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تأثري برنامج تعليمي قائم علي نظرية التعلم املستند إيل املخ يف ضوء أمناط التعلم على  
 مستوى التحصيل املعرفى وتعلم بعض املهارات األساسية يف کرة السلة 

 الفتاح اخلفيف * أ.م.د. الشيماء عبد  
 ـ مقدمة ومشكلة البحث:

يمر العالم اآلن بثورة هائلة فى عثالم التكنولوجيثا التعليميثة وانتلثارها فثى عثالم التثدريس 
ولعل الصراع اليائم بين الثدو  اآلن لكثى تواكثب كثل مثنهم التيثدم الهائثل فثى اتمكانيثات العلميثة 

لوجيثة اليائمثثة وكثل ذلثا مثثن أجثل تحسثثين والفكثر العصثرى الثث ى بثدور  يواكثب تلثثا الثثورة التكنو 
عملية التدريس وتطوير التعليم والتعلم ال ى بدور  يعتمد علثى الفكثر االبتكثارى واالبثداع وتثدريب 

 (32:7اليائمين على عملية التعليم لمواكبة تلا الثورة التكنولوجية الهائلة.  )
المعلومثات والخبثرات مثن  م أن التعليم عملية هامة جثدًا لنيثل2014  أحمد اللواتيويلير  

جيل إلى  خر كما أن  يؤثر تأثيرًا بالغًا في نلأة األجيا    والتعليم ذات  ال يمكثن نيلث  أو تطثوير  
إال عثثن  ريثثق وسثثائل التعلثثيم المختلفثثة وعثثن  ريثثق إسثثتخدام أحثثدث األجهثثية واتمكانثثات التثثي 

وتيثثة المتعلمثثين و رييثثة تتناسثثب مثثع المثثتعلم والظثثروع المحيطثثة بعمليثثة التعلثثيم مثثن حيثث  ن
التثثثدريس والتطبيثثثق والهثثثدع نفسثثث  مثثثن التعلثثثيم   والتعلثثثيم كعمليثثثة فرديثثثة تتثثثأثر بمثثثا يتعلثثثق 
بالمتعلمين من فرو  فردية   فمن األفراد من هو سريع التعلم ومنهم من هو بطثي الثتعلم حيث  

ك  وتثؤثر فثي يتعلم كل فرد حسب قدرات  التي يمر بها عن  ريثق خبثرات وقثدرات ُتعثد  مثن سثلو 
 (  76    75:    3 خصيت .  )

فاعداد المتعلم اليادر علي ال يثام بثدور ايجثابي يتطلثب ضثرورة البحث  عثن اسثتراتيجيات 
تثثدريس تسثثاعد المثثتعلم علثثي بنثثاء معنثثي لمثثا يتعلمثث  وتنمثثي  يثث  قدرتثث  علثثي حثثل الملثثكالت   

جثاهية للملثكالت العلميثة  يعتمد علثي نفسث  فثي الثتعلم وال ينتظثر أن ييثدم لث  المعلثم الحلثو  ال
 (53:    2التي تواجه .  )

 مثع الثتعلم تؤكثد المثف الثى المسثتند الثتعلم نظريثة م أنJensen2000  جينسن  ويرى 
 والواقعيثة العاليثة االسثتثارة وجثود مثع   learning with brain in mind الث هن حضثور
 التعليمية العملية فى االنظمة وتداخل وتعدد التهديد وغيا  والتعاون  والمرح والتلويق والمتعة

استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية ورياضات املضرب كلية الرتبية الرياضية جامعة  
 مدينة السادات 

 

https://obsa.journals.ekb.eg/


 
 

- 376 - 
 

 الثامن العدد   – (  4مجلد )  مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S ) 

 

 (  32:16المف.  ) مع المتناغم التعلم خصائا من ذلا وغير 
 الطثر   تحتويهثا التثي المعلومثات لنوتيثة تناولهثا فثي المثف نصثفي و ثائف وتختلثف

 والتحليليثة اللفظيثة األنلثطة فثي األيسثر النصثف    يعمثل الفثرد لهثا يتعثرض التثي التعليميثة
 األيمثن النصثف يتنثاو  حثين   فثي والخطيثة والمنط يثة والرقميثة والدافعيثة والمجثردة والرمييثة
 النصثف أن ذلثا   ويعنثي اللفظيثة وغير والحسية والخيالية والكلية والمكانية التركيبية األنلطة
 المعلومات تجهيي علي والكتابة ويعمل لليراءة اللغة والسيما التحليلي التفكير في يتحكم األيسر
 اللفظيثة والمهثارات باالبتكثار األيمثن الكثرو   النصثف   ويثتحكم ومتتثابع متسلسثل بلثكل

 (89:6) والحدس.  
وُتعد المهارات األساسية في رياضثة كثرة السثلة بمثابثة العمثود الفيثر  فهثي جثوهر األداء 
له ا النلاط   كما تتيح للفريق في حالثة الهجثوم والثدفاع فرصثة إحثراز النيثاط والفثوز بالمبثاراة. 

(35:5) 
م أن المهثثارات األساسثثية لكثثرة السثثلة هثثى كثثل 2015  ثثار  عبثثد الثثرءوعحيثث  يثث كر 

حركية ذات الواجبات المختلفة والتي تؤدى في إ ار قانون اللعبة سثواء كانثت بثالكرة المفردات ال
أو بدونها  وتعثد مثدى إجثادة أفثراد أ  فريثق لكافثة أ ثكا  المهثارات األساسثية مثن أهثم العوامثل 
التي تثؤدى إلثى النجثاح والتفثو   إذ اليوجثد بثين المهثارات األساسثية مثا هثو مهثم ومثا هثو أقثل 

 (17:   8لالعب في حاجة ماسة إلى كل مهارات اللعبة  وا  المباريات. )أهمية ألن ا
ومثثن خثثال  عمثثل الباحثثثة الحظثثت أن الطالبثثات لثثديهم ملثثكلة فثثي اسثثتيعا  مهثثارات كثثرة 
السثثلة الخثثتالع الفثثرو  الفرديثثة بثثين الطالبثثات فثثي اسثثتيعا  المهثثارات والثث   يجثثب أن يراعثثي 
أنماط التعلم من خثال  م يثاس إليكترونثي يجثر  علثي الطالبثات لمعرفثة أسثاليب تعلمهثم )الثنم  

الثثنم  الحركثثي( ثثثم تطبيثثق البرنثثامن التعليمثثي باسثثتخدام نظريثثة  -ر  الثثنم  البصثث -السثثمعي 
الثثتعلم إلثثي المثثف   وتثثر  الباحثثثة أن أسثثلو  التعلثثيم للمهثثارات المتبثثع يعتمثثد اعتمثثادًا كليثثًا علثثي 
المعلمة في تيديم المهارات عثن  ريثق أداء نمثوذج واللثرح اللفظثي أحيانثا والتثدريبات للمهثارات 

ة   واليتثثيح للطالبثثات الملثثاركة اتيجابيثثة فثثي الثثتعلم لتواكثثب االتجاهثثات األساسثثية فثثي كثثرة السثثل
المعاصثثرة فثثي مجثثا  التعلثثيم لالرتيثثاء بمسثثتو  أداء الطالبثثات كمثثا أنثث  اليراعثثي الفثثرو  الفرديثثة 
بين الطالبات وال يتيح لهم اختيار مستو  الصعوب  وفيًا لمستواهم وال يوفر لهم التغ ي  الراجعثة 

 البة علي حد  , وتعثد نظريثة الثتعلم المسثتند إلثي المثف إحثد  النظريثات الحديثثة الفردية لكل  
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التي تتما ي مع متطلبات العصر , كما أنها تتيح للطالبات عنصر االستمتاع بثالتعلم وتحفيثيهم 
في تحمل مسئولي  تعلمهم وتييد التفاعل واالتصا  بين الطالبات وبثين معلمثاتهن , ممثا يسثاعد 

لتعرع علثي نيثاط الضثعف واليثوة فثي اسثتيعابهم ومسثتو  ادراكهثم للمهثارات حيث  المعلمة في ا
أنها تلتمل علي استراتيجيات وأنلطة تعليمية تخا ب نصفي المف األيمثن )الوجثداني( واأليسثر 
)المنطيثثي( ممثثا أد  إلثثي إحثثداث التناسثثق والتكامثثثل بثثين النصثثفين   حيثث  تحثثدث االسثثثتجابة 

لوجداني تتبعها االسثتجابة العيليثة مثن المثف المنطيثي تحثداث التثوازن الوجدانية أواًل من المف ا
 والتكامل بينهما.

وبناءًا على ذلثا كانثت فكثرة البحث  الحثالي والتثي تنصثب حثو  التعثرع علثى مثدى تثأثير 
اسثثتخدام نظريثثة الثثتعلم المسثثتند إلثثي المثثف علثثي مسثثتو  األداء المهثثار  فثثي محاولثثٍة لتو يثثف 

الطالبات   وبالتالي فان ه   الدراسثة ُتعثثد مثن الدراسثثات التثي تيثثوم علثى   التكنولوچيا في خدمة
استخدام إحد   بكات التواصل االجتماعي لتعليم بعت المهارات األساسثية فثي كثرة السثلة مثن 

  وييوم البرنامن علثى اسثتخدام  Lap top خال  الهاتف المحمو  أو الحاسب اآللي المحمو  
صثثوتية مثثن خثثال  ملثثاهدة المثثؤثرات المرئيثثة أو البصثثرية لطالبثثات الثثنم  المثثؤثرات المرئيثثة وال

البصر   ومن خثال  االسثتماع وصثفًا تفصثيليًا لتلثا المهثارات )مثؤثرات صثوتية( لطالبثات الثنم  
السمعي وتو يثف ذلا في التيليثثد والممارسثثة الفعليثة مثن خثال  التطبيثثق العملثي للمهثارات قيثد 

 البح .
 حث:ثانيًا: هدف الب 

نظرية التعلم  يهدع البح  إلى تصميم ثالث برامن تعليمية وفيًا لنم  التعلم باستخدام  
المف   إلي  تأثيرها  المستند  المهارات  ومعرفة  بعت  وتعليم  المعرفى  التحصيل  مستوى  علي 
 . في كرة السلة األساسية قيد البح  

 ثالثًا: فروض البحث:
متوسطات   -1 بين  إحصائيًا  دالة  فرو   )اليبلية  توجد  المجموعات    –ال ياسات  البعدية( 

التجريبية الثالث في مستوى التحصيل المعرفى وتعليم بعت المهارات األساسية قيد البح   
 لصالح ال ياس البعد . 

بين   -2 البعديين  ال ياسات  متوسطات  بين  إحصائية  دالة  فرو   التجريبية توجد  مجموعات 
 . في مستوى التحصيل المعرفى وتعليم بعت المهارات األساسية قيد البح  ث الثال
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لمجموعثثثات البحثثث  التجريبيثثثة الثثثثالث يوجثثثد تبثثثاين فثثثي نسثثثب  راء وإنطباعثثثات المبتثثثدئات  -3
 تعلم بعت المهارات األساسية في كرة السلة.  باستخدام التعلم المستند إلي المف فى

 رابعًا: مصطلحات البحث:
 Brain based learning :املخ  إىل املستند  التعلم نظرية   -

 والتعلم.  وال اكرة من خال  الفهم وو ائفة المف  تركيب علي  تستند  التي وهي النظرية
 إجراءات البحث: 

 أوالً : منهج البحث:  
استخدمت الباحثة المثنهن التجريبثي نظثرًا لمالئمتثة لطبيعثة هث   الدراسثة   وقثد اسثتعانت 
بأحثثد التصثثميمات التجريبيثثة وهثثو التصثثثميم التجريبثثي لثثثالث مجموعثثات )مجمثثوعتين تجريبيثثثة 

 ومجموعة ضابطة( مستخدمة ال ياس اليبلي والبعد .
 ثانيًا : جمتمع البحث:

تثثم اختيثثار مجتمثثع البحثث  بالطرييثثة العمديثثة علثثي  البثثات الفرقثثة الرابعثثة الئحثثة قديمثثة 
م والبثالي عثددهن 2020/2021بكلية التربية الرياضثية جامعثة مدينثة السثادات للعثام الجثامعي 

 (  البة.60)
 ثالثًا : عينة البحث:

ابعثة الئحثة قديمثة تم إختيار العينة األساسية بالطريية العمديثة علثي  البثات الفرقثة الر 
م وبلثثي عثثددهن 2020/2021بكليثثة التربيثثة الرياضثثية جامعثثة مدينثثة السثثادات للعثثام الجثثامعي 

(  البثثة حيثث  تثثم تثثوزيعهن بالطرييثثة العمديثثة علثثي ثثثالث مجموعثثات بعثثد إجثثراء الم يثثاس 60)
االليكترونثثي لتحديثثد أسثثلو  الثثتعلم الثث   يتوافثثق مثثع نمثث  تعلمهثثم المجموعثثة األولثثي )الثثنم  

لبصر (   المجموعة الثانية )النم  السمعي(   المجموعة الضابطة   وبلي حجم عينثة الدراسثة ا
(  البثثة مثثن مجتمثثع البحثث  وخثثارج عينثثة البحثث  األساسثثية وذلثثا لحسثثا  20اتسثثتطالتية )

المعامالت العلميثة   تثم تيسثيم العينثة قيثد البحث  بعثد إجثراء الم يثاس االليكترونثي علثى النحثو 
 -التالي:

 (  8انس عينة البح : ملحق ) تج
 ( 9تكافؤ المجموعات: ملحق )   -
 أدوات ووسائل جمع البيانات : -
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 لجمع البيانات والمعلومات المتعلية به ا البح  تم استخدام األدوات والوسائل التالية:
 المسح المرجعي : -1

قامثثت الباحثثثة بثثاجراء مسثثح للدراسثثات والمراجثثع العلميثثة المتخصصثثة فثثي لعبثثة كثثرة السثثلة وذلثثا 
 -بهدع:

 تحديد وحصر المتغيرات الخاصة بالتمرينات المهارية التي تتناسب مع عينة البح .  -أ
 تحديد وحصر االختبارات البدنية التي تتناسب مع عينة البح .  - 
 ارية التي تتناسب مع عينة البح .تحديد وحصر االختبارات المه  -ج
 تحديد وحصر محتويات البرنامن التعليمي. -د
 ( 1الميابالت اللخصية : ملحق )   -2
 ( 3األدوات واألجهية المستخدمة في البح : ملحق )   -3
 ( 4ملحق )    استمارات البح : -4
 (2ملحق )  االختبارات المستخدمة: -5

 املعامالت العلمية لالختبارات املستخدمة:  رابعًا :
 (5صد  االختبارات البدنية والمهارية: ملحق ) -1
 (6: ملحق )ثبات االختبارات البدنية والمهارية -2

 خامسًا: الربنامج التعليمي املقرتح:
 خطوات تصميم البرنامن التعليمي:  -1
 تصميم البرامن الثالث:   -

فثثي ضثثوء مثثا أ ثثارت إليثثة المراجثثع العلميثثة والدراسثثات السثثابية تثثم تصثثميم البثثرامن الميترحثثة وفيثثًا 
 -للخطوات التالية:

 تحديد الهدع من البرامن الثالث الميترحة:  -أ
على  نظرية التعلم المستند إلي المف  استخدام  تهدع البرامن الميترحة إلي معرفة تأثير  

 . في كرة السلة  وتعليم بعت المهارات األساسية قيد البح   مستوى التحصيل المعرفى 
 محتوى البرامن التعليمية الثالث:  -  
 البرنامن األو  )البصر (: -
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تعليمثثات مرئيثثة(  -فيثثديوهات –ا ثثتمل البرنثثامن علثثى عثثرض المحتثثو  بالوسثثائ  المتعثثددة )صثثور 
 داخل الجيء الرئيسي.

 البرنامن الثاني )السمعي(: -
تعليمثثات صثثوتية( داخثثل   –على عرض المحتو  بالوسائل السمعية )اللرح اللفظي    ا تمل البرنامن
 الجيء الرئيسي.

 البرنامن الثال  )الحس حركي(: -
)اللرح اللفظي واألداء الحركي(   ا تمل البرنامن على عرض المحتو  بالوسائل المتحركية -

 داخل الجيء الرئيسي.
 -التوزيع الزمني للربنامج املقرتح:  -

( أسابيع بواقع وحدة أسبوتيًا  10قامت الباحثة باعداد البرنامن التعليمى بحي  يلتمل على )
( يلتمل على  البرنامن  أن  الوحدة  10أ   تعليمية   زمن  تطبيق  90( وحدات  يتم  بينما      

وزمنها  المحت بالوحدة  التحضير   الجيء  خال   بالبح   )35و   على  البرنامن  ويلتمل    3  )
اليمني  التوزيع  يوضح  والجدو   األداء    وتحسين  تتيانها  تعليمية  الثالث    مهارات  للبرامن 

 الميترحة. 
 ( 8جدو  )

 التوزيع اليمني للبرنامجين التعليميين الميترحين 
 علذ زيع علزمني علمةذ ى ح

 10 عألس بدع  د  1

 2   د عل ا عي علذعتدمدح في عألس  ع  

 20   د عل ا عي علذعتدمدح كك   3

4  

 زمن علذ  دق في عل ا ة 

 ق  90

 ق سه ئح 5 ق إام   10

 ق  س  دق سم ين ي عل ةث 40 ق ش ح ضنم ا   35

 علزمن علكتى لت  ن م   5

 ق  1800
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 خطوات تطبيق البحث:  ثامنًا :
 تنفيذ التجربة األساسية:

الحركثثي( مثثن يثثوم  -البصثثر   -قامثثت الباحثثثة بتطبيثثق البثثرامن التعليميثثة الثثثالث )السثثمعي
م   وكانثت مثدة كثل برنثامن 2021/ 1/  20 األربعثثاءم  إلثى يثوم 2020/  11/    7السبت  

 ( أسابيع.10)
 تاسعًا: أماكن التطبيق وإجراء القياسات:

إجراء ال ياسات اليبلية والبعديثة وإجثراء قياسثات المعثامالت العلميثة للعينثة االسثتطالتية تم  
 وتطبيق البرامن الميترحة بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

 عاشرًا: املعاجلات اإلحصائية:
 تمثلت المعالجة اتحصائية في:  

 ث اتحصاء الوصفي  مياييس النيعة المركيية ث االنحراع المعيار  ث معامال االلتواء والتفلطح  
 .( T. test )ث معامل االرتباط لحسا  ثبات االختبارات البدنية والمهارية   اختبار   ت     
   نسبة التحسن.  LSDث تحليل التباين في اتجا  واحد   حسا  أقل فر  معنو   

 -شة النتائج:عرض ومناق 
 -أوالً: عرض ومناقشة الفرض األول:

 (   9جدو  ) 
 البعد ( للمجموعة –داللة الفرو  بين متوسطي ال ياسين )اليبلي 
 10ن =   الضابطة في االختبارات المهارية

 عرخذ  سعي 

مذ سط  علمد س عل ع ي  علمد س علم تي 

 عل  ضق

 ) ح     

قدمح  ي   

 علمة  بح

ن  ح 

 علذة ن

 ع س ع س %

 % 58.31 *12.42 3.58 0.84 9.72 0.42 6.14 مه سة عل ف ع ف  علمم س

 % 51.60 *9.67 1.77 0.57 5.20 0.31 3.43 مه سة علةجز عضعلمذ بعح عل ف  دح

 % 76.73 *11.75 2.11 0.32 4.86 0.18 2.75 مه سة عل ف ع ف  علمص ب 

 % 14.03 1.72 2.55 1.61 15.63 0.77 18.18 عل ف ع ف  علمة ضس

 % 24.43 *5.44 4.69 1.53 14.51 1.16 19.20 علخ  عي عل ف  دح

 % 20.90 *3.96 5.60 2.82 32.39 4.32 26.79 عرخذ  س علمع في

 (1.74( = )0.05قيمة   ت   الجدولية عند مستو  داللة )
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والبعثد  ( وجود فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطي ال ياسين اليبلثي 9يتضح من جدو  )
للمجموعثثة التجريبيثثة لصثثالح ال يثثاس البعثثد  لعينثثة البحثث  فثثي المتغيثثرات المهاريثثة حيثث  كانثثت 

  (.0.05قيمة )ت( المحسوبة أعلي من قيم )ت( الجدولية عند مستو  معنوية )

 
 (   1 كل ) 

 المتغيرات المهارية للمجموعة الضابطة 
 (   10جدو  ) 

 البعد ( للمجموعة –بلي داللة الفرو  بين متوسطي ال ياسين )الي 
 16ن =  التجريبية األولي )النم  البصر ( في االختبارات المهارية 

 عرخذ  سعي 
ضا ة  

 علمد س 

مذ سط  علمد س عل ع ي  علمد س علم تي 

 عل  ضق

 ) ح     

قدمح  ي   

 علمة  بح

ن  ح 

 علذة ن

 ع س ع س %

 % 181.06 *23.24 10.61 1.19 16.47 0.49 5.86 دسجح  مه سة عل ف ع ف  علمم س

مهررررر سة علةجرررررز عضعلمذ بعرررررح 

 عل ف  دح
 % 161.54 *18.38 5.67 0.37 9.18 0.28 3.51   د 

 % 241.22 *19.63 6.32 0.22 8.94 0.19 2.62   د  مه سة عل ف ع ف  علمص ب 

 % 40.02 *14.86 7.02 1.08 10.52 0.85 17.54 ث ندح  عل ف ع ف  علمة ضس

 % 45.09 *16.39 8.44 1.14 10.28 1.31 18.72 ث ندح  عل ف  دحعلخ  عي 

 % 42.91 *11.71 11.53 2.91 38.40 4.17 26.87 دسجح  عرخذ  س علمع في

 (1.80( = )  0.05قيمة   ت   الجدولية عند مستو  داللة )
( وجثثود فثثرو  دالثثة إحصثثائيًا بثثين متوسثثطي ال ياسثثين اليبلثثي 10يتضثثح مثثن جثثدو  )

والبعد  للمجموعة التجريبية لصالح ال ياس البعد  لعينثة البحث  فثي المتغيثرات المهاريثة حيث  
  (.0.05كانت قيمة )ت( المحسوبة أعلي من قيم )ت( الجدولية عند مستو  معنوية )
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الحجزضد الممرر
ضد المصوب

الخطواى ضد المحاور
الدفاعية

المعرفي

القياس القبلي 6.143.432.7518.1819.226.79

القياس البعدي 9.725.24.8615.6314.5132.39

القياس القبلي

القياس البعدي
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 (   2 كل ) 

 المتغيرات المهارية لمجموعة النم  البصر  
 (   11جدو  ) 

 البعد  ( للمجموعة  –داللة الفرو  بين متوسطي ال ياسين ) اليبلي  
 14ن =   التجريبية الثانية )النم  السمعي( في االختبارات المهارية

 عرخذ  سعي 
مذ سط   علمد س عل ع ي  علمد س علم تي 

 عل  ضق 

 ) ح     

قدمح  ي   

 علمة  بح 

ن  ح 

 علذة ن 

 ع س  ع س  %

 % 144.37 * 19.39 8.72 0.92 14.76 0.39 6.04 عل ف ع ف  علمم س

 % 152.19 * 16.28 5.22 0.24 8.65 0.27 3.43 علةجز عضعلمذ بعح عل ف  دح

 % 204.78 * 14.81 5.57 0.27 8.29 0.20 2.72 عل ف ع ف  علمص ب 

 % 35.41 * 12.50 6.49 0.53 11.84 0.74 18.33 عل ف ع ف  علمة ضس

 % 40.00 * 14.42 7.58 0.69 11.37 0.98 18.95 علخ  عي عل ف  دح

 % 42.92 * 10.86 11.09 2.76 36.93 4.67 25.84 عرخذ  س علمع في

 (1.83( = )  0.05قيمة   ت   الجدولية عند مستو  داللة )
( وجثثود فثثرو  دالثثة إحصثثائيًا بثثين متوسثثطي ال ياسثثين اليبلثثي 11يتضثثح مثثن جثثدو  )

البعثد  لعينثة البحث  فثي المتغيثرات المهاريثة حيث  والبعد  للمجموعة الضابطة لصالح ال ياس 
  (.0.05كانت قيمة )ت( المحسوبة أعلي من قيم )ت( الجدولية عند مستو  معنوية )
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الخطواى ضد المحاور
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المعرفي

القياس القبلي 5.863.512.6217.5418.7226.87

القياس البعدي 16.479.188.9410.5210.2838.4

القياس القبلي

القياس البعدي
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 (   3 كل ) 

 المتغيرات المهارية لمجموعة النم  السمعي 
( وجود فرو  دالة إحصائيًا بثين متوسثطى ال ياسثين 11( )10( )9يتضح من جدو  )

لمجموعات البح  الثالث فثى مسثتوى األداء لمهثار  للمهثارات قيثد البحث  حيث    اليبلى والبعدى
الثثدفاع ضثثد  -الثثدفاع ضثثد المصثثو  –الحجثثي أوالمتابعثثة الدفاتيثثة -تلثثمل )الثثدفاع ضثثد الممثثرر
االختبثار المعرفثي( لصثالح ال يثاس البعثدى   -الخطثوات الدفاتيثة  -المحاور الدفاع ضد المحاور

( 0.05سوبة أكبر من قيمة  ت  الجدولية عند مسثتوى معنويثة )حي  يتضح أن قيمة  ت  المح
 للمهارات قيد البح  مما يؤكد وجود فرو  دالة إحصائيًا لصالح ال ياس البعدى.

وتعثيو الباحثثة هثث   الفثرو  بثثين ال ياسثين اليبلثثى والبعثدى لطالبثثات مجموعثات البحثث  
إلى إسثتخدامهن الثتعلم المسثتند للمثف التجريبية فى مستوى األداء المهار  للمهارات قيد البح   

ال ى أتاح لهن بيئة تعليمية ناجحثة سثاهمت فثى إسثتيعابهن للمراحثل الفنيثة الخاصثة بالمهثارات 
قيد البح  بطريية جيدة   ومن ثم الوصو  إلى األداء المهارى المثالي لكثل مرحلثة فنيثة خاصثة 

وتثأثير تلثا إلكترونثى يثتم مثن خاللث   بكل مهارة وذلا لما يتضمن  التعلم المستند للمف من تعلثم
التمرينثثثات التثثثى قثثثاموا بهثثثا والمتمثلثثثة فثثثى جمثثثع الصثثثور المرتبطثثثة بالمهثثثارات قيثثثد البحثثث  مثثثن 
المصادر المختلفة وملاهدة أفالم الفيديو واسطوانات مدمجة مرتبطثة بالمهثارات والتثى كثان لهثا 

هن بالرضثا عمثا قثامو بث  مثن أثر فى تنميثة وعثى الطالبثات بث اتهن واعتثيازهن بأنفسثهن و ثعور 
إنجثثاز يلثثجعهن لل يثثام بانجثثاز مهثثارات  خثثر  إذا مثثا  لثثب مثثنهن , كمثثا كثثان لثث  أثثثر كبيثثر فثثى 
تمكينهن من التحكم فثى مسثتو  األداء وبالميارنثة مثع األخريثات فثى الوحثدات التعليميثة وتتنثوع 

بثات مثن رؤيث  الفيثديو مثن خثال  مثا تطلبثة المعلمثة مثن الطال  المصادر التعليمية فى بيئة التعلم
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ضد الحجزضد الممرر
المصوب 

الخطواى ضد المحاور
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المعرفي

القياس القبلي 6.043.432.7218.3318.9525.84

القياس البعدي 14.768.658.2911.8411.3736.93
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القياس البعدي

https://obsa.journals.ekb.eg/


 
 

- 385 - 
 

 الثامن العدد   – (  4مجلد )  مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S ) 

 

الميترح عن المهارات قيد البح  خال  رؤي  فردية ثثم يطلثب مثنهن تحديثد أهثم األجثياء الرئيسثة 
في المهارة , ويجرى الحوار والمناقلة على األسئلة التى تخا ب نصفى المف والتثى تلثى الثنا 

حسثين مسثتوى وكل هث ا سثاهم فثى ت المكتو  والمسموع لمجموعتي البح  تحت إ راع الباحثة
 األداء المهار  لدى  البات مجموعتي البح  التجريبية.  

كما ترجع الباحثة ه   النتيجة إلى أن استخدام التعلم المسثتند للمثف فثى تعلثم المهثارات 
قيثثد البحثث  أثثثر تثثأثيرا فعثثاال فثثى الطالبثثات مثثن خثثال  تنثثوع مصثثادر الخبثثرة التثثى ييثثدمها الثثتعلم 

رصثثة لثثدى الطالبثثات فثثى الثثتحكم فثثى تلثثا المعلومثثات وتثث كرها المسثثتند للمثثف وكثث لا إتاحثثة الف
وسهولة إسترجاعها أثناء األداء   ممثا يسثهم فثى إكتسثا  األداء الفنثى الصثحيح وتطثوير  لثدى 

   الطالبات.
أحمثد أنثور (   6م )2008حمثدان محمثد وتتفق ه   النتيجة مع نتائن دراسة كثال مثن 

(   حيثث  أ ثثارت نتثثائن تلثثا الدراسثثات إلثثى أن إسثثتخدام الثثتعلم المسثثتند للمثثف أثثثر 2م )2015
تأثيرًا إيجابيًا فى الجانب المهارى ممثا أدى إلثى تحسثين مسثتوى األداء المهثارى لصثالح ال يثاس 

 البعدى للمجموعتين التجريبيتين.
ى أنث  وبه   النتيجة يتحيق ما جاء بالفرض األو  من فروض البحث  والث ى يثنا علث

البعديثثة( لمجموعثثات البحثث   –توجثثد فثثرو  دالثثة إحصثثائيًا بثثين متوسثثطات ال ياسثثات )اليبليثثة 
لصثثالح  قيثثد البحثث مسثثتوى التحصثثيل المعرفثثى وتعلثثيم بعثثت المهثثارات األساسثثية  علثثي الثثثالث

 .ال ياس البعد 
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 -ثانيًا: عرض ومناقشة الفرض الثاني:
 (   12جدو  ) 

 مهارية الثالث مجموعات في االختبارات التحليل التباين بين 
 40ن=

 دسج ي علة يح  مجم ع علم بع ي مص س علذ  ين عرخذ  سعي علمه سيح 
مذ سط مجم ع 

 علم بع ي
 قدمح  

 عل ف ع ف  علمم س 

 118.63 2 237.27 بدن علمجم   ي 

 0.14 37 3.88 دعخ  علمجم   ي  *24.70

  39 241.15 علمجم ع علكتي 

علةجز أضعلمذ بعح  

 عل ف  دح 

 47.34 2 94.68 بدن علمجم   ي 

 0.25 37 6.72 دعخ  علمجم   ي  *19.12

  39 101.40 علمجم ع علكتي 

 عل ف ع ف  علمص ب 

 48.15 2 96.29 بدن علمجم   ي 

 0.08 37 2.20 دعخ  علمجم   ي  *15.67

  39 98.49 علمجم ع علكتي 

 عل ف ع ف  علمة ضس

 79.02 2 158.04 علمجم   ي بدن 

 0.22 37 5.86 دعخ  علمجم   ي  *14.28

  39 163.86 علمجم ع علكتي 

 علخ  عي عل ف  دح

 53.82 2 107.63 بدن علمجم   ي 

 0.15 37 4.04 دعخ  علمجم   ي  *13.93

  39 111.67 علمجم ع علكتي 

 عرخذ  س علمع في 

 163.63 2 327.27 بدن علمجم   ي 

 3.65 37 98.60 دعخ  علمجم   ي  *14.81

  39 425.87 علمجم ع علكتي 

 3.58( =   0.05قيمة   ع   الجدولية عند مستوى داللة )  
( 0.05( وجثثود فثثرو  دالثثة إحصثثائيًا عنثثد مسثثتو  معنويثثة )  12يتضثثح مثثن الجثثدو  ) 

 -بين قياسات عينة البح  اليبلية والبعدية للمجموعات الثالث في متغيرات )الدفاع ضثد الممثرر
 -الثدفاع ضثد المحثاور الثدفاع ضثد المحثاور -الدفاع ضد المصو   –الحجي أوالمتابعة الدفاتية

حيث  كانثت قيمثة ) ت ( المحسثوبة أعلثي مثن قثيم )ع( االختبار المعرفي(    -الخطوات الدفاتية
(   ولتوضثثيح داللثثة الفثثرو  بثثين هثث   ال ياسثثات سثثوع 0.05الجدوليثثة عنثثد مسثثتو  معنويثثة )

( كمثا هثو موضثح بالجثدو  ) L.S.Dتيوم الباحثة بحسا  أقل فثر  معنثو  باسثتخدام اختبثار )
25 .) 
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 (   13جدو  ) 
 ال ياسات في االختبارات المهاريةداللة الفرو  بين متوسطات 

 40ن=                
 علمجم   ي  عرخذ  سعي علمه سيح 

علمذ سط 

 علة  بي

 عل  ضق بدن علمجم   ي 

 علمجم  ح علة كدح  علمجم  ح عل معدح علمجم  ح عل ص يح 

 عل ف ع ف  علمم س 

علمجم  ح 

 عل ص يح 
16.47  1.71 1.72 

 1.04   14.76 علمجم  ح عل معدح

    15.72 علمجم  ح علة كدح 

علةجز عضعلمذ بعح  

عل ف  دح علةجز  

 عضعلمذ بعح عل ف  دح 

علمجم  ح 

 عل ص يح 
9.18  0.53 1.98 

 1.45   8.65 علمجم  ح عل معدح

    7.20 علمجم  ح علة كدح 

 عل ف ع ف  علمص ب 

علمجم  ح 

 عل ص يح 
8.94  0.65 1.08 

 1.43   8.29 علمجم  ح عل معدح

    8.86 علمجم  ح علة كدح 

علمجم  ح  عل ف ع ف  علمة ضس

 عل ص يح 
10.52  -1.32 -1.11 

 1.79-   11.84 علمجم  ح عل معدح

    11.63 علمجم  ح علة كدح 

 علخ  عي عل ف  دح

علمجم  ح 

 عل ص يح 
10.28  -1.09 -1.23 

 1.14-   11.37 علمجم  ح عل معدح

    12.51 علة كدح علمجم  ح 

 عرخذ  س علمع في 

علمجم  ح 

 عل ص يح 
38.40  1.47 1.01 

 1.54   36.93 علمجم  ح عل معدح

    36.39 علمجم  ح علة كدح 

 -( ومن عرض نتائج  بيانيًا ما يلي  يما يتعلق بمتغير: 13يتضح من الجدو  )  
 بين المجموعة البصرية والمجموعة السمعية: -

( بين متوسث  ال يثاس اليبلثي 0.05عدم وجود فرو  غير دالة إحصائيًا عند مستو  معنوية ) 
 والبعد .

 بين المجموعة البصرية والمجموعة الحس حركية: -
( بثثين متوسثث  ال يثثاس اليبلثثي 0.05عثثدم جثثود فثثرو  دالثثة إحصثثائيًا عنثثد مسثثتو  معنويثثة ) 

 والبعد  لصالح ال ياس البعد .
 لسمعية والمجموعة الحس حركية:بين المجموعة ا -
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( بثثين متوسثث  ال يثثاس اليبلثثي 0.05عثثدم جثثود فثثرو  دالثثة إحصثثائيًا عنثثد مسثثتو  معنويثثة ) 
 والبعد  لصالح ال ياس البعد .

حي  جاءت الفرو  لصالح مجموعات البح  التجريبيثة )الثتعلم المسثتند للمثف( وترجثع 
التجريبيثثثة علثثثي مسثثثتو  التحصثثثيل المعرفثثثي الباحثثثثة سثثثبب تفثثثو  مجموعثثثات البحثثث  الثثثثالث 

ومستو  األداء المهارى إلي استخدامهن البرنامن التعليمثي باسثتخدام الثتعلم المسثتند للمثف مثن 
( والثثث   يثثثتم عثثثن  رييثثثة عثثثرض المهثثثارات المرئيثثثة للمجموعثثثة whatSappخثثثال  برنثثثامن )

البرنثامن كلمثا احتاجثت   البصرية والسمعية للمجموعثة السثمعية قبثل أداؤهثا ورجثوع الطالبثة إلثي
خثثال  الوحثثدة التعليميثثة إلثثي ذلثثا وأنهثثا تثثر  نمثثوذج المهثثارة الحركيثثة الثث   يتمتثثع بثبثثات األداء 
مهما تكرر عثرض النمثوذج بثالكيف المناسثب مثع قثدراتها واحتياجاتهثا وبالتثالي لث  دور ايجثابي 

لا حريثة التجثو  داخثل في تكوين التصور السليم للمهارة الحركية في ذهثن الطالبثة ويثبتهثا وكث 
البرنامن والرب  بين النواحي الفنية والتعليمية وكي ية تصثحيح األخطثاء واألدوات المسثاعدة ممثا 

أثنثثاء الوحثثدة التعليميثثة باتضثثافة إلثثى عثثرض الطالبثثات يييثثل االرتبثثاك الثث   قثثد يحثثدث فثثي أداء 
ابلهن أثنثثاء العمليثثة المهثثارة بطرييثثة ملثثوقة وج ابثثة أدت إلثثى إزالثثة الصثثعوبات التثثى كانثثت تيثث

التعليميثثة حيثث  أنهثثا تتميثثي بدرجثثة مثثن الصثثعوبة أثنثثاء أدائهثثا   وبالتثثالى تيلثثل مثثن كثثثرة وجثثود 
أثناء التطبيق واتسثتفادة مثن هث ا الوقثت الث ى الطالبات األخطاء اللائعة المحتمل  هورها بين 

يثتم إسثتثمار هث ا الوقثت يتم إهدار  لتصحيح تلا األخطاء وتكرار التطبيثق مثرة أخثرى   وبالتثالى 
فى زيادة وقت الممارسة والتطبيق العملى للمهارة   ه ا باتضافة إلى  رح الُمعلم أثنثاء الوحثدة 
التعليمية وتنوع  ر  عرض الُمعلم للمهارة المتعلمة بثأكثر مثن  رييثة   وكث لا مراعثاة الفثرو  

سب حاجتها وقثدراتها   وبالتثالى بحي  يمكن لكل  البة السير فى التعلم حالطالبات  الفردية بين  
فثثثثان الثثثثتعلم المسثثثثتند للمثثثثف يثثثثدمن بثثثثين كثثثثل مثثثثن مميثثثثيات الثثثثتعلم اتلكترونثثثثى عبثثثثر برنثثثثامن 

(whatSapp والتعليم الصفى كل ه ا أتاح للطالبات فرصة كبيرة تسثتيعا  المراحثل المتتابعثة )
ة بصثورة مثاليثة معتمثدا ألداء المهارة بلكل سثليم ممثا أثثر إيجابيثا علثى أدائهثم للمهثارة المتعلمث

علثثى التغ يثثة الرجعيثثة للطالبثثة   فثثي حثثين أن الطرييثثة التيليديثثة تعتمثثد علثثي اسثثتخدام اللثثرح 
النظر  والنموذج من قبل المعلمة أو الصور الثابتة بالمراجع مما قلل مثن دافعيثتهن للثتعلم لكثن 

يتهثا نمثو  ونضثج  ولثيس النظرة الحديثة في التعلم تنظر للمتعلم علي أن  كائن حي متفاعل وغا
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الهثثدع حفثثت المعلومثثات بثثل بنثثاء المثثتعلم للمعرفثثة وفثثق نمثث  معالجتثث  لهثثا فهثثي تعتبثثر  بثثاني 
 لمعرفت .

م 2004( ناديثثة سثثميح 15م )Duman 2006ويتفثثق ذلثثا مثثع دراسثثات كثثل دومثثان 
( حيثث  أ ثثارت نتثثائن تلثثا الدراسثثات إلثثى أن الثثتعلم المثثدمن 13م ) 2005( منثثى حسثثين 14)

التعلثثثيم الصثثثفى خثثثال  التغ يثثثة الرجعيثثثة( كثثثان أكثثثثر فاعليثثثة للمجموعثثثة  –اتلكترونثثثى  )الثثثتعلم
 التجريبية فى تحسين مستوى األداء المهارى ميارنة بالمجموعة الضابطة.  

توجثثد فثثرو  دالثثة إحصثثائية بثثين وممثثا سثثبق فيثثد تحيثثق الفثثرض الثثثاني والثث ى يثثنا علثثى أنثث  
مسثثتوى التحصثثيل  علثثيلبحثث  التجريبيثثة الثثثالث متوسثثطات ال ياسثثات البعديثثة بثثين مجموعثثات ا

 .       المعرفى وتعليم بعت المهارات األساسية قيد البح 
 -ثالثًا: عرض ومناقلة الفرض الثال :

 ( 14جدو  )
 اآلراء واتنطباعات الوجدانية لدى  البات مجموعات البح  التجريبية 

 45ن=

 ح
علمجم ع 

 علذم ي ي 

عل زن  

 علن  ي
 ح

علمجم ع 

 علذم ي ي 

عل زن  

 علن  ي
 ح

علمجم ع 

 علذم ي ي 

عل زن  

 علن  ي

علمجم ع 

علذم ي ي  

 علكتي

عل زن  

علن  ي 

 علكتي

 ررررر  ررررر  % 100 30 21 % 100 30 11 % 100 30  1

 ررررر  ررررر  % 86.67 26 22 % 100 30 12 % 90 27  2

 ررررر  ررررر  % 83.33 25 23 % 0.0 0 13 % 93.33 28  3

 ررررر  ررررر  % 100 30 24 % 0.0 0 14 % 0.0 0  4

 ررررر  ررررر  % 100 30 25 % 100 30 15 % 90 27  5

 ررررر  ررررر  % 100 30 26 % 100 30 16 % 93.33 28  6

 ررررر  ررررر  ررررر  ررررر  27 % 100 30 17 % 0.0 0  7

 ررررر  ررررر  ررررر  ررررر  28 % 100 30 18 % 80 24  8

 ررررر  ررررر  ررررر  ررررر  29 % 100 30 19 % 0.0 0  9

 ررررر  ررررر  ررررر  ررررر  30 % 100 30 20 % 96.67 29  10

 193   240   171  604 77.44 % 
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لمجموعات البح  التجريبية قد  الطالبات  ( أن الوزن النسبي الستجابات  14يتضح من جدو  )
مجموعات   البات % وه ا يلير إلى وجود تأثير إيجابي في اآلراء واتتجاهات لدى 77.44بلي 

ضمن      (whatsapp  أ   )الوتس  اتجتماعى   التواصل   بكات  البح  التجريبية نحو استخدام
 برنامن التعلم المستند إلي المف في تعلم بعت المهارات قيد البح .   

وإتجاهات  وتعُ  إيجابية  راء  الباحثة  أن  الطالبات  يو  إلى  التجريبية  البح   بمجموعات 
مما دفعها  الطالبات ( قد زادت من تجاو  whatsapp بكات التواصل اتجتماعى )الوتس أ  

ومن  الطالبات  للملاركة اتيجابية في العملية التعليمية وقد أثار نلا ًا ذاتيًا هادفًا من جانب  
 ا للطالبات متابعة الوحدات التعليمية بنلاط وه ا ال يتوافر في التعليم التيليد . ثم أتاح ذل

(  whatsapp  أ    )الوتس  اتجتماعى   التواصل   بكاتوترجع الباحثة ذلا إلى  بيعة  
أنفسهن  الطالبات  وه ا بلهادة  الطالبات  حي  لها أسلو  جديد ومميي تمامًا يتم عرض  على  

ج  على  تعمل  ألنها  أيضا  للمهارات     والملوقة  الواضحة  الرؤية  خال   من  وذلا  االنتبا     
من خال  تخيل وتصور المفهوم أو المعلومات أو الحيائق من خال  وتركيي الحواس البصرية  

والمجسمات والفيديوهات  الرسوم  مثل  أ   المرئية  المثيرات  البصر     استخدام  النم   لمحموعة 
السمعية من خال    الحواس  برامن  تليي  وتركيي  )المعلم    المختلفة  المصادر  من  المعلومات 

سمعية( لمجموعة النم  السمعي أثناء العرض الليق   وك لا    كمبيوتر   محاضرات   أفالم
المتعددة   الوسائ   خال   من  للمهارات  الحركي  األداء  وعرض  البرنامن  داخل  اتبحار  حرية 

المر  المتعددة  الوسائ   البصر   النم   لمجموعة  ه ا  المرئية  كل  السمعي  النم   لمجموعة  ئية 
واستعدادهن لالستيعا  والتعلم الصحيح والتركيي  يما يتم عرض    وزاد  الطالبات  أثار اهتمام  

تم استثارة  الطالبات  من  غف ودافعية   أن   المهارات حي   الجهد لتعلم  المييد من  نحو ب   
اتفيت علي ضرور  التدرج في  حي  أن جميع النماذج  وبالتالي زاد تركييهن  الطالبات  حواس  

تطبيق مراحل التعلم المستند للمف بدءًا بالتهيئة ومرورًا بتيديم الخبرة التعليمية والتوسع فيها  
  ويتفق ذلا  من خال  استخدام األنلطة وإنتهاءًا بالتيويم وتطبيق المعرفة في مواقف جديدة  

ثر من حاسة أثناء التعليم يكون  مع ما أ ارت إلي  نتائن بعت الدراسات إلى أن استخدام أك 
يؤكد   مما  التعلم  عملية  في  فعا   أثر  جنسن  ذو  )Jensen  2000رأى  نظرية  16م  أن   )

التعليم المستند للمف تؤكد على التعلم مع حضور ال هن مع وجود االستثار  العالية والواقعية  

https://obsa.journals.ekb.eg/


 
 

- 391 - 
 

 الثامن العدد   – (  4مجلد )  مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية

 

Beni-Suef Journal Of Physical Education And Sport  Sciences (B.J.P.E.S.S) 

Website:- https://obsa.journals.ekb.eg/ 

E-mail:- journal@phed.bsu.edu.eg 
 

 (B.J.P.E.S.S ) 

 

ة فى العملية التعليمية  والمتعة والتلويق والمرح والتعاون وغيا  التهديد وتعدد وتداخل األنظم
 وغير ذلا من خصائا التعلم المتناغم مع المف. 

ينا          وال    البح   فروض  من  الثال   بالفرض  جاء  ما  تحيق صحة  قد  يكون  وب لا 
وإنطباعات  على   نسب  راء  في  تباين  الثالث  الطالبات  يوجد  التجريبية  البح   بمجموعات 

 . علم بعت المهارات األساسية في كرة السلة باستخدام التعلم المستند إلي المف فى ت
 -االستخالصات: -

في ضوء  بيعة ه   الدراسة والعينة والمنهن المستخدم ونتائن التحليثل اتحصثائي وفثي 
 نطا  ه ا البح  توصلت الباحثة إلي االستخالصات التالية:

ن مسثتو  األداء أن استخدام نظريثة الثتعلم المسثتند إلثي المثف لهثا تثأثير ايجثابي علثي تحسثي  -
 المهار  للمهارات قيد البح .

يتسثثثم البرنثثثامن اليثثثائم علثثثي التكامثثثل بثثثين نصثثثفي المثثثف فثثثي تعلثثثم المهثثثارات بفاعليتثثث  علثثثي  -
 المستو  المهار  للمهارات قيد البح .

 –بناء علي ما أسفرت عن  نتثائن البحث  أنثة يوجثد ارتبثاط قثو  بثين أنمثاط الثتعلم )السثمعي   -
ومتابعة الطالبات ومسثتو  األداء المهثار    فكلمثا زاد التواصثل واتبثاع الثنم  الحركي(  -البصر  

 المالئم للطالبات زاد التحسن في مستو  األداء المهار .
 -التوصيات: -ثانياً 

التثثي اعتمثثدت علثثي  بيعثثة الدراسثثة والعينثثة والمثثنهن المسثثتخدم  فثثي ضثثوء االستخالصثثات
ونتثثائن التحليثثل اتحصثثائي   تمكنثثت الباحثثثة مثثن تحديثثد التوصثثيات التثثي تفيثثد العمثثل فثثي مجثثا  

 تعليم كرة السلة كالتالي:
توجي  نتائن ه   الدراسة والبرنثامن التعليمثي المسثتخدم وخطثوات تنفيث   إلثي العثاملين  -1

 في مجا  كرة السلة لالستفادة من ه   النتائن.
البثثد مثثن االعتمثثاد علثثي مثثوا ن اليثثوة فثثي الجانثثب األيمثثن للمثثف فثثي التخطثثي  للمنثثاهن  -2

 واختيار األنلطة.
 علثى السثليم والتفكيثر التث كر اتيجياتوإسثتر  مختلفثة إسثتراتيجيات إسثتخدام أثثر دراسثة -3

 الدما . العيلية لجانبي العمليات تنمية
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 -أوالً: املراجع العربية:
 أحمد النجد  -1

 مني عبد الهاد 
الطبعثثة األولثثي   دار الفكثثر    ثثر  وأسثثاليب واسثثتراتيجيات تربويثثة حديثثثة : 

 م.2003العربي   الياهرة   
 مهارات  تنمية فى المف نصفى بين التكامل على قائم برنامن فاعلية:  أحمد أنور الفيي -2

رسثالة الثثانوى    األو  الصثف  ثال  لثدى التثاريف مثادة فثى الناقثد التفكيثر
 م.2015, كلية التربية   جامعة بنها    دكتورا  غير منلورة

: تثثثأثير برنثثثامن باسثثثتخدام تكنولوجيثثثا التعلثثثيم علثثثى تعلثثثم بعثثثت المهثثثارات  أحمد راضي اللواتي -3
  مجلثثة علثثوم وفنثثون الرياضثثة      بحثث  منلثثورةاألساسثثية فثثي كثثرة السثثلة 

 م.2014كلية التربية الرياضية بنات بالجييرة   جامعة حلوان   
 أحمد عبد اليادر -4

 أ رع يوسف
برنامن ميترح قائم علي التدريس لجانبي الدما  لتنميثة الجوانثب المعر يثة :  

  مجلثة التربيثة العمليثة  بح  منلثورفي العلوم لد   ال  الصف التاسع   
 .2007  الجمعية المصرية للتربية العملية   الياهرة  
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