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 مستوى أداء بعـض المهارات األساسية في كرة اليد لطالبات المرحلة الثانوية  علىالتعليم المدمج  استخدامأثير ت

 

 ١ ايمان الحارونيأ.د /  

 ٢ احمد محمد القطد / 

 ٣ اسراء سامح خليل العزازي

   ١ أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج طرق التدريس، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق

 بنهاجامعة ، كلية التربية الرياضية ،مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية والعاب المضربأستاذ  ٢

 كلية التربية الرياضية، جامعة قناة السويسباحثة ماجستير،  ٣ 

 :البحث ملخص
من خالل خبرة الباحثون توصلوا أن األسلوب المستخدم في تدريس المهارات األساسية لکرة اليد في المناهج 

المقررة على المرحلة الثانوية هو أسلوب تقليدي وغير مشجع على تعلم المهارات األساسية لکرة اليد ، وقد افترض  
الطالبات بملل وتشتت ذهني وعدم وصولهن الى المستوى    في الطالبات تساويهن في المستوي المهارى مما يشعر

المطلوب بالرغم من الجهد المبذول مع هؤالء لطالبات ، حيث يعتمد علي مصدر واحد وهو الشرح من   المهارى
ل واضح من زوايا مختلفة  كجانب المعلمة يتبعه عرض النموذج , وبعض الطالبات ال يستطعن رؤيه النموذج بش

  ك الباحثون المنهج التجريبي وذل  مسليمة. استخداألمثل وبالتالي ال يتضح لهم النواحي الفنية بصورة  وبالشكل
بالتصميم التجريبي لمجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى   ون واستعانت الباحث البحث،لمناسبته لطبيعة هذا  

تطبيق برنامج التعليم المدمج لزيادة التحصيل  :ت جموعة. التوصيامضابطة ذو القياس القبلي البعدي لکل 
إجراء  .  المعرفي وتنمية مستوي أداء بعض المهارات االساسية في کرة اليد قيد البحث لطالبات المرحلة الثانوية

مختلفة   التعليم المدمج على مهارات أخرى ومراحل سنية  باستخدامالمزيد من البحوث التجريبية في مجال التعليم 
 .جماعيةلتعليم الطالبات المهارات المختلفة في جميع الرياضيات سواء فردية أو  

 كرة اليد  ;االساسية  المهارات ;الكلمات االفتتاحية: التعليم المدمج
   وأهميته.  مشكلة البحث

يشهد العالم ثورة هائلة في التكنولوجيا والتقدم العلمي الواسع ، ولقد اكتسبت المستحدثات التكنولوجية أهمية 
متزايدة من أجل زيادة معطيات العملية التعليمية ، وذلك على أثر التطور المستتتتتتتتتتتتمر في المعارا والزيادة المطردة  

طوير التكنولوجي بوجه عام أصتتتتتتتتتبح ينعكس على تكنولوجيا  في الخبرات اإلنستتتتتتتتتانية ، وهذا التستتتتتتتتتار  الفائق في الت
التعليم بوجه خاص ، وأصتتتتتتتبح بذلك ضتتتتتتترورة ملحة لرفع مستتتتتتتتوى  فاءة وفعالية العملية التعليمية لمواكبة العصتتتتتتتر 
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من أجتل أن نعمتل علي تعليم  الحتديتث ، ومن هنتا وجتب علينتا معرفتة  تل متا هو مستتتتتتتتتتتتتتتحتدث في العمليتة التعليميتة  
 (   7:  17)المتطور . تكنولوجي لطفولة في إطار التعليم الأبناءنا منذ ا

 

تكنولوجيا التعليم تعتبر أحد أهم التطبيقات الحديثة المستتتتتتتخدمة  إلي أن   م(2013)  السيييييد  عاطف يشتتتتتتيرو 
لتطوير التعليم في مجتتتاالتتتته ومراحلتتته المختلفتتتة وتهتتتدا تكنولوجيتتتا التعليم إلي إعتتتداد المعلم الك ء وتتتتدريبتتته على 

المعرفة   استخدام األجهزة واآلالت الحديثة استخدامًا صحيحًا ،  ما تتيح للمتعلم أفضل أساليب طرق الحصول على
فتكنولوجيا التعليم تعتمد على التفكير وتستتير في مراحل منةمة يعيشتتها  ل متعلم أثناء ستتعيه إلي الحصتتول على ، 

 (25:  6)المعرفة واكتساب خبرات جديدة ترفع من شأنه وتنمي ذاته . 
 

النةم التربوية  أن تكنولوجيا التعليم من الضتتتتتتروريات األستتتتتتاستتتتتتية لتطوير    م(2014مجدي عزيز )ويشتتتتتتير  
والتعليمية وتحستتتتتتتتتين الجوانب المختلفة للتعليم والتعلم من اجل تحقيق هدا أو أكثر، وقد أدى استتتتتتتتتتخدام تكنولوجيا  
التعليم في مجال التربية البدنية والرياضتتتتة إلى ت يير النةرة إلى وستتتتائل التقنية الحديثة  الحاستتتتب اآللي والتليفزيون  

ية الم لقة واألفالم التعليمية في  ونها مجرد وستتتتتتتتتتتائل اتصتتتتتتتتتتتال أو وستتتتتتتتتتتائل تعليمية إلى  التعليمي والدوائر التليفزيون
:  10اعتبارها عناصتتتتتتتتر عضتتتتتتتتوية في منةومة تكنولوجيا التعليم والتدريب  نةام في إطار النةام التربوي العام . )

26) 
 

مجال التعلم الحر ي    الى أهمية استتتتخدام وستتتائل تكنولوجيا التعليم في  م(2014محمد عبد الغنى )  ويشتتتير
، حيث تجعلها اكثر فاعلية وايجابية  ما تجعل المتعلم مستتالواًل ومشتتار ًا وايجابياً الى حد  بير بعد أن  ان مستتتقباًل  
ومقلدًا بجانب تنشتتتتتتية عملية توصتتتتتتيل المعلومات ، فبن االستتتتتتتعانة بتلك الوستتتتتتائل تؤدى الى رفع العملية التعليمية  

 (152 : 14االداء الحر ي بشكل واضح فتصبح مواصفات المهارة أكثر دقة وأتقانًا . )بزيادة سرعتها حيث يتأثر 
 

أن استتتتتتتتخدام تكنولوجيا التعليم في مجال التربية    مDaniel  Maclean (2013)ماكلين دانيل  ويضتتتتتتتي  
الرياضتتتتية له مميزات عديدة والتي من ضتتتتمنها المستتتتاعدة الفعالة في تعليم وتعلم بعض المهارات الحر ية ل نشتتتطة  
الرياضتتتتتتية وزيادة دافعية الطالب نحو تعلمها مهما بل ت صتتتتتتعوبتها باإلضتتتتتتافة إلى إزالة عامل الرهبة والخوا من 

رات ، و تزويد الطالب بعمليات ت ذية الحقة تحستتتتتتن عمليات التعليم والتعلم مما يؤدي إلى األداء األمثل هذه المها
 ( 82 : 21،  ما انه يراعي الفروق الفردية بين الطالب وذاتية التعليم . )

إلي أن التعلم المدمج هو التطور الطبيعي للتعلم   مBersi Josh (2007) جوش بيرسيييييييي ويشتتتتتتتتتتتتتير  
ويعتقد    المثلى،اإللكتروني داخل برنامج تعليمي تتكامل فيه الوستتتتتتتتتتتائة المتعددة لتحقيق األهداا التعليمية بالطريقة  

أن أي برنامج تعلم إلكتروني ناجح إما أن يكون هو بالفعل برنامج تعلم مختلة أو أنه ستتتتتتيتحول في المستتتتتتتقبل إلى  
رنامج تعلم مختلة ، ويؤ د على أن مفتاح التعلم المختلة الناجح هو اختيار المزيج الجيد من الوستائل التي ستوا ب

 (158:  18. )تحقق أعلى تأثير في التعلم مع أقل تكلفة ممكنة 
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مفهوم التعّلم المتدمج ههر  تطور أن   مGarrison Deadman (2009) جياييسيييييييييو  د يدميا ويري 
طبيعي للتعّلم اإللكتروني ليجمع بين التعّلم اإللكتروني والتعليم التقليدى للحصتتتول على إنتاجية أفضتتتل بأقل تكلفة ، 
فالتعلم المدمج هو األستتتتتتتتتلوب الذى يجمع بين أفضتتتتتتتتتل خصتتتتتتتتتائو التعلم اإللكتروني والتعلم وجهًا لوجه لتصتتتتتتتتتميم  

وهو بتذلتك يبنى منهمتا تجربتة تعلم أكثر فتاعليتة للمتعلمين ،  متا أن التعلم المتدمج ال يجتب أن المقررات التعليميتة ، 
يشتتتتتتتتتتتتتتير فقة إلى الخلة للتتدريتب على طرق التعلم ، لكن إلى التطبيق المنةم وتكتامتل التعلم واألدوات ودعم األداء 

 (30:  19التعلم . )ج الصحيح لمكونات والتعاون والممارسة والتقييم إلنشاء بيالة أداء وتعلم موحد إليجاد المزي
أن التعّلم المدمج يعد من أكثر التقنيات التعليمية تطورًا فهو    مMicelle Arail  (2014)ميشل اييل    ويشير

يتضتمن دمج أشتكال متنوعة من الوستائل التي يمكن التحكم بها من خالل الحاستب اآللي ودمجه مع التعليم العادي ،  
تضتمن النو  توالميزة األستاستية للتعّلم المدمج هي الدرجة العالية لتفاعل المتعلم مع مصتادر عديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة للمعلومات  

 (5:  22. )والشرح من جانب المعلم باإلضافة إلى المواد الصوتية والمرئية 
أن  رة اليد تتميز بالت ير الدائم والستتتتتتتتريع    م(2007عماد الد ن عباس ومدحت محمود )ويشتتتتتتتتير  اًل من 

اعية أو الهجومية ستواء إلحداثها وموافقها المختلفة خالل المباراة و ذلك الت ير الستريع لرق وخطة اللعب ستواء الدف
و تختل  طبيعتتة األداء في  رة اليتتد وتتنو  متتا بين   المباارا،،بتتالكرة أو بتتدونهتتا ودرجتتة توهي  تلتتك المهتتارات أثنتتاء 

وترجع عمليات الت ير في األداء إلى طبيعة ستتتتتتتتتتتير المباراة   إلى الجري والتوق  ،  بدونها،العدو الستتتتتتتتتتتريع بالكرة أو 
 (1:  8حيث تخضع  رة اليد للمواق  الحر ية المختلفة والمت يرة بحيث ال توجد هروا ثابتة ل داء . )

 

  

األساالوا المخااتخدم در تدريم المهارات األساااسااية لكر، اليد در  أن توصاالوا  الباحثون خبر،  خالل  ومن

على المرحلة الثانوية هو أسلوا تقليدي وغير مشجع على تعلم المهارات األساسية لكر، اليد ، وقد  المناهج المقرر،

ادترض در الطالبات تخااويهن در المخاتوي المهارى مما يشاعر الطالبات بملل وتشاتن  هنر وعدم وصاولهن الى  

يعتمد علر مصاااادر واحد وهو  المخااااتوى المهارى المطلوا بالرغم من الجهد المبمول مع هلطا لطالبات ، حيث

, وبعض الطالبات ط يخااتطعن رهيع النمو   بشااكل واضاا  من    الشاارم من جانا المعلمة يتبعع عرض النمو  

 زوايا مختلفة وبالشكل األمثل وبالتالر ط يتض  لهم النواحر الفنية بصور، سليمة .
 

من مخااا  للعديد من المراجع والدراساااات العلمية العربية واألجنبية در   الباحثونبع   مواودر ضاااوا ما قا 

إلر أي دراسااااة علمية تناولن التعليم المدمج در تعليم   واتوصااااليلم    الباحثونرياضااااة ار، اليد ، ودر حدود علم 

ثة والتر يمكن ولما دإن البحث الحالر هو محاولة لتجريا تقنية جديد، من التقنيات الحديمهارات رياضاة ار، اليد ، 

من    مخااااتوي أداا بعض المهارات در ار، اليدبرنامج للتعليم المدمج ومعردة تأثيره علر محتوى  من خاللها تقديم  

خالل دمج الفيديو والنصاو  المكتوبة والملثرات الصاوتية والرساومات الخطية والصاور الثابتة والمتحراة و ل   
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باإلضادة للتدعيم الفوري والتغمية الراجعة أثناا التعلم من قبل المعلمة  موقع تعليمر  من خالل بناااا وتصميم وإنتا   

إلصاالم األخطاا وصاوطا الر التعليم األمثل بأسالوا جديد يغلا عليع عامل الجا بية والتشاويإل واإلثار، واساتثار،  

 دادعية همه الفئة أثناا التعليم مما يلدي إلى سرعة التعليم .

 البحث.هدف  
 علىومعرفة تأثيره    (التعاوني  والتعلم  اإللكتروني  الموقع) المدمج  التعليم  ببستتتتتتتتخدام  تعليمي  برنامج تصتتتتتتتميم

 علي  التصتتويب ،  التنطية ،  الكرة  واستتتالم  التمرير)  البحث قيد  اليد   رة في  االستتاستتية  المهارات بعض   داءأ مستتتوي 
 . الثانوي  الثاني الص  لطالبات (المرمي

 

 ض البحث .و فر 
للمجموعة   لصتتتتتتتتتالح القياس البعديتوجد فروق دالة إحصتتتتتتتتتائيا بين متوستتتتتتتتتة نتائج القياستتتتتتتتتيين القبلي والبعدي   -1

 . التجريبية في مستوي اداء بعض المهارات االساسية في  رة اليد قيد البحث
للمجموعة   لصتتتتتتتتتالح القياس البعديتوجد فروق دالة إحصتتتتتتتتتائيا بين متوستتتتتتتتتة نتائج القياستتتتتتتتتيين القبلي والبعدي   -2

 . الضابطة في مستوي اداء بعض المهارات االساسية في  رة اليد قيد البحث
 ةمجموعلصتتتتتالح التوجد فروق دالة إحصتتتتتائيا بين نتائج القياستتتتتيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضتتتتتابطة   -3

 . التجريبية في مستوي اداء بعض المهارات االساسية في  رة اليد قيد البحث
   البحث .المصطلحات المستخدمة ف

  .   المدمج  التعليم  -1
أحد صتتتتتيع التعليم أو التي يندمج فيها التعليم اإللكتروني مع التعليم الصتتتتتفي التقليدي في إطار واحد حيث  

، مثتتل معتتامتتل   توه  ادوات التعليم اإللكتروني ستتتتتتتتتتتتتتواء المعتمتتدة على الكمبيوتر أو على الشتتتتتتتتتتتتتتبكتتات في التتدرس
 (173:  4ويلتقى المعلم مع الطالب وجها لوجه معةم األحيان . )،  الكمبيوتر والصفوا الذ ية

 

 

 الدياسات السابقة . 
  المستتتتتتتتتتوى  على  المدمج  اإللكتروني  التعليم  برنامج  تأثيردراستتتتتتتتتة عنوانها     (5م( )2015)  محمد  يشييييييا  تأجر   -1

  ، وذلك بهدا التعرا على   المتحدة   العربية  االمارات  بدولة  االبتدائية  للمرحلة  الجلة دفع  لمستتتابقة  والرقمي  البدني
  بدولة  االبتدائية  للمرحلة  الجلة دفع  لمستتتتتتتتتتابقة  والرقمي  البدني  المستتتتتتتتتتتوى  على  المدمج  اإللكتروني  التعليم برنامج  أثر

التجريبي من خالل التصتتتتتتتتتتتتتميم التجريبي لمجموعتين أحداهما  استتتتتتتتتتتتتتخدم المنهج المنهج،   المتحدة  العربية  االمارات
  إحصائياً   دال فرق   توجد( ، حيث أشارت أهم النتائج أن تلميذ 30تجريبية واألخرى ضابطة ، اشتملت العينة علي )
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  الجلة دفع  لمستتابقة  الرقمى  والمستتتوى   المعرفي  التحصتتيل  االختبار  في  الضتتابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة بين
  . التجريبية المجموعة لصالح

  المهارات ض عب  اكتستاب في  المدمج  التعليم  استتخدام  تأثيردراستة عنوانها     (15م( )2016)  سييد مروةأجري    -2
 بعض   تعلم  على  المتتدمج التعليم  برنتتامج تتتأثير  على  التعرا  ، وذلتتك بهتتدا   االعتتداديتتة  للمرحلتتة  الطتتائرة الكرة  في

استتتتتتتخدم المنهج التجريبي من خالل التصتتتتتتميم  ،   االعدادية  المرحلة  لتلميذات  الطائرة  الكرة في  االستتتتتتاستتتتتتية  المهارات
( ، حيث أشتتتتتتتارت أهم  تلميذة  32التجريبي لمجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضتتتتتتتابطة ، اشتتتتتتتتملت العينة علي )

  التحستتن  نستتب في  التقليدية  الطريقة  استتتخدمت  التي  الضتتابطة  المجموعة على  المدمج  التعلم  أستتتخدمت  التيالنتائج  
 اإلعدادية  للمرحلة  الطائرة  الكرة في  المهارات بعض   أداء  ومستوى   البدنية  المت يرات  جميع في  البعديين  القياسين بين
  التقليدية  الطريقة  إستتتخدام  أثر على  للتعرا  مقارنه  دراستتةدراستتة عنوانها      (2م()2018)  فايوق  إيما   تر أج  -3

  ،   الطالبات  لدى  الجلة دفع  لمستتتابقة  المعرفي والتحصتتتيل  الرقمي  المستتتتوى   على المدمج  والتعلم  اإللكتروني  والتعليم
  الرقمي  المستتتتتتتتتتتتتتتوى   على  المتدمج  والتعلم اإللكتروني  والتعليم  التقليتديتة  الطريقتة  إستتتتتتتتتتتتتتتختدام تتأثير  مقتارنتةوذلتك بهتدا 
،   الزقازيق  جامعه  بنات  الرياضتتتتتية  التربية  بكلية  األولى  الفرقة  طالبات  ىلد  الجلة دفع  لمستتتتتابقة  المعرفي  والتحصتتتتتيل

( ، حيث  ةتلميذ 70، اشتملت العينة علي ) لثالثة مجموعاتاستخدم المنهج التجريبي من خالل التصميم التجريبي  
(  الهيبرميديا )  ببرمجية  المدعم المدمج  التعلم  إستتتتتتتتتتتخدمت  التي  الثانية  التجريبية  المجموعة  تفوق أشتتتتتتتتتتارت أهم النتائج  

 من فاعلية  أكثر  ان المدمج  التعلم أن  على يدل مما  االولى  التجريبية  والمجموعة  الضابطة  المجموعة من  ل على
 . الطالبات لدى الجلة دفع مسابقة تعلم على اإللكتروني التعليم ومن التقليدية الطريقة

  التعلم أثردراستتتتة عنوانها     (24م()2018)  ,.Mei-Yao Huang, et, al  وأخرو    هوانج ياو م   أجري   -4
  ، وذلك بهدا   االبتدائية  المدرستتة في  الستتلة  رة  ومهارات  النقدي  التفكير  على  المتداخلة  المفاهيم  وخرائة  التعاوني
  رة  مهارات بعض   وتعلم  النقدي  التفكير  علي  المتداخلة  المفاهيم  الخرائة ورستتتتتتم  التعاوني  التعلم  تأثير عليالتعرا  
استتتتتتخدم المنهج التجريبي من خالل التصتتتتتميم التجريبي لمجموعتين أحداهما تجريبية  ،   البدنية  التربية بدرس  الستتتتتلة

( ، حيث أشتتتتتتتارت أهم النتائج  االبتدائي  الخامس  الصتتتتتتت   من  تلميذ  54واألخرى ضتتتتتتتابطة ، اشتتتتتتتتملت العينة علي )
 مجموعة  تالميذ  لدى  الستتتتتتلة  رة  ومهارات  النقدي  التفكير  مهارات  تحستتتتتتين  مهارات في  أكبر  تحستتتتتتًنا  النتائج  أههرت
  . الضابطة المجموعة من المتداخلة المفاهيم  خرائة ورسم التعاوني التعلم

  فتتاعليتتةدراستتتتتتتتتتتتتتتة عنوانهتتا      (20م()2020)  ,.Kadhem Abbas, et, al  واخرو    عبياس  كيامم  ي أجر   -5
  التعرا  ، ويهدا هذا البحث الى    الطالب  لدى  القدم   رة و تم  تمرير  مهارات  تعلم في المدمج  التعليم  استتتتتتتتتراتيجية

  تمرير  لمهارتي  الفني  األداء  لتعلم  استتتتتتتراتيجية على  القائمة  التعليمية  الوحدات  باستتتتتتتخدام  المدمج  التعلم  تأثير  على
استتتتتتتتتتخدم المنهج التجريبي من  ،    ربالء  بجامعة  الرياضتتتتتتتتتية  التربية  بكلية األولي  الفرقة  طالب  لدي  القدم   رة و تم
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( ، حيث  طالب 45خالل التصتميم التجريبي لمجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضتابطة ، اشتتملت العينة علي )
 المدمج  التعلم  استتتراتيجية على  القائمة  التعليمية  الوحدات  أستتتخدم  التي  التجريبية  المجموعة  تفوق أشتتارت أهم النتائج  

  التربية  بكلية األولي  الفرقة  لطالب  القدم   رة و تم  تمرير  لمهارتي  الفني األداء  تعلم في  الضتتتتتتابطة  جموعةالم علي
 .  ربالء بجامعة الرياضية

 البحث.إجراءات  
 البحث.منهج  

  التجريبي   بالتصميم   ون الباحث  واستعان  البحث،  هذا  لطبيعة  لمناسبته  وذلك   التجريبي   المنهج  ون الباحث  استخدم
 .مجموعة لكل  البعدي القبلي القياس  ذو ضابطة واألخرى  تجريبية أحداهما لمجموعتين
 

 البحث.عينة  مجتمع و 
  بمحافةة  للبنات  الثانوية  حماد  أبو  بمدرستتتتتتتتتتة  الثانوي   الثاني  الصتتتتتتتتتت   طالبات على  البحث  مجتمع  يشتتتتتتتتتتتمل

  من   العمدية  بالطريقة  البحث عينة  باختيار  ون الباحث قامو ،    م2021/م2020  الدراستتتتتتي  بالعام  والمستتتتتتجلين  الشتتتتتترقية
  الكلية  العينة عدد  بلع  حيث ،  الشتتتتتتترقية  بمحافةة  للبنات  الثانوية  حماد  أبو  بمدرستتتتتتتة  الثانوي   الثاني  الصتتتتتتت   طالبات

  والتعلم اإللكتروني  الموقع بين  التدمج أستتتتتتتتتتتتتتلوب  اسااااتخادم)  طتالبتة( 20) قوامهتا  تجريبيتة  مجموعتة وهي  طتالبتة(  55)
  الدراستتتتتتتتتتة عينة  إلى باإلضتتتتتتتتتتتافة ،(  والنموذج  الشتتتتتتتتتتترح  اساااتخدم)  طالبة( 20)  قوامها ضتتتتتتتتتتتابطة  واألخرى (  التعاوني

  العينة وخارج البحث مجتمع نفس من طالبة( 15) وعددهم االستطالعية
 .البحث عينة  اعتدالية -

بداللة  ل من المتوستتة الحستتابي والوستتية واالنحراا المعياري لعينة    االلتواءبحستتاب معامل   ون الباحث مقا
 ما يتضتتتتتح   ،البحث  قيد  اليد   رة في  األستتتتتاستتتتتية  المهارات  واختباراتالبدنية    ختباراتواال النمو  مت يرات   فيالبحث  

 ( .1في جدول )
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 

. 
 (1جدول )  

 البحث  قيد المتغيرات في البحث عينة إعتدالية 

 المتغيرات  م
وحدة  

 القياس 

المتوسط  

 الحسابي 
 الوسيط 

االنحراف  

 المعياري 

معامل  

 االلتواء 

 - 1.05 0.37 16.50 16.37 سنة العمر الزمني 1

 0.76 4.29 163.50 164.59 سم  ارتفاع الجسم  2

 0.62 3.64 62.50 63.25 كجم  وزن الجسم  3

 - 0.90 2.72 40.00 39.18 درجة الذكاء  4

 0.93 0.45 5.69 5.83 ثانية من البدء العالي م 30عدو  5

 0.81 2.16 123.50 124.08 سم  الوثب العريض من الثبات  6

 1.07 0.81 8.00 8.29 سم  ع لألمام من الوقوفذثني الج 7

 - 0.64 0.84 6.72 6.54 ثانية الجري الزجزاجى   8

 0.72 1.17 10.63 10.91 ثانية الدوائر المرقمة 9

 0.98 1.72 14.00 14.56 درجة المتداخلة   الدوائر على التصويب 10

 0.89 2.53 45.00 45.75 درجة الوثب والتوازن فوق العالمات  11

12 
سرعة التمرير واستالم الكرة  

 ث30 على الحائط 
 1.12 2.63 20.00 20.98   عدد

13 
 م  30التنطيط لمسافة 

 في خط متعرج
 0.95 1.14 17.58 17.94 ثانية

 - 0.67 0.81 5.00 4.82   عدد التصويب علي المرمي 14
 

  البحث  قياد  متغيراتال در( أن جميع قيم معاامالت اطلتواا ألدراد عيناة البحاث الكلياة  1يتضاااا  من جادول )

  البحث تجانم أدراد عينة، مما يشااير إلر  (  3( وقد انحصاارت همه القيم ما بين )  1.12  : 1.05 - )  تراوحن بين

 .در همه المتغيرات

 تكافؤ مجموعت  البحث .
  واختباراتالنمو    يراتتتت مت  ابطة فيتتت ريبية والضتتتتتت التج  وعتينتتتتتت روق بين المجمتتتتتت ة الفتتتتتت بحساب دالل  الباحتتتثون  قام
وقد أعتبر هذا القياس بمثابة القياس القبلي   تكادلهما،وذلك للتأكد من   البحث  قيد االستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية  الحر ية  المهارات

 ( .2جدول ) لمجموعتي البحث ،  ما يتضح في 
. 
. 
. 
. 

 55ن = 
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. 

. 
 (2جدول )

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية 

 البحث  قيد المتغيراتوالضابطة في 

 المتغيرات  م
وحدة  

 القياس 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 قيمة )ت(

المتوسط   المحسوبة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 0.89 0.32 16.32 0.45 16.43 سنة العمر الزمني 1

 0.93 4.56 164.87 3.87 163.62 سم  ارتفاع الجسم  2

 0.74 3.43 62.89 3.94 63.75 كجم  وزن الجسم  3

 1.08 3.14 39.65 2.36 38.70 درجة الذكاء  4

 0.67 0.49 5.87 0.34 5.78 ثانية من البدء العالي م 30عدو  5

 0.93 2.87 124.54 2.05 123.81 سم  الوثب العريض من الثبات  6

 1.04 0.91 8.50 0.73 8.23 سم  ع لألمام من الوقوفذثني الج 7

 0.82 0.75 6.43 0.86 6.64 ثانية الجري الزجزاجى   8

 0.71 1.04 10.71 1.28 10.97 ثانية الدوائر المرقمة 9

 0.85 1.78 14.75 1.57 14.30 درجة المتداخلة   الدوائر على التصويب 10

 0.90 2.82 46.40 2.41 45.65 درجة الوثب والتوازن فوق العالمات  11

12 
واستالم الكرة  سرعة التمرير 

 ث30 على الحائط 
 0.64 2.56 20.50 2.87 21.05   عدد

13 
 م  30التنطيط لمسافة 

 في خط متعرج
 0.72 0.92 17.82 1.25 18.07 ثانية

 0.95 0.74 4.65 0.92 4.90   عدد التصويب علي المرمي 14

 2.026=  38 حرية ودرجات 0.05 مختوى عند الجدولية" ت" قيمة

بين المجموعتين    0.05( عدم وجود فروق دالة إحصتتتتتتتتتتتتائيا عند مستتتتتتتتتتتتتوى  2يتضتتتتتتتتتتتتح من الجدول جدول )
 التجريبية والضابطة في المت يرات قيد البحث ، مما يشير إلي تكافؤ مجموعتي البحث في هذه المت يرات .

 

 وسائل وأدوات جمع البيانات . 

 أوال : االختبارات والقياسات المطبقة .

 :البدنية ختباراتاأل  - أ

المرتبطة بكر، اليد لطالبات    لتحديد المتغيرات البدنيةبإعداد اساتمار، طساتطالر رأى الخااد، الخبراا    ونالباحث  قام - 

 التر  البدنية المتغيراتحيث تم قبول  ، الصف الثانر الثانوي

  % وقد انحصرت در :80بلغن أهميتها النخبية أاثر من 

   20=  2= ن 1ن
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 .القدر، العضلية  - 2.                                اطنتقالية الخرعة - 1

 الرشاقة . - 4                                         المرونة . - 3

 الدقة . - 6التوادإل .                                           - 5

 . التوازن - 7

 

البدنية المرتبطة بكر، اليد لطالبات    األختباراتلتحديد  بإعداد استمار، طستطالر رأى الخاد، الخبراا    ونالباحث قام  - 

 % وقد انحصرت در :80حيث تم قبول اطختبارات التر بلغن أهميتها النخبية أاثر من ،  الصف الثانر الثانوي

  ( .الخرعة اطنتقاليةالعالر لقياس )متر من البدا 30عدو  اختبار -

  للرجلين( .القدر، العضلية لقياس ) الوثا العريض من الثبات اختبار -

  ( .المرونةلقياس ) ثنى الجمر من الوقوف اختبار -

 ( .  الرشاقةلقياس ) الجري الزجزاجر اختبار -

 لقياس )التوادإل( . الدوائر المرقمة  اختبار -

 لقياس )الدقة( .  التصويا على الدوائر المتداخلة اختبار -

 ( . التوازن الديناميكرلقياس )الوثا والتوازن دوق العالمات  اختبار -

 
 

   المهارية  األختبارات - -ب 

ختبارات المقرر، علر طالبات الصاااف األ بإعداد اساااتمار، طساااتطالر رأى الخااااد، الخبراا لتحديد    ونالباحث  قام - 

 % وقد انحصرت در :80حيث تم قبول اطختبارات التر بلغن أهميتها النخبية أاثر من ، الثانر الثانوي 

 ( .التمرير واطستالممهار، لقياس ) ث(30على الحائط ) سرعة التمرير واستالم الكر، اختبار - 1

 ( .مهار، التنطيطلقياس ) م در خط متعر 30التنطيط لمخادة  اختبار - 2

 ( .اطرتكازمهار، التصويا من لقياس ) ارات(10التصويا علر المرمر ) اختبار - 3

 

  .( احمد زكي صالح)  أختبار الذكاء المصور -ج 

 

 ثانيا : استمارات تسجيل البيانات . 

 بتصميم استمارات تخجيل البيانات الخاصة بعينة البحث . الباحثون قام

 ثالثا : األجهزة واألدوات المستخدمة .

 .  جهاز رستاميتر لقياس الطول )سم( -

 .  ميزان طبر لقياس الوزن )اجم( -
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 ثانية . 0.01لقياس الزمن ألقرا   Stop Watchساعة إيقاف  -

 .  شريط قياس األطوال )سم( -

 . مخطر، )سم( مدرجة لقياس المرونة -

 .  ارات حديدية -   ارات طبية -  ساعة ايقاف -

 

 .  اإللكتروني  التعليمي  الموقع  مشاهدة  تنفيذ  وأجهزة  أدواترابعا : 

 . متصلة بالشبكة الدولية للمعلومات )األنترنن(  ، حاسا آلرزأجه -

 تخم  بتشغيل األقرا  المدمجة .  IBMأجهز، حاسا آلر   -

 ايلو باين/ثانية54x (54  ×150  . )بخرعة  CD-Romمشغل أقرا  مدمجة  -

 .  أو أاثر نميجاباي 500خالية بمخاحة قر  صلا  -

 شاشة ملونة .  -

 سماعات خارجية .  -

 لوحة مفاتي  ، دأر، . -

 .  معمل للدراسة مجهز بمقصورات للتعلم الفردي  -

 االستطالعية. الدراسات  

 األولى: االستطالعية  ةالدراس 

  الستتتتنية  المرحلة  نفس  من  طالبة( 15)  قوامها  عينة على األولي  االستتتتتطالعية  الدراستتتتة  ببجراء  ون الباحث قام
 األحد  يوم  من  األولي  االستتتتتتتطالعية  الدراستتتتتتة  إجراء وتم ،  األستتتتتتاستتتتتتية  البحث عينة  وخارج  البحث مجتمع  نفس من

  األحترازيتة  بتالنواحي  األلتزام) الي  التدراستتتتتتتتتتتتتتتة وتهتدا،   م23/2/2021  الموافق  الثالثتاء إلى م21/2/2021  الموافق
  مثل  المختلفة  اإلنترنت  تصتتتتتتتتتتفح  برامج  خالل الموقع  أختبار -المطهر  وأستتتتتتتتتتتخدام  الكمامات  أرتداء خالل من  وذلك

Internet Explorer  -  المتحر ة  الرستتوم  باستتتخدام  التعليمي  البرنامج  وحدات  ومناستتبة  مالئمة مدى على  التعرا  
  متتتدى  من  التتتتأكتتتد  - البرمجيتتتة  لتنفيتتتذ  الالزم  والزمن(  التجريبيتتتة  المجموعتتتة) البحتتتث  لعينتتتة  العلميتتتة  متتتادتتتته  حيتتتث  من

 . (األنترنت بشبكة واتصالها المستخدمة اآللي الحاسب أجهزة صالحية
 

 الثانية:الدياسة االستطالعية  
  من   طالبة(  15وعددها )  االستتتطالعية  البحث عينة  علي  الثانية  االستتتطالعية  الدراستتة  ببجراء  ون الباحث قام

  حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب  منهتتتتا  الهتتتتدا  و تتتتان  ،  م11/3/2021  الموافق  الخميس  يوم  إلى  م25/2/2021  الموافق  الخميس  يوم
 .(الثبات - الصدق) لالختبارات العلمية المعامالت
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 .االختباراتصدق   أوالً:
  الطالبات متتتتتتتتتتتتتتتتتن مجموعتين بين  التمايز صتتتدق  طريقة  باستتتتخدام  اطختبارات  صتتتدق  بحستتتاب  ون الباحث قام
 غير  األخرى  والمجموعة  بالمدرسة  اليد   تتتترة  فتتتتريق  يمثلن  طتتتتالبة(  15)  وعتتتتددهن  مميزة أحداهما  العدد  في  متساويتين

  ما  ،األسااساية  العينة  وخارج  البحث  مجتمع  نفس  من  االستتتطالعية  البحث  عينة وهي  طالبة(  15)  وعددهن  المميزة
 (.3) جدول في يتضح

 
 (3جدول )

 ختبارات االفي  المميزة  وغير  المميزةداللة الفروق بين المجموعتين 

 البحث قيد اليد كرة  في األساسية المهارات وأختبارات  البدنية

 األختبارات  م
وحدة  

 القياس 

 مميزة الالمجموعة غير  المجموعة المميزة 
 قيمة )ت(

 المحسوبة 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 7.23 0.47 5.86 0.29 4.83 ثانية من البدء العالي م 30عدو  1

 7.19 2.29 124.27 2.57 130.65 سم  الثبات الوثب العريض من   2

 6.31 0.84 8.35 0.94 10.40 سم  ع لألمام من الوقوفذثني الج 3

 5.79 0.78 6.41 0.43 5.08 ثانية الجري الزجزاجى   4

 7.05 1.13 10.86 0.85 8.29 ثانية الدوائر المرقمة 5

 8.14 1.76 14.73 1.92 20.20 درجة المتداخلة   الدوائر على التصويب 6

 8.97 2.64 45.80 2.78 54.67 درجة الوثب والتوازن فوق العالمات  7

8 
سرعة التمرير واستالم الكرة على  

 ث30 الحائط 
 8.67 2.52 20.47 2.94 29.13   عدد

9 
 م  30التنطيط لمسافة 

 في خط متعرج
 8.14 1.08 17.89 0.68 15.21 ثانية

1

0 
 8.83 0.76 4.73 1.15 7.87   عدد التصويب علي المرمي

  2.048=  28ودرجات حرية  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مختوى 

  المهاارات  وأختباارات  البادنياة  األختبااراتوجود دروق  ات دطلاة إحصااااائياة  در   (3يتضاااا  من جادول )

، مما   مميز، لصاال  المجموعة المميز،البين المجموعة المميز، والمجموعة غير   البحث قيد  اليد ار، در  األسااساية

 يعطر دطلة مباشر، علر صدق تل  اطختبارات . 

 . ثانياً : ثبات االختبارات 

 على وذلتتك أخرى   مرة  تطبيقهتتا  إعتتادة  ثم  األختبتتارات  تطبيق طريق  عن  الثبتتات  معتتامتتل  بتتبيجتتاد ون البتتاحث  قتتام
  للبحث  األستتتتتتاستتتتتتية  العينة  خارج ومن  البحث مجتمع  نفس من  طالبة(  15)  قوامها  والتي  االستتتتتتتطالعية  البحث عينة

 ( .4) جدول في يتضح  ما ، الثاني والتطبيق األول التطبيق نتائج بين( ساعة72) أيام ثالثة زمني بفاصل
. 

   15 = 2= ن1ن
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. 

. 

. 
 

 (4جدول )

 األختبارات  فيللعينة االستطالعية  والثانيبين التطبيق األول  األرتباطمعامل 

 البحث قيد اليد كرة  في األساسية المهارات وأختبارات  البدنية

 األختبارات  م
وحدة  

 القياس 

 التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 ( رقيمة )

 المحسوبة 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 0.89 0.43 5.81 0.47 5.86 ثانية من البدء العالي م 30عدو  1

 0.90 2.48 124.4 2.29 124.27 سم  الوثب العريض من الثبات  2

 0.86 0.87 8.45 0.84 8.35 سم  ع لألمام من الوقوفذثني الج 3

 0.91 0.71 6.36 0.78 6.41 ثانية الجري الزجزاجى   4

 0.87 1.09 10.82 1.13 10.86 ثانية الدوائر المرقمة 5

 0.88 1.84 14.8 1.76 14.73 درجة المتداخلة   الدوائر على التصويب 6

 0.90 2.72 46.07 2.64 45.8 درجة الوثب والتوازن فوق العالمات  7

8 
سرعة التمرير واستالم الكرة على  

 ث30 الحائط 
 0.87 2.68 20.6 2.52 20.47   عدد

9 
 م  30التنطيط لمسافة 

 في خط متعرج
 0.89 1.03 17.75 1.08 17.89 ثانية

1

0 
 0.91 0.87 4.87 0.76 4.73   عدد التصويب علي المرمي

 0.479=  14ودرجات حرية  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مختوى 

 ودرجات 0.05 معنوية  مخاااتوى عند إحصاااائية دطلة   ات  إرتباطية  عالقة  وجود( 4) جدول من  يتضااا 

  البحث قيد  اليد  ار،  در  األساسية  المهارات  وأختبارات  البدنية  األختبارات در  التطبيإل وإعاد،  التطبيإل بين  14 حرية

 .  األختبارات تل  ثبات علر مباشر، دطلة يعطر مما ،

 . البرنامج التعليمي التقني بإستخدام التعليم المدمج
 البرنامج: الهدف من  -أ

  المهارات بعض   أداء مستتتتتتتتتتوى   علي  تأثيره ومعرفة  المدمج  التعليم  باساااتخدام  تقني  تعليمي  برنامج تصتتتتتتتتتميم
 . الثانوي  الثاني الص  لطالبات اليد  رة في األساسية

 اإلطاي الزمن  للبرنامج التعليم  المقترح :   -ب 
 :، و ان ذلك علي النحو التالي لطالبات الص  الثاني الثانوي بااللتزام بالمنهج والمقرر الدراسي  ون الباحث قام -

   15 = ن
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 ( أسابيع . 6):  سابيع األ عدد  -
 .  وحدة تعليمية  (2)  : عدد الوحدات التعليمية أسبوعيا -
 ( ق . 90) :  زمن الوحدة التعليمية -
 . ساعة  18ق =  540زمن البرنامج =  إجمالي  -
 ق( .  90أسابيع ×   6)وحد، تعليمية أسبوعيا ×  -

ببعداد استتتتتتتتمارة الستتتتتتتتطال  رأى الستتتتتتتادة الخبراء لتحديد التوزيع الزمني لمحتويات الوحدة التعليمية    الباحثون  قام -
 % وقد80حيث تم قبول المت يرات التي بل ت أهميتها النستتتبية أكثر من  ،  (8مرفق )  داخل درس التربية الرياضتتتية

 انحصرت في :
 ق 5:  زمن األعمال اطدارية -1

 .  ق20:  الموقع التعليمرمشاهد، زمن  -2

 . ق10:  زمن اإلحماا -3

 .  ق15:  زمن األعداد البدنر -4

 .  ق30:  زمن الجزا الرئيخر )التطبيإل العملر( -5

 .  ق5:  لختامازمن  -6
 

 :  اليد كرة ف   األساسية للمهايات التعليم  الموقع وتصميم بناء -د 
  .الهيبرميديالموقع التعليمي بإستخدام تقنية لالمقترح تصميم السيناريو  -1

https://sites.google.com/view/handballlearnning) ) 

لمنقع انقد رناي ايد بيوء  ،   المنقع السعايمييعبر السيييييورين ال اليي يل السي سيييسينل ااياو  يييو يييو   

 : مجمنال مل ال و و  نمياوحسنى ااى يأل سقييل الايبرميديو  بوسسخدامالسعايمي 
 . التعليم  الموقع مقدمة شاشة -

  لجنتة  - اإلعتداد  -  البحتث عنوان)  يتضتتتتتتتتتتتتتتمن جزء  وهو ،  التعليمي الموقع إلى  المتدختل  هي  المقتدمتة تعتبر
 . (لهم الوهيفي والمسمى األشراا

 

 . التعليم  للموقع الرئيسية الشاشة -
، (  المقدمة)  األول  الرابة)  روابة  أربعة  الشتتتتتاشتتتتتة منتصتتتتت  وفي  التعليمي  للموقع  الرئيستتتتتية الشتتتتتاشتتتتتة  تةهر

 .( البحث قيد اليد  رة مهارات) الرابع الرابة، ( اليد  رة قانون ) الثالث الرابة، ( اليد  رة تاريخ) الثاني الرابة
  

 . البحث قيد مهاية بكل الخاص المحتوى  عرض شاشة -
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 من مهارة لكل  روابة  الشتتتتاشتتتتة  يمين  أستتتتفل وفى  البحث قيد  اليد  رة  بمهارات  الخاص   الرابة  على  بالضتتتت ة
 . إحداها اختيار الممكن من والتي التعليمي البرنامج إليها يتطرق  سوا والتي المهارات

 .  التعليم   الموقع وإنتاج  وتصميم إعداد  -2
 هر: وتمر همه المرحلة بعد، خطوات 

 .  تحديد لغات البرمجة المناسبة -

 الموقع.لبناا صفحات  HTMLلغة تم استخدام  - 

 .  ربط الموقع بخدمات اإلنترنت -

تلا     ، ومنالموقع التعليمر  مع    الطاالبااتتفعال تعاامال    التربعادد من الخادماات    التعليمرالموقع  تم ربط   

 . ، محراات البحثاإللكترونر ، البريد  الخدمات منتدى المناقشة
 

 . كتابة النصوص -

 بالموقع.الخاصة  )الكلمات( النصو   لمعالجة Microsoft Wordبرنامج  استخدامتم 
 

 .  والفيديوهات تعليميةج الصور اإدر -

إعداد مجموعة من الرسااوم التخطيطية والتوضاايحية   در ME Adobe Photoshop 0.7برنامج   اسااتخدامتم 

معالجة الفيديو وتقطيعع   در  Movie Makerبرنامج   ، واسااتخدام  ومعالجة بعض الصااور والرسااوم وترايباتها

دى تصاميم صافحات الموقع قبل تأليف همه الصافحات على الويا بواساطة  ووالتعديل بما يتناساا مع المحتوى ،  

 . Dream weaver برنامج
 

 التجريب. مرحلة  -

لتعرف على و ل  ل  )الدراسااة اطسااتطالعية(  البحث اطسااتطالعيةتجريا الموقع على عينة ب  ونقام الباحث

 هزاجا  التعليمرا التعاديالت المنااسااااباة أصااااب  الموقع اوبعاد إجرحول الموقع،  الطاالبااتيباديهاا  الترالمالحظاات  

 . والتطبيإل على عينة البحث التجريبية لالستخدام

 

 العرض. مرحلة  -

بإسم  ةخميت  تم يحتوى    (https://sites.google.com/view/handballlearnning)  الموقع  حيث 

، وعند اتابة أسم   googleعلر موقع بلوجر  يحتوى الثانروالجزا  التعليمرالموقع على جزئين هما الجزا الموقع 

 .  يتم الدخول إلى الصفحة الرئيخية URLالموقع در الا 

 

 .  الدياسة األساسية -

https://sites.google.com/view/handballlearnning
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 القياس القبل  .
  المهتتارات وأختبتتاراتفي والضتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتة  التجريبيتتة  المجموعتين  من  لكتتل  القبلي القيتتاس  بتتبجراء  البتتاحثون   قتتام
 م14/3/2021  الموافق  األحد  يوم  وذلك  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  من لكل  البحث  قيد  اليد   رة  في  األساسية

  للمجموعتين  القياس  بعملية  والقائمين  القياستتتتتتتتتتات  توحيد مع  الخاصتتتتتتتتتتة  األداء وشتتتتتتتتتترو   للمواصتتتتتتتتتتفات  طبقا  وذلك ،
 .ة والضابط التجريبية

 

 ( 10)  فقمر .  المدمج  التعليم  بإستخدام  التقن   التعليم   البرنامجتطبيق   -
  المجموعة علي  النهائية  صتتورته في المدمج  التعليم  ببستتتخدام  التقني  التعليمي  البرنامج  بتطبيق  الباحثون  قام
 على(  والنموذج  الشتتتتتتتتتتتتتترح)  التقليتدي  التعليمي  البرنتامج  تطبيق وتم  ،  (التعتاوني  والتعلم اإللكتروني الموقع)  التجريبيتة

  الموافق  األثنين  يوم  إلى  م15/3/2021  الموافق  األثنين  يوم  من  المتتتتتدة  في  وذلتتتتتك  ،  الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتتة  المجموعتتتتتة
 وبلع ،  أستتبو     ل من  واألثنين األحد  يوم هي  أستتبوعيا  تعليمية وحدة   وبواقع  ،  أستتابيع(  6) ولمدة  ،  م19/4/2021
 . دقيقة( 540) زمن ببجمالي دقيقة( 90) التعليمية الوحدة زمن

 

 القياس البعدي . -
  والتعليمتتتات  الشتتتتتتتتتتتتتترو   بنفس  البحتتتث  مجموعتي  من  مجموعتتتة  لكتتتل  البعتتتدي  القيتتتاس  بجراءبتتت   البتتتاحثون   قتتتام
  الموافق  الثالثتتتاء  يوم  وذلتتتك  البرنتتتامج تطبيق  متتتدة  انتهتتتاء  بعتتتد  وذلتتتك القبليتتتة  القيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات  ومواصتتتتتتتتتتتتتتفتتتات  والةروا

 .  م20/4/2021
 

 المعالجات اإلحصائية . -
 .Mean .  المتوسط الحخابر

 .Median . الوسيط

 .Standard Deviation . اطنحراف المعياري

 .Skewness .  معامل اطلتواا

 .Paired Samples T Test . أختبار دطلة الفروق )ت( 

 .Correlation (person) . اطرتباط البخيط )بيرسون(معامل  

 

 :عرض النتائج ومناقشتها
 أوال : عرض النتائج .

 عيرض نتييائج الفرض األول : -1
 (5جدول )

 البحث   قيد اليد  كرة في األساسية المهارات  أختبارات في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القياسين بين الفروق داللة

   20ن =  قيمة )ت( القياس البعدي   القياس القبلي   المتغيرات  م
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وحدة  

 القياس 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 المحسوبة 

1 
سرعة التمرير واستالم  

 ث30 الكرة على الحائط
 6.94 2.95 27.60 2.87 21.05   عدد

2 
 م  30التنطيط لمسافة 

 في خط متعرج 
 7.67 0.83 15.43 1.25 18.07 ثانية 

 6.92 1.16 7.25 0.92 4.90   عدد التصويب علي المرمي  3

 2.101=  19ودرجات حرية  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مختوى 

( وجود دروق  ات دطلة إحصااائية بين القياسااين القبلر والبعدي للمجموعة التجريبية  5يتضاا  من جدول )

 .البحثالمهارات األساسية در ار، اليد قيد  اختبارات البعدي درلصال  القياس 

 :الثان عيرض نتييائج الفرض   -2
 

 (6جدول )

 الضابطة  للمجموعة والبعدي القبلي القياسين بين الفروق داللة

 البحث  قيد  اليد كرة في األساسية المهارات ختباراتأ في

 المتغيرات  م
وحدة  

 القياس 

 القياس البعدي   القياس القبلي  
 قيمة )ت(

 المحسوبة 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

1 
سرعة التمرير واستالم  

 ث30 الحائطالكرة على 
 3.51 2.62 23.45 2.56 20.50   عدد

2 
 م  30التنطيط لمسافة 

 في خط متعرج 
 3.24 0.89 16.87 0.92 17.82 ثانية 

 5.32 0.98 6.15 0.74 4.65   عدد التصويب علي المرمي  3

 2.101=  19ودرجات حرية  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مختوى 

للمجموعة   والبعدي( وجود دروق دالة إحصااااائية بين متوسااااطر القياسااااين القبلر  6يتضاااا  من جدول )

 .البحث قيد اليد ار، در األساسية المهارات ختباراتادر  الضابطة

 الثالث:عيرض نتييائج الفرض   -3
 

 (7جدول )

 والضابطة  التجريبية للمجموعتين البعديين القياسين بين الفروق داللة

 البحث  قيد  اليد كرة في األساسية المهارات أختباراتفي 

 المتغيرات  م
وحدة  

 القياس 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 قيمة )ت(

 المحسوبة 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

   20=  2= ن 1ن

   20ن = 
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1 
سرعة التمرير واستالم  

 ث30 الحائطالكرة على 
 4.70 2.62 23.45 2.95 27.60   عدد

2 
 م  30التنطيط لمسافة 

 في خط متعرج 
 5.29 0.89 16.87 0.83 15.43 ثانية 

 3.24 0.98 6.15 1.16 7.25   عدد التصويب علي المرمي  3

 2.026=  38ودرجات حرية  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مختوى 

( وجود دروق دالة إحصااائية بين متوسااطر القياسااين البعديين للمجموعتين التجريبية  7يتضاا  من جدول )

 . البحث قيد اليد ار، در األساسية المهارات أختباراتوالضابطة در 

 ثانيا : مناقشة النتائج .
  والبعدي  القبلي  القياستتتتيين  نتائج  متوستتتتة بين  إحصتتتتائيا  دالة فروق   توجد   مناقشييية نتائج الفرض اليي  نصأوال :  
   . البحث قيد اليد  رة في االساسية المهارات بعض  اداء مستوي  في التجريبية للمجموعة البعدي القياس لصالح

  القبلي  القياستتين بين  إحصتتائية داللة  ذات فروق  وجود  إحصتتائية  دالة فروق  وجود( 5أههرت نتائج جدول )
 . البحث قيد اليد  رة في األساسية المهارات أختبارات في البعدي القياس لصالح التجريبية للمجموعة والبعدي

  للمجموعة  البعدي  القياس ولصتتتتتتتتتتتالح  والبعدي  القبلي  القياستتتتتتتتتتتيين بين  المعنوية  الفروق  هذه  الباحثون  عزي يو 
  ببستتتخدام  التعليمي  البرنامج فاعلية  إلى  البحث  قيد  اليد   رة في  االستتاستتية  المهارات بعض   أداء  مستتتوي  في  التجريبية
  للمعلومات  الجيدة  الل وية  والصتتتتتتتتتتتتتتياغة  والتنستتتتتتتتتتتتتتيق  التنةيم  خالل  من  جيدة  تعليمية  بيالة  خلق  والذي المدمج  التعليم

 الموقع)  المتطورة  الحديثة  التكنولوجيا من  واالستتفادة  البحث  قيد  اليد   رة في  األستاستية  بالمهارات  المرتبطة  والمعارا
 ،  الصتتتتتتتحيح  الفني  ل داء  راجعة  وت ذية  التعليمية  للخطوات  متعددة  وستتتتتتتائة  توفير  من  ذلك  صتتتتتتتاحب وما(  التعليمي

  والتجول  بالبحث  الطالبة  تقوم  حيث  األخرى   التعليمية  والمواقع  التعليمي  الموقع داخل  اإلبحار  عملية  إلى باإلضتتتتتتتتافة
 فى تستتتتتتاعد  والتى  الراجعة  الت ذية  تقديم  و ذلك  لديها  المعرفية  الحصتتتتتتيلة  تزيد  بالتالي  واإلستتتتتتتعراض  واإلستتتتتتتكشتتتتتتاا

  أتتتاح  التعليمي  الموقع  أن   متتا  ،  المتتدى طويلتتة التتذاكرة  في بتتالمعلومتتات واإلحتفتتا   ومعتتالجتهتتا األخطتتاء  تشتتتتتتتتتتتتتتخيو 
  والذي والمضتمون  الشتكل  حيث من  متكاملة  بصتورة  البحث  قيد  اليد  رة في  االستاستية  المهارات من  مهارة  ل  عرض 
 لكل  وإدراكها  التعلم  نحو  دوافعها  واستتتتتتتتتتثارة  الطلبة  حواس جميع  إشتتتتتتتتترا  خالل من  جيدة  تعليمية  بيالة  خلق  إلي  أدي
 ،  الطالبات  إلى  وأحب  للحقيقة تكون  ما  أقرب  جعلها مما  البحث  قيد  اليد   رة في  االستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية  المهارات  من  مهارة

 ومساهمة  األفراد وليس  المجموعة عمل تعزيز علي عمل  ٌالكتروني  التعلم مع  التعاوني  التعلم دمج أن  الي باإلضافة
 تأدية  أثناء  زمالئهم على  تستتتتتتتتتتتتتتاؤالتهم  طرح  في حرجا المجموعة  أفراد يجد ال   حيث  القلق خفض  في  التعاوني  التعلم
 ذوى  األعضتتتتتتاء  واستتتتتتتفادة ، العمل  وأوراق  المشتتتتتتكالت  ودراستتتتتتة  المختلفة  األدوار وممارستتتتتتة  توزيع  حيث  من  المهارة
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  الراجعة  والت ذية  الفوري   للتدعيم  نتيجة  اإليجابي  التعليم  اثر  انتقال  أن  ما  البعض  بعضتتتهم من  المختلفة  المستتتتويات
 المعيتتار  لورقتتة الطتتالبتتة استتتتتتتتتتتتتتتختتدام  خالل  من  متعلم  لكتتل  معلم  توفير  بمثتتابتتة  فهو  ، التعلم  أثنتتاء الزميلتتة  طريق  عن

  ستتتهولة أكثر  البحث قيد  اليد   رة في  االستتتاستتتية  المهارات  تعلم  عملية جعل في  ستتتاهم مما  الصتتتحيح  باألداء  الخاصتتتة
 . التعليمية الوحدات خالل سليم بشكل الحر ية بالواجبات وقيامهم للتلميذات بالنسبة ويسر

 

أن التعلم اطلكترونر يكون أاثر  مWarrier Boss (2006)  بوس  وارير  ماا أشااااار إلياعويتفإل  لا  مع  

حيث    blended learning  و ل  هو ما يخامى األخريداعلية لو دمجن بعض عناصاره مع بعض عناصار التعليم  

وجها لوجع وأدضال من التعليم اطلكترونر   المي يكون  أخرعليم  وأسالوا تالدمج الصاحي  بين التعلم اطلكترونر   أن

ساااااعاة خالل أياام    24لتكنولوجياا جادياد، و العمال   اماا أن الحااجاة الشاااادياد،  إ ا ااان اال منهماا منفصاااال عن ا خر

والتعلم المدمج يحقإل ال ، ووساائل التعليم در الفصال العادي    األسابور الخابعة ط يمكن أن تتحقإل من خالل مصاادر

م لتحقيإل النجام  ااما أنع طبد من توادر قدر ااف من الحماس واطلتز ،  همه األشياا من أجل تطوير حاجات اإلنخان

 (96:  23. ) در التعلم المدمج أاثر مما تحتاجع

 

إلر أن التعلم المدمج هو التطور الطبيعر للتعلم اإللكترونر  مBersi Josh (2012) جوش بيرسيويشير  

داخال برناامج تعليمر تتكاامال دياع الوساااااائط المتعادد، لتحقيإل األهاداف التعليمياة باالطريقاة المثلى ، ويعتقاد أن أي  

برنامج برنامج تعلم إلكترونر ناج  إما أن يكون هو بالفعل برنامج تعلم مختلط أو أنع سااايتحول در المخاااتقبل إلى  

تعلم مختلط ، ويلاد على أن مفتام التعلم المختلط الناج  هو اختيار المزيج الجيد من الوساااائل التر ساااوف تحقإل  

 (158:  18أعلى تأثير در التعلم مع أقل تكلفة ممكنة . )

 

ــا محمد )دراساااة اال من  ل  مع نتائج   ويتفإل ــيد )،  (5( )م2015رشـ مي ياو ،  (15( )م2016مروة سـ

 ,Abbas Kadhem عباس كاظم واخرون،    (24( )م2017)  ,.Mei-Yao Huang, et, alهوانج وأخرون    

et, al,. (202120( )م )لتعلم    المتعلمين  واساااتثار،أدى إلى إيجابية    التعليم المدمجالر أن اساااتخدام  التر تشاااير  و

 .در ال رياضة علر حد،  ت الحرايةإواستيعاا المهار

 

  القياستتتتتين متوستتتتتطي  بين  إحصتتتتتائية داللة  ذات فروق   توجد    عل اليي  نص  الثان     فرضمناقشييية نتائج ال ثانياً:
  اليد   رة في  االستتاستتية  المهارات بعض   اداء مستتتوي  في  البعدي  القياس لصتتالح  الضتتابطة  للمجموعة  والبعدي  القبلي

   . البحث قيد
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وجود فروق دالة إحصتتائية وجود فروق ذات داللة إحصتتائية بين القياستتين القبلي  ( 6أههرت نتائج جدول )
 . البحث قيد اليد  رة في االساسية المهاراتلصالح القياس البعدي في اختبارات  الضابطةوالبعدي للمجموعة 

اداء بعض  هذه الفروق المعنوية بين متوستتتتتتتتتتتطي القياستتتتتتتتتتتين القبلي والبعدي في مستتتتتتتتتتتتوي   الباحثون  ويعزي 
إلى أن الطريقة التقليدية )المعتادة( تقوم علي الشرح  للمجموعة الضابطة    المهارات االساسية في  رة اليد قيد البحث

والممتارستتتتتتتتتتتتتتة    ةاللفةي للمعتارا والمعلومتات المرتبطتة وأداء نموذج للمهتارات وتصتتتتتتتتتتتتتتحيح األخطتاء من قبتل المعلمت 
علي تكوين الصتتتورة الواضتتتحة لتلك المهارات وتستتتاعد   التلميذستتتاعد وهذا بال شتتتك يوفر وي  التلميذوالتكرار من جهة  

قدر من المعرفة وفرصتتتتتتة جيدة للتعلم مما يؤثر بدور إيجابي علي التحصتتتتتتيل    التلميذباستتتتتتتمرار علي أن تكون لدي 
لم  تتتتتتتتتتتتتت ية التعتتتتتتتتتتتتتت ،  ما أن معلمي التربية الرياضية بالمدارس لديهم أفق واسع في عمل  المهارى المعرفي و فاءة األداء  

ة الخاصة بالمهارة أو رينات البدنيتتتتتتتتتتتتتتتت ديدة في اختيار التمتتتتتتتت ابقات جتتتتتتتت ارات أو مستتتتتتتت والذي ينعكس لديهم عند تعليم مه
 هما دان لها وعرض صاور، المهار، شارم مع نمو   بعمل المعلم قيام أن م(2008حـسن أحمد )ويشاير  .  بالمسابقة

 الشرم علر المعلم مقدر، علر تتوقف للمهار، أداا الالعبين درجة نأو ، المهارات تعليم در الطرق أدضل من يعد

 ( 94: 3التعليم . ) عملية خالل الجخم أجزاا لكل األوضار  صحة حيثمن  المهار، أداا لفن الدقيإل الجيد
  

ــن حم  ) ويري من عناية بالقوام واللياقة  الوحد، التعليمية  أن ما يحتويع الجزا الرئيخااار ب (م2007محسـ

الحيوية بالجخاام  البدنية در اإلعداد البدنر والحر  علر تنمية التوادإل العضاالر والعصاابر وتأثيره علر األجزاا 

تحقيإل   يتم  ، حيث  والتطبيقر  وزياد، مرونة المفاصال والعضاالت ومطاطيتها لع تأثير إيجابر علر النشااط التعليمر

 .  تحقيإل الجواناا التربوياة( -  ااتخاااااا المعاارف -   تنمياة المهاارات الحراياة -   أهاداف الوحاد، التعليمياة وهر )تعليم

(11  :28) 

  

مي ياو ،  (15( )م2016مروة ســــيد )،  (5( )م2015رشــــا محمد ) دراسااااة اال منمع نتائج   ويتفإل  ل 

 ,Abbas Kadhem عباس كاظم واخرون،    (24( )م2017)  ,.Mei-Yao Huang, et, alهوانج وأخرون    

et, al,. (202120( )م  )أاتخااا إلر المتبعة مع المجموعة الضاابطة أدتة  التقليدي  حيث أشااروا إلى أن الطريقة  

  .تحخن القياسات البعدية عن القبلية و أدضل بشكلالمهارات الحراية والتعلم 

 

  القياستتتتين  متوستتتتطي بين  إحصتتتتائية داللة  ذات فروق   توجد    عل اليي  نص الثالث    مناقشييية نتائج الفرضثالثًا :  
 االستتتاستتتية  المهارات بعض   اداء مستتتتوي  في  التجريبية  المجموعة لصتتتالح  والتجريبية  الضتتتابطة  للمجموعتين  البعديين

   .قيد البحث  اليد  رة في

وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية   (7أههرت نتائج جدول )
 . البحث قيد اليد  رة في االساسية المهاراتوالضابطة لصالح المجموعة التجريبية في 
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 في  والضابطة  التجريبية  للمجموعتين  البعديين  القياسين  متوسطي بين  المعنوية  الفروق  هذه  الباحثون  ويعزي 
 من القصتتوى   االستتتفادة  بين تجمع  جديدة  استتتراتيجية يعد  المدمج  التعلم أن  إلى  البحث قيد  االستتاستتية  المهارات  تنمية

  مناستتتتتتتتتتبة  تعليمية  بيالة توفير في  المستتتتتتتتتتاعدة  إلي  أدي مما  التقليدي  والتدريس  الحديثة  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات
 فرصتتتتتتتتتتتتة من أكثر  وإتاحة  المعلمة ومع البعض   بعضتتتتتتتتتتتتهم مع وتفاعلهم  الطالبات بين  والترابة  األلفة  زيادة  إلى  أدت
 الموقع  مشتتتتتتتاهدة  بعد  وذلك  المباشتتتتتتتر  العملي  التطبيق  استتتتتتتتخدام  إلى باإلضتتتتتتتافة ،  الطالبات  قدرات ضتتتتتتتوء في  للتعلم

  التعاوني  التعلم  أستتتتتتتتتتلوب  أن  حيث  التعليمية  الوحدة  داخل  تطبيقه  يتم وما  الطالبات  شتتتتتتتتتتاهده  ما بين  والربة  التعليمي
 خالل  من للمؤدى مبتتاشتتتتتتتتتتتتتترة  راجعتتة  ت تتذيتة إعطتتاء  مع الفوري   للتتتدعيم  نتيجتتة اإليجتتابي  التعليم اثر  انتقتتال  الى يؤدى

 الحقة  ت ذية  بمنحه  بالمعيار  المؤدى  أداء  ومقارنة  الصتتتتتتتتتتتحيح باألداء  الخاصتتتتتتتتتتتة  المعيار  لورقة  المالحظ  استتتتتتتتتتتتخدام
 من األقصتى  الحد  استت الل علي  ستاعد مما األداء  ناتج  تستجيل مع  بالنتيجة  لمعرفة رجعية  ت ذية او  باألداء كمعرفة
  عن   التعبير  من  الطالبات وتمكين  إيجابياتهن  وزيادة  قدرات من  لديهن ما  واستتتتتتتتتت الل  التعليمية  للعملية  المتاح  الوقت

 واضتتتتحة بصتتتتورة وستتتتاهم  يتعلمون  ما  أثر  بقاء  إلى أدي  مما زمالئهن مع  المناقشتتتتات  في  الفعالة  والمشتتتتار ة أفكارهن
 . بسهولة األساسية المهارات من مهارة  ل وتعلم الخاطالة االستجابة وتقليل النجاح فرص  زيادة في

أن إساتخدام التعليم المدمج يودر ام   م(2009مصـطفى حسـين وناهد خيرى)ودى هما الصادد يشاير االا من  

يثرى العملية  أ هانهم مما  درتلدى إلى زياد، بقاا أثر ما يتعلمع الطالا وترسااايخها  هائل من مصاااادر المعلومات  

 (55:  16التعليمية بشكل إيجابر . )

  تطور ههر المتدمج  التعّلم مفهومأن   مGarrison Deadman (2014) د يدميا   جياييسيييييييييو  ويري 
 بين  يجمع  الذى األستتتتلوب هو  المدمج  فالتعلم  ،  تكلفة بأقل أفضتتتتل  إنتاجية على للحصتتتتول  اإللكتروني  للتعّلم  طبيعي
  تجربة  منهما  يبنى  بذلك وهو التعليمية ،  المقررات  لتصتتتتتميم لوجه وجهاً   والتعلم  اإللكتروني  التعلم خصتتتتتائو  أفضتتتتتل

 التعلم ،  طرق  على  للتدريب  الخلة  إلى  فقة يشتتتتتتتتير  أن يجب ال   المدمج  التعلم أن  ما ،  للمتعلمين  فاعلية أكثر  تعلم
  وتعلم  أداء  بيالة إلنشتتتتتتتاء  والتقييم  والتعاون والممارستتتتتتتة  األداء ودعم التعلم واألدوات وتكامل  المنةم  التطبيق  إلى لكن

 (30:  19. )التعلم  لمكونات الصحيح المزيج إليجاد موحد
  

مي ياو هوانج ،  (15( )م2016مروة ســــيد )،  (5( )م2015رشــــا محمد )دراساااة اال من  ل  مع نتائج   ويتفإل

 ,Abbas Kadhem, et  عباس كاظم واخرون،   (24( )م2017)  ,.Mei-Yao Huang, et, alوأخرون   

al,. (202120( )م )لتعلم    المتعلمين واسااااتثاار،أدى إلى إيجاابياة    التعليم المادمجالر أن اسااااتخادام  التر تشااااير و

 .در ال رياضة علر حد،  ت الحرايةإواستيعاا المهار
 

 
 

 اإلستخالصات :
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 في  االستتاستتية  المهارات بعض   أداء مستتتوي  على  إيجابياً   تأثيراً  أههر  المدمج  التعليم  ببستتتخدام  التعليمي  البرنامج -1
 . الثانوي  الثاني الص  لطالبات البحث قيد اليد كرة

  االستتتاستتتية  المهارات بعض   أداء  مستتتتوي  على  إيجابياً   تأثيراً  أههر(  والنموذج  الشتتترح)  التقليدي  البرنامج  استتتتخدام -2
 . الثانوي  الثاني الص  لطالبات البحث قيد اليد  رة في

 المجموعة لصتتالح  والضتتابطة  التجريبية  للمجموعتين  البعدية  القياستتات  متوستتطي بين  إحصتتائية  دالة فروق   توجد -3
 . الثانوي  الثاني الص  لطالبات البحث قيد اليد  رة في االساسية المهارات بعض  أداء مستوي  في التجريبية

 
 

 

 التوصيات :
   رة في  االستتتاستتتية  المهارات بعض   أداء  مستتتتوي   وتنمية  المعرفي  التحصتتتيل  لزيادة المدمج  التعليم  برنامج  تطبيق -1

 . الثانوية المرحلة لطالبات البحث قيد اليد
  ستنية  ومراحل  أخرى   مهارات  على المدمج  التعليم  ببستتخدام  التعليم  مجال في  التجريبية  البحوث من  المزيد  إجراء -2

 . جماعية أو فردية سواء الرياضيات جميع في المختلفة المهارات الطالبات لتعليم مختلفة
 

 المراجع . 

 أوالً : المراجع العربية . 

ــي "أحماد محماد خااطر ، علر دهمر البيا  :   -1 ، دار الكتااا الحادياث  ، القااهر، ،   " القـياس في المـجال الرـياضــ

 م .2005

  والتعلم   اإللكتروني  والتعليم  التقليدية  الطريقة  إســتخدام  أثر على  للتعرف  مقارنه " دراســةمحمد :  داروق إيمان -2

، رساااالة  الطالبات " لدى  الجلة  دفع  لمســـابقة  المعرفي  والتحصـــيل  الرقمي  المســـتوى  على  المدمج

 م .2019داتوراه ، الية التربية الرياضية ، جامعة الزقازيإل ، 

 م .2008، الدار العربية للكتاا ، القاهر، ،  " المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق "حخن أحمد شحاتة :  -3

، الدار   "  التقييم -التطبيق   -القضــايا    -المفهوم  " رؤية جديدة في التعليم اإللكتروني " حخاان حخااين زيتون :  -4

  م .2015الصولية للتربية ، الرياض، المملكة العربية الخعودية ، 
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  الجلة  دفع  لمسـابقة  والرقمي  البدني  المسـتوى على  المدمج  اإللكتروني  التعلم  برنامج  تأثير" :  حخان محمد رشاا -5

  بنات  الرياضاية  التربية  الية ،  ماجخاتير رساالة ، "  المتحدة  العربية  االمارات  بدولة  االبتدائية  للمرحلة

 . م2015 ، الزقازيإل جامعة ،

ــتـخدام الكمبيوتر والفـيديو  " :  أحماد   عااطف الخااااياد -6 ،   "التعليم والتعلم   فيتكنولوجـيا التعليم والمعلوـمات واســ

 . م2013مطبعة رمضان ، اإلسكندرية ، 

، الترباااااية مجلة محكمة تصادر عن   " الكمبيوتر وـسيلة مـساعدة في العملية التعليمية "عبد هللا ساالم المناعر :  -7

، عدد يونيو ، مطابع قطر الوطنية ، 101اللجنة الوطناااية القطرية للترباااية والثاااقادة والعلوم ، العدد  

 م .2012قطر ، 

د )تعليم  ل :  عمااد الادين عبااس أبوزياد ، مادحان محمود عباد العاا -8 ات الهجوم في كرة الـي درـيب( "    -" تطبيـق ، ـت

 م .2007مراز الكتاا للنشر ، القاهر، ، 

" القياس والتقويم وتحليل المباراة في  امال عبد الرحمن درويش ، قدري ساايد مرساار ، عماد عباس ابو زيد :  -9

 م .2002، مراز الكتاا للنشر ، القاهر، ،  كرة اليد )نظريات وتطبيقات( "

 م .2014، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهر، ،  " استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم "مجدي عزيز ابراهيم :  -10

م 2007، منشاأ، المعارف ، اإلساكندرية ،  2ط،  " المرـشد في تدريس التربية الرياـضية "محخان محمد حم  :   -11

. 

، الطبعة الثالثة ، درا الفكر   " اختبارات األداء الحركي "، محمد نصااار الدين رضاااوان : محمد حخااان عالوي  -12

 م .2001العربر ، القاهر، ، 

، دار الفكر    6ط، الجزا الثانر ،  " القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضـــة "محمد صااابحر حخاااانين :   -13

 .   م2004العربر ، القاهر، ، 

ــي ":  محمد عبد الغنى عثمان -14 ، دار العلم للنشااار والتوزيع ، الكوين ،  5ط،  " التعلم الحركي والتدريب الرياضـ

 م .2014

  الطائرة   الكرة في  المهارات بعض  اكتســــاب  في  المدمج  التعليم  اســــتخدام  " تأثير:   الفتام عبد  أحمد ساااايد مرو، -15

 .م 2016،  الزقازيإل جامعة ، بنات الرياضية التربية الية ، ماجختير رسالة ، "  اإلعدادية  للمرحلة

، مكتبة   "  الشـــاملة   ضـــوء الجودة في  العاليإتجاهات التعليم  " :  ، ناهد خيرى دياض   مصاااطفى حخاااين باهى -16

 .م 2009، القاهر، ،  األنجلو المصرية

، " تطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل العملية التعليمية في التربية البدنية والرياضـية " وديقة مصاطفى ساالم :  -17

 م .2007الكتاا الثانر ، منشأ، المعارف ، اإلسكندرية ، 
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