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 على التحصيل املعريف ومستوي أداء   كل من التعلم الفردي والتشاركي تأثري
 كلية الرتبية الرياضية جامعة املنوفية   لطالباتبعض مهارات كرة اليد  

 أبودنيا  نبوى المجيد  نورا عبد أ.م.د/ 
 استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات االلعاب الجماعية 

المنوفيةجامعة  -كلية التربية الرياضية  
 :البحث ومشكلة المقدمة -

ث   االن  العالم  مجاالت يشهد  جميع  في  ملحوظ  بشكل  اثارها  ظهرت  كبيرة  تكنولوجية  ورة 
والتربوية،   واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  جذرية الحياة  تعديالت  ادخال  الى  استدعي  مما 

التي  المشكالت  حل  وطرق  تفكيرها،  وأساليب  للدول،  التعليمية  والخطط  السياسات  في  ملموسة 
مما  تواجهه مفاه ا،  ظهور  الى  التعلم ادي  مثل  التربوي  المجال  في  العاملين  بين  جديدة  يم 

 االلكتروني والتعلم عبر االنترنت.
م( الى ان التعليم االلكتروني يعمل على رفع تحصيل  2002" ) عبد هللا الموسىوأشار " 

الطالب في المواد المختلفة، من خالل اتاحة الكم الهائل من التدريبات التي يتفاعل بها المتعلم  
 Feed-back. (8 :48 )لبرمجيات التعليمية، ووجود التغذية المرتدة من ا

لذا اتجه الباحثين للبحث في مجاالت التعلم االلكتروني وذلك من خالل تحسينه وزيادة  
فاعليته من خالل دراسة متغيرات تصميمه، ومن اهم هذه المتغيرات متغير نمط ممارسة النشاط  

 ( 96: 18)التعليمي االلكتروني ويوجد نمطان رئيسيان له هما: النمط الفردي والنمط التشاركي. 
)Adelعادل  "  ويشير  الممارسات 2016"  من  مجموعة  هو  الفردي  النمط  ان  الى  م( 

من   وينتقل  تعلمه،  اهداف  تحقيق  بهدف  ذاته،  على  معتمد  فرديا   المتعلم  يمارسها  التي                                                                                         المنظمة 
 ( 25                                نشاط ألخر وفقا  لسرعته الذاتية. )

المادة   من  التركيز  يحاول  فهو  االلكتروني  التعلم  أنماط  أحد  الفردي  التعلم  نمط  ويعد 
المتعلم نفسه ويسلط عليه األضواء،   الى  الذاتية  الدراسية  ليكشف عن ميوله واستعداداته وقدراته 

                                                                                       بهدف التخطيط لتنميتها وتوجيهها وفقا  لوصفة تربوية خاصة بكل متعلم على حده لتقابل ميوله  
من  ال بذلك  ليتمكن  الشخصية  ورغباته  دوافعه  وتحفز  واستعداداته  حاجاته  مع  وتتماشي  خاصة 

 ( 89-84:  26)الوصول الى أقصى طاقاته وامكاناته. 
وكمه، وي  التفاعل  بوقت  يتعلق  فيما  بالمرونة  للمتعلم  يسمح  اسلوبا   الفردي  التعلم                                                                                تعد 

على االعتماد  أهمها  من  للمتعلم  كثيرة  إيجابيات  وتحمل    ويحقق  التعلم،  أنشطة  تنفيذ  في  النفس 
التعلم   من  نوع  وهو  التعليمي،  الموقف  عناصر  مع  اإليجابي  التفاعل  له  يتيح  كما  المسئولية، 

يستند الى مبادئ النظريات البنائية، ونظريات الدافعية التي تؤكد على    Self-Learningالذاتي  
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القرارات الخاصة بالسير    المتحكم في اتخاذ انه ينبغي ان يكون المتعلم محور عملية التعلم، وهو  
 ( 57: 28الفردية. ) وخصائصه في العملية التعليمية وتسلسلها حسب قدراته، 

ال  "  تعلمأما  فيشير  التعليمية  األنشطة  لممارسة  وأندروالتشاركي   Parry andباري 

Andrew  "(2015)بأنه مجموعة من الممارسات المنظمة التي يمارسها المتعلم بالتشارك مع  م
المتعلمين   بين  التشاركية  الجهود  النمط على  هذا  ويعتمد  تعليمية مشتركة،  اهداف  لتحقيق  اقرانه 
األنشطة   انجاز  في  وايجابي  نشط  دور  متعلم  لكل  ويكون  االجتماعية،  التفاعالت  خالل  من 

 ( 30) التعليمية.
ظهر   التشاركيم  ل ح التعلمصط  ن أ   إلى  (6)  (م2007)"  الخالديحمد بن خالد  يشير "و 

أ ح  االجتماعي   لتفاعلل  المتعلمينلحاجة       ا  ر ظن   المميزة   هيية  كلتشار وا  االجتماعية السمة    نيث 
أك،  التشاركيم  لالتعت  لبرمجيا يرتنما  عكه  المجاالت  لز  ن  ي لممتع  لقب  من   يستخدمو   التربويةى 

تب كم  نالمتفرعة م  كمبيوترعبر أجهزة ال  لمع التعو ضو فس من  في  لون يعم  ني نمتباي و  أ  مختلفين
الجديدة   فالمعار   وبناء  المتعلمين   مإلى تدعي   فحيث يهد   المختلفة،ات  كالشب  ق طرين  ع  وأ   رئيسي

 ( 95: 3) .لمية التعلعم اءن أث لفعا كلبش
التفاعل بين المتعلمين في مجموعات صغيرة    علىويقصد بالتعلم التشاركي بأنه تعلم قائم 

أنشطة جماعية من جهد  تعليمية مشتركة، عبر  تحقيق أهداف  او  إنجاز مهمة،  ويتشاركون في 
توليد   على  والتركيز  الويب،  عبر  المتنوعة  والتواصل  االتصال  وأدوات  خدمات  باستخدام  منسق 

ن من  التعليم  يتحول  عليه  وبناء  استقبالها،  وليس  تعلم    ظامالمعرفة  الى  المعلم  حول  متمركز 
 ( 182:  27)                                              متمركز حول المتعلم، ويشارك ايضا  فيه المعلم. 

تطورها يعتمد  التي  الرياضية  األلعاب  من  اليد  كرة  لعبة  األساليب   تعد  تطور  على 
  العمليات التعليمية والتدريبية بما يضمن الوصول إلى األهداف   والوسائل واألدوات المستخدمة في

الممكنة  المنشود  بالسرعة  الباحثة  خالل خبرة  لكونه  ة ومن  اليد ب  تقوم  ا الميدانية  كرة  مادة  تدريس 
  في   البات              ضحا  لدى الط                  أن هناك قصورا  وا  ت ، فقد الحظوفيةالرياضية جامعة المن  التربية  بكلية 

المهارات   بعض  الهائلة    فياألساسية  اكتساب  الزيادة  إلى  ذلك  يرجع  وقد  اليد  أعداد    فيكرة 
التعليم والتعلم واإلشراف والتوجيه   ةقوم المعلمتتجعل من الصعب أن    والتي،  البات الط بعمليات 

وتصحيح الط  والمتابعة  من  العدد  هذا  لكل  للجز   في  البات األخطاء  المخصص  المراد الوقت  ء 
الشاغل على مدى تنفيذ الوحدة أو   اويجعل شغله  ةالمعلم  اليومية، مما يرهق  تعليمه خالل الوحدة

 .جيد  تعليميمن عائد  البات حققه الطتالدرس هو المحافظة على النظام دون النظر إلى ما  
ومن خالل اطالع الباحثة على العديد من المراجع العلمية والدراسات السابقة التي تناولت  

(،  12)  م(2020)العظيم"    "ماجدة محمد، نهي عبدمثل دراسة كال من    الفردي والتشاركي  التعلم
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(، 10)  م(2017)"  عزة السعيد"، ودراسة  (21)  م(2018)"  نجالء عباس، بشري كاظمودراسة "
بليهش"ودراسة   بنت  ودراسة  7)  م( 2016)"  عائشة  سعيـد"(،  والتي  23)  م(2015)"  هبـه   ،)

التعلم   من  كل  فاعلية  على  التشاركياكدت  والتعلم  االساسية    الفردي  المهارات  جوانب  تعلم  في 
المختلفة الباحث،  والمعارف  دفع  ما  التعلمالستخدام    ةوهذا  من  والتشاركي  كل  تعل  الفردي  م  في 

 لما اثبته في فاعلية في عملية التعلم.  كرة اليد مهارات 
الباحث علم  حدود  خالل    ةوفى  كثير    ااطالعهومن  على  والدراسات الدائم  البحوث  من 

لم   تعليميةتالسابقة  بوسائل  المدعمة  الحديثة  التدريس  أساليب  استخدمت  كافية  دراسات  في    جد 
التعلم  البحث عن أسلوب تدريس جديد هو    الضروري أنه من    ةالباحث  ت ، لذلك وجد مجال كرة اليد 

والتشاركي الحديثة    الفردي  التعلم  أساليب  أحد  مراع  التيباعتباره  فيها  بين  يتم  الفردية  الفروق  اة 
لتدعيم  المتعلمين التعليمية  الوسائل  بعض  استخدام  وكذلك  والتشاركي  ،  الفردي  للنهوض التعلم 

الوقت  وتوفير  العصر،  تقنية  ومسايرة  التعليمية  بالمستوى    ،والجهد   بالعملية    التعليميواالرتقاء 
 لعبة كرة اليد. في البات ى للطالمهار و 

التعلم الفردي والتشاركي   ةخضعه الباحث توهذا ما س تأثيـر كل من  للدراسة للتعرف على 
الرياضية   التربية  كلية  لطالبات  اليد  كرة  مهارات  بعض  أداء  ومستوي  المعرفي  التحصيل  على 

 جامعة المنوفية. 
 هدف البحث:  -

التعرف   إلى  البحث  هذا  على    علىيهدف  والتشاركي  الفردي  التعلم  من  كل  تأثيـر 
الرياضية جامعة   التربية  كلية  لطالبات  اليد  كرة  مهارات  بعض  أداء  ومستوي  المعرفي  التحصيل 

 المنوفية. 
 فروض البحث:  -
بية االولي                                                                            توجد فروق دالة احصائيا  بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجري -1

الفردي   التعلم  اليد   علىالمستخدمة  كرة  مهارات  بعض  أداء  ومستوي  المعرفي  التحصيل 
 ولصالح القياس البعدي.

  ثانيةالبعدي للمجموعة التجريبية ال                                                     توجد فروق دالة احصائيا  بين متوسطي القياسين القبلي و  -2
الالمستخدمة   اليد    على  تشاركي التعلم  كرة  مهارات  بعض  أداء  ومستوي  المعرفي  التحصيل 

 ولصالح القياس البعدي.
للمجموعة   -3 والبعدي  القبلي  القياسين  متوسطي  بين  احصائيا   دالة  فروق    الضابطة                                                                      توجد 

المتبع المستخدمة   والنموذج)  األسلوب  بعض   على(  الشرح  أداء  ومستوي  المعرفي  التحصيل 
 س البعدي.مهارات كرة اليد ولصالح القيا
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الثالثة    البحث   مجموعات متوسط القياسات البعدية بين                                   توجد فروق ذات داللة احصائيا  بين   -4
الفردي) التشاركي  –  التعلم  المتبع  –  التعلم  أداء األسلوب  ومستوي  المعرفي  التحصيل  في   )

 .نيةبعض مهارات كرة اليد ولصالح المجموعة التجريبية الثا 
 مصطلحات البحث: -
 التعلم الفردي: -1

للمواد    الطالب  فيه  ويتعرض  فردي،  بشكل  الطالب  وينفذه  يخططه  تعلم  أسلوب  هو 
التعليمية من خالل مواقف تعليمية يتم تنظيمها بحيث تتضمن أنشطة مناسبة لحاجات الطالب،  

 ( 206:  2واهتماماته، وخصائصه، وسرعته الخاصة من اجل تحقيق اهداف التعلم. )
 :كيالتشار التعلم  -2

التعلم    أنماط  من  نمط  الهو  فيه  كبيرة    متعلمينيعمل  او  صغيرة  مجموعات  في                                  معا  
او   المعرفة  اكتساب  يتم  حيث  مشتركة  تعليمية  اهداف  تحقيق  او  المهمة  انجاز  في  ويتشاركون 

 ( 138: 14المهارات واالتجاهات من خالل العمل الجماعي المشترك. )
 الدراسات المرجعية: -
عبدالعظيم"  أجرت    -1 نهي  محمد،  "دراسة    م( 2020)"ماجدة  اإللكتروني  بعنوان  التـعليم  تأثير 

الفني والرقمي لمسابقة    مهـارات   ي مستو   ىالتشاركي عل التواصل االجتماعي ومستوي األداء 
الطويل مستوي  الوثب  على  التشاركي  اإللكتروني  التـعليم  تأثير  على  التعرف  الي  وهدفت   ،"

لمسابق والرقمي  الفني  األداء  ومستوي  االجتماعي  التواصل  الطويل، مهـارات  الوثب  ة 
  الفرقة االولي واستخدمت الباحثتان المنهج التجريبي، وأجريت الدراسة على عينة من طالبات  

( طالبة، وقد استخدمت 50، بلغ حجم العينة )الزقازيق  جامعة  رياضية بنات ية التربية الكلب
في جمع    ريةمهارات التواصل االجتماعي واختبارات بدنية واختبارات مهاالباحثتان اختبارات  

على   النتائج  أسفرت  وقد  ايجابيا   البيانات،  تأثيرا   التشاركي  التعلم  استراتيجية  استخدام                                                             تأثير 
التحدث والحوار واالقناع    –على مستوي مهارات التواصل االجتماعي )االستماع واالنصات  

الوجه    – الجسد وتعبيرات  الرمزي    –لغة  داء  التعامل مع االخرين( ومستوي األ  –التواصل 
 ( 12. )الفني والرقمي في مسابقة الوثب الطويل

كاظم"أجرت    -2 بشري  عباس،  "   م( 2018)"  نجالء  بعنوان  م  ل التع  استراتيجية  أثر  دراسة 
في    األساسيةم المهارات  لى تعلع االجتماعيلتشاركي في بيئة تطبيقات التواصل  ا  اإللكتروني

الصدر على  وهدفت  "،  سباحة  التعرف  في الي  التشاركي  اإللكتروني  التعلم  استراتيجية  أثر 
الصدر سباحة  في  األساسية  المهارات  تعلم  على  االجتماعي  التواصل  تطبيقات    ،بيئة 

الباحث  من    تانواستخدمت  عينة  على  الدراسة  وأجريت  التجريبي،  المرحالمنهج  ة لطالبات 
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البدنية وعلانية في كالث التربية  ،  طالبة(  54)   العينة  حجم  بلغ  ،جامعة بغداد ة  الرياض  مو لية 
استخدم ومهارية    تانالباحث  توقد  بدنية  أسفرت  ومعرفية  اختبارات  وقد  البيانات،  جمع  في 

على   التع  نإالنتائج  التعلالوحدات  باستراتيجية  أعدت  التي  ل  اإللكتروني  لميمية  ا هالتشاركي 
 ( 21) .الصدر  بسباحة  األساسيةارات هالم لمتأثير ايجابي في تع

السعيد"أجرت    -3 "   م(2017)"  عزة  بعنوان  االنترنت  دراسة  عبر  تشاركية  تعليمية  بيئة  تصميم 
وهدفت  "،  وتأثيرها على التوافق النفسي ومستوي أداء الضرب الساحق بتخصص الكرة الطائرة

النفسي ومستوي أداء  تصميم بيئة تعليمية تشاركية عبر االنترنت وتأثيرها على التوافق  الي  
الطائرة الكرة  بتخصص  الساحق  وأجريت   ،الضرب  التجريبي،  المنهج  الباحثة  واستخدمت 

  العينة   حجم  ، بلغطالبات كلية التربية الرياضية تخصص كرة الطائرةالدراسة على عينة من  
وقد  في جمع البيانات،  ومعرفية  اختبارات بدنية ومهارية    ةالباحث  ت، وقد استخدمطالبة(  30)

على   النتائج  نتائج  أسفرت  حقق  اإلنترنت  شبكة  عبر  التشاركي  اإللكتروني  التـعلم  استخدام 
الكرة   لتخصص  الساحق  الضرب  اداء  ومستوى  النفسي  التدفق  على  فاعلية  وأكثر  أعلى 
في   المتبع  األسلوب  استخدام  عن  الزقازيق  جامعة  بنات  الرياضية  التربية  بكلية  الطائرة 

 ( 10.)التدريس
بليهش"أجرت    -4 بنت  "  م(2016)"  عائشة  بعنوان  التعلم  دراسة  استخدام    اإللكتروني أثر 

                                          واألداء المهارى لدى الطالب المعاقين عقلي ا    المعرفيعبر الويب على التحصيل    التشاركي
للتعلم على  وهدفت  "،  القابلين  التعرف  عبر  الي  التشاركي  اإللكتروني  التعلم  استخدام  أثر 
  ،                                                                          التحصيل المعرفي واألداء المهارى لدى الطالب المعاقين عقلي ا القابلين للتعلمالويب على  

من   عينة  على  الدراسة  وأجريت  التجريبي،  المنهج  الباحثة  التخلف واستخدمت  فئة  طالب 
المنورة المدينة  في  األهلية  الندى  بمدرسة  للتعلم  القابلين  بلغالعقلي  ( 10)  العينة  حجم  ، 

استخدمطالبات  وقد  التحصيلية  الباحث  ت،  واالختبار  المالحظة،  جمع المعرفي    بطاقة  في 
أن الموقع اإللكتروني كان ذا فاعلية عالية، وحقق الغرض  البيانات، وقد أسفرت النتائج على  

القابلي  عقلي ا  المعاقين  مهارات  تنمية  وهو  أجله،  من  مم  ص  تحصيلهم                                                              الذي  وتنمية  للتعلم  ن 
 (7.)الدراسي

تعليم    التشاركي التعلم    استراتيجية دراسة بعنوان "  م(2015)" سعيـدهبـه "أجرت  -5 على  وأثرها 
مهارة الضرب الساحق المواجه في الكرة الطائرة لدى طالبات كلية التربية الرياضية بجامعة  

الضرب  الي  وهدفت  "،  طنطا مهارة  تعليم  على  وأثرها  التشاركي  التعلم  استراتيجية  تقديم 
مت الباحثة  واستخد  ،الساحق المواجه في الكرة الطائرة لدي طالبات كلية التربية بجامعة طنطا

الثالثة شعبة تدريس بكالمنهج التجريبي، وأجريت الدراسة على عينة من   لية  طالبات الفرقة 
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اختبار  ة  الباحث   ت ، وقد استخدمطالبة(  52)   العينة  حجم  ، بلغالتربية الرياضية جامعة طنطا
في    قللمهارة الضرب الساح  المهارى التحصيل المعرفي، اختبارات القدرات البدنية، االختبار  

على   النتائج  أسفرت  وقد  البيانات،  متوسطي  جمع  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
فكر االولي"  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي  التحصيل  -زواج-القياس  في  شارك"، 

القياس   لصالح  المواجه  الساحق  الضرب  لمهارة  المهاري  األداء  ومستوي  المعرفي 
 (23.)البعدي

تأثير التعلم اإللكتروني التشاركي على تعلم  دراسة بعنوان "   مRieber  "(2013)ريبر  "أجري    -6
تأثير  علي  التعرف  الي  وهدفت  "،  مهارة التصويب في كرة السلة لدى طالب المرحلة الجامعية

المرحلة   طالب  لدى  السلة  كرة  في  التصويب  مهارة  تعلم  على  التشاركي  اإللكتروني  التعلم 
طالب المرحلة واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وأجريت الدراسة على عينة من    ،الجامعية
بلغالجامعية في طالب (  36)  العينة  حجم  ،  ومهارية  بدنية  اختبارات  الباحث  استخدم  وقد   ،

على   النتائج  أسفرت  وقد  البيانات،  البعديين  جمع  القياسين  بين  إحصائيا   دالة  فروق                                                 وجود 
و  التجريبية  المجموعة للمجموعتين  لصالح  السلة  كرة  في  التصويب  مهارة  في  الضابطة 

 (31) .التجريبية

"  مMoreno  "(2012)مورنو  " أجري    -7 بعنوان  التشاركي في  دراسة  التعلم اإللكتروني  فاعلية 
الثانوية المدارس  لطالب  القدم  كرة  في  األساسية  المهارات  بعض  الي وهدفت  "،  إكتساب 

المهارات األساسية في  فاعلية  علي  التعرف   التشاركي في إكتساب بعض  التعلم اإللكتروني 
واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وأجريت الدراسة على    ،كرة القدم لطالب المدارس الثانوية

من   الثانويةعينة  المرحلة  بلغطالب  الباحث طالب (  34)  العينة  حجم  ،  استخدم  وقد   ،
البي جمع  في  ومهارية  بدنية  على  اختبارات  النتائج  أسفرت  وقد  التعلم  انات،  فاعلية  زيادة 

كرة  في  األساسية  المهارات  بعض  اكتساب  في  التقليدي  التعلم  على  التشاركي  اإللكتروني 
 ( 29) .القدم

 إجراءات البحث: -
 منهج البحث:   -1

التصميم   بإتباع  وذلك  البحث،  هذا  لطبيعة  لمناسبته  التجريبي  المنهج  الباحثة  استخدمت 
ضابطة باستخدام  والثالثة مجموعه    لثالث مجموعات مقسمين إلى مجموعتين تجربيتينالتجريبي  

 القياسات القبلية والبعدية. 
 مجتمع وعينة البحث:   -2

 في  ة الرياضية جامعة المنوفية بكلية التربي  األوليع البحث من طالبات الفرقة  يتمثل مجتم 
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الجامعي )ل  األولالترم   والبالغ عددهم ) م2021/م2020لعام  الباحثة    ، ( طالبة126(  وقد قامت 
٪(، حيث 38.03( طالبة بنسبة مئوية ) 54باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبالغ عددهم ) 

الباحثة   )قامت  االستطالعية عليهم،12باستبعاد  الدراسة  إلجراء  طالبة  عينة    (  اصبحت  وبذلك 
( االساسية  قسمت  42البحث  طالبة  مجموعات إلى  (  قوامها االولي  تجريبية  المجموعة  ال،  ثالث 

واتبع معها  ( طالبة  14قوامها )الثانية  تجريبية  المجموعة  ال،  التعلم الفردي( طالبة واتبع معها  14)
ال )المجموعة  الو ،  تشاركيالتعلم  قوامها  ا 14ضابطة  ولقد  طالبة  )الشرح  (  طريقة  معها  تبع 

 والجدول التالي يوضح تصنيف عينة البحث:والنموذج(، 
 (1جدول )

 تصنيف عينة البحث 

 :اعتدالية توزيع عينة البحث 
بإجراء التجانس بين أفراد العينة في ضوء المتغيرات التالية: معدالت النمو    ةالباحث  ت قام  

، يد )العمر الزمني، الطول، الوزن(، الذكاء كأحد القدرات العقلية، القدرات البدنية الخاصة بكرة ال 
 . اعتدالية توزيع عينة البحث ( يوضح 2، وجدول )لكرة اليد ومستوى األداء المهارى 

 ( 2جدول )
        في جميع المتغيرات  اعتدالية توزيع عينة البحث 

 54ن=        

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
معامل   الوسيط  المعياري 

 االلتواء 

النمو
 0.26 17.50 0.23 17.52 سنة العمر الزمني 

 0.85- 167.00 3.01 166.15 سم الطول 
  0.61- 65.00 2.27 64.54 كجم الوزن 

 0.16- 34.00 2.49 33.87 درجة الذكاء

البدني
 0.74 8.00 1.05 8.26 ثانية  السرعة االنتقالية  

 0.52 163.00 2.27 163.39 سم القدرة العضلية للرجلين 
 0.20 17.50 0.59 17.54 متر  القدرة العضلية للذراعين 

 0.90 10.00 1.10 10.33 درجة المرونة 

 عينة البحث مجتمع البحث
  عينة الدراسة  عينة البحث األساسية 

 الضابطة  التجريبية الثانية  التجريبية األولى االستطالعية
 ٪ العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪ لعدد ا ٪ العدد 
126 100 54 38.08 14 9.86 14 9.86 14 9.86 12 8.45 
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 0.64- 13.00 1.22 12.74 ثانية  الرشاقة 

المهارى 
 0.30 12.00 1.30 12.13 ثانية  التنطيط 

 0.83 12.00 1.59 12.44 عدد  التمرير واالستالم
 0.27- 1.00 0.77 0.93 عدد  التصويب

 0.23- 6.00 1.97 5.85 درجة اختبار التحصيل المعرفي

 ( جدول  لعينة  2يوضح  االلتواء  معامل  وقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط   )
المهارية( حيث يتضح أن قيم معامالت    –البدنية    -الذكاء    –البحث في جميع المتغيرات )النمو

( األمر الذي يشير إلى  3)±  ( إي إنها انحصرت ما بين0.90، 0.85-االلتواء تراوحت ما بين ) 
 ي جميع هذه المتغيرات. إعتدالية توزيع العينة ف

   العينة:تكافؤ أفراد 
بين مجموع  ةالباحث  ت قام   التكافؤ  الخاصة  في  الثالثة  البحث    ات بإيجاد  البدنية  القدرات 

اليد  لكرة  المهارى  األداء  ومستوى  اليد،  أفراد  3)  وجدول،  بكرة  بين  التكافؤ  يوضح  الثالث ( 
 الضابطة. و  الثانيةمجموعات التجريبية االولي والتجريبية 

 (3جدول )
 التجريبية الثانية  – التجريبية االوليتحليل التباين بين مجموعات البحث الثالثة )

 الضابطة( في القياس القبلي لالختبارات البدنية والمهارية  – 

مجموع   مصدر التباين  االختبار 
 المربعات 

 درجات 
 لحرية

 متوسط
 المربعات 

 قيمة 
 )ف(

 االنتقالية السرعة 
 0.38 2 0.76 بين المجموعات

0.33 
 1.16 39 45.36 داخل المجموعات 

 القدرة العضلية للرجلين 
 1.74 2 3.48 بين المجموعات

0.28 
 6.22 39 242.64 داخل المجموعات 

 القدرة العضلية للذراعين 
 0.27 2 0.54 بين المجموعات

0.82 
 0.33 39 12.90 داخل المجموعات 

 المرونة 
 0.74 2 1.48 بين المجموعات

0.60 
 1.24 39 48.43 داخل المجموعات 

 الرشاقة
 0.50 2 1.00 بين المجموعات

0.36 
 1.38 39 53.79 داخل المجموعات 

 التنطيط 
 0.10 2 0.19 بين المجموعات

0.06 
 1.70 39 66.29 داخل المجموعات 

 1.09 3.02 2 6.05 بين المجموعات التمرير واالستالم
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 2.78 39 108.36 داخل المجموعات 

 التصويب 
 0.31 2 0.62 بين المجموعات

0.50 
 0.62 39 24.38 داخل المجموعات 

 اختبار التحصيل المعرفي
 0.60 2 1.19 بين المجموعات

0.14 
 4.17 39 162.64 داخل المجموعات 

 3.238= 0.05* قيمة )ف( الجدولية عند مستوى عند 
( الجدول  من  الثالثة  3يتضح  البحث  مجموعات  بين  إحصائيا   دالة  فروق  وجود  عدم   )                                                        

( في جميع االختبارات البدنية والمهارية األمر  الضابطة  –التجريبية الثانية    –التجريبية االولي  )
 يشير إلى تكافؤ هذه المجموعات في هذه االختبارات. الذي

 :البيانات وسائل وادوات جمع -
 : واألجهزة  األدوات -1
 جهاز الريستامير لقياس الطول.  ▪
 ميزان الطبي لقياس الوزن.  ▪
 شريط قياس لقياس المسافات.  ▪
 لحساب الزمن )ثانية(. إيقافساعة   ▪
 وسائل جمع البيانات:  -2
 اختبار القدرات العقلية: -أ

ملحق   (م1995)  " خيري السيد  "أعد هذا اإلختبار  العالي    اختبار الذكاء  ةالباحث  ت استخدم
ولجميع  2) الجنسين  لكال  للتطبيق  صالح  وهو  )الذكاء(،  العامة  العقلية  القدرة  قياس  بهدف   )

 األعمار السنية. 
 : ها اختبارات يد و كرة البالبدنية الخاصة القدرات : ب

على   المقررة  اليد  كرة  مهارات  تعلم  مستوى  على  تؤثر  التي  البدنية  القدرات  أهم  لتحديد 
السابقة  طالبات   للدراسات  الرجوع  تم  فقد  المنوفية،  جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  االولي  الفرقة 

(،  4م()2020" ) "سها السيدودراسة  (،  6م() 2020" )عادل محمدمنها على سبيل المثال دراسة "
مي  "(، ودراسة  15م()2020" )محمود سليمان"(، ودراسة  5م()2020" )شيماء رمضانودراسة "

                                                                          (، وقد وجدت الباحثة أن أكثر القدرات البدنية ارتباطا  بمهارات كرة اليد قيد 20م() 2020")عصام
البحث هي السرعة االنتقالية، القدرة العضلية للذراعين والرجلين، المرونة، الرشاقة، وقد تم تحديد  

عدو  االخت  )اختبار  وهى:  القدرات  هذه  تقيس  التي  عال  30بارات  بدء  من  الوث  -م  ب  اختبار 
م  4x  10اختبار الجري االرتدادي    –جرام  800اختبار دفع كرة ناعمة زنة    -الطويل من الثبات  
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 (3اختبار ثني الجذع لألمام من الوقوف(. ملحق ) -
 لكرة اليد:  قياس مستوى األداء المهارى   -ج

جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  االولي  الفرقة  طالبات  على  المقرر  المنهج  على  بناء 
)التنطيط   وهو  واالستالم    -المنوفية  المراجع    -التمرير  باستعراض  الباحثة  قامت  التصويب( 

العلمية والدراسات السابقة في مجال كرة اليد الختيار االختبارات المناسبة لتحديد مستوى الطالبات 
" المثال  سبيل  على  ومنها  اليد،  كرة  في  غازي   عبد المهارى  )الوهاب  "9)  م( 2008"  منير  (، 

"19) م(2003")جرجس دبور(،  )ياسر   "1997( "24م(  ودراسة  سليمان(،  م(  2020)  "محمود 
وفى15) المهارات    (،  هذه  تقيس  التي  االختبارات  تحديد  تم  ذلك  التوافق :  وهيضوء  )اختبار 

اختبار    -م  30اختبار التنطيط المستمر في اتجاه متعرج لمسافة    -ثانية  30وسرعة التمرير في  
 (4سم(. ملحق )60x60                           بالوثب عاليا  على هدف محدد التصويب 

 االختبار المعرفي: -د
" اعداد  من  المعرفي  االختبار  الباحثة  المجينورا    استخدمت  أبودنيا  دعبد    " نبوى 

لقياس22م( )2012) المعرفي في    (  التحصيل  اليد مستوى  الرياضية  لطالبات    كرة  التربية  كلية 
)المنوفيةجامعة   أشتمل على عدد  الج50، حيث  تقيس  المختلفة في  ( عبارة  المعرفية  كرة  وانب 

 ( 5( دقيقة. ملحق )30، وزمن االختبار )اليد 
 الدراسة االستطالعية:  -

من   الفترة  في  االستطالعية  الدراسة    األثنين الي    م2020/ 10/ 20  الثالثاء اجريت 
مجتمع    م 2020/ 10/ 26 من  االولي  الفرقة  طالبات  من  العشوائية  بالطريقة  اختيرت  عينة  على 

( وقوامها  االساسية  البحث  عينة  وخارج  دراسة  12البحث  بإجراء  الباحثة  قامت  حيث  طالبة،   )
من   التأكد  وهي  بالبحث،  الخاصة  والتنظيمية  والفنية  االدارية  النواحي  على  للتعرف  استطالعية 

االختبار  العلمية سهولة  المعامالت  من  التأكد  االختبارات،  إلجراء  المناسبة  االماكن  اختيار  ات، 
 الصدق(. –لالختبار )الثبات 

 الثبات(: –المعامالت العلمية )الصدق 
 الصدق: -أ

االختبارات البدنية والمهارية  االختبار المعرفي و الختبار الذكاء و تم حساب معامل الصدق  
صدق   طريق  الثالثة  عن  الفرقة  طالبات  وهن  المميزة،  المجموعة  بين  المقارنة  بأسلوب  التمايز 

( عددهن  وبلغ  المنوفية  جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  يد  كرة  واألخرى  12تخصص  طالبة،   )
مجموعة غير مميزة من طالبات الفرقة االولي بالكلية، وهي عينة البحث االستطالعية وعددهن  

 ( يوضح ذلك.4( طالبة، وجدول )12)
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 (4جدول )
 معامل الصدق لالختبارات البدنية والمهارية في كرة اليد 

 12= 2=ن1ن

 2.042= 0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوي 
 ( جدول  من  معنوية  4يتضح  مستوي  عند  احصائيا  دالة  فروق  وجود  بين    0.05( 

االختبارات البدنية  و واالختبار المعرفي  اختبار الذكاء  المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة في  
 والمهارية، ولصالح المجموعة المميزة مما يعطي داللة مباشرة على صدق االختبارات.

 ثبات االختبار:  -ب
الختبارات البدنية والمهارية  واواالختبار المعرفي  ختبار الذكاء  معامل الثبات ال تم حساب  

التطبيق   واعادة  االستمارة  تطبيق  طريق  عن  اليد،  كرة  العينة    Test – Retestفي  افراد  على 
( وعددهن  )12االستطالعية  قدره  زمني  وبفارق  طالبة،  من7(  الفترة  في  أيام    الثالثاء يوم    ( 

 ( يوضح ذلك.4وجدول )م   2020 /26/10 األثنينيوم   الى م2020/ 10/ 20
 (5جدول )

 البدنية والمهارية في كرة اليد  ت معامل الثبات لالختبارا

 12ن=  

وحدة   االختبارات البدنية والمهارية 
 القياس 

 التطبيق الثاني التطبيق االول 
 قيمة "ر"

 ع س ع س
 * 0.81 1.76 35.00 1.98 34.50 درجة اختبار الذكاء
 * 0.95 0.79 8.08 1.06 8.25 ثانية  م من بدء عال 30اختبار عدو 

وحدة   االختبارات البدنية والمهارية 
 القياس 

 ع س ع س قيمة "ت"  المجموعة غير المميزة  المجموعة المميزة
 * 8.64 1.98 34.50 2.19 42.19 درجة اختبار الذكاء

 * 3.88 1.06 8.25 0.92 6.61 ثانية  من بدء عال م 30اختبار عدو 
 * 19.33 1.30 162.67 0.83 171.66 سم اختبار الوثب الطويل من الثبات

 * 7.49 0.66 17.51 0.98 20.18 متر  جرام800اختبار دفع كرة ناعمة زنة 
 * 4.68 1.12 10.17 1.28 12.57 درجة اختبار ثني الجذع لألمام من الوقوف

 * 2.71 1.24 12.08 0.49 10.99 ثانية  10× 4الجري االرتداي اختبار 
اختبار التنطيط المستمر في اتجاه متعرج لمسافة 

 م 30
 * 7.41 1.44 11.92 0.77 8.27 ثانية 

 * 16.11 1.31 12.42 2.14 24.61 عدد  ثانية30اختبار التوافق وسرعة التمرير في 
محدد                                       اختبار التصويب بالوثب عاليا  على هدف 

60x60 12.23 0.73 0.75 0.94 5.14 عدد  سم * 

 * 40.72 1.93 5.92 2.18 41.67 درجة اختبار التحصيل المعرفي 
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 * 0.89 1.19 162.83 1.30 162.67 سم اختبار الوثب الطويل من الثبات
 * 0.90 0.53 17.74 0.66 17.51 متر  جرام800اختبار دفع كرة ناعمة زنة 

 * 0.86 1.07 10.33 1.12 10.17 درجة الوقوفاختبار ثني الجذع لألمام من 

 * 0.88 0.08 11.92 1.24 12.08 ثانية  10× 4اختبار الجري االرتداي 
متعرج   اتجاه  في  المستمر  التنطيط  اختبار 

 م 30لمسافة 
 * 0.92 1.29 11.75 1.44 11.92 ثانية 

 * 0.81 0.97 12.75 1.31 12.42 عدد  ثانية30اختبار التوافق وسرعة التمرير في 
هدف   على  عاليا   بالوثب  التصويب                                        اختبار 

 سم 60x60محدد 
 * 0.86 0.67 0.92 0.73 0.75 عدد 

 * 0.95 1.75 6.17 1.93 5.92 درجة اختبار التحصيل المعرفي 
 0.497=  0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوي 

بين نتائج    0.05                                              ( وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  عند مستوي  4يتضح من جدول ) 
، مما يعطي داللة  كرة اليد   في  والمهارية  البدنية   الختبارات ختبار الذكاء واالالتطبيق االول والثاني  

 .ات لك االختبار تمباشرة على ثبات  
 (6ملحق ) (:التعلم الفردي والتشاركي) البرنامج التعليمي -
 البرنامج التعليمي:هدف  -1

 الى:التعلم الفردي والتشاركي يهدف البرنامج التعليمي باستخدام 
 .كرة اليد في  بية الرياضية جامعة المنوفيةزيادة مستوي التحصيل المعرفي لطالبات كلية التر  -أ

 . جامعة المنوفيةلطالبات كلية التربية الرياضية  كرة اليد مهارات بعض تعلم   -ب 

 البرنامج: اسس وضع  -2
 ان يناسب محتوي البرنامج مع الهدف الذي تم تحديده. -
 . العملية التعليمية فيان تحتوي الوحدات التعليمية على انشطة تدمج الطالبات  -
 ان يتيح البرنامج فرص االشتراك والممارسة لكل الطالبات في وقت واحد.  -
 ية والمهارية. ان يراعي خصائص الطالبات واحتياجاتهم البدنية والنفس  -
 ان يتناسب محتوي البرنامج مع قدرات الطالبات. -
 بتوافق وسرعة عالية.  مهارات كرة اليد أن تكتسب الطالبة القدرة على أداء  -
 أن يراعى مبدأ التدرج في محتوى البرنامج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب.  -
 محتوي البرنامج:  -3

 علي:  التعلم الفردي والتشاركييتضمن محتوى البرنامج التعليمي باستخدام 
 .كرة اليد عن  الجانب التاريخي ▪
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 .التصويب( -التمرير واالستالم  -التنطيط اشتملت على ) والتي لكرة اليد  المهارى الجوانب  ▪
 الجانب القانوني عن كرة اليد. ▪
 االجهزة واالدوات الالزمة للبرنامج:  -4

 كرات طبية  ▪ يد  كرات  ▪
 مقاعد سويدية  ▪ يد ملعب كرة  ▪
 أقماع ▪ بالستيكية  أقماع ▪
 أجهزة حاسب اآللي  ▪ أسطوانة محمل عليها المهارات األساسية في كرة اليد  ▪

 البرنامج: نمط التعلم المستخدم في تنفيذ  -5
ال  ةالباحث  ت استخدم التعلم  التجريبية  أفرادعلى    فردينمط  االولي واستخدمت    المجموعة 

التشاركي   التعلم  التعاوني(  نمط  الثانية)التعلم  التجريبية  المجموعة  استخدمت   في،  مع  حين 
 .مهارات كرة اليد تعليم  في طريقة الشرح والنموذجالمجموعة الضابطة 

 :خطوات التعلم الفردي والتشاركي -6
بمشاهدة  طالبة  كل  تقوم  حيث  الفردي  التعلم  االولي  التجريبية  المجموعة  تستخدم  حيث 

من خطوات فنية وتعليمية وصور ورسوم    واالبحار في محتوياته  WhatsApp  الواتساب برنامج  
برنامج                                                                               طبقا  لقدراتها العقلية والفنية ثم النزول الى المعلب وتطبيق ما تم مشاهدة خالل    ت وفيديوها
التعلم التشاركي  ، اما بالنسبة الى المجموعة التجريبية الثانية والمستخدمة  WhatsApp  الواتساب 

  WhatsAppبرنامج الواتساب  فيتم تقسيم الطالبات الى مجموعات صغيرة وكل مجموعة تشاهد  
وتعليمية  ويت فنية  خطوات  من  المهارة  يخص  ما  كل  على  والتعرف  المهارة  شرح  في  التشارك  م 

طالبة لكل  بالنسبة  غامضة  نقاط  أي  عمليا     وشرح  المهارة  بأداء  الطالبات  قيام  ذلك                                                 ويتخلل 
جوانب  عن  بينهن  فيما  والتشارك  تدريجيا   للمهارة  أدائهن  تقدم  ودراسة  لمتابعة  األداء                                                                                        وتصوير 

، وكان يتم التقاء الباحثة بطالبات المجموعة التجريبية االولي والثانية  لصحيحة والخاطئةاألداء ا
منهما لكل  الفنية  النقاط  وتقديم  واإلرشاد  للتوجيه  المحاضرة  ب،  وقت  الباحثة  تقوم  مناقشة  كما 

الثانية  طالبات   التجريبية  للحلول  المجموعة  التعليمي  النشاط  في  الفعلية  المحاضرة  التي  في 
أخطاء بدون  أدائهن  لكيفية  اليها  الباحث   ،توصلن  راعت  الملعب   ةوقد  من  المشاهدة  حجرة  قرب 

فتقوم الباحثة بشرح   المجموعة الضابطة  اما  المحاضرة،  حتي ال يتم إضاعة أي وقت من زمن 
 المهارة وعمل نموذج جيد للمهارة وإصالح األخطاء التي تقع بها الطالبات اثناء االداء.

 طار العام لتنفيذ البرنامج: اإل -7
تم وضع الوحدات  ،  بعد استطالع أراء الخبراء لتحديد التوقيتات الزمنية للبرنامج التعليمي 

مع    أسبوع، تعليمية كل    ةبواقع وحد   ات وحد (  8)   إلىبالبرنامج وقسمت    لمهارات كرة اليد التعليمية  
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المخصص   أنالعلم   الوحدات   (ق90)للمحاضرة    الزمن  تنفيذ  استغرق  فقد  ذلك  على  وبناء 
 التالي: ( أسابيع، وتفصيل الوحدات التعليمية موضحا على النحو 8التعليمية ) 

بالنسبة    WhatsApp  الواتساب برنامج  مشاهدة    يقةدق  20 ▪ التعليم  عملية  في  والتشارك 
االولي،  التجريبية  للمجموعة  بالنسبة  والتطبيق  والمشاهدة  الثانية،  التجريبية  للمجموعة 

 .والشرح والنموذج وتصحيح األخطاء للمجموعة الضابطة 
 دقائق اإلحماء. 5 ▪
 دقيقة االعداد البدني  15 ▪
 دقيقة الجزء التعليمي والتطبيقي.  45 ▪
 دقائق ختام.  5 ▪

 قيادات التنفيذ:   -8
بنفسه  ةالباحث   ت قام   البرنامج  التدريس 2)  ا ومعه  ابتنفيذ  هيئة  أعضاء  من  مساعدين   )

بتطبيق البرنامج المتبع    ةالباحث  ت ، وكذلك قام(7)  المنوفية ملحقبكلية التربية الرياضية جامعة  
 . امع المجموعة الضابطة بنفسه

 مراحل تقويم البرنامج:  -9
 تمثلت طريقة التقويم المستخدمة بالبرنامج فيما يلي: 

 التقويم المبدئي:  -أ
ت  على  مهمة  معلومات  ويعطي  البرنامج  تنفيذ  في  البدء  قبل  التعلم  ويتم  مستوي  حديد 

التي   التوالنقاط  منها  على    طالبةبدأ  و وتشتمل  المعرفي  واختبارات االختبار  البدنية،  االختبارات 
 .يد قيد البحث االداء المهارى لمهارات كرة المستوي 

 التقويم الختامي:  -ب
وهو الذي يجري بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج وذلك للتعرف على مدي ما تحقق من  

االختبار  بعد االنتهاء من تطبيقه ويتم هذا التقويم من خالل استخدام نفس    أثرهاالهداف لتقدير  
التي استخدمت في  و قيد البحث    يد االداء المهارى لمهارات كرة الاختبارات قياس مستوي  المعرفي و 

 . قويم القبليالت
 : التعلم الفردي والتشاركيالتصميم التعليمي المناسب باستخدام  -

قام المرحلة  هذه  والدراسات   ةالباحث  توفى  العلمية  المراجع  من  العديد  على  باالطالع 
باستخدام   التعليمية  البرامج  إعداد  تناولت  التى  والتشاركيوالبحوث  الفردي  دراسة   التعلم    ومنها 

عبد" نهي  محمد،  "12)م(  2020)  "العظيم  ماجدة  ودراسة  محمد(،  السعيد    " منال 
وبناء   (،21)  م(2018)"عباس لطيف، بشري كاظم عبد الرضا  نجالء" ودراسة    (،18م()2019)
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قامت الباحثة بتصميم محاضرات كرة اليد لطالبات الفرقة االولي بكلية التربية الرياضية  على ذلك  
ل   التعليمي  والتطوير  التصميم  نموذج  وخطوات  لمراحل  وفقا   المنوفية  عطية  "                                                                       جامعة  محمد 

وقد اختارت الباحثة هذا النموذج ألنه نموذج شامل يحتوي على جميع    (13)  م(2003" ) خميس
أنه يصلح لنموذج لبيئة التعلم المفتوح وهذا يتفق    إضافة إلىعمليات التصميم والتطوير التعليمي،  

 كما يلي: مع طبيعة البحث الحالي، 
 مرحلة الدراسة والتحليل:  -1
 : تحليل المشكلة وتقدير الحاجات -

تأثيـر كل من التعلم الفردي والتشاركي على التحصيل المعرفي   لة في تحديد تتحدد المشك
، وبناء على  ومستوي أداء بعض مهارات كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 

 ذلك تم وضع األهداف العامة لمحتوي البرنامج التعليمي.
الط خصائص  تحليل  خالل  تحديد   البات ومن  تم  البيئة  في  المتاحة  الموارد    ومعرفة 

 .منهج الكرة الطائرة ة أو المهارية المتضمنة فيالمهمات واألنشطة التعليمية سواء كانت المعرفي
 مرحلة التصميم:   -2

السلوكية األهداف  تحديد  المرحلة  هذه  اليد،    ويتم في  تحديد   ومنلمحتوي منهج كرة  ثم 
ثل في االختبارات البدنية والمهارية بجانب االختبار المعرفي، ومن وتتم  القياس  اختبارات أدوات و 

، والتي  WhatsApp الواتساب عبارة عن برنامج  يثم تحديد بيئة التعلم المتبعة في هذا البحث وه
حاضرة  في كل م  سوف تتواصل الباحثة مع الطالبات من خالله وتواصل الطالب بعضهم ببعض 

 . على مصادر التعلم المتعددة عبر اإلنترنت           اعتمادا           شاركيا ، سواء كان فرديا أو ت
التعلم   وفي هذه المرحلة قامت الباحثة بتصميم العديد من الوسائط المساعدة في عملية 

 وهي: WhatsApp الواتساب والتي تد ادراجها في برنامج  
يتم تعليمها وتكوين لقطات الفيديو    التيالخاصة بالمهارة    ت الفيديوهاتم تجميع  لقطات الفيديو:    -

عنها   في  المعبرة  الستغاللها  أسطوانة  على   الواتساب برنامج  ووضعها 
WhatsApp. 

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

 .WhatsApp  الواتساب لبرنامج تم استخدام مقطوعات موسيقية تعليمية مصاحبة  الموسيقى:-
الصوتية:- عرض  ةالباحث  ت قام  المؤثرات  أثناء  الصوتية  المؤثرات  بعض  برنامج    هاباستخدام 

في أسئلة التقويم في حالة اإلجابة الصحيحة  وخاصة    WhatsAppالواتساب  
 وفي حالة اإلجابة الخاطئة. 
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 التطوير:مرحلة   -3
حيث   WhatsAppلمجموعات الواتساب    في هذه المرحلة سوف يتم عمل تصور مبدأي

الواتساب   برنامج  على  منفصلة  مجموعة  عمل  والتي    WhatsAppيتم  تجريبية  مجموعة  لكل 
عليها  تكون  الالزمة  سوف  التعليمية  اليد    األنشطة  كرة  منهج  للطلتعلم  سوف   تيال  البات سواء 

للتعلم من خطوات فنية وتعليمية وفيديو    وتوفير متطلبات الالزمة                      تشاركيا  او فرديا ،          ن معا   يتعلم 
للمهارة او رسوم او صور مسلسلة لكل مهارة، وقامت الباحثة باستقبال الطالبات داخل الواتساب  

WhatsApp    بالترحيب بالطالبات في دراسة مقرر كرة اليد وبعد ذلك تحديد الهدف من المنهج
جانب   من  تنفيذها  المطلوب  والمهام  األنشطة  تحديد  وكذلك  موضوعاته  تحديد  ثم  التعليمي 

 الطالبات للوصول الى مرحلة االلية في عملية التعلم. 
 مرحلة التقويم:  -4

 بطريقتين:  WhatsApp الواتساب   برنامجمحتوي التعليمي على  بتقويم ال ةالباحث ت وقد قام
 :األولىالطريقة 

مكونات    االسطوانة  بإعداد   ةالباحث  ت قام على  تحتوي   الواتساببرنامج  مبدئية 
WhatsApp  المتخصصين في مجال كرة اليد ملحق بعرضها على مجموعة من الخبراء    ت وقام

مناسبتها    (1) مدى  استخدام    فيرأيهم    وإبداءلتحديد  الواتساب  كيفية    WhatsAppبرنامج 
 تعديالت. أيواقتراح  للطالبات 

 الطريقة الثانية: 
قام من  بتطبيق    ةالباحث  ت وفيها  العينة    WhatsApp  الواتساب برنامج  وحدتين  على 

التعرف على مالحظات    ةطالب  ( 12) االستطالعية وعددهم   برنامج  حول    الطالبات وذلك بهدف 
 لهم وقد حققت هذه المرحلة الهدف منها.  ومدى مناسبته WhatsApp الواتساب 

 : التجربة االساسية -
 القياس القبلي: -1

االختبار المعرفي في    والضابطة  تينالتجريبي  ثالث مجموعات لل تم أجراء القياسات القبلية  
من و  الفترة  في  وذلك  البحث  قيد  المهارية  وحتى2020/ 10/ 27  الموافق  الثالثاء  االختبارات    م 

 م.2020/ 28/10الموافق  اإلربعاء
  التجربة األساسية:   -2

للبحث على   األساسية  التجربة    باستخدام االولي  التجريبية    ،الثالث مجموعات تم تطبيق 
التشاركي التعلم  باستخدام  الثانية  التجريبية  والمجموعة  الفردي  الضابطة  المجموعة  و ،  التعلم 

الفترة    سابيع في( أ8) البرنامج  وقد استغرق تطبيق    ،الشرح والنموذج()المتبع  باستخدام األسلوب  
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 أسبوع، كل    وحدة تعليميةبواقع    م  12/2020/ 15  الثالثاء  وحتى  م  29/10/2020  الخميس  من
 (8) ملحق .دقيقة (90) وحدةوزمن ال

 القياس البعدى:  -3
القياس   إجراء  و   في  البعديتم  المعرفي  للاالختبار  المهارية  مجموعات االختبارات   ثالث 

يوم  تينالتجريبي وذلك  الموافق   والضابطة،  يوم    م16/12/2020  اإلربعاء   الخميس إلى 
 ، وبنفس شروط القياس القبلي. م 2020/ 12/ 17

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:   -
المعياري،        االنحراف  الحسابي،  المتوسط  في  وتمثلت  اإلحصائية  المعالجات  استخدام  تم 

(، L.S.Dاختبار اقل فرق معنوس )  معامل االلتواء، معامل االرتباط، اختبار )ت(، اختبار )ف(،
 معادلة نسب التحسن. 

 عرض ومناقشة النتائج:  -
                   أوال : عرض النتائج:

 (6جدول )
 ات القبلية والبعدية وقيمة )ت( بين القياس  المعياري واالنحراف  الحسابيالمتوسط 

 االختبارات المهارية والمعرفية فياالولي تجريبية للمجموعة ال
 14ن=  

وحدة   االختبارات المهارية 
 القياس 

فروق  البعدي القياس  القياس القبلي 
 المتوسطات

 قيمة 
 ع  ± س ع  ± س " ت "

 * 3.78 1.85 0.99 10.29 1.46 12.14 ثانية  التنطيط 
 * 9.87 5.14 0.73 18.07 1.73 12.93 عدد  التمرير واالستالم

 * 11.67 3.22 0.50 4.36 0.86 1.14 عدد  التصويب 
 * 44.05 34.07 1.88 40.14 2.06 6.07 درجة االختبار المعرفي

  2.145=0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
)و ي جدول  القياسات    (6ضح  بين  )ت(  وقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط 

، حيث  كرة اليد االختبارات المهارية والمعرفية في  في    االولي  القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية
إحصائيا    يتضح دالة  فروق  القياس                          وجود  ال  والبعدية  القبلية  ات بين  األولي    تجريبيةللمجموعة 

 . االختبارات المهارية والمعرفية في كرة اليد في  البعدية ات لصالح القياسو 
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 (7دول )ج
 ات القبلية والبعدية وقيمة )ت( بين القياس  المعياري واالنحراف  الحسابيالمتوسط 

 االختبارات المهارية والمعرفية فيالثانية تجريبية للمجموعة ال
 14ن=  

  2.145=0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى   
)و ي جدول  القياسات    (7ضح  بين  )ت(  وقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط 

، حيث كرة اليد االختبارات المهارية والمعرفية في  في    الثانية  القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية
إحصائيا    يتضح دالة  فروق  القياس                           وجود  ال   والبعدية   القبلية  ات بين  الثانية    تجريبيةللمجموعة 

 . االختبارات المهارية والمعرفية في كرة اليد في  لبعديةا ات لصالح القياسو 
 (8جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين القياسات القبلية والبعدية 
    االختبارات المهارية والمعرفية في ضابطةللمجموعة ال 

 14ن=         

  2.145=0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
)و ي جدول  القياسات    (8ضح  بين  )ت(  وقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط 

وجود فروق   حيث يتضح   والمعرفية،االختبارات المهارية    في  القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة 
إحصائيا   القياس                دالة  القياسو   الضابطةللمجموعة    والبعدية  القبلية  ات بين   في   البعدية  ات لصالح 

 .لمعرفيةاالختبارات المهارية وا
 

وحدة   المهارية االختبارات 
 القياس 

فروق  البعدي القياس  القياس القبلي 
 المتوسطات

 قيمة 
 ع  ± س ع  ± س " ت "

 * 8.89 3.01 0.53 9.14 1.10 12.15 ثانية  التنطيط 
 * 24.36 13.79 1.05 25.79 1.75 12.00 عدد  التمرير واالستالم

 * 18.22 4.50 0.51 5.43 0.73 0.93 عدد  التصويب 
 * 42.82 40.44 2.77 46.15 1.98 5.71 درجة االختبار المعرفي

وحدة   االختبارات المهارية 
 القياس 

فروق  البعدي القياس  القبلي القياس 
 المتوسطات 

 قيمة
 ع ± س  ع ± س  " ت " 

 * 3.00 1.22 0.62 11.07 1.33 12.29 ثانية  التنطيط 
 * 12.25 5.67 0.73 18.10 1.50 12.43 عدد  التمرير واالستالم

 * 7.51 2.21 0.73 3.07 0.77 0.86 عدد  التصويب 
 * 17.12 26.78 2.24 32.50 2.09 5.72 درجة االختبار المعرفي
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 (9جدول )
   –  التجريبية الثانية – االولي تحليل التباين بين مجموعات البحث الثالثة )التجريبية

 والمعرفية الضابطة( في القياس البعدي لالختبارات المهارية

مجموع   مصدر التباين  االختبار 
 المربعات 

 درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات 

 قيمة 
 )ف(

 التنطيط 
 0.55 39 21.50 داخل المجموعات  * 23.95 13.17 2 26.33 المجموعاتبين 

 التمرير واالستالم
 0.76 39 29.64 داخل المجموعات  * 282.21 214.38 2 428.76 بين المجموعات

 0.35 39 13.57 داخل المجموعات  * 55.71 19.50 2 39.00 بين المجموعات التصويب 

 5.408 39 210.93 داخل المجموعات  * 120.49 651.60 2 1303.19 المجموعاتبين  االختبار المعرفي
 3.238= 0.05* قيمة )ف( الجدولية عند مستوى عند 

التجريبية                                                     ( وجود فروق دالة إحصائيا  بين مجموعات البحث الثالثة )9جدول )يتضح من  
ذلـك  وبنـاء علـى، والمعرفيـة االختبارات المهارية( في جميع الضابطة –التجريبية الثانية  –االولي  

 .L.S.D معنوي بحساب داللة الفروق بين المتوسطات بإستخدام اختبار أقل فرق  ةقوم الباحثست
 ( 10جدول )

  – التجريبية الثانية – االولي التجريبيةداللة الفروق بين متوسطات مجموعات البحث الثالثة )
 والمعرفية  البعدي لالختبارات المهارية( في القياس الضابطة

 ضابطة  ت ثانية ت أولى L.S.D الفروق  المتوسطات المجموعات االختبار 

 التنطيط 

 7.81 1.15  10.29 تجريبية أولى 
 8.96   9.14 تجريبية ثانية  0.83

    18.10 ضابطة

 التمرير واالستالم
 2.69 5.00  20.79 تجريبية أولى 

 7.69   25.79 تجريبية ثانية  0.98
    18.10 ضابطة

 التصويب
 1.29 1.07  4.36 تجريبية أولى 

 2.36   5.43 تجريبية ثانية  0.66
    3.07 ضابطة

 االختبار المعرفي
 7.64 6.01  40.14 تجريبية أولى 

 13.65   46.15 تجريبية ثانية  2.60
    32.50 ضابطة

 0.05مستوى * دال عند 
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من   األولى  10)جدول  يتضح  التجريبية  المجموعة  بين  إحصائيا   دالة  فروق  وجود   )                                                        
والمجموعة التجريبية الثانية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية الثانية في جميع االختبارات 

التجريبية  والمعرفية  المهارية المجموعة  ولصالح  والضابطة  الثانية  التجريبية  المجموعة  وبين   ،
 .والمعرفية جميع االختبارات المهارية فيالثانية وذلك 

                        ثانيا : مناقشة النتائج:
البيانات والنتائج التي تم التوصل إليها والتي تمت    من خالل فروض البحث ومن واقع 

 إلى ما يلي:  ةالباحث  ت                        معالجتها إحصائيا  توصل
للمجموعة    والبعدي                                               ( وجود فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي  6يتضح من جدول )  
ع االختبارات المهارية الخاصة  في جمي  البعدي( ولصالح القياس  تعلم الفرديتجريبية االولى )الال
 .واالختبار المعرفي (التصويب  -التمرير واالستالم   –التنطيط  ) كرة اليد  مهارات ب

ألفراد المجموعة التجريبية االولي    تقدم القياس البعدي عن القياس القبليوترجع الباحثة    
باستخدام المعد  التعليمي  البرنامج  حيث    إلى  الفردي  للالتعلم  الكتساب    طالبةوفر  جديدة  مداخل 

 االمعلومات بطريقة فردية بتتابع مناسب مع إعادة استرجاع هذه المعلومات بما يتناسب مع قدراته
بواسطة   مبسط  تدريجي  بشكل  وعرضها  البرنامج  داخل  العلمية  المادة  تقديم  أن  كما  الشخصية، 

ودعمها عية لألداء  عرض صور ثابتة ولقطات فيديو متحركة بالتصوير البطيء وبالسرعة الطبي
من الصورة مع ربط ذلك باألداء العلمي   ة صبح قريبترغب في أن  ت  طالبة بالشرح اللفظي جعل ال

من العودة إلى البرنامج مرة أخرى    اوتصحيح أخطاء األداء من خالل تمكنه  تهلما سبق وشاهد 
تمكنه  هاإلمداد  عدم  عند  فوري  يؤ   ابتعزيز  مما  منها،  جزء  أو  المهارة  أداء  تحسن  من  إلى  دى 

 في كرة اليد وكذلك الجانب المعرفي. وتطوير األداء المهارى 
برنامج     أن  الفرديكما  التجريبية    التعلم  المجموعة  على  تطبيقه  تم  كسر والتي  األولى 

  WhatsApp  الواتساب برنامج  لدي الطالبات وساعدهم على التحرك بحرية داخل  حاجز الخوف  
للط قدمت  انها  األدا  البات حيث  أخطاء  من  تقلل  وبالتالي  الصحيح  على  النموذج  وتساعدهم  ء 

  WhatsApp  الواتساب برنامج  أن    كما  كرة اليد بجانب الجانب المعرفي   مهارات التقدم في تعلم  
بقدر كبير من التغذية الراجعة والتي تساهم في إصالح قدر كبير من    البات تساعد على إمداد الط

 . والمعرفي نت نتائج األداء المهارى بالتالي تحس ات الطالبأخطاء 
   " مع  ذلك  البلوشيويتفق  سعود  بن  )مدين  اإليجابي  (  17)  م(2015"  التأثير  أن                            إلى 

 الدراسية،للتطبيق في التعليم يتمثل في سهولة الحصول على معلومات بسيطة تتعلق بالمقررات  
سلبي   تأثير  له  وعي    –بينما  بدون  يستخدم  ومهارات على    -عندما  وتقليص    التفكير،  اإلبداع، 

أهمية العمل على    الوقت المخصص للتعلم فيضعف تحصيل الطالب العلمي، وهو ما يشير إلى
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برامج   المشتركة    علمية،وضع  المجموعات  نظام  تربط   الميول،وأصحاب    بالتطبيق،عملية 
 وزيادة التحصيل الدراسي. التعليمية،واستخدامها في العملية  الخاصة،واالهتمامات العلمية 

إلى أن  والتي اشارت  (،  18م( ) 2019" )منال السعيد محمد"دراسة  ويتفق ذلك مع نتائج    
الفردياستخدام   إلى    التعلم  االلكترونية  أدى  واالختبارات  المقررات  تطوير  مهارات  اكساب  على 

 . لدي الطالب المعلمين
 وبهذا يتحقق صحة الفرض األول للبحث والذي ينص على:

التجريبية                                                                       توجد فروق دالة احصائيا  بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  "  
االولي المستخدمة التعلم الفردي على التحصيل المعرفي ومستوي أداء بعض مهارات كرة اليد 

 " ولصالح القياس البعدي
للمجموعة    والبعدي                                               ( وجود فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي  7يتضح من جدول )و   
ع االختبارات المهارية الخاصة  جميفي    البعدي( ولصالح القياس  تعلم التشاركي)ال  ثانيةتجريبية الال
 .واالختبار المعرفي (التصويب  -التمرير واالستالم   –التنطيط  ) كرة اليد  مهارات ب

ألفراد المجموعة التجريبية الثانية    تقدم القياس البعدي عن القياس القبليوترجع الباحثة    
حيث راعت الباحثة الدقة في تحليل محتوي  تشاركي  يمي المعد باستخدام التعلم ال إلى البرنامج التعل

البرنامج التعليمي التشاركي من خطوات تعليمة وخطوات فنية مما ادي الى الوصول الى معايير  
                                                    تعلم مهارات كرة اليد مهاريا  ومعرفيا ، باإلضافة الى                                            ومؤشرات محددة يمكن اإلفادة منها علميا  في  

تناسب  بأساليب  التشاركي  التعلم  محتوي  واالسئلة    عرض  التفكير  حيث  من  الطالبات  أنماط 
كل ذلك ساعد على    WhatsApp  الواتساب المطروحة والنقاش الدائر بين الطالبات داخل برنامج  

التربية الرياضية    والمهارى تعمل الجانب المعرفي   لمهارات كرة اليد لطالبات الفرقة االولي بكلية 
 . جامعة المنوفية

أيضا   الباحثة  تعزو  القبليكما  عن  البعدي  القياس  بين  التعليمي    التقدم  البرنامج  الى 
على المعارف والمعلومات    WhatsAppباستخدام التعلم التشاركي حيث احتوي برنامج الواتساب  

 ات من تاريخ ونواحي فنية وقانونية وتمرينات لالرتقاء بمستوي المهار ات كرة اليد  هار بمالمرتبطة  
ت الى  باإلضافة  مبهر  شكل  للمهارة    WhatsApp  الواتساب برنامج  ناول  في  صور  من  داخله 

مرتب  في عرض  والمعارف  المفاهيم  تبين  والتي  المتحركة  والصور  التعليمية  الفيديوهات  وكذلك 
على بذل مزيد من الجهد وإعطاءه الحرية في   طالبات ، كل ذلك ساعد الطالبات ومنظم ومشوق لل

الذاتية على التعلم باإلضافة الى مزايا التي يوفرها    اراته                                        تناول المنهج وفقا  لزمن مفتوح يناسب قد 
وغيرهمن    WhatsApp  الواتساب برنامج   الالشات  على  المتوفرة  االدوات  من  والتي    برنامجا 

مهارات كرة  وساعد على تعلم    طالبةوكل ذلك انعكس بشكل ايجابي على ال  طالبات منها ال  ةاستفاد 
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 .                 مهاريا  ومعرفيا   اليد 
" مع  ذلك  الفارويتفق  )إبراهيم  التربوية  م(  2014"  االتجاهات  من  التشاركي  التعلم  أن 

المدرسي،   الكتاب  أو  التعليمي  التلفزيون  أو  المعلم  خالل  من  الفردي  للتعلم  والمناظرة  الحديثة، 
البرمجيات   خالل  من  أو  التقليدية،  التعلم  أنماط  في  المتعددة وذلك  الوسائط  وأقراص  التعليمية 

المدمجة في النمط الحديث للتعلم، وأضافت شبكة اإلنترنت إمكانية مشاركة عدد كبير من أقران  
التعلم في بيئة تعليمية إيجابية ومنظمة، وذلك باشتراك الطالب والمعلمين في المناقشة والتحاور  

 ( 65: 1).ات الدراسية المستهدفةوالنقد وتبادل اآلراء حول كافة القضايا والموضوع
ودراسة  (،  12م( )2020" )العظيم  ماجدة محمد، نهي عبد"دراسة  ويتفق ذلك مع نتائج    

عبد" كاظم  بشري  لطيف،  عباس  "21)  م(2018)  "الرضا  نجالء  ودراسة  السعيد  (،  أحمد  عزة 
اشارت  (  10)  م(2017)  "شحاتة استخدام  والتي  أن  التشاركيإلى  إلى    التعلم  تعلم  على  أدى 

 . المهارات الحركية باإلضافة الى الجانب المعرفي
 للبحث والذي ينص على: لثانيوبهذا يتحقق صحة الفرض ا 

                                                                               توجد فروق دالة احصائيا  بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  "  
ومستوي   المعرفي  التحصيل  على  التشاركي  التعلم  المستخدمة  كرة الثانية  مهارات  بعض  أداء 

 "اليد ولصالح القياس البعدي 
للمجموعة    والبعدي                                               ( وجود فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي  8يتضح من جدول )و   

والنموذج)ال  الضابطة القياس  شرح  ولصالح  جمي  البعدي(  الخاصة في  المهارية  االختبارات  ع 
 .واالختبار المعرفي (التصويب  -التمرير واالستالم   –التنطيط  ) كرة اليد  مهارات ب

الباحثة     القبلي وترجع  القياس  عن  البعدي  القياس  الى   تقدم  الضابطة  المجموعة  ألفراد 
( المتبع  البرنامج  بااستخدام  التعلم  والنموذجأسلوب  واللشرح  الط(  استجابات  في  أثر   البات ذي 

وا والممارسة  للتدريب  كنتيجة  التعلم  مع  لعملية  الضابطة  المجموعة  تشابه  وكذلك  لمران، 
التجريبية   والفت  فيالمجموعات  اإلمكانات  حيث  من  التعليمية  ومعرفة البيئة  للتعلم،  الزمنية  رة 

لألداء  ساعد ذلك على تكوين صورة واضحة و  بمهارات كرة اليد لمضمون األداء الخاص  بات الطال
عطى فكرة واضحة عن  ت  التي  ةلى وجود المعلم، باإلضافة إالمهارى والمعرفي لمهارات كرة اليد 

أثناء تنفيذ محتوى    البات (، وتقديم التغذية الراجعة للطاللفظيكيفية األداء السليم )النموذج والشرح  
التعليميةال المجموعة الضابطة    وحدة  أفراد  أداء  إلى تحسن مستوي  الذي أدي  مستوي   فياألمر 

 .األداء المهارى والمعرفي لمهارات كرة اليد 
إليه     أشار  ما  النتيجة مع  الحليم"وتتفق هذه  التعلم  م2006)  "محمود عبد  أسلوب  أن   )

المهارات من    اكتساب و من األساليب المباشرة لسرعة وصول المعلومات    المتبع )الشرح والنموذج(
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ويستطيع ضبط    ،التعليميالمعلم إلى المتعلم حيث يشعر المعلم باالمتياز والسيطرة على الموقف  
 إيجابية.  والتنفيذ فقط دون أدنى مشاركة  التلقيودور المتعلم  ظروف البيئة المحيطة خالل التعلم،

(16 :248 ) 
شيماء رمضان  (، ودراسة "6م( )2020)"  عادل محمد احمد" دراسة  ويتفق ذلك مع نتائج    

( والتي اشارت  20)  م(2020)  "مي عصـــام عبد الكريم مصطفى(، ودراسة "5)  م(2020)  "أحمد
تعلم المهارات الحركية  على  أدى إلى    التعلم بالطريقة المتبعة )الشرح والنموذج(إلى أن استخدام  

 . باإلضافة الى الجانب المعرفي
 للبحث والذي ينص على: لثالث الفرض ا وبهذا يتحقق صحة 

                                                                             توجد فروق دالة احصائيا  بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  "  
بعض   أداء  ومستوي  المعرفي  التحصيل  على  والنموذج(  )الشرح  المتبع  األسلوب  المستخدمة 

 " مهارات كرة اليد ولصالح القياس البعدي
( تحليل التباين بين مجموعات البحث الثالثة )التجريبيتين والضابطة( 9يوضح جدول )

ختبارات المهارية قيد البحث حيث يتضح وجود فروق  واال  لالختبار المعرفي  البعديفي القياس  
( بين مجموعات البحث الثالثة )التجريبيتين و الضابطة( في  0.05                          دالة إحصائيا  عند مستوى ) 

و  المعرفي  ألخرى   االختبار  تختلف من مجموعة  الدالالت  ولكن هذه  المهارية،  االختبارات  جميع 
 لشرح والنموذجأو ا  التعلم التشاركي أو    تعلم الفرديال                                        طبقا  لنوع المجموعة سواء المستخدم معها  

بحساب داللة الفروق بين المتوسطات    ةالباحث   ت لمجموعات البحث الثالثة، وبناء على ذلك قام
 .L.S.D معنوي بإستخدام اختبار أقل فرق 

( داللة الفروق بين متوسطات مجموعات البحث الثالثة )التجريبيتين  10يوضح جدول )
الختبارات المهارية قيد البحث باستخدام أقل لالختبار المعرفي وا  البعديي القياس  والضابطة( ف
                                                 ( حيث يتضح وجود فروق دالة إحصائيا  بين المجموعة  0.05عند مستوى )   L.S.Dفرق معنوي  

التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية ولصالح المجموعة التجريبية الثانية مما يدل على أن  
المستخدمة  المجمو  الثانية  التجريبية  التشاركي عة  األولى    التعلم  التجريبية  المجموعة  من  أفضل 

جميع االختبارات المهارية، وكذلك وجود فروق  االختبار المعرفي و في    التعلم الفرديالمستخدمة  
                                                                                        دالة إحصائيا  بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية  

المستخدمة   األولى  التجريبية  المجموعة  أن  على  يدل  مما  الفردياألولى  من    التعلم  أفضل 
في   والنموذج  الشرح  المستخدمة  الضابطة  المعرفيالمجموعة  االختبارات  و   االختبار  جميع 

الضابطة  المجموعة                                                                           المهارية، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا  بين المجموعة التجريبية الثانية و 
التعلم  ولصالح المجموعة التجريبية الثانية مما يدل على أن المجموعة التجريبية الثانية المستخدمة 
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جميع  و  االختبار المعرفيأفضل من المجموعة الضابطة المستخدمة الشرح والنموذج في  التشاركي
 االختبارات المهارية. 

ا   الثانية  التجريبية  المجموعة  تفوق  الباحثة  عن  وترجع  التشاركي  التعلم  لمستخدمة 
الشرح   والمستخدم  الضابطة  والمجموعة  الفردي  التعلم  المستخدمة  االولي  التجريبية  المجموعة 

التشاركي  التعلم  وهو  التجريبي  المتغير  الى  ت   والنموذج  تم  مجموعات  قحيث  الي  الطالبات  سيم 
من خطوات فنية    WhatsAppالواتساب  المهارة من خالل برنامج    تشاهد صغيرة وكل مجموعة  

وتعليمية وصور ورسوم وفيديو ثم تقوم الطالبات بطرح المشكالت التي واجهتهم في عملية تعلم  
المهارة وطرح افراد المجموعة حلول لها من وجهة نظرهم ثم عرض تلك الحلول على الباحثة التي  

 ترشدهم الى الحلول السلمية للمشكالت. 
تقدم  كما     الباحثة  التجريبيةترجع  المجموعة  افراد    الثانية  افراد  االولي  على  التجريبية 

التعليمي  و  البرنامج  المعلومات في  مصادر  تعدد  التشاركي حيث  التعلم  الى  الضابطة  المجموعة 
عن   والمعلومات  المعارف  تقـديم  بواسـطتها  طريق  ليتم  عن  اليد  كرة  الواتساب برنامج  مهارات 

WhatsAppكتيب من  تتضمنه  بما  المباشرة  ،  والروابط  فيـديو  ومقـاطع  وصور  ورسومات  ات 
 مهارات كرة اليد.للمواقع والمراجع اإللكترونيـة، ممـا يـؤثر فـي اتجاهاتهم نحو تعلم 

" مع  ذلك  قالدةويتفق  سليمان  )فؤاد  بقدر  1997"  االثارة  توفرت  كلما  انه  في  م( 
وبالتالي تؤدي دور   تذكرخاليا الد ذلك على زيادة عدد  كبير في البيئة التعليمية كلما ساع

الى   يؤدي  االثارة  انعدام عملية  او  ذلك فضعف  العكس من  التعلم وعلى  كبير في سرعة 
يؤدي دورا  مهما في سرعة   الخاليا  لذلك فإن زيادة هذه  التعلم،                                                                                  التقليل من فرصة حدوث 
المعلومات،  بكم  الحقيقية  االثارة  حجم  على  الخاليا  هذه  في  الزيادة  حجم  ويتوقف  التعلم 

 (10: 11)تقديمها. وطرق 
(، ودراسة  12م( )2020" )العظيم  ماجدة محمد، نهي عبد"دراسة  ويتفق ذلك مع نتائج    

  " الرضا  نجالء عباس لطيف، بشري كاظم عبد(، ودراسة "18)  م(2020)  "منال السعيد محمد"
" (21)  م(2018) ودراسة  شحاتة،  السعيد  أحمد  تفوق    (10)  م(2017)  "عزة  المجموعة  على 

المتبع  لألسلوب  المستخدمة  الضابطة  المجموعة  على  التشاركي  التعلم  المستخدمة  التجريبية 
مختلفة رياضات  وفي  المختلفة  المهارات  تعلم  في  والنموذج(  الجانب   )الشرح  الي  باإلضافة 

   .المعرفي
 للبحث والذي ينص على: لرابعوبهذا يتحقق صحة الفرض ا 

                                                           داللة احصائيا  بين متوسط القياسات البعدية بين مجموعات البحث توجد فروق ذات  "  
األسلوب المتبع( في التحصيل المعرفي ومستوي    –التعلم التشاركي    –الثالثة )التعلم الفردي  
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 " أداء بعض مهارات كرة اليد ولصالح المجموعة التجريبية الثانية
 االستنتاجات والتوصيات:  -
 االستنتاجات: -1

  ةالباحث   ت على أهداف البحث وفى حدود العينة وفى ضوء النتائج اإلحصائية، توصلبناء 
 لالستنتاجات التالية: 

الفردياستخدام    -1 دال إحصائيا     التعلم  تأثير  أداءعلى                         له  ومستوي  المعرفي  بعض   التحصيل 
 . مهارات كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

بعض    التحصيل المعرفي ومستوي أداءعلى                         له تأثير دال إحصائيا     التشاركي  التعلماستخدام    -2
 . مهارات كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

)ال  -3 المتبعة  الطريقة  المعرفي   شرحاستخدام  التحصيل  على  دال إحصائيا   تأثير  له                                                      والنموذج( 
 . كلية التربية الرياضية جامعة المنوفيةومستوي أداء بعض مهارات كرة اليد لطالبات 

القياس    -4 في  الضابطة  والمجموعة  التجريبيتين  المجموعتين  بين  إحصائيا   دالة  فروق                                                                                  وجدت 
لتحصيل المعرفي ومستوي أداء بعض مهارات كرة اليد ولصالح المجموعة التجريبية  ل  البعدي

ثم   التعلم الفرديالمستخدمة    ولىاأل  ثم المجموعة التجريبية   التعلم التشاركيالمستخدمة    ثانيةال
 والنموذج(. شرحالطريقة المتبعة )الالمجموعة الضابطة المستخدمة 

 التوصيات:
 باآلتي: ةوصى الباحثنتائج البحث ت                            استنادا  إلى ما أشارت إليه

التحصيل المعرفي ومستوي أداء بعض مهارات كرة اليد لطالبات  في    التعلم التشاركياستخدام   -1
مستوى    في لما أثبتته نتائج هذه الدراسة من تحسن  المنوفية،  كلية التربية الرياضية جامعة  

 .األداء للمهارات قيد البحث 
إجراء المزيد من الدراسات المشابهة مع هذه الدراسة في مراحل دراسية مختلفة وذلك للتأكد  -2

 على جميع المراحل الدراسية.التعلم التشاركي ثير استخدام من تأ 

والسيما   -3 الرياضية  التربية  كليات  اليد تزويد  كرة  من    مالعب  الالزمة  واإلمكانات  بالتجهيزات 
حاسب   الجماعية    آلي)معمل  العرض  شاشات  اإلنترنت،  بشبكة  منه  كل   Dataيتصل 

Show وطابعات، واسطوانات ،C.D.)وسماعات ، 

كلية التربية الرياضية من المراحل الدراسية األولى   البات لدى ط  التشاركيزعة التعلم  تنمية ن -4
 بحـيث يدركن كيف تعمل آليات تفكيرهن، وقدراتهن التعليمية وتنمية تلك القدرات.

لطالبات كلية التربية    تعليم مهارات كرة اليد في    WhatsAppالواتساب  برنامج  تبني استخدام   -5
 . المنوفيةالرياضية جامعة 
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 قائمة المراجــع
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 البحثملخص 

 تأثير كل من التعلم الفردي والتشاركي على التحصيل المعرفي ومستوي أداء 
 بعض مهارات كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  

 أبودنيا  نبوى نورا عبدالمجيد  م.د/أ.  
الحالي   البحث  على  الى  استهدف  على التعرف  والتشاركي  الفردي  التعلم  من  كل  تأثير 

الرياضية جامعة   التربية  كلية  لطالبات  اليد  كرة  مهارات  بعض  أداء  ومستوي  المعرفي  التحصيل 
 . المنوفية

البحث استخدم التجريبي    ةالباحث  ت ولتحقيق هدف  التصميم  التجريبي من خالل  المنهج 
  ضابطة،  لثةتجريبية والثامجموعتين  ،  ثالث مجموعات لقياسين القبلي والبعدي لالذي يعتمد على ا

اال الفرقة  طالبات  من  البحث  عينة  ال  وليوتألفت  جامعة  الرياضية  التربية    منوفية بكلية 
)،  م2020/2021 عددهم  البحث  طالبة،  (  142والبالغ  عينة  اختيار  تم  العمدية  وقد  بالطريقة 

( تقسيمطالبة،  (  54وعددهن  تم  قوام    ة تجريبي  تينمجموع   ثالث مجموعات إلى  هم  وقد  وضابطة 
ة  الباحث  استخدمت ولقياس األداء القبلي والبعدي في مجموعتي البحث  ( طالبة،  14) كل مجموعة  

قيد البحث،   لمهارية الخاصة بمهارات كرة اليد االبدنية واالختبارات  االختبارات  االختبار المعرفي و 
والتعلم التشاركي على  ،  ولياال  على المجموعة التجريبية  التعلم الفرديوقد قامت الباحثة باستخدام 
الثانية   التجريبية  وبعد  المجموعة  الضابطة،  المجموعة  على  والنموذج(  )الشرح  المتبع  واألسلوب 

وتوصلت  للنتائج  للحصول  اإلحصائية  للمعامالت  الباحث  أخضعها  البيانات  جمع  من  االنتهاء 
لتشاركي على المجموعة التجريبية  الثانية المستخدمة التعلم ا  ةالباحثة إلى تفوق المجموعة التجريبي

 قيد البحث. االولي والضابطة في التحصيل المعرفي ومستوى اداء بعض مهارات كرة اليد 
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Abstract 
The effect of both individual and participatory learning on cognitive 

achievement and the level of performance of some handball  

skills for students of the Faculty of Physical  

Education, Menoufia University                                    

Dr. Noura Abdul Majeed nabway Abu Donia 

 The current research aimed at identifying the effect of both individual 

and participatory learning on cognitive achievement and the level of 

performance of some handball skills of female students of the Faculty of 

Physical Education, Menoufia University. 

 To achieve the goal of the research, the researcher used the 

experimental method through the experimental design that relies on the 

pre and post measurements of three groups, two experimental groups and 

the third control, and the research sample consisted of the first group 

students at the Faculty of Physical Education, Menoufia University 

2020/2021 AD, of (142) students. Selection of the research sample by the 

intentional method and their number (54) students, and they were divided 

into three groups, two experimental and control groups, each group (14) 

students. To measure the pre and post performance in the two research 

groups, the researcher used the cognitive test, physical tests and skill tests 

for the handball skills in question. The researcher used individual learning 

on the first experimental group, and participatory learning on the second 

experimental group and the method used (explanation and model) on the 

control group. After completing the data collection, the researcher 

subjected it to statistical transactions to obtain the results. The first 

experimental and control in cognitive achievement and the level of 

performance of some handball skills under consideration . 
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