  والبعدية للمجموعة التجريبية في  
 ات لصالح القياس و   تجريبية للمجموعة ال   والبعدية  القبلية  ات بين القياس  وجود فروق دالة إحصائياً   يتضح
 . ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عالياً دافعية اإلنجاز في  البعدية

 
 
 

 ( 7جدول )
 للمجموعة  والبعدية  ات القبليةوقيمة )ت( بين القياس المعياري واالنحراف  الحسابيالمتوسط 
 10ن=      ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عاليا  دافعية اإلنجاز  في ضابطةال
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ومستوي اداء دافعية اإلنجاز 
 مهارة التصويب من الوثب عاليا 

وحدة  
 القياس 

فروق  البعدي القياس  القياس القبلي 
 المتوسطات

 قيمة 
 ع  ± س ع  ± س " ت "

 * 3.27 0.80 0.30 2.10 0.67 1.30 درجة تصويبات على المربع اليمين 5
 * 4.60 1.00 0.17 2.20 0.63 1.20 درجة تصويبات على المربع اليسار 5

 * 9.99 1.90 0.21 4.40 0.53 2.50 درجة اجمالي التصويب على المربعات
 1.62 1.10 1.74 41.10 1.05 40.00 درجة دافعية اإلنجاز

  2.262=0.05* عيمة )ت( الجدولية عند مستوى  
)و ي الق  (7ضح جدول  القياسات  بين  وعيمة )ت(  المعياري  واالنحراف  الحسابي  بلية  المتوسط 

، حيث  ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عالياً دافعية اإلنجاز  في    والبعدية للمجموعة الضابطة 
دالة إحصائياً عدم    يتضح القياس  وجود فروق  ال   والبعدية  القبلية   ات بين  دافعية  ضابطة في  للمجموعة 

مستوي اداء مهارة التصويب من  في    البعدية  ات لصالح القياسو ووجود فروق دالة احصائيًا    ،اإلنجاز
 . الوثب عالياً 

 
 ( 8جدول )

 التجريبية   للمجموعة ات البعديةوقيمة )ت( بين القياس المعياري واالنحراف  الحسابيالمتوسط 
       10= 2=ن1ن   مهارة التصويب من الوثب عاليا    ومستوي اداءدافعية اإلنجاز  في ضابطةالو 

ومستوي اداء دافعية اإلنجاز 
مهارة التصويب من الوثب 

 عاليا 
وحدة  
 القياس 

المجموعة  
فروق  المجموعة الضابطة التجريبية

 قيمة   المتوسطات
 ± ع س ± ع س " ت "

 * 2.45 0.60 0.30 2.10 0.67 2.70 درجة تصويبات على المربع اليمين 5
 * 3.42 0.70 0.17 2.20 0.59 2.90 درجة تصويبات على المربع اليسار 5

عححلححى   الححتصحححححححححححححححويحححححححب  اجححمحححححححالححي 
 * 2.82 1.20 0.21 4.40 1.26 5.60 درجة المربعات

 * 28.70 17.40 1.74 41.10 0.53 58.50 درجة دافعية اإلنجاز

   2.101=0.05* عيمة )ت( الجدولية عند مستوى  
البعدية   (8ضح جدول )و ي القياسات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعيمة )ت( بين 

، حيث  مهارة التصويب من الوثب عالياً   ومستوي اداء دافعية اإلنجاز    للمجموعة التجريبية والضابطة في
المجموعة  لصالح  و   والضابطة  تجريبيةللمجموعة ال  البعدية  ات بين القياس  وجود فروق دالة إحصائياً   يتضح

 .مهارة التصويب من الوثب عالياً  ومستوي اداءدافعية اإلنجاز في  التجريبية
 
 

 ( 9جدول )
 في  الضابطةو   عة التجريبيةمجمو لل القبلية اتعن القياس البعدية اتللقياس حسننسب الت
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 ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عاليا    دافعية اإلنجاز  

ومستوي اداء مهارة  دافعية اإلنجاز 
 التصويب من الوثب عاليا 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية  
نسب  البعدي  القبلي 

نسب  البعدي  القبلي  تحسن ال
 حسن الت

 ٪ 61.54 2.10 1.30 ٪ 80.00 2.70 1.50 تصويبات على المربع اليمين 5
 ٪ 83.33 2.20 1.20 ٪ 163.64 2.90 1.10 تصويبات على المربع اليسار 5

 ٪ 76.00 4.40 2.50 ٪ 115.39 5.60 2.60 اجمالي التصويب على المربعات
 ٪ 2.75 41.10 40.00 ٪ 44.80 58.50 40.40 دافعية اإلنجاز

نسححححب التحسححححن لكل من القياسححححات البعدية عن القياسححححات القبلية للمجموعة   (9ضححححح جدول )و ي
  ، حيث يتضحححححمهارة التصححححويب من الوثب عالياً  ومسححححتوي اداءدافعية اإلنجاز   فيالضححححابطة  التجريبية و 

مهارة    ومسححححححتوي اداءدافعية اإلنجاز  في القبلية    ات عن القياسحححححح يةالبعد   ات للقياسحححححح  حسححححححنوجود نسححححححب ت
 .التصويب من الوثب عالياً 

 ثانيا : مناقشة النتائج: 

من خالل فروض البحث ومن واقع البيانات والنتائج التي تم التوصل إليها والتي تمت معالجتها  
 إحصائيًا توصلت الباحثة إلى ما يلي: 

( جدول  من  القياس6يتضح  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  للمجموعة   والبعدية  ةالقبلي  ات ( 
   .ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عالياً دافعية االنجاز في  البعدية ات ولصالح القياس  تجريبيةال

هذه الفروق التي طرأت على المجموعة التجريبية الى تعرضها للبرنامج التعليمي  وترجع الباحثة  
اتيجية على تحليل النصوص وفهم  حيث تعمل االستر   إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية  باستخدام

تعمل على ربط االفكار    الخرائط الذهنية اإللكترونية  االفكار الرئيسية والفرعية ثم استيعابها، وذلك الن
كترونية  الذهنية اإلل  كما أن اعتماد الخرائطالفرعية واالمثلة مع اصولها الرئيسية بطريقة متسلسلة وميسرة،  

بسهولة ومرونة في بناء الخرائط الذهنية في    ، واستخدام األلوانوالنصوص رسوم  على إدراج الصور وال
 . ، باإلضافة الى تنمية دافعية االنجاز لدي الطالبات بيئة إبداعية

الخرائط الذهنية وخاصة ألن    بشكل كبير مع  الطالبات   تفاعلكما ترجع الباحثة هذا التقدم الى   
على الحاسب االلي والذي له جاذبية كبية    point Powerالباحثة قامت بعرضها باستخدام برنامج ال  

أيضا بعرض معلومات الخريطة الذهنية بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة وذلك    وقامت لدي الطالبات،  
وال  مكونات المهارة ، وكان البرنامج عبارة عن خرائط ذهنية معّدة لكافة  وحدة التعليميةال حسب متطلبات 

الفأرة في جهاز    هنية مرة واحدة وإنما بشكل تدريجي عن طريق الضغط علىتظهر معلومات الخريطة الذ 
 . الكمبيوتر

م( الى أن  2001") محمد سعد، مكارم أبو هرجه، هاني سعيدوفى هذا الصدد يذكر كل من " 
أذهانهم  استخدام تكنولوجيا التعليم يؤدى الى زيادة بقاء أثر ما يتعلمه الطلبة من معلومات وترسيخها في  

 (19:  19مما ينعكس على عملية التعلم.)
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ربما أثر على    االلكترونيةإلى أن استخدام الخرائط الذهنية  ايضًا  هذه النتيجة  الباحثة  وتعزى  
ومجردة وإنما أصبحت أكثر حسية    صعب   مها، ولم تعد فه بمهارة التصويب من الوثب   البات الط  اهتمام

لبة أكثر اوجعل الط  المهارةمر الذي نّمى اتجاهات ايجابية نحو  المعلومة بالصورة، األ  وذلك ألنها ربطت 
  ات شعر به الطالبتالذهنية قد يكون بدد الملل الذي  باإلضافة إلى ذلك فأن استخدام الخرائط    اهتماما بها،

، وأضفى عليها التشويق واإلثارة  مهارة التصويب من الوثب عالياً وباألخص في    محاضرة كرة اليد   في
 والمتعة.

 أفضل من الذهنية تعتبر إلى أن الخرائط  (25م()2004)  Budd"بود "وفى هذا الصدد يشير  

 في ما ترغب  مع أساساً  تعرفه الذي بين ما يجمع حقيقته في التعّلم أن والتذّكر، وذلك والحفظ التعلم وسائل

 األشياء بين ما تجمع الذهنية والخرائط المعرفة، مخزوننا من مع الجديدة المعلومات  هذه ربط يتم ثم معرفته،

 ثم الموضوع، عن" تصورك"الستكمال   إليه تحتاج قد  ما إلى باإلضافة تتعلمها التي تعرفها واألشياء التي

 الحقًا.  استرجاعها أجل من الشبكية وارتباطاتها  الجديدة هذه الصالت  بمعالجة لدينا الذاكرة تقوم
تامر جمال  (، ودراسة "18) (م2012)  "ليلى شرف الدين إمام"كل من  دراسة  وهذا يتفق مع نتائج  

مؤمن  "(، ودراسة  3)م(2016)  "ايمان النحاس على ومايسة محمد ربيعودراسة "،  (5) (2015) عرفة  
  في إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية  على فاعلية  ( والتي تشير الى  21)م(2016)"  محمد السيد

 . الرياضات الفردية والجماعية العبيلدى ومستوي االداء المهارى دافعية اإلنجاز تحسين 
 : وبهذا يتحقق صحه الفرض االول الذى ينص على

التجريبية  "   للمجموعة  والبعدية  القبلية  القياسات  متوسط  بين  إحصائيا   دالة  فروق  توجد 
إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية على دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من   المستخدمة

 ".لصالح القياسات البعديةجامعة المنوفية الوثب عاليا  في كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية  
للمجموعة   والبعدية  ةالقبلي   ات وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسعدم  (  7يتضح من جدول )

 .دافعية االنجاز في  ضابطةال
  ضابطة بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الوترجع الباحثة عدم وجود فروق دالة احصائيا  

  ،بعملية تعليم المهارات االساسية فقط بالطريقة المتبعة )الشرح والنموذج(إلى إكتفائها    دافعية االنجاز في  
اثناء عملية التعليم على الرغم    ألدوات والفاظ ووسائل تعمل على تنمية دافعية االنجازوعدم إستخدامها  

 من اهميته والتي اثبتته العديد من الدراسات.
بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة عدم وجود فروق دالة احصائيا  وايضا ترجع الباحثة  

االنجازفي    ضابطةال نموذج(يعة  طب   إلى  دافعية  )الشرح واعطاء  المتبعة  يعتمد على  الطريقة  والذى   ،
ال  ةالمعلم متلقى    طالبةودور  فاعليةسلبى  او  تدخل  أي  ومشاهد بدون  متفاعل  ة،  الموقف   ةوغير  مع 

 المقدم اليها. التعليمي
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للمجموعة ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسات القبلية والبعدية  7جدول )كما يتضح من  
  ة رجع الباحث تو في كرة اليد،    مستوى أداء التصويب من الوثب عالياً   فيولصالح القياس البعدي    ضابطةال

 ةمستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا لدى أفراد المجموعة الضابطة إلي وجود المعلم  فيذلك التحسن  
بالشرح اللفظي وأداء النموذج    ةم المعلمقو ت، حيث  الطريقة المتبعة )الشرح والنموذج(اإليجابي في    اودوره

، باإلضافة إلي تقديم التغذية الراجعة  مع تصحيح االخصاء بصفة مستمرة  للمهارة ووصفها وصفًا دعيقاً 
( أن  م1995)  "حنفي مختار"والتقويم المستمر أثناء الدرس وبعده، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه  

درة المعلم علي الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي الجيد للمهارة من  درجة أداء الالعبين تتوقف علي مق
 ( 149:  10حيث صحة األوضاع لكل أجزاء الجسم أثناء أداء المهارة الحركية.)

نادية لطف  "(، ودراسة  13م()2005")فاطمة عبدالوهاب"  كل مندراسة  وهذا يتفق مع نتائج  
والتي أكدت    (،9م()2015" )مد جراداتالعابدي ويونس اححامد مبارك  (، ودراسة "22م() 2005" )هللا

 . الطريقة المتبعة )الشرح والنموذج( ذات فاعلية وتحقق نتائج إجابيه في عملية التعلمعلى أن استخدام 
 للبحث والذي ينص على:جزئيًا   لثانيوبهذا يتحقق صحة الفرض ا 

الضابطة  " للمجموعة  والبعدية  القبلية  القياسات  متوسط  بين  إحصائيا   دالة  فروق  توجد 
المستخدمة الطريقة المتبعة )الشرح والنموذج( علي دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب  

 ."لصالح القياسات البعديةجامعة المنوفية الرياضية عاليا  في كرة اليد لطالبات كلية التربية 
( التجريبية  8يتضح من جدول  للمجموعة  البعدي  القياسات  بين  دالة إحصائيًا  ( وجود فروق 

 والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا. 
القياسات  الباحثة وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  وترجع 

التي ساعدت على   إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية   بعدية ولصالح المجموعة التجريبية الى فعالية ال
حيث ان الخرائط  زيادة دافعية اإلنجاز ورفع مستوي االداء المهارى ككل لمهارة التصويب من الوثب عاليًا  

الذهنية االلكترونية تعمل على بث روح التشويق لدي افراد المجموعة التجريبية عن الضابطة وبالتالي  
معارف باإلضافة الى االداء السليم للمهارة، كما تجعل  تجعلهن أكثر تعاونًا واستعدادًا لتلقي المعلومات وال

الوحدات التعليمية والعروض التقدمية أكثر تلقائية وابداعًا وامتاعًا سواء للطالبات او المعلمة التي تشارك 
 الطالبات التعلم. 

الباحث تعزي  التجريبي  ةكما  المجموعة  الضابطة    ةتفوق  المجموعة  المجموعة على  أفراد  بأن 
خالل رسم    ساعدت على تسريع التعلم واكتشاف المعرفة بصورة أسرع منجديدة    يبية تعلموا بطريقةالتجر 

الرئيسية واألفكار  األساسي  المفهوم  يوضح  الفيديوها  والفرعية  مخطط  والصور    ت وكذلك  التعليمية 
مجموعة الضابطة  ال   وفي المقابل تعلم أفراد   ،بهذا النشاط ذاتيا  البات عيام الطباإلضافة الى  ،  التعليمية

المشاركة او مراعاة  التقليد دون التفكير او  و   التي تركز على حفظ  المتبعة )الشرح والنموذج(بالطريقة  
 .الفروق الفردية
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 الخرائط استراتيجيةأن    (26م()2006" )Buzanبوذان  "وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه  

 األفكار ربط على تساعد  كما الطالب بسهولة، عقل إلى وتوصيلها، المعلومات  تجميع على الذهنية تساعد 

 باستخدام أو باليد  إما الذهنية الخريطة رسم المعلومات،  ويمكن استرجاع عملية وتسهل ببعضها، بعضها

    الكمبيوتر. برامج
نتائج   يتفق مع  عرفة"كل من  دراسة  وهذا  محمد "  ودراسة،  (5)(2015)  " تامر جمال  محمد 

فادية ودراسة "(،  3)م(2016)"ايمان النحاس على ومايسة محمد ربيعودراسة "  ،(20)(م2015)  "صالح
احمد   استخدام  (12م()2017)"على  أن  على  أكدت  والتي    االلكترونية   الذهنية الخرائط استراتيجية، 

مستوي تساهم تحسن  و   تالي أداء المهارات بصورة صحيحة،للمهارات وبال  متعلمين على تفهم ال  ت ساعد 
 .الدالالت االحصائية فيوبالتالي تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة  االداء المهارى 

 وبهذا يتحقق صحة الفرض الثالث للبحث والذي ينص على:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في القياسات  "

البعدية في دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليا  في كرة اليد لطالبات كلية التربية  
 ".لصالح المجموعة التجريبيةجامعة المنوفية الرياضية 

التجريبية )  ( أن نسبة تحسن9)كما يتضح من جدول   الذهنية  المجموعة  الخرائط  استراتيجية 
أفضل من المجموعة   ،ومستوي اداء مهارة التصويب من الوثب عالياً دافعية االنجاز    ( فيااللكترونية

)الشرح النتيجة    الضابطة  وهذه  مدي والنموذج(،  االيجابي    تظهر  الذهنية  الالتأثير  الخرائط  ستراتيجية 
 . عن المجموعة الضابطة  صورة واضحة في بلوغ األهداف التعليميةوالذي ساهم ب االلكترونية 

 للبحث والذي ينص على: رابعوبهذا يتحقق صحة الفرض ال
يوجد نسب تحسن بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في  "

 لطالبات كلية التربية الرياضية دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليا  في كرة اليد  

 " جامعة المنوفية
 
 
 . التوصيات و اإلستخالصات -
 . اإلستخالصات -1

      الباحثة أستخلصت  ، البحث  عينة حدود وفي ، وفروضه وأهدافه البحث  نتائج ضوء في    
 : يلى ما
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  0.05إحصائية عند مستوى  ؤثر استراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية تأثيرًا إيجابيًا بداللة  ت -1
دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا في كرة   ألفراد المجموعة التجريبية على

 اليد لطالبات كلية التربية الرياضية. 
المتبعة )الشرح والنموذج(ؤثر  تال   -2 بداللة إحصائية عند مستوى    الطريقة  إيجابيًا    0.05تأثيرًا 

 لطالبات كلية التربية الرياضية. دافعية اإلنجاز  ألفراد المجموعة الضابطة على
ألفراد  0.05تأثيرًا إيجابيًا بداللة إحصائية عند مستوى الطريقة المتبعة )الشرح والنموذج( ؤثر ت -3

التجريبية على التصويب    المجموعة  أداء  كلية  مستوى  لطالبات  اليد  كرة  في  عاليًا  الوثب  من 
 التربية الرياضية. 

دافعية اإلنجاز ومستوى أداء التصويب  تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في   -4
 .من الوثب عاليًا في كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية

الضابطة   -5 المجموعة  على  التجريبية  المجموعة  التحسن  تفوقت  نسب  اإلنجاز  في  في  دافعية 
 . ومستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا في كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية

 
 التوصيات: -2

 : يلى بما الباحثة توصى واإلستخالصات  النتائج إليه أشارت  ما إلى إستناداً                
 

دافعية االنجاز  من دور فعال في تنمية    لما لهاستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية  إستخدام   -1
 مستوى أداء التصويب من الوثب عاليًا لدى لطالبات كلية التربية الرياضية. تحسين و 

ضمن المنهاج التعليمي للكلية لتحسين مستوي  استراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية  تطبيق   -2
 في كرة اليد  أداء التصويب من الوثب عالياً 

في تعلم مهارات  استراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية  اجراء المزيد من الدراسات باستخدام   -3
 . لدى لطالبات كلية التربية الرياضيةاخري هجومية ودفاعية في كرة اليد 

تقنية الخرائطتتناول    دورات إعداد   -4 والمهارات كرة اليد  الذهنية اإللكترونية في تدريس    توظيف 
 لحضورها واالستفادة منها. التربية البدنية األخرى في مختلف المستويات، ودعوة معلمي

 كليات التربية الرياضية وفقا للخرائط الذهنية االلكترونية.  فياعادة تنظيم منهج كرة اليد  -5

 
 المراجااع

 أوالً: المراجع العربي: 
 

، مكتبة االنجلو  2، طدافعية اإلنجاز وقياسها(:  م1998إبراهيم زكي قشقوش، طلعت منصور ) -1
  .رية ، القاهرةالمص



- 22   - 

 ر، دار الفكحديثه في التدريس  واستراتيجيات  وأساليب  طرق   :(م2015)أحمد النجدي وآخرون   -2
 . العربي ، القاهرة
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اثر برنامج تعليمي مبني على االلعاب الشبه رياضية المتنوعة  "  م(:2018بركاتي نصر الدين ) -4
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 ، جامعة الزقازيق.، كلية التربية الرياضية بنينالثاني(، الجزء 99(، العدد )53)

 لة "، سلسجديد  وإرهاصات قرن   - "نهاية قرن    نحو آفاق جديدة للتدريس  :م(2014)تغريد عمران   -6
 ، القاهرة. تربوية، دار القاهرة للطباعة والنشر
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مادة اللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف التاسع   في تنمية االستيعاب القرائي في 

مجلد   جامعة اليرموك،  التربوية،نية في العلوم  المجلة األرد ، بحث منشور،  "األساسي
 .4 ، عدد 11

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.  2, طمدرب كرة القدم م(:1995حنفي محمود مختار) -10
المتغيرات  "  م(:2013عمرو سيد فهمى )  -11 تعليمي وتأثيره على بعض  إلكتروني  تصميم موقع 

اليد الري"المهارية والمعرفية في كرة  التربية  للبنين،  ، رسالة ماجستير، كلية  اضية 
 جامعة بنها. 

تأثير الخرائط الذهنية على تعلم بعض المهارات االساسية لتالميذ  "م(:  2017)    فادية على احمد -12
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها. "المرحلة االبتدائية

  التعلم النشط في تحصيل   استراتيجياتفعالية استخدام بعض  "(:  م2005فاطمة عبدالوهاب ) -13
الصف   تالميذ  لدى  العلمية  والميول  الحياة  مدى  التعلم  مهارات  وتنمية  العلوم 
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مجلة التربية العلمية، العدد الثاني، الجمعية المصرية للتربية    ،"الخامس االبتدائي
 . عين شمس جامعة –كلية التربية  –العلمية 

اليدالتدريب    م(:2010فتحي احمد هادي ) -14 الحديث في رياضة كرة  ، مؤسسة حورس  العملي 
 الدولية، االسكندرية.
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حسانين) -17 صبحى  محمد  اسماعيل،  الحميد  عبد  ال(:  م2002كمال  اليد  كرة  حديثة،  رباعية 

، الجزء الثاني، مركز الكتاب للنشر،  مراقبة مستوي األداء  -المهارات الحركية الفنية
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 (.3) 8س،جامعة عين شم
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