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تعلم  على  املدعمة بالتغذية الراجعةاإللكرتونى  التعليم استخدام بعض تقنيات تأثري 
 درس الرتبية الرياضية لطالب املرحلة األول بفى  مهارات التمرير فى كرة اليد بعض

                                          من التعليم األساسى باملعاهد األزهرية 

    عبد هللا أحمد محمد محمد /الباحث 
 :  المقــدمة

فيها        فتحت  والتى  التربوية  فيه  بما  المجاالت  مختلف  فى  هائال  تقدما  الحالى  عصرنا  يشهد 
التعليم والتعلم لكل فرد وفى مختلف  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت موردا جديدا وفعاال من موارد 

الع أهم ركائز  أحد  الحديثة  التكنولوجيا  هذة  التعليم من خالل  أصبح  ، حيث  ، حيث  القطاعات  صر 
وانماط  والعالقات  والمصطلحات  المفاهيم  من  الكثير  غيرت  أنها  لدرجة  مجاالتة  جميع  فى  تغلغلت 
الحياة ، فلم تعد خيار يمكن التغاضى عنة  بقدر ما أصبحت ضرورة لمواكبة التوجهات العالمية نحو 

الجم العلمى والمعرفى والخروج من  للتقدم  بدورة  الذى يسعى  المعرفة ،  القائم على  اقتصاد  الفكرى  ود 
 الحفظ والتلقين إلى حيوية التعلم القائم على االكتشاف والبحث والتحليل . 

عملية التعلم الهادف هي الركن األساس في التطور الحضاري لإلنسان ، وما هي إال تغيير    إن     
ا على  تبنى  التي  النفسية  العملية  أيضا   تعني  والتي   ، الفرد  سلوك  في  نسبيا     ألمعلوماتي لتراكم                                                                               ثابت 

الصحيح والذي يصبح الموجه للسلوك ، فالتعلم أذن هو عملية تراكمية للخبرات والتي تكون األساس  
 ( 144:  5)  لمستقبل التعلم .

م الحديثة في العملية التعليمية هي عملية فعاله في الوصول إلى تعلم  يأستخدم طرق التعل  كما يعد      
الجهد والمال وخاصة عند استخدام طريقة التعلم المناسب ونوع المهارة  أفضل مع اقتصاد في الوقت و 

مهارات  جميع  مع  فعاله  للتعلم  طريقة  توجد  ال  حيث   ، وخصائصها  نوعها  ناحية  من  تعلمها  المراد 
 األلعاب المختلفة . 

التربية العامة والتى اليمكن االستغناء عنها ، ولم ت      التربية الرياضية جزء من  التربية وتعتبر  عد 
الرياضية مجرد تدريب بدنى أو رياضى يمارسة الفرد أو الجماعة على شكل تدريبات ، أو تمرينات  
لتحريك اعضاء الجسم عدد من المرات حتى يجرى الدم فى البدن ، أو بغرض التقوية عن طريق نشاط  

نمو األمثل للتلميذ من متكامل وسيلة األولى حركة الجسم ، فالتربية الرياضية عمال يستهدف تحقيق ال
 (  13:  9جميع النواحى بما يكفل شخصيتة الكاملة والمتزنة . ) 
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فال       المجتمعات  لمختلف  السريع  والنمو  التقدم  وتحقيق  البالد  مستوى  رفع  فى  التعليم  يسهم  كما 
مختلف  من  دفعات  تتخرج  ولكى   ، التعليمية  العملية  بأهمية  والوعى  بالعلم  إال  تتقدم  أن  لدولة  يمكن 

الوظائ وتولى   ، وطننا  بمستقبل  النهوض  على  قادرة  التعليمية  والمؤسسات  بمختلف  الجامعات  ف 
 (    17:  1القطاعات لذا يجب أن تلجا الكثير من المؤسسات إلى األهتمام بالنشاط الرياضى . ) 

القرن        من  الثانى  النصف  فى  ظهرت  التى  التربوية  المفاهيم  من  الراجعة  التغذية  مفهوم  ويعد 
المجال   فى  والمتخصصين  التربويين  من  كبيرا  أهتماما  القت  أنها  غير   ، والتربية  الماضى  الرياضى 

م وقد  1948عام  "Operetta ether " أوبرت وأثير الرياضية ، وكان أول من وضع هذا المصطلح 
فيما   التأكد  على  جوهرها  فى  وانصبت   ، النتائج  معرفة  مجال  فى  بها  األهتمام  بداية  فى  تركزت 

 (  112:  13إذاتحققت األهداف التربوية والسلوكية خالل عملية التعليم . ) 
ء وبين  كما تعرف التغذية الراجعة بأنها" المعلومات التي توضح الفارق بين الهدف المحدد لألدا     

األداء المنفذ للمهارة الحركية" ، فتزويد المتعلم بمستوى أدائه بهدف مساعدته على تصحيح اخطائه ،  
نوعية   متعددة حسب  مختلفة وصورا   أنماطا   تتخذ  فهي   ، الراجعة  التغذية  هو  الصحيح  أدائه                                                                                            وتثبيت 

المتعددة والتى منها  التغذية  التقسيم فيها، ومن األنماط الشائعة للتغذية الراجعة بناء على مصادرها  
الراجعة الداخلية وهي المعلومات التي يشتقها الفرد من خبراته وأفعاله على نحو مباشر ) شعور المتعلم 
المتعلم  إلى  المدرب  أو  المعلم  يقدمها  التي  المعلومات  الخارجية وهي  الراجعة  باستجابته ( ، والتغذية 

 بأي وسيلة أخرى خارجية . 
توج      أيضا  كما  الراجعة  د  التغذية  منها  تقديمها  الراجعة حسب زمن  للتغذية  ومتنوعة  عديدة  أنواع 

الفورية وهي تزويد المتعلم بالمعلومات أو التوجيهات ، أو اإلشارات الالزمة لتعزيز أدائه أو تصحيحه  
ال  المؤجلة وهي  الراجعة  والتغذية   ، مباشرة  وتعقبه  المالحظ  بالسلوك  مباشرة  تتصل  تي تعطى  ، وهي 

حسب  تقصر  أو  الفترة  هذه  تطول  وقد  األداء،  أو  المهمة  إنجاز  على  زمنية  فترة  مرور  بعد  للمتعلم 
 (  107 –  106:  8الظروف. ) 

التعلم، حيث أنها ضرورية وهامة في عملية        إن للتغذية الراجعة أهمية كبيرة ومتعددة في عملية 
فق وتعقب عمليات التفاعل والتعليم والتعلم ، وأهميتها هذه  الرقابة ، والضبط والتحكم والتعديل التي ترا

تنبثق من توظيفها في تعديل سلوك المتعلم وتطويره نحو األفضل ، إضافة إلى دورها الهام في استثارة  
دافعية المتعلم من خالل مساعدته على اكتشاف اإلستجابات الصحيحة فيثبتها ، وحذف اإلستجابات  

 (  25:  10الخاطئة . ) 
وبما أن التغذية الراجعة معلومات تأخذ أشكال مختلفة من البيئة التعليمية وترشد المتعلم إلى دقة      

البد من  لهذا   ، المطلوب  األداء  لمعرفة مدى صحة  بعدة  أو  أو خاللة  األداء  قبل  واإلنجاز  الحركة 
بأثرها الكبير على التكيف مع احتياجات الطلبة   المتنوعة إضافة إلى معرفة  استخدام التغذية الراجعة 
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المطلوب   الحركى  الهدف  إلى  بالمتعلم  بالوصول  مباشر  تأثير  لة  وهذا   ، الحقيقى  لمستواهم  الطلبة 
بأسهل طريقة واقصر وقت لكونها من أكثر الممارسات التى يقوم بها المدرسون لتحقيق نتائج تربوية  

 (  297:  6واإلستجابة . ) مرغوب فيها كما أنها تعمل على تقوية الرباط بين المثير 
                                           ، وخصوصا  التقويم التكويني ) البنائي ( حيث   تعد التغذية الراجعة أهم ثمار عمليات التقويمكما       

ن الدور أيتم من خاللها تزويد المتعلم بمعلومات تفصيلية عن طبيعة المهارة أو الحركة التي تعلمها ، و 
الذي تلعبه التغذية الراجعة في التعليم ينطلق من مبادئ النظريات االرتباطية والسلوكية التي تؤكد على  
حقيقة أن الفرد يقوم بتغيير سلوكه عندما يعرف نتائج سلوكه السابق ، كما تؤكد تلك النظريات على  

، وتوجيه طاقاته نحو التعلم،   ية المتعلم، وأنها تعمل على استثارة دافع  للتغذية الراجعة  ألتعزيزي الدور  
كما أنها تسهم في تثبيت المعلومات وترسيخها وبالتالي تساعد على رفع مستوى األداء في المهمات  

 (  31:  15. )  التعليمية الالحقة
لذا تعد التغذية الراجعة أحدى المفردات العلمية التى تحتل أهمية كبيرة فى مجال التدريس بكونها       

الحركى يساهم فى   بالمعلومات اإليجابية حول األداء  من أهم األسس العلمية ، إذ أن تزويد الطالب 
الوصول إلى إتقان المهارة  على أكمل وجهة حيث تتمثل هذة المعلومات بالتغذية الراجعة ، والتى تتخذ 

لة أثناء تطبيق المهارة  أشكال عديدة منها اللفظية والمرئية ، والتى تعطى المتعلم صور واضحة عما يفع
قبل   المدرس  من  تلقاها  التى  للمعلومات  تبعا  أخطائة  يصحح  أن  علية  وبالتالى   ، المجردة  بالعين 

 ( 364:   7التطبيق وأثناءة . ) 
األساسى   تشملكما        التعليم  من  األولى  حتى  المرحلة  األول  من  الدراسية  السادس    الصفوف 

تعليمية غنية تسهم في تشجيع الطلبة على التعلم، وتساعدهم في    ، وتهدف إلى توفير بيئة  اإلبتدائى
 (  18)   . بداية مشوارهم الدراسي

معالمة       وتشكيل  التعليمى  الحاضر  لصياغة  أساسى  محور  هو  اإللكترونى  التعليم  يعد  كما 
تفرض   أصبحت  والتى   ، المعرفة  تداعيات عصر  يواكب  متطور  مجتمع  وتأسيس  لبناء   ، المستقبلية 
م  على األنظمة التعليمية بوجة الخصوص التركيز على كيفية التعلم ، وكذلك التفكير على اليات التعل

الحديثة من تعليم المعرفة ، ومن وجهة اخرى االنفتاح على مختلف الثقافات ، وأن يكون لدى المتعلم  
 (  30:  3) لتى تنتجها التربية مدى الحياة .أمكانية البحث واالستفادة من الفرص التعليمية المتاحة ا

التعليم اإل  "  2008" سالمه عبد العظيم وأشواق عبد الجليل  ويرى        لكترونى يتميز بسهولة  أن 
والخبرات  اال راء  لتبادل  التواصل  إمكانية  من  ويزيد   ، خاللة  من  المقدمة  المعلومات  وتعديل                                                                                           تحديث 
ووجهات النظر بين الطالب ومعلميهم ، وبين الطالب وبعضهم البعض ، كذلك يتغلب على مشكلة  

بالتغذي الطالب  ويمد   ، الدراسة  قاعات  ضيق  مع  المتزايدة  عملية  األعداد  خالل  المستمرة  الراجعة  ة 
التعليم ، وتنوع مصادر التعلم المختلفة والتعلم فى أى وقت وفى أى مكان وفقا لقدراته ، واعتماده على  
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تقويم   وتعدد طرق  المعلم  على  اإلدارية  األعباء  وتقليل  التعليمية  المادة  فى عرض  المتعددة  الوسائط 
 ( 32  – 31:  2الطالب . ) 

والتى         ، التعليم  بعملية  مروره  خالل  المتعلم  واجهت  التى  للتحديات  ونتيجة  تقدم  ما  خالل  فمن 
فرضها عليه التطوير المستمر فى المناهج ، والتى تعتبر األداة الرئيسية والقادرة على تطوير إمكانات 

ما سبق كان البد من  وقدرات الطالب  ، والتغلب على الطريقة المعتادة فى التدريس ، ونتيجة لكل  
وضع طريقة جديدة للتدريس  تساعد الطالب على اإللمام الجيد بالمادة العلمية وتجعل الطالب يتخلص 
الطرق  وأفضل   ، اإلبداعى  التفكير  تنمية  وكذلك   ، للعقل  الجيد  االستخدام  إلى  والتلقين  الحفظ  من 

 للتفكير. 

 مشكلة البحث :  

األساسي       الدعامة  التعليم  ,  يمثل  تعليمها  لتطوير  األمم  تسعى  لذلك  واألمم  الشعوب  تقدم  فى  ة 
وبالنظر الى التعليم بشكل هام نجد أنه يعتمد فى كثير من مراحله على التعليم التقليدى ، والذى يقع  
العب األكبر فيه على المعلم ، ودور المتعلم سلبى إلى حد كبير ، لذلك تسعى الكثير من المؤسسات 

يم بإيجاد طرق جديدة للتعليم ، لذا ظهر الكثير من المستحدثات التكنولوجيه الحديثة  إلى تطوير التعل
على   والتركيز   ، التعليمية  العملية  محور  هو  المتعلم  جعل  هو  منها  والهدف   , األخيرة  الفترة  فى 

ويقصد   ، اإللكترونى  التعليم  المستحدثات  هذه  ومن   ، التعاونى  والتعلم  النشط  التعلم  به    إستراتيجيات 
بصفة عامة استخدام التكنولوجيا بجميع أنواعها إليصال المعلومة للمتعلم بأقل وقت وجهد وأكبر فائدة  

داخل    Asynchronousأو فوريا غير متزامنا    Synchronous، وقد يكون هذا التعلم فوريا متزامنا  
 المدرسة أو الحجرة الدراسية أوخارجها.

( والتي من خاللها يجب   الدروسقليل من الوحدات التعليمية )    إن المنهج الدراسي المحدد بعدد      
مما    المختلفة بالنشاط التعليمى بدرس التربية الرياضية  أن يمر الطالب بجميع مراحل التعلم للمهارات  

، ومن هنا تمركزت   يحتم علينا زيادة فاعلية التعلم لهذه المهارات وتصحيح األخطاء التي قد تواجهه
لمختلف االنشطة الرياضية المحددة بدرس    األساسية  مشكلة البحث في قلة فاعلية تعلم بعض المهارات 

لتوقيت المناسب لتقديمها بما  هو قلة التغذية الراجعة وعدم تحديد اوالسبب  للطالب ،    التربية الرياضية  
المدعمة ببعض تقنيات دراسة أهمية التغذية الراجعة    لباحث للذا ارتئ    يتناسب مع مراحل تعلم المهارة ،

المهارات  التعليم   التربية  لبعض  درس  فى  األساسى  التعليم  من  األولى  المرحلة  طالب  على  المقررة 
منه والتصحيح المستمر لألخطاء حتى يتمكن المتعلم    وذلك لزيادة فاعلية التعلم والتسريع  الرياضية ،

 . من إتقان المهارة بأقل عدد من األخطاء
، الحظ   سوهاجومن خالل عمل الباحث كمدرس تربية رياضية بأحدى المعاهد األزهرية بمحافظة      

ل المناسب ، بالشك  للطالب   التغذية الراجعة  استخدام التعليم اإللكترونى وكذلك عد تقديم  الباحث عدم
 المتعلمين الهدف والتوقيت المناسب إلعطائها ، والذى بدورة ينعكس سلبا على أداء    كذلك عدم مراعاة
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والتى  ،   الهامة  األمور  من  التعليمة  العملية  فى  اإللكترونى  التعليم  تقنيات  بعض  استخدام  تعد  كما 
طاء تصور عن مستوى األداء إعتصحيح االخطاء و تساعد المتعلم بما تصاحبة من تغذية راجعة على  

المتعلمين   من  أدائة  الدراسةالمطلوب  هذة  فى  الباحث  فيقدم  التعليم    ،  تقنيات  بعض  على  التعرف 
ال من  عدد  تقديم  خالل  من  وذلك   ، الراجعة  بالتغذية  المعذذة  مصممة  التعليمية  الدروس  اإللكترونى 

لطالب ويقوم بأدائها بدرس التربية الرياضية  التى يؤديها ا  لبعض مهارات التمرير فى كرة اليد إلكترونيا  
المهارات  هذة  أداء  عند  االخطاء  على  للتغلب  وذلك   ، األساسى  التعليم  من  األولى  المرحلة  لطالب 
لطالب المرحلة األولى من التعليم األساسى بالمعاهد األزهرية ، وذلك حتى يتمكن الطالب من القيام  

وعند   ، الصحيح  بالشكل  المهارات  التعليمية    بهذة  البرمجية  لمشاهدة  مباشرة  يعود  فى خطىء  وقوعة 
 اإللكترونية وبالتالى التعرف على هذا الخطىء ويعدلة مباشرة . 

استخدام        فى  الباحث  من  محاولة  هو  الحالى  فالبحث  عن  بعض  لذا  اإللكترونى  التعليم  تقنيات 
هذة البرمجية التعليمية    لبعض مهارات كرة اليد   اإللكترونيةطريق قيام الباحث بتصميم برمجية تعليمة  

وذلك من خالل المعلم ويستفاد منها المتعلم وذلك لتعلم مهارات التمرير فى  التغذية الراجعة  تقوم بتقديم  
اليد  التربية    كرة  بدرس  المهارات  لتلك  تعلمة  خالل  المتعلم  فيها  يقع  قد  التى  االخطاء  على  والتغلب 

 الرياضية . 
 أهمية البحث :  

إعداد برنامج تعليمى إلكترونى باستخدام بعض تقنيات التعليم اإللكترونى معززة بالتغذية الراجعة    -1
فى درس التربية   لبعض مهارات التمرير فى كرة اليد مهارة    داءالللمساعدة فى تحسن مستوى    الفورية

 الرياضية المرحلة األولى من التعليم األساسى بالمعاهد األزهرية .  
أهمية  -2 مدى  اإللكترونىالمعزز    الكشف عن  التعليم  تقنيات  بعض  الراجعة على  ب   استخدام  التغذية 

من   لعدد  تعلمة  فى  الطالب  أداء  مستوى  اليد تحسن  كرة  فى  التمرير  طالب    مهارات  على  المقررة 
 حلة األولى من التعليم األساسى بالمعاهد األزهرية. المر 
   .ىء خاط وأ    ا  وعمله سواء كانت صحيح أدائة  بمستوى  المتعلم اخبار الطالب  -3

 هدف البحث : 
تقنيات تأثير    على  عرفالت  -1 اإللكترونى  بعض  الراجعة   التعليم  تعلم    بالتغذية  مهارات على    بعض 

فى درس التربية الرياضية لطالب المرحلة األولى من التعليم األساسى بالمعاهد    فى كرة اليد التمريرة  
 . األزهرية

لبعض لمهارات التمرير اإللكترونية على شكل دروس تعليمية    الوحدات التعليميةتصميم عدد من    -2
اليد   للطالب  فى كرة  بتدريسها  المعلم  يقوم  التعليم األساسى  التى سوف  األولى من  بالمعاهد المرحلة 
 األزهرية .
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للطالب أثناء قيامة بتعليم المهارات المقررة  فى منهاج    والتغذية الراجعة  تقديم الدعم بوجهة عام   -3
 صفة مستمرة . األزهرى مما يساعدة فى تصحيح اخطائة ب المرحلة األولى من التعليم األساسى

 فروض البحث :  
                                                                                   توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات القياس القبلي، والبعدي للمجموعة الضابطة فى   -1

 لصالح القياس ألبعدي . لمهارة التمريرة الصدرية مستوى التحصيل المهارى 
للمجموعة التجريبية فى                                                                  توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات القياس القبلي، والبعدي    -2

 لصالح القياس ألبعدي . لمهارة التمريرة الصدرية مستوى التحصيل المهارى 
                                                                                     توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات القياس البعدى بين كال من المجموعة التجريبية     -3

 يبية . لصالح المجموعة التجر  لمهارة التمريرة الصدرية والضابطة فى مستوى التحصيل المهارى 
 :  حدود البحث 

الصف السادس اإلبتدائى بمعهد عثمان بن عفان التابع إلدارة  اقتصر التطبيق على طالب       
 سنورس األزهرية بمحافظة الفيوم . 

 التمرية الصدرية تناولت الدراسة تأثير بعض تقنيات التعليم المدعمة بالتغذية الراجعة لمهارات )   
المقرر على طالب الصف السادس اإلبتدائى بمعهد عثمان بن    السلة( المتضمنة فى منهاج كرة  

 عفان التابع إلدارة سنورس األزهرية بمحافظة الفيوم . 
( خالل الفصل الدراسى  قنيات التعليم المدعمة بالتغذية الراجعةتأثير بعض تطبق البرنامج )     

 . ـ ه 1440م   2019/  2018الثانى للعام الجامعى   
 المصطلحات المستخدمة فى البحث : 

: اإللكترونى  التعليمي    هو  التعليم  الموقف  إجراءات  كل  فيه  تتم  الذي  التعلم  من  النمط  ذلك 
التعلم                                  التعلمي إلكترونيا  ، بحيث يكون                                                                  فيه المتعلم نشطا  وإيجابيا  وفعاال ، وبذلك فهو يجمع بين 

النشط وتقنيات التعليم، وينمي المهارات العليا، كما أنه يراعي خصائص المتعلمين المختلفة، من  
المتعلمين،   تفضيالت  مراعاة  إلي  باإلضافة  لتعلمهم  المناسبين  والوقت  والمكان  تعلمهم،  سرعة 

التعريف بهذا  بأي   محققين  للتعلم اإللكتروني وهو: في أي وقت، وفي أي مكان،                                                                 األكثر رواجا  
 (  19)  سبيل أو وسيط، وبأي سرعة.

هي اإلشارات التي يتلقاها الشخص و التي تنتج عن سلوكه ، و يمكن أن تكون    التغذية الراجعة :
 (  20) . تلك اإلشارات مباشرة أو غير مباشرة
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 أوال : الدراسات المرجعية العربية : 
 أهم النتائج العينة  المنهج هدف البحث  عنوان البحث السنة اسم الباحث  م
مروة محمد جمال   1

 الدين 
 (11 ) 

استخدام كتاب إلكترونى تفاعلى مقترح أثر   2013
الجوانب  تنمية  فى  النظم  تحليل  لمقرر 
العام   الدبلوم  لطالب  والمهارية  المعرفية 

 شعبة الكمبيوتر . 

استخدام   أثر  على  التعرف 
تفاعلى   إلكترونى  كتاب 
مقترح لمقرر تحليل النظم فى  
المعرفية   الجوانب  تنمية 
الدبلوم   لطالب  والمهارية 

 شعبة الكمبيوتر .العام 

التجريبى   المنهج 
التصميم  ذو 

التجريبى 
لمجموعتين  

تجريبية   أحداهما 
 واالخرى ضابطة .

العينة  حجم  بلغ 
  ( (    28المستخدمة 

من   وطالبة   طالبا 
الثالثة   الفرقة  طالب 
الدراسات  بمعهد 
جامعة  التربوية 

 القاهرة . 

بين  احصائية  دالة  فروق  وجود 
للمجموع البعديين  تين  القياسين 

المجموعة  التجريبية والضابطة لصالح 
القوى   التأثير  على  يدل  مما  التجريبية 
المقرر  خالل  من  التعليمى  للبرنامج 

 اإللكترونى التفاعلى .

 فاطة شحاتة منصور  2
 (4  ) 

اإللكترونى  2015 التعليم  استخدام  تأثير 
وبعض  المعرفى  التحصيل  على  الالتزامنى 

 . لطالبات كلية التربيةمهارات السباحة 

استخدام   اثر  على  التعرف 
الالتزامني   االلكتروني  التعلم 
المعرفي  التحصيل  علي 
السباحة  مهارات  وبعض 
التربية  كلية  لطالبات 
األقصي  بجامعة  الرياضية 

 .  بدولة فلسطسن

التجريبي   المنهج 
لمالئمته                  نظرا  

 .  لطبيعة البحث

العينة  حجم  بلغ 
(  55)المستخدمة  

طالبات  طالبة   من 
قسم التربية الرياضية  

 .  بجامعة األقصي

                             لكتروني كان أكثر تأثيرا  من  لمقرر اإل ا
التحصيل   في  التقليدية  الطريقة 
السباحة  مهارات  وبعض  المعرفي 
لطالبات قسم التربية الرياضية بجامعة 

للمقرر المسجالت  نفس   األقصي   فى 
 . لعام األكاديميا
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 أهم النتائج العينة  المنهج هدف البحث  البحثعنوان  السنة اسم الباحث  م
يوسف محمود عبد   3

 الغفار 
 (14 ) 

 لطالب الحركية للتربية الكتروني مقرر بناء 2015
 الجودة ضوء في الرياضية التربية لكلية

 الشاملة

بناء مقرر إلكترونى والتعرف 
استخدام  فععلى   هذا  لية 
فى التربية لكتروني  اإل   المقرر

التربية  كلية  لطالب  الحركية  
فى   طنطا  جامعة  الرياضية 

   ضؤ معايير الجودة الشاملة 

ذو  التجريبى  المنهج 
التجريبى  التصميم 
أحداهما  لمجموعتين 
واالخرى  تجريبية 

 ضابطة .

العينة  حجم  بلغ 
  ( (    36المستخدمة 

طالب  من  طالبا 
بكلية  الثالثة  الفرقة 

الرياضية التربية  
 جادمعة طنطا . 

بة  قام  الذى  الهام  الدور 
تحسن  اإللكتروني    المقرر فى 

كلية   لطالب  الحركية  القدرات 
طنطا   جامعة  الرياضية  التربية 
العملية   البرنامج فى  ، وكفاءة 

 التعليمية .
 وائل السيد العبد خليفة  4

  (12  ) 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 

على    مقترحة  ثير وحدات تعليمية إلكترونية أت
الحواجز   لمسابقات  التعلم  نواتج  بعض 
ضوء   فى  القرص  ورمى  العالى  والوثب 

 معايير الجودة 
 
 
 

الوحدات  استخدام  تأثير 
فى   اإللكترونية  التعليمية 
فى   المعرفى  التحصيل  تنمية 
ورمى   العالى  الوثب  مهارات 
فى   الحواجز  وعدو  القرص 
ألعاب   تدريس  طرق  مادة 

 القوى  

المنهج  الباحث  ستخدم 
ذو   التجريبى التجريبي 

احداهما  لمجموعتين 
واالخرى  تجريبية 

 ضابطة .

العينة  حجم  بلغ 
(    30)  المستخدمة  

إلى   مقسمة                    طالبا  
من   مجموعتين 
المناهج  قسم  طالب 
التدريس  وطرق 
التربية  بكلية 
جامعة   الرياضية 

 حلوان 

للبرنامج  قوى  تأثير  يوجد 
الو   ( المقترح  حدات التعليميى 

  ) اإللكترونية  التعليمية 
فى  التجريبية  للمجموعة 
المعرفى  المستوى  تحسن 
من   أفضل  المهارى  واألداء 
يدل   مما  الضابطة  المجموعة 
الوحدات   تلك  تأثير  قوة  على 

 فى العملية التعليمية
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 ثانيا : الدراسات المرجعية االجنبية : 
 أهم النتائج العينة  المنهج الهدف عنوان البحث السنة اسم الباحث  م
 مارتن أى   5

 Martin I         
 (16  ) 

التغذية   م 2011   الراجعة أثر 
النموذج   مع  المرئية 
مع   الشرح  وطريقة 
مهارة   تعلم  في  النموذج 
الدفاع بالغطس في الكرة  

 . الطائر

التغذية   أثر  إلى  التعرف  هدفت 
النموذج   الراجعة مع  المرئية 

في  النموذج  مع  الشرح  وطريقة 
في  بالغطس  الدفاع  مهارة  تعلم 

وكذلك تحسن مستوى   الكرة الطائر
 .التحصيل المعرفى لعينة البحث 

المنهج  
ذو   التجريبى 

التصميم  
التجريبى  

 . لمجموعتين 

حجم   وبلغ 
( (   40  العينة 

الطالب  من 
أنهوا   الذين

مساق   دارسة 
          طائرة     كرة

   بجامعة كلفورنيا

وجود فروق ذات داللة احصائية  
بالغطس  الدفاع  مهارة  تعلم  في 
الارجعة  التغذية  أفارد  لصالح 

 .  المرئية مع النموذج

مارتينيز وديلى   6
Martens & 

dlay   (17  ) 

التغذية   م 2012 استخدام  أثر 
والموجلة    الراجعة الفورية 

مهارات   بعض  تعلم  عل 
 كرة السلة .

التغذية   تأثير  على  التعرف 
على   والموجلة  الفورية  الراجعة 
فى  السليمة  التصويبة  مهارة  تعلم 

السلة المرحلة   كرة  لطالب 
 .  المتوسطة من التعليم

التجريبة   المنهج 
التصميم   ذو 
الربع   التجريبى 

مجموعات  
 تجريبية . 

حجم   وبلغ 
( (   38  العين 
 طالب .

دالة فروق  بين    وجود  احصائية 
ل البعدى  لمجموعات  القياس 

لصالح   االربعة  التجريبية 
معها  استخدم  التى  المجموعة 
اللفظية والمؤجلة  الراجعة  التغذية 

 .  المرئية
 



 
10 

 

 :  المرجعية أوجه االستفادة من الدراسات 
 تحديد أهداف البحث .    -1
 صياغة األهداف وفروض البحث .  -2
 اختيار المنهج المناسب لطبيعة إجراءات البحث . -3
 تحديد مجتمع البحث .   -4
 تحدي عدد أفراد العينة .  -5
 تحديد المواصفات الخاصة بعين البحث .  -6
 تحديد الطريقة المثلى الختيار عينة البحث .  -7
 الخطوات المتبعة فى إجراءات البحث سواء فى النواحى اإلدارية أو الفنية .تحديد   -8
 تحديد وسائل وأدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث .  -9
تحديد خطوات بناء البرنامج التعليمى باستخدام تقنيات التعليم اإللكتروني وكيفية عرضها    -10

                         عن طريق الحاسب اال لى .  
 المناسب للبرنامج ولعملية التطبيق . تحدي الزمن  -11
 اختيار األسلوب اإلحصائى والمعالجات اإلحصائية والتى تتفق مع أهداف البحث . -12
 االستفادة فى بناء ووضع الفروض الخاصة بالبحث . -13
هذه    -14 نتائج  إليه  توصلت  ما  على  والوقوف  النتائج  ومناقشة  عرض  طبيعة  على  التعرف 

 تعضيد نتائج البحث الحالى . الدراسات لتفسير و 
 :   خطة البحث أوال:

 منهج البحث :  -1
التصميم        باستخدام  التجريبيى  المنهج  الباحث  استخدم  وفروضة  البحث  ألهداف  تحقيقا 

والقياسات   القبلية  القياسات  وبتطبيق  ضابطة  واالخرى  تجريبية  أحداهما  لمجموعتين  التجريبيى 
 البعدية وذلك لمالئمته لطبيعة البحث .

 مجتمع البحث :  -2
مجمع بدر األزهرى التابع  لسادس األبتدائى بمعهد  يتمثل مجتمع البحث فى طالب الصف ا     

بمحافظة سوهاج    األزهرية  المراغة  )  إلدارة  عددهم  الدراسى    107والبالغ  العام  طالبا  خالل   )                            
 .  م2021/  2020

 عينة البحث :  -3
من      البحث  مجتمع  من  العمدية  بالطريقة  البحث  عينة  أختيار  السادس   طالب   تم  الصف 

حيث بلغ    ،  مجمع بدر االزهرى التابع إلدارة المراغة األزهرية بمحافظة سوهاجاألبتدائى بمعهد  
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                     ( طالبا  ، والمجموعة   15                                                   ( طالبا  مقسمة إلى مجموعتين األولى تجريبية وعددها)    30)    هاعدد 
  التعليمى برنامج                                               ( طالبا  ، حيث طبق على المجموعة التجريبية ال  15األخرى ضابطة وعددها )  

على المجموعة الضابطة طريقة  و   ،المدعم بالتغذية الراجعة والمعدة من قبل الباحث    اإللكترونى
 الشرح والنموذج .

 (  3 جـــدول )
 توصيف عينة البحث 

 النسبة  طالب باقون لالعادة طالب مستجدون  م

 % 100 17 107 مجتمع البحث 
 % 9,354 - 10 المجموعة االستطالعية 

 % 14,018 - 15 المجموعة التجريبية 
 % 14,018 - 15 المجموعة الضابطة 

 % 53,271 - 57 طالب لم يخضعو للتجربة 
% من مجتمع البحث , مع    28,36( أن عينة البحث المختارة تمثل  3يتضح من جدول )     

عينة استطالعية    ( طالب   10  )  % وعدد   53,271طالب باقون لإلعادة ونسبتهم    57استبعاد  
المهاري  9,354ونسبتهم   العلمية لالختبارات  المعامالت  المستخدمة  % وذلك إلجراء  ة والمعرفية 

 فى البحث.
 أسباب اختيار عينة البحث :  -4

                                               تم اختيار عينة البحث بناء على األسباب اال تية : 
 سهولة الحصول على عينة البحث .  -
 لخطة دراسية واحدة .جميع أفراد العينة يخضعون  -
                                                 توافر عدد كاف  من الطالب لتطبيق البرنامج عليهم .  -
 سهولة التواجد والتجمع الدائم لعينة البحث خالل فترة تطبيق البحث . -
 جميع الطالب فى مرحلة سنية متقاربة .  -
 جميع الطالب فى فصل واحد .  -

عــض المتغيــرات التــى لهــا وقــد قــام الباحــث بإيجــاد التجــانس بــين مجمــوعتى البحــث فــى ب
ــن  ــو ) السـ ــدالت النمـ ــى بعـــض معـ ــائج البحـــث وهـ ــة بنتـ ــول  –عالقـ ــدول ) –الطـ ــوزن ( وجـ (  3 الـ

 . البحث فى معدالت النمو عينةيوضح تجانس 
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 (   4) جدول
 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث واعتدالية العينة في معدالت النمو    

 30ن=                          

( المتوســـط الحســـابى والوســـيط واإلنحـــراف المعيـــارى وأقـــل وأكبـــر قيمـــة 3يوضـــح جـــدول )
 والمدى وااللتواء والتفلطح للمتغيرات األساسية  

معامـــــل ( و 1,07: 0,27ن معامـــــل االلتـــــواء تـــــرواح بـــــين ) أ ( 4)  ويتضــــح مـــــن جـــــدول
عتداليــة العينــة ممــا يشــير إلــى أن إ  3يقــع االلتــواء والــتفلطح بــين   و ( 0,74-: 0,36-الــتفلطح  )

 في المتغيرات األساسية .
 

 تجانس مجموعتى البحث وداللة الفروق في القياس القبلى: 
 ( 5)جدول 

                             األساسيةلمتغيرات  تجانس مجموعتي البحث وداللة الفروق بينهما في القياس القبلى ل 
 30= 2ن+ 1ن

 

 

 sig ≤ 0.05 ت، ف دال عند
المجموعــة مــن  )ع( لكــل المعيــارى  )م( واإلنحــراف ( المتوســط الحســابى5يوضــح جــدول)

ــة،  ــة التجريبيـ ــار الضـــابطة والمجموعـ ــائج اختبـ ــذلك نتـ ــين ) )ت( لداللـــةوكـ ــار ليفـ ف( الفـــروق واختبـ
 .( لكل منهما sigبين المجموعتين ومستوى الداللة ) للتجانس

وحدة   المتغير  م
 القياس 

المتوسط 
االنحراف   الوسيط  الحسابى 

اكبر  اقل قيمة  المعيارى 
 التفلطح  االلتواء  المدى قيمة 

 0,74- 1,07 3,00 12,00 11,00 0.43 11,00 11,53 سنة  السن 1
 0,41- 0,27 13,00 136,00 133,00 2,96 134,00 134,66 سم  الطول  2
 0,36- 0,49 22,00 36,70 34.60 5,17 35,00 35,83 ث كجم الوزن  3

وحدة   المتغير  م
 القياس 

 التجانس   داللة الفروق  التجريبية   الضابطة  
 Sig ف sig ت ع م ع م

 1,00 0,00 1,00 0,00 0,53 11,53 0,53 11,53 سنة السن 1
 0,08 2,87 0,09 0,04 3,15 134,68 3,12 134,64 سم  الطول   2
 0.59 0,35 0,77 0,11 5,41 35,80 5,40 35,91 ث كجم الوزن  3
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( 0,11: 0,00تراوحـــت بـــين )للمتغيــرات األساســـية ن قيمـــة ت أ (5) ويتضــح مـــن جـــدول
لــى عــدم وجــود إممــا يشــير  (0.05)كبــر مــن أ( وهــو 1,00: 0,09     بــين )تــراوح  sig بمســتوى داللــة

 . االساسيةفروق دالة احصائيا بين المجموعتين في المتغيرات 
( بمســتوى 0,59:  0,00تراوحــت بــين ) ( ف) قيمــةن أأيضــا  ( 5)  ويتضــح مــن جــدول

ممــا يشــير لتجــانس المجمــوعتين  فــي  (0.05)كبــر مــن أ( وهــو 1,00: 0,08داللــة تــراوح بــين ) 
 . ساسيةاألالمتغيرات 

كذلك قام الباحث بإيجاد التوصيف اإلحصائى لعينة البحث واعتدالية العينة فـي االختبـار 
 المعرفى ومستوياته وكذلك كما هو موضح بالجدول التالى :

 (  6)جدول 
   التوصيف اإلحصائى لعينة البحث واعتدالية العينة للمتغيرات المهارية 

 30ن=                         
 قل وأكبر قيمة  أنحراف المعيارى و ( المتوسط الحسابى والوسيط واإل 6 يوضح جدول )

 .  المهاريةوالمدى وااللتواء والتفلطح للمتغيرات 
-والـــتفلطح )( 0,81: 0,43)ن معامـــل االلتـــواء تـــرواح بـــين أ ( 5 ) ويتضـــح مـــن جـــدول

ــتفلطح بـــين  0,73-:0,67 ــير  3 ( يقـــع االلتـــواء والـ ــة فـــي المتغيـــرات إ لـــى إممـــا يشـ عتداليـــة العينـ
 . المهارية

 (  7)جدول
                            تجانس مجموعتي البحث وداللة الفروق بينهما في القياس القبلى للمتغيرات المهارية

 40= 2=ن1ن
 

 

 sig ≤ 0.05 ت، ف دال عند

وحدة   المتغير  م
 القياس 

المتوسط 
االنحراف   الوسيط  الحسابى 

 المعيارى 
اقل 
 قيمة 

اكبر 
 التفلطح  االلتواء  المدى قيمة 

 0.67- 0,43 4,00 5,00 3,500 0,85 4,00 4,05 درجة التمريرة الصدرية 1
 0,73- 0,81 4,00 4,500 3,00 0,67 4,00 4,17 درجة التمرير الكرباجى  2

وحدة   المتغير  م
 القياس 

 التجانس   داللة الفروق  التجريبية  الضابطة  
 sig ف sig ت ع م ع م

 0.49 0.74 0.60 1,11 0.62 4,34 0.74 4,14 درجة التمريرة الصدرية 1
 0,42 0,79 0,65 2,36 0,83 4,37 1,16 4,25 درجة التمرير الكرباجى  3
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ــدول      ــح جـ ــط 7) يوضـ ــراف( المتوسـ ــارى  الحســـابي )م( واإلنحـ ــل المعيـ ــن  )ع( لكـ ــة مـ المجموعـ
ــة،  ــة التجريبيـ ــار الضـــابطة والمجموعـ ــائج اختبـ ــذلك نتـ ــين ) )ت( لداللـــةوكـ ــار ليفـ ف( الفـــروق واختبـ

 ( لكل منهما sigبين المجموعتين ومستوى الداللة ) للتجانس
ــين )للمتغيـــرات المهاريـــة ن قيمـــة ت أ (7) ويتضـــح مـــن جـــدول      ( 2.36: 0.1,11تراوحـــت بـ

لـى عـدم وجـود إممـا يشـير  (0.05)كبر مـن أ( وهو 0.79: 0.60(تراوح بين  sig بمستوى داللة
 المتغيرات المهارية.حصائيا بين المجموعتين في إفروق دالة  

( بمسـتوى داللـة 0.79 :0.74)تراوحـت بـين ( ف) قيمـةن أأيضـا  ( 7)  ويتضح من جدول     
المتغيـرات  المجموعتين فـيمما يشير لتجانس  (0.05)من  أكبر( وهو 0.49:  0.42)تراوح بين  
 المهارية.

 وسائل وأدوات جمع البيانات :  
قـــام الباحـــث بـــاإلطالع علـــى المراجـــع والدراســـات الســـابقة بغـــرض االســـتفادة منهـــا فـــى كيفيـــة      

ــى  ــة  وهـ ــة والمعرفيـ ــارات المهاريـ ــراء االختبـ ــد وإجـ ــذلك تحديـ ــرأى , وكـ ــتطالع الـ ــتمارة اسـ ــميم اسـ تصـ
 كاالتى :

 األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث : -أ
د الباحث فـى جمـع البيانـات والمعلومـات الخاصـة بالبحـث علـى عـدد مـن األدوات والتـى اعتم     
 منها :

                  أجهزة حاسب ا لى . -1
 اقراص ممغنطة عليها المجتوى التعليمى ) الكتاب اإللكترونى ( -2
 جهاز رستاميتر لقياس الطول القرب سنيمتر . -3
 ميزان طبر لقياس الوزن القرب جرام . -4
 من الكرات اليد تتناسب مع عينة البحث .عدد  -5
 اقماع . -6
 طباشير ومسطرة مدرجة . -7
                                استمارة استطالع ا راء الخبراء :  -ب

                                            حيث تم استخدام هذة االستمارة لتحديد اال تى :      
إستطالع رأى الخبراء فى صالحية ومناسبة استخدام الكتاب اإللكترونى المعد من قبل الباحث   -

اسطوانة   عرض  خالل  من  وذلك   ، البحث  قيد  المختارة  اليد  كرة  الكتاب    C.Dلمهارات  عليها 
 اإللكترونى المعد من قبل الباحث وما يحتوية من مهارات كرة اليد المختارة  . 
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 (  8جدول ) 
                                                   ة الخبراء فى استطالع ا رائهم نحو البرنامج التعليمى استجاب

 7ن=  
 
 م

 
 المحتوى 

                       النسبة المئوية لال راء             را ى الخبير
 النسبة  التكرار غير مناسب مناسب 

 % 100 7 - 7 البرنامج التعليمى اإللكترونى  وضوح الهدف العام من  1
 % 100 7 - 7   للبرنامجوضوح االهداف المعرفية والمهارية والوجدانية  2
وعرض   3 مقدمة  اإللكترونىوضوح  التعليمى  )    البرنامج 

 القائمة الرئيسية (  –االفتتاحية 
6 1 6 85,71  

 % 

وضوح وعرض مراحل االداء لجميع مهارات كرة اليد المختارة   4
 بوضوح . 

6 1 6 85,71  
 % 

كرة  وضوح   5 مهارات  من  مهارة  لكل  والتعليمة  الفنية  الخطوات 
 اليد المختارة . 

6 1 6 85,71  
 % 

النص  6 حيث  من  للمتعلم  المقدمة  التعليمية  المادة  وضوح 
وفنية  تعليمية  خطوة  لكل  الفيديو  ومقطع  والصورة  المكتوب 

 للمهارت المختارة . 

7 - 7 100 % 

واتساقها مع البرنامج المستخدم  مناسبة حجم الخطوط والوانها   7
 . 

6 1 6 85,71  
 % 

حيث   8 من  المتعلمين  مع  المستخدمة  العرض  طريقة  مناسبة 
 سرعة العرض أو بطئة . 

7 - 7 100 % 

أمام المتعلمين   البرنامجمناسبة عرض كل مرحلة من مراحل   9
سهولة االنتقال بين اجزاء   –من حيث ) شكل األداء الحركى  

اختيار   –عرض محتوى الكتا بشكل متتابع    –الكتاب بسهولة  
 المتعلم للمحتوى الذى يريد تعلمة ( . 

7 - 7 100 % 

وضوح جميع الفديوهات والصور المستخدمة فى تعليم مهارات   10
 كرة اليد . 

6 1 6 85,71  
 % 

فى   11 المستخدمة  التقويم  أساليب  ومناسبة  البرنامج وضوح 
   التعليمى اإللكترونى .

6 1 6 85,71  
 % 
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( أن نسبة موافقة الخبراء على الكتاب اإللكترونى المقترح والمعد من   8يضح من جدول )       
( وقد ارتضى الباحث نسبة    %100% :    85,71قبل الباحث تراوحت هذة النسبة ما بين إلى )  

  ( العملية   80موافق  فى  الواضح  وتأثيرها  اإللكترونى  الكتاب  هذا  قوة  على  يدل  مما   )  %
 التعليمة. 

 تسجيل البيانات ) تصميم الباحث ( :استمارة  -ج
على        احتوت  وقد  الدراسة  بقياسات  الخاصة  البيانات  لتسجيل  استمارة  بتصميم  الباحث  قام 

 ثالثة أجزاء رئيسية كما يلى :
التجانس والتكافو    الجزء األول :  -1 البيانات بهدف استخدامها فى إجراء  بتسجيل  وهو خاص 

 إجراء التجربة األساسية ( وتضمنت تلك االستمارة البيانات االتية :   لعينة البحث األساسية ) قبل 
 تصنيف المجموعة تجريبية وضابطة ( . –بيانات تعريفية ومنها ) اسم الطالب  -
السن    -  ( النمو  بمتغيرات  خاصة  وبالقياسات    –الطول    –بيانات  البدنية  والقدرات   ) الوزن 

 األداء المهارى  ( .  –المعرفى الموضوعية الخاصة بالدراسة ) التحصيل 
وهو خاص بتسجيل البيانات بهدف استخدامها فى إجراء المعامالت العلمية   الجزء الثانى :  -2

 لالختبار والمقاييس المستخدمة , أى للتأكد مما يلى : 
 المعامالت العلمية لالختبار التحصيلى ) الصدق والثبات ( .  -
 الختبار األداء المهارى .المعامالت العلمية  -
الثالث  -3 بهدف   :  الجزء  األساسية  التجربة  من  االنتهاء  بعد  البيانات  بتسجيل  خاص  وهو 

التعرف على تأثير استخدام الكتاب اإللكترونى المقترحة على مستوى التحصيل المعرفى واألداء  
 المهارى لعينة البحث المختارة .

 االختبارات المهارية :  
( والتمريـر الكربـاجى  التمريرة الصـدريةالدراسة التى قام بها الباحث على مهارات )   قتصرت إ     

المقرر على طالب الصف السادس اإلبتدائى بالمعاهد االزهريـة التابعـة  للمنهجطبقا   اليد فى كرة  
، وتــم إجــراء القياســات الخاصــة بمســتوى األداء المهــارى عــن طريــق لجنــة مــن  ســوهاجلمحافظــة 

المحكمـــين ) لجنـــة التقيـــيم ( المكونـــة مـــن الســـادة المـــوجهين المختصـــين بتوجيـــة التربيـــة الرياضـــية 
( محكمـين فـى  3، والبـالغ عـددهم )  بمحافظـة سـوهاج  األزهريـة  المراغـةبمنطقـة    للمعاهد االزهرية
( وتـــم االتفـــاق بـــين المحكمـــين ) لجنـــة التقيـــيم ( علـــى وضـــع  2ياضـــية مرفـــق ) مجـــال التربيـــة الر 

                               المعايير اال تية لتقييم األداء :
 : التمريرة الصدرية مهارة  -أ

                                                                           تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء المهارى  بناء على المعايير اال تية :      
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 نسيابية األداء الحركى .إ -1
 . التمريرأن تكون الكرة تحت سيطرة اليدين عند  -2
 .  ية فى حركة الذراعين عند التمريرنسياب وجود إ -3
 شكل الجذع الورجلين عند التمرير . -4
 داء الصحيح لها . تمكن الطالب من المهارة واأل  -5
 : التمرير الكرباجى مهارة  -

                                     المهارى  بناء على المعايير اال تية : تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء      
 نسيابية األداء الحركى .إ -1
 . التمريرأن تكون الكرة تحت سيطرة اليدين عند  -2
 .  ية فى حركة الذراعين عند التمريرنسياب وجود إ -3
 شكل الجذع الورجلين عند التمرير . -4
 داء الصحيح لها . تمكن الطالب من المهارة واأل  -5

 الخبير : شروط اختيار 
( وفقا للشروط   1( خبراء الموضح بمرفق )    9قام الباحث باختيار الخبراء البالغ عددهم )       

         اال تية :
تدري  -أ هيئة  عضو  يكون  الرياضيةأن  التربية  بكلية  التربية  ب  س  تدريس  وطرق  مناهج  قسم 

 الرياضية . 
 سنة .  15التقل خبرة عضو هيئة التدريس ) الخبير ( عن  -ب 

 ثانيا : اإلجراءات التنظيمية : 
(  2اشتملت اإلجراءات التنظيمية على اختيار المساعدين وتدريبهم حيث استعان الباحـث بعـدد ) 

المدرسين من الزمالء فى العمل ، وذلك للمساعدة فى إجراء قياسـات البحـث ، وعقـد الباحـث عـدة 
 لقاءات مع المساعدين بهدف :

 وتحديد القياسات المطلوبة . شرح الهدف من البحث  -
 التعرف على األجهزة واألدوات وطريق استخدامها .  -
 تحديد وترتيب القياسات واالختبارات .  -

 :   تقنيات التعليمباستخدام بعض  إعداد وبناء البرنامج التعليمي
المدعم       التعليم  تقنيات  بعض  باستخدام  تعليمى  برنامج  وبناء  إعداد  إلى  الدراسة    ة هدفت 

ومعرفة تأثير هذا ،  بالتغذية الراجعة للمهارات المقررة لطالب الصف السادس اإلبتدائى األزهرى  
 البرنامج على التحصيل المعرفى ومستوى األداء المهارى للطالب عينة البحث المختارة .
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 :    البرنامجوضع  أسس
كرة        لمهارات  التعليمى  البرنامج  عند وضع  التالية  األسس  مراجعة  بعض    اليد تم  باستخدام 

بالتغذية الراجعة للطالب قيد البحث باعتبار أن هذه األسس تعتبر معايير   المدعمةتقنيات التعليم  
 للبرنامج التعليمى وهى :

 أن يتناسب محتوى البرنامج مع أهدافة ومع المجتمع الذى وضع من أجله .  -1
 أن يراعى البرنامج خصائص النمو للمرحلة السنية قيد البحث . -2
 العينة المختارة . أن يكون البرنامج فى مستوى قدرات  -3
 أن يراعى البرنامج الفروق الفردية بين الطالب أثناء األداء والتطبيق .  -4
 أن يحقق البرنامج الشعور بالتشويق واالثارة .  -5
 أن يراعى البرنامج مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب . -6
دوافع  -7 باستثارة  يسمح  بما  الطالب  قدرات  البرنامج  محتويات  تتحدى  العائد  أن  لتحقيق  هم 

 التربوى . 
 إتاحة الفرصة لالشتراك والممارسة لكل الطالب فى وقت واحد .  -8
 مراعاة اشباع حاجات الطالب من الحركة والنشاط . -9
 مراعاة توفير المكان واإلمكانات األزمة للتطبيق وتنفيذ البرنامج . -10
 مراعاة عوامل االمن والسالمة أثناء التطبيق .  -11

 لة تصميم البرنامج :  مرح
                             اإللكترونية الخطوات اال تية :  البرنامج التعليميوقد روعى عند تصميم 

                                                                         االستفادة الكاملة من مساحة الشاشة للحاسب اال لى عن طريق تنظيمها بشكل جيد . -1
 اختيار ألوان الخلفيات وأشكالها بحيث تكون مناسبة للشاشة . -2
 ط واضح وطريقة مشوقة ومتناسقة . عرض النص المكتوب ببساطة وخ  -3 
 استخدام المؤثرات الصوتية والبصرية بأسلوب فعال لتدعيم عملية التعليم .  -4
كل    -5 لعرض  المكتوب  والنص  الفيديو  ومقاطع  والمتحركة  الثابتة  الصور  من    مهارةاستخدام 

 المختارة قيد البحث . المهارات 
 بسهولة ويسر . البرنامجإمكانية الطالب فى التنقل داخل  -6

 إعداد مكونات البرمجية اإللكترونية وانتاجها :  
 اليد قام البحث باإلطالع على العديد من المراجع البحوث العلمية المتخصصة فى مجال كرة    -1

، وذلك للوصول إلى أفضل كتابة وشرح للنص المكتوب والذى يشرح المحتوى النظرى الخاص 
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فنية خطوة  البحث   ،  بكل  قيد  للمهارات  تعليمية  طريق    ،  أو  عن  النصوص  تلك  كتابة  تم  وقد 
 .   Word 2010 برنامج وورد 

تم إعداد الصور الثابتة والمتحركة الخاصة بكل خطوة فنية أو تعليمية لكل مهارة عن طريق    -2
برنامج   على  ووضعها  الصور  الصور    Photo Shopتحديد  اقتصاص  تم  طريقه  عن  والذى 

 واإلعتماد على الصور األكثر وضوحا للمتعلم . 
مهار   -3 لكل  الفيديو مجمعة  مقاطع  تجهيز  هذه تم  وتم وضع  والتعليمية  الفنية  الخطوات  بها  ة 

الفيديو وعمل كل مقطع     Movie Makerالمقاطع على برنامج    والذى تم عن طريقه تقطيع 
 منفردا لكل خطوة فنية أو خطوة  تعليمية . 

بكل    -4 الخاص  الصوت  تسجيل  والتعليق على كل مهارة من حيث    مهارةتم  الباحث  بصوت 
وال الفنية  برنامج  الخطوات  طريق  عن  وذلك  صوت   Movie Maker تعليمية  كل  إضافة  ثم 

 للمقطع التابع له وذلك نفس البرنامج . 
تم إدماج كل هذة الوحدات والخطوات السابقة مع بعضها من صور ثابتة ومتحركة ومقاطع    -5

إل  اال لى  الحاسب  مجال  فى  المختصين  أحد  إلى  اللجؤ  تم  وقد  المكتوب  والنص  خراج                                                                             الفيديو 
 الوحدات فى شكلها النهائى .

 الكفاءة الفنية للوحدات :   
 التعليمية وهى :  البرمجية روعى مجموعة من المعايير الفنية عند تصميم 

 اإلستفادة من مساحة الشاشة بشكل جيد . -1
 خلو المعلومات المعروضة من الزحام والحشو . -2
 عرض المعلومات على الشاشة بطريقة شيقة وجميلة ومتناسقة .   -3
 مالئمة التأثيرات اللونية للعناصر المختلفة فى الشاشة الواحدة .  -4
 تدعيم عملية التعليم من خالل المؤثرات السمعية والبصرية .   -5
فى  -6 التنوع  من خالل  التعليمية  الوحدات  فترة عرض  المتعلمين خالل  انتباه  استخدام    جذب 

 الصور الثابتة والمتحركة والفيديو والرسوم المتحركة والنص المكتوب . 
 –خطوات فنية    -تاريخ كرة السلة    ظهور المادة التعليمية أمام المتعلم على شكل أجزاء )    -7

تعليمية   فيبدا    –خطوات  علية  ويضغط  تعلمه  المراد  الجزء  باختيار  الطالب  ويقوم   ) قانون 
ح وفى  إلى  بمشاهدته  فيعود  الرجوع  زر  على  يضغط  معينة  خطوة  إلى  الرجوع  فى  الرغبة  الة 

 الخطوة التى يريدها . 
 :     البرنامج التعليمى تقويم 
 وقد استخدم الباحث نوعين من التقويم وهما :      
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 التقويم الداخلى ) تقويم الخبراء ( :   -أ
فى        البحث  قيد  المختارة  للمهارات  اإللكترونى  التعليمى  البرنامج  إعداد  من  االنتهاء  بعد 

                                                 ( من الخبراء فى مجال طرق التدريس الستطالع ا رائهم    5صورتها النهائية تم عرضها على )  
 حول : 

 .  البرمجيةمدى مناسبة األهداف الموضوعة  -1
 لطالب .مدى مناسبة أسلوب عرض المحتوى على ا -2
 مدى صالحية البرنامج فى العملية التعليمية .   -3

                                                                                   وقد تم ذلك من خالل تصميم استمارة استطالع للراى   تم توزيعها على الخبراء مع البرنامج       
 (   .عليمة ( الت البرمجية) 
 التقويم الخارجى :   -ب

فى صورته       اال لى  الحاسب  باستخدام  اإللكترونى  التعليمى  البرنامج  إعداد  من  اإلنتهاء                                                                                  بعد 
المقترح   البرنامج  تلك  أثر  لمعرفة  البحث   عينة  على  الوحدات  تلك  بتطبيق  الباحث  قام  النهاية 

ج التعليمى  على تعلم المهارات المختارة قيد البحث ومعرفة مدى استفادة العينة المختارة من البرنام
فى حين تدرس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية فى التعليم ، ثم تطبيق االختبار  
المعرفى المعد من قبل الباحث على المجموعتين بعد االنتهاء من تلك الوحدات ولضمان صدق 

                                           ودقة التقويم الخارجى قام الباحث باال تى :  
 ى عملية القياس . تواجد أدوات القياس للقائمين عل   -1
 توحيد إجراءات عملية التطبيق وكذلك االختبار النهائى للمجموعتين التجريبية والضابطة .   -2
 توحيد إجراء االختبار المعرفى للطالب للمجموعتين التجريبية والضابطة .   -3

 التوزيع الزمنى للوحدات :  
عم بالتغذية الراجعة على أفراد عينة  استغرق زمن تطبيق البرنامج التعليمي اإللكتروني المد      

/    4/  14إلى االثنين    2019/    2/    24( أسابيع وذلك بداية من االثنين    8البحث األساسية )  
(    8وذلك بواقع فترة واحدة أسبوعيا طبقا للجدول الدراسى بالمعهد األزهرى وباجمالى )    2019

 كما هو موضح فى الجدول التالى : فترات للتطبيق
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 (  9جدول ) 
 بدرس التربية الرياضية  السلةلمهارات كرة التوزيع الزمنى لمحتوى البرنامج التعليمى 

 التوزيع الزمنى  المحتوى  م
 شهرين   مدة تطبيق البحث   1
 ( أسابيع   8)  عدد االسابيع  2
 ( فترات  8)  عدد فترات التطبيق  3
 فترة واحدة أسبوعيا   عدد الدروس فى االسبوع  4
 دقيقة   90 زمن الفترة الواحدة  5
 ساعة   12ق أى   720=   8ق ×   90 الزمن الكلى للتطبيق   6

( التوزيـع الزمنـى لمحتـوى البرنـامج )التعليمـي اإللكترونـي ( وزمـن تطبيـق هـذة  9يوضح جدول )       
 الوحدات .

 ثالثا : القياسات :  
 القياسات القبلية عن طريق درجات التكافؤ :  -أ

التجريبية        المجموعتين  فى  الطالب  مستوى  على  التعرف  بهدف  القبلية  القياسات  إجراء  تم 
ذ البرنامج ) التجربة األساسية ( تم إجراء القياسات القبلية الختبار  والضابطة قبل البدء فى تنفي

وتم إجراء القياسات القبلية الخاصة    2020/    10/    18التحصيل المعرفى يوم االحد الموافق   
الموافق   االحد  يوم  البحث  عينة  المهارى على  األداء  عن طريق    2020/    10/    18بمستوى 

  ( من  مكونة  المحكمين  من  المراغة  لجنة  بإدارة  الريضية  بالتربية  األول  الموجهين  من  اثنان 
لنفس   التابع  األزهرى  بد  مجمع  بمهعد  األول  المدرس  إلى  باإلضافة  سوهاج  محافظة  التعليمة 

  ( عددهم  والبالغ   ) الخاصة    3اإلدارة  التقويم  عملية  فى  الباحث  يتدخل  لم  وبذلك  محكمين(   )
 لمختارة وهو ماتم توضيحه سابقا . باألداء المهارى لمهارات كرة اليد ا

 التجربة االستطالعية :  -ب
البحث        مجتمع  نفس  من  استطالعية  عينة  على  االستطالعية  الدراسة  بإجراء  الباحث  قام 

إلى االربعاء الموافق   2020/    10/    19وخارج العينة األساسية خالل الفترة من االثنين الموافق  
                              ( طالبا  من الصف األول اإلعدادى   15طالب عددها )  على عينة من ال  2020/    10/    21

 ومن نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية للبحث وذلك بهدف التعرف على :
 دقة وكفاية المساعدين وتفهم المواصفات القياسية لالختبار قيد البحث . -1
 تعليم مهارات كرة اليد .صالحية األدوات واألجهزة والمنشات التى يجرى بها أو عليها   -2
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  ترتيب تطبيق القياسات واالختبارات .  -3
 تنظيم وتنسيق سير العمل والوقوف على كيفية تنفيذ البرنامج التعليميى .  -4
 اكتشاف الصعوبات التى قد تواجه الباحث أثناء التطبيق والمساعدين .  -5

هذا وقد أسفرت الدراسة االستطالعية السابقة عن تحقيق أهدافها واستطاع الباحث الخروج      
بعدد من النتائج والتى من خاللها توصل إلى كيفية تطبيق الكتاب اإللكترونى على عينة البحث  
هذة   مثل  ضبط  إلمكانية  األساسية  التجربة  على  تؤثر  قد  التى  المتغيرات  وكذلك   ، المختارة 

 متغيرات والمؤثرات .ال
 التجربة االساسية :  -جـ 

التوزيع        وذلك حسب  األساسية  البحث  عينة  على  األساسية  التجربة  بتنفيذ  الباحث  قام  وقد 
إلى يوم    2020/   10/    25الزمنى للجدول الدراسى للمعهد األزهرى فى الفترة من االحد الموافق  

                                            قد تم مراعاة التدريس من قبل الباحث لكل  من  وهو ماتم توضيحة ، و   2020/    12/    27االحد  
                                             المجموعة التجريبية والضابطة وكانت كاال تى :  

 التدريس للمجموعة الضابطة : -1
       ( من  والمكونة  الضابطة  للمجموعة  التدريس  األول   20تم  الصف  طالب  من  طالبا    )                          

مية األزهرية بمحافظة سوهاج ، اإلعدادى بمعهد مجمع بدر األزهرى التابع إلدارة المراغة التعلي
(   1وذلك لضمان توفير نفس الظروف للمجموعتين التجريبية والضابطة وتم التدريس لها بواقع )  

دقيقة ( أسبوعيا طبقا للتوزيع الزمنى المعتمد من إدارة المعهد    90فترة تعليمية اسبوعية مدتها )  
النموذ  الشرح   ( بأسلوب  الدراسى  المحتوى  بعرض  وذلك  الكتاب  ،  استخدم  دون  المتبع   ) ج 

  ( التدريس  عملية  استغرق  وقد   ، الباحث  قبل  من  المعد  وذلك خالل    10اإللكترونى  أسابيع   )
 .  2020/  12/  27إلى يوم االحد  2020/  10/  25الفترة من االحد الموافق 

 التدريس للمجموعة التجريبية :  -2
المكونة        التجريبية  للمجموعة  التدريس  )  تم  األول   20من  الصف  طالب  من  طالبا    )                          

اإلعدادى بمعهد مجمع بدر األزهرى التابع إلدارة المراغة التعليمية األزهرية بمحافظة سوهاج ، 
دقيقة ( أسبوعيا طبقا للتوزيع الزمنى المعتمد من    90وذلك بواقع فترة تعليمية اسبوعية مدتها )  

التدريس   عملية  أستغرقت  وقد   ، المعهد  االحد    10)  إدارة  من  الفترة  خالل  وذلك   ، أسابيع   )
االحد    2020/    10/    25الموافق   يوم  للمجموعة    2021/    12/    27إلى  التدريس  وتم   ،

كمتغير   والمستخدمة  الباحث  قبل  من  المعدة  اإللكترونى  الكتاب  باستخدام  المختارة  التجريبية 
 عد من الباحث .تجريبى وفى نهاية التطبيق يجيب المختبر على االختبار الم
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 (  10جدول ) 
 التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى المقترح باستخدام الكتاب اإللكترونى

 التوزيع الزمنى  المحتوى  م
 شهرين ونصف   مدة تطبيق الوحدات التعليمية  1
 ( أسابيع  10)  عدد االسابيع   2
 ( محاضرات   10)  عدد فترات التطبيق  3
 فترة واحدة اسبوعيا   الدروس فى االسبوع ( عدد فترات )  4
 ( وحدة تعليمية لكل مهارة  2)  عدد الوحدات التعليمية لكل مهارة   5
 دقيقة   90 زمن الفترة الواحدة  6
 ساعة   15ق أى  900=   10ق ×   90 الزمن الكلى للتطبيق  7

 (  11جدول ) 
 اإللكترونى تنظيم محاور الوحدات التعليمية للكتاب 

 التاريخ  محور الوحدة عدد الوحدات  االسبوع
 25/10/2020 تعليم مسك واستالم الكرة وحدة تعليمية  االسبوع األول 

 2020/ 1/11 تعليم تنطيط الكرة  وحدة تعليمية  االسبوع الثانى 
 

االسبوع الثالث والرابع  
 والخامس

 
ثالث وحدات 

 تعليمية 

 2020/ 8/11 تعليم التمرير الكرباجى 
 15/11/2020 تعليم التمريرة الصدرية
 22/11/2020 ربط التنطيط بالتمرير  

االسبوع الساسدس  
 والسابع

وحدتان 
 تعليميتان 

 29/11/2020 تعليم التصويب الكرباجى 
 2020/ 6/12 ربط التمرير بالتصويب  

االسبوع الثامن 
 والتاسع

وحدتان 
 تعليميتان 

 13/12/2020 تعليم الخداع 
 20/12/2020 ربط التمرير والخداع ثم التصويب

 27/12/2020 تعليم المهارات الدفاعية   وحدة تعليمية  االسبوع العاشر 

 القياسات البعدية :  -د 
قام الباحث بأداء القياسات البعدية الخاصة بمستوى األداء المهارى فقد عن طريق تشكيل       

  ( من  الموافق    3لجنة  األحد  يوم  التقييم  لجنة  محكمين  إلجراء   2020/    12/    27(  تمهيد 
القياسات البعدية حيث تكونت هذة اللجنة من اثنان من الموجهين األول بالتربية الرياضية بإدارة  
التابع   األزهرى  بد  مجمع  بمهعد  األول  المدرس  إلى  باإلضافة  سوهاج  محافظة  التعليمة  المراغة 
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لنفس اإلدارة وقد تم إجراء القياسات البعدية لألداء المهارى من قبل اللجنة يوم الثالثاء الموافق  
ددهم حيث تم دمج أفراد عينة البحث المجموعتين التجريبية والضابطة معا وع  2021/    1/    29
التقييم )    40)   المحكمين إلجراء  توزيعهم عشوائيا على لجنة  القياسات وتم                                                                                     ( طالبا  قبل إجراء 

القياسات البعدية ( على أن يقوم الباحث بتوزيع استمارات على اللجنة يقوم الخبير بتسجيل اسم  
ها ثم  ( لكل طالب على كل مهارة يودي  10الطالب وبعدها يقوم كل خبير بإعطاء درجة من )  

أعطوها   التى  الدرجات  فى  خبراء  الثالث  درجات  وتجميع  االستمارات  هذة  بتجميع  الباحث  يقوم 
بأدائها ثم قسمتها على )   يتم استخراج متوسط    3لكل طالب فى كل مهارة قام  ( وعن طريقها 
 درجات كل طالب فى كل مهارة من المهارات قيد البحث .

البعدية لالختبار المعرفى قيد البحث من خالل توزيع عينة    كما قام الباحث بإجراء القياسات      
القاعينين   التجريبية والضابطة فى قاعتين دراسيتين ، وتوزيع الطالب عشوئيا على تلك  البحث 

الموافق   االربعاء  يوم  وذلك  عليهم  االختبار  وتوزيع  بينهم  تفرقة  بعد   30/12/2020دون  ثم   ،
دقيقة ( قام الباحث بتجميع االختبار تمهيدا إلجراء    85)    مرور الوقت المحدد لالختبار وزمنة

 المعالجات االحصائية الخاصة باليحث .
 درجة الخبير االول + الثانى + الثالث                                              

    -----------------------------------=  درجة الطالب فى المهارة االولى
                                                             3                                               

 المعالجات االحصائية:
ــد  ــائيا وقـ ــا إحصـ ــدا لمعالجتهـ ــدولتها تمهيـ ــا وجـ ــم جمـــع جميـــع البيانـــات وتنظيمهـ ــث تـ ــتخدم الباحـ اسـ

 البيانات:ة حصائية التالية لمعالجساليب اإلاأل
، المـدى، قل وأكبر قيمـة، أاالنحراف المعيارى  لمتوسط الحسابي، الوسيط،التوصيف اإلحصائي )ا

 ( التفلطح، االلتواء
 اختبار ) ت( لداللة الفروق 

 اختبار ليفن للتجانس
 النسب المئوية

 معامل ارتباط بيرسون 
 معامل ألفا كرونباخ 

 معامل التجزئة النصفية 
 معامل الصعوبة 
  معامل التمييز
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 نسبة التحسن 
 . وبرنامج ميكروسوفت أكس SPSSوذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

                     أوال : عرض النتائج:  
 (  12) جدول 

 داللة الفروق  بين القياسات القبلية للمجموعتين ) التجريبية / الضابطة ( للمتغيرات
 المهارية قيد البحث 

 30ن = 
 
 م

 
 االختبارات

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
 )ت(  قيمة

 
 ع م ع م الداللة

 0,481 1,09 0,699 4,4 0,698 4,33 التمريرة الصدرية 1

 0,444 2,27 0,557 4,549 0,574 4,641 التمرير الكرباجى 2

 ( 1,729) =  ( 0,05) الجدولية عند درجة حرية  ) ت (قيمة 
ــين متوســـط أنـــه ال ( 12 )يتضـــح مـــن جـــدول       ــائيا  بـ ــد فـــروق دالـــة إحصـ درجـــات  قيـــاس                                   توجـ

فـي المتغيــرات المهاريـة، فــي القيـاس القبلـي لهــا، ممـا يــدل  ( الضــابطة / التجريبيـة )المجمـوعتين 
 البحث.على تكافؤ مجموعتين الدراسة قبل التطبيق للبرنامج المقترح قيد 

 (  13جدول ) 
                                            الضابطةالبعديـة ( للمجموعة  -داللة الفروق بين القياسات ) القبليـة 

 في المتغيرات المهارية قيد البحث
   15ن =       

 
 م

 
 المتغيرات

  قيمة القياس البعدي  القياس القبلي
 الداللة )ت(

 ع م ع م

 0,00 4,36 0,763 5,8 0,698 4,33 التمريرة الصدرية 1

 0,00 5,54 0,643 5,89 0,574 4,641 التمرير الكرباجى 2

 ( 1,729) =  ( 0,05) الجدولية عند درجة حرية  ) ت (قيمة 
بين متوسط    (   05,)                                            وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوي معنوية    (  13  يتضح من جدول )
لدى المجموعة التجريبية في المتغيرات المهارية قيد البحث    (  البعدي  /  ) القبليدرجات القياسين  

 لصالح القياس البعدى. 
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 (   14جدول ) 
                                            التجريبيةالبعديـة ( للمجموعة  -داللة الفروق بين القياسات ) القبليـة 

 في المتغيرات المهارية قيد البحث
 15ن = 

 
 م

 
 المتغيرات

  قيمة القياس البعدي  القياس القبلي
 الداللة )ت(

 ع م ع م

 0,00 7,27 1,41 8,20 0,699 4,4 التمريرة الصدرية 1

 0,00 9,236 0,877 8,63 0,557 4,549 التمرير الكرباجى 2

 ( 1,729) =  ( 0,05) الجدولية عند درجة حرية  ) ت (قيمة 
 (  15جدول ) 

داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين ) التجريبية / الضابطة (                                    
 البحثفي المتغيرات المهارية قيد 

   30ن = 
 
 م

 
 المتغيرات

  قيمة المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
 الداللة )ت(

 ع م ع م

 0,00 7,86 1,41 8,20 0,763 5,8 التمريرة الصدرية 1

 0,00 9,544 0,877 8,63 0,643 5,89 التمرير الكرباجى 2

 ( 1,729) =  ( 0,05) الجدولية عند درجة حرية  ) ت (قيمة 
) القبلـي/  سـط درجـات القياسـين                                 وجود فروق دالة إحصائيا  بـين متو (    15يتضح من جدول )          

 لبعدي.الدى المجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية قيد البحث لصالح القياس  (  يالبعد
 (  16جدول ) 

النسبة المئوية لمقدار التحسن بين درجات القياسين ) القبلي  والبعدي (                  
 للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوي التحصيل المعرفي للمهارات قيد البحث

 30ن = 
 نسبة تحسن المجموعة الضابطة   %  نسبة تحسن المجموعة التجريبية  %  المتغيرات  م

 % 28,19 % 77,83 التمريرة الصدرية 3
 %   31,54 %   74,63 التمرير الكرباجى 
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 تفسير ومناقشة النتائج: 
) ومــن واقــع بيانــات المجمــوعتين الباحــثوالنتــائج التــي توصــل إليهــا  فــي ضــوء هــدف البحــث      

، سـوف يقـوم الباحـث  ستعانة باألطر النظريـةوالمعالجة اإلحصائية وباإل،  (  التجريبية / الضابطة
 : بمناقشة النتائج على النحو التالي

  القائل: مناقشة نتائج الفرض األول
للمجموعة الضابطة  ) القبلي، والبعدي  القياس  بين متوسط درجات                                                                                   توجد فروق دالة إحصائيا  

 (. فى مستوى التحصيل المهارى لصالح القياس ألبعدي 
بــين متوســط  ( 0,05) عنــد مســتوي  ةوجــود فــروق دالــة إحصــائي  ( 13يتضــح مــن جــدول )     

درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة لصالح القيـاس البعـدي فـي المتغيـرات المهاريـة 
 قيد البحث. 

يقــدم المزيــد  المتبعــة) بأســلوب الشــرح والعــرض ( ويعـزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن الــتعلم      
المختـــارة قيـــد الدراســـة ومعـــرفتهم مـــن المعلومـــات الجديـــدة والمتنوعـــة وممارســـة المتعلمـــين للمهـــارات 

وذلــك مــن خــالل الشــرح والمعلومــات التــي تســاعد علــى تكــوين ، لمضــمون األداء الخــاص بالمهــارة 
 الصور الواضحة لتلك المهارات.

ــة الطالـــب       ــع إلـــى ممارسـ ــدم ربمـــا يرجـ ــم كمـــا أن هـــذا التقـ ــد والمعلـ ــارات المختـــارة قيـ                              عمليـــا  للمهـ
ــهالدراســـــة  ــمون األد ل ومعرفتـــ ــارف مضـــ ــن خـــــالل الشـــــرح اللفظـــــي للمعـــ ــارة مـــ ــل مهـــ اء الخـــــاص بكـــ

والمعلومات المرتبطة بالمهارات المختارة واألنماط السلوكية الواجـب توافرهـا لـدى الطالـب باإلضـافة 
، مـع قيـام الطالـب بـأداء المهـارة وممارسـتها ومـا يصـاحب  إلى النمـوذج أو العـرض العملـي للمهـارة

حيــث يســاعد ذلــك علــى  ،عــن طريــق المعلــم أو تصــحيح األخطــاءذالــك مــن تــدعيم لــألداء المهــارى 
 ن صورة واضحة لتلك المهارات.يتكو 

) أســلوب الشــرح المجموعــة الضــابطة إلــى جــدوى  يكمــا يعــزو الباحــث ســبب ذالــك التقــدم لــد      
الذي ال يمكن إغفالها والتي تعتمد على تلقى المتعلم للمعلومات والمفاهيم من المعلم،  ، والعرض (

حيث قيام المتعلم بشرح المهارة وعرض نموذج لها والتدرج في عمليـة تقـديم التغذيـة الراجعـة خـالل 
 كل مرحلة من مراحل التعليم .

أن        يتضح  ما سبق  (ومن خالل  والعرض  الشرح  أسلوب  إيجابي على  المتب  )  تأثير  له  ع 
ومستو   ي مستو  المعرفي  المهارى    ي التحصيل  هذه    للمهارات األداء  وتتفق  البحث  قيد  المختارة 

المتبع    ) أسلوب الشرح والعرض (النتائج مع نتائج الكثير من الدراسات التي أشارت إلى تأثير  
إبراهيم إبراهيم  ا دراسة  والتى منه  التحصيل المعرفي واألداء المهارى لدى المتعلمين  ي على مستو 
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   George جورج كونلي( ، ودراسة    2011)    تامر جمال عرفه( ، ودراسة    2009)    عبده
K.Conley . 

                                          " وجـود فـروق دالـة إحصـائيا  بـين متوسـط درجـات والذي يقـرر    األول  وبذالك يتحقق الفرض      
لصــالح القيــاس  "  المهــارى التحصــيل  ي مســتو  يللمجموعــة الضــابطة فــ يالقيــاس القبلــي والبعــد

 .يالبعد 
 مناقشة نتائج الفرض الثانى القائل: 

                                                                                    توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات القياس القبلي ، والبعدي للمجموعة التجريبية  )
 (.فى مستوى التحصيل المهارى لصالح القياس ألبعدي 

بين متوسـط درجـات  (0,05)عند مستوي  ةوجود فروق دالة إحصائي(  14يتضح من جدول )       
التحصــيل   "   ي لبعــدي فــي مســتو االقيــاس القبلــي والبعــدي  للمجموعــة التجريبيــة لصــالح القيــاس 

 قيد البحث.   ألداء المهارى "ل
هـــــــذه الفـــــــروق إلـــــــى المتغيـــــــر التجريبـــــــي وحـــــــدة والمتمثـــــــل فـــــــي اســـــــتخدام                         الباحـــــــثويعـــــــزو      

في التعليم كوسيلة تعليمية والذي يؤدى إلى  ( بالتغذية الراجعة عززاإللكترونى الم بعض تقنيات)  
خلق بيئة تعليميـة تشـجع علـى التفكيـر العلمـي كمـا أن الطريقـة تسـتثير تفكيـر المـتعلم وتعمـل علـى 

التعلــــيم  بعــــض تقنيــــات ، كمــــا أن اســــتخدام  ســــير العمليــــة التعليميــــة لرغبــــة وســــرعة وقــــدرة المــــتعلم
ومـا صـاحب ذالـك  المعهـد األزهـرى يم والتطبيـق داخـل في التعل بالتغذية الراجعة  المعزز  اإللكترونى

مــن تقــديم إطــار نظــري وبيــان عملــي وتــوفير التغذيــة الراجعــة لــألداء الصــحيح قــد ســاعد علــى تفهــم 
تقنيــات ، وذالــك باإلضــافة إلــى مــاتثيرة  الطلبــة للمهــارات التدريســية وتكــوين التصــور األمثــل لــألداء

حمــاس فــي نفــوس الطلبــة ممــا انعكــس علــى أدائهــم بســرعة مــن  التعلــيم المدعمــة بالتغذيــة الراجعــة
 وإتقان للمهارات التدريسية المختارة قيد البحث.

اإللكترونــى المعــزز بعــض تقنيــات التعلــيم هــذه النتيجــة إلــى أن اســتخدام  الباحــثكمــا يرجــع      
وذالـك مـن خـالل عمليـات التفاعـل بينـة  ،                                         في التعليم تؤثر تأثيرا  فعاال  في الطالـب   بالتغذية الراجعة

، األمـــر الـــذي يجعـــل  اإللكترونيـــة ومـــا تقدمـــة مـــن تغذيـــة راجعـــة للمـــتعلم البرمجيـــة التعليميـــةوبـــين 
ــردد  ــتعلم دون خـــوف أو تـ ــى الـ ــبال  علـ ــتعلم مقـ ــتو ،                                          المـ ــن مسـ ــد مـ ــالي يزيـ ــي  ي وبالتـ ــيل المعرفـ التحصـ

في  تقنيات التعليم المدعمة بالتغذية الراجعة ن استخدامإ           ، وأيضا  فللمهارات المختارة فى كرة السلة  
التعلــيم يســـهم فــي تنـــوع مصــادر الخبـــرة عــن طريـــق بنــاء هيكـــل تــدريجي للمعلومـــات المختلفــة مـــن 

ألشمل إلى األقل عموميـة وشـمولية والتـي صـممت لتسـهم فـي تطـوير أداء الطلبـة االمفاهيم األعم و 
التعليميـة اإللكترونيـة ومـا تقدمـة مـن  والبرمجيةب لتفاعل بين الطالا  البرمجية والتى تتيحمن خالل  

واســـتدعائها وتـــذكر  البرمجيـــةممـــا يتــيح الفرصـــة للـــتحكم فـــي المعلومــات فـــي  تغذيــة راجعـــة للمـــتعلم
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وكـذلك إدراك الفـرد للمعلومـات التـي تعـرض عليـه واسـتخدام المـواد   ،  المعلومات والحقـائق والقـوانين
ثــم اســتخدام المعرفــة المجــردة فــي مواقــف جديــدة مــع القــدرة  ، ألفكــار المتضــمنة لهــذه المعلومــات او 

لـي جانـب القـدرة علـى ربـط عناصـر إوتجزئته إلى العناصر التي تتكون منهـا   ي على تحليل المحتو 
                                                          أو أجزاء المعرفة لتكون شيء له معنى لم يكن موجودا  من قبل.

أن للتغذيـة الراجعـة  ( & ,.Molloy, E.Boud, D) بود ومـولى ويتفق هذا لما اشار إليـة      
ــيم ــة التعلـ ــة فـــى عمليـ ــى  أهميـــة عظيمـ ــة فـ ــا ضـــرورية ومهمـ ــفية ، إذ أنهـ ــيما فـــى المواقـــف الصـ والسـ

عمليـــات الرقابـــة والضـــبط والـــتحكم والتعـــديل التـــى ترافـــق وتعقـــب عمليـــة التفاعـــل والـــتعلم الصـــفى ، 
األفضل ، إضافة إلى دورها المهم وأهميتها هذة تنبثق من توظيفها فى تعديل السلوك وتطويرة إلى 

فى أستثارة دافعية المتعلم مـن خـالل مسـاعدة المعلـم لتلميـذة علـى اكتشـاف اإلسـتجابات الصـحيحة 
فيثبتها ، وحذف اإلستجابات الخاطئة أو إلغاؤها ، إن تزويد المعلم لتالميذة بالتغذية الراجعة يسـهم 

جـــة أكثـــر فـــى المواقـــف والخبـــرات التعليميـــة ، لهـــذا اســـهاما كبيـــرا فـــى زيـــادة فاعليـــة المـــتعلم ، وإندما
فالمعلم الذى يهتم بالتغذية الراجعة يسـهم فـى تهيئـة جـو تعليمـى يسـودة األمـن والثقـة واالحتـرام بـين 
الطالب وانفسهم ، وبينهم وبين المعلم ، كما يساعد علـى ترسـيخ  احتـرام الـذات لـديهم ، كـم يطـور 

 التعليمية والحياتية .المشاعر اإليجايبية نحو قدراتهم 
 ودراسـةMatheson et al.  (2011  ،) ماثيسون وآخرون كما يتفق إيضـا مـع دراسـة 

 صـريح عبـد الكـريم الفضـلي( ، ودراسة  2009)  Caridad H.Unzueta  كاريداد  يونزويتا
 ( 2014رامى صالح حالوة )  ودراسةمحمـد حسن أبو الطيب ،  ودراسة(  ،  2017) 

                                          " وجود فروق دالة إحصائيا  بـين متوسـط درجـات والذي يقرر  الثانىوبذالك يتحقق الفرض  
لصــالح  المهـارى "                كـال  مـن التحصـيل ي للمجموعـة التجريبيـة فـي مسـتو  يالقيـاس القبلـي والبعـد

 .يالقياس البعد 
  القائل : الثالثمناقشة نتائج الفرض 

فروق  ) المجموعة  توجد  من  كال  بين  البعدى  القياس  درجات  متوسط  بين  إحصائيا                                                                   دالة 
 (.التجريبية ، والضابطة فى مستوى التحصيل المهارى لصالح المجموعة التجريبية

بــين  ( 0,05) عنــد مســتوي  ةوجــود فــروق دالــة إحصــائي(  16،  15يتضــح مــن جــدول )      
 للمجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعـة التجريبيـة فـيوسط درجات القياسين البعديين تم

بعــض تقنيــات التعلــيم المدعمــة )لــي تــأثير إالمتغيـرات المهاريــة والمعرفيــة قيـد البحــث،  ممــا يشـير 
 المستخدمة مع المجموعة التجريبية.  (بالتغذية الراجعة

ــين المجمــــوعتين التجري الباحــــثيعلــــل و       ــالح هــــذه الفــــروق اإلحصــــائية بــ ــة والضــــابطة ولصــ بيــ
المختــارة قيــد  للمهــارت  " المعرفــي، واألداء المهــارى "                                     المجموعــة التجريبيــة فــي كــال  مــن التحصــيل 
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ــة أن  ــيمالدراسـ ــزز تقنيـــات التعلـ ــى المعـ ــة الراجعـــة اإللكترونـ ــة  بالتغذيـ ــا المجموعـ ــعت لهـ ــي خضـ والتـ
، ثـم  التجريبية تهتم ببناء العمليات المعرفية حيث أنها تبنى المنهاج بصورة مترابطة بين المقـررات 

جــزء المــراد تدريســه بترابطهــا تبادليــة بــين مفاهيمــه ونظرياتــه وبحيــث الا جــزء مــنكــل  ي تــنظم محتــو 
اســتخدام ، لــذا نجــد أن  منعزلــة الطالــب صــورة متكاملــة قبــل أن يتعــرف علــى جزئيــات  يلــد  يكــون 

تهــتم بدرجــة كبيــرة تقنيــات التعلــيم المدعمــة بالتغذيــة الراجعــة المصــممة عــن طريــق الحاســب ا لــى 
تخـاذ القـرار والتفكيـر وأن التعلـيم يقـاس بقـدرة الطالـب علـى التعـرف إبالعمليات المعرفية مثـل مهـارة  

 على أبعاد الموقف والترابطات بين أجزاؤه.
ر الباحث إلى أن الطالب في هذه المرحلة يكون لديه شغف نحو القراءة واإلقبال على  ويشي     

عبد الحافظ محمـد    هكل ما هو جديد في أسلوب عرض المعلومات، ويتفق ذالك مع ما أشار إلي 
التعليم    (  2008)    سالمة تقنيات  استخدام  استثارة  أن  إلى  وإشباع  أ تؤدي  المتعلمين  هتمام 

التعليمية    للتعلمحاجاتهم   واألفالم  والنماذج  كالرحالت  المختلفة  التعليمية  الوسائل  أن  فال شك   ،
تؤدي إلى البعد عن الوقوع  ،  هتمامه  أ ويثير    تقدم خبرات يأخذ كل متعلم منها ما يحقق أهدافه

تعلم                                                                                        في اللفظية وهي استعمال المدرس ألفاظا  ليس لها عند المتعلم نفس الداللة التي لها عند الم
                                                         يكتسب أبعادا  من المعنى تقترب من الحقيقة األمر الذي يساعد   فإن تنوعت الوسائل فإن اللفظ ،

 . على زيادة التطابق والتقارب بين معاني األلفاظ في ذهن المعلم والمتعلم
 كــرة الســلة مهــارات منهــاج  ي الخــروج عــن التقليديــة المألوفــة فــي تنظــيم محتــو  ســاعد فــىكمــا ت     

ــذلك فـــي  ــدريسإوكـ ــلوب التـ ــة  ، سـ ــة ومتدرجـ ــورة منظمـ ــرر بصـ ــوع المقـ ــاهيم الموضـ ــت مفـ ــث رتبـ حيـ
ممـا سـهل علـى الطلبـة  البرمجيـة التعليميـةومترابطة من خالل نماذج ورسوم توضيحية متمثلـة فـي  

وذالك من خالل مشاركتهم في بنـاء ، تحصيلهم  ي رتفاع مستو إستيعابها فتميزوا باتوضيح معناها و 
 2004منـال محمـد طـه )  التي كانت تطلب منهم ويتفق ذلك مع ما أشار إلية  ة التعليميةالبرمجي

تهب تقنيات التعليم المرونة فى إحـداث العمليـة التعليميـة ، حيـث تشـتمل علـى أكثـر مـن مصـدر   (
ذا إلتمــام عمليــة الــتعلم  ، فهنــاك المعلــم واألدوات واألجهــزة واألنشــطة  والمــواد البيئيــة والتعليميــة فــإ

                                      فشل أحد هذه العناصر نجح العنصر اال خر
)بعـض تقنيـات  تفـوق المجموعـة التجريبيـة علـى المجموعـة الضـابطة إلـى أن  الباحثويرجع        

ــة الراجعــة ــيم المدعمــة بالتغذي                                                       تتميــز بأنهــا تســهم إســهاما  كبيــرا  فــي زيــادة كــم المعلومــات ، (  التعل
تـــم تنظـــيم المعلومـــات بصـــورة منظمـــة  هحيـــث أنـــ ، والمعـــارف التـــي تـــم تحصـــيلها مـــن قبـــل الطلبـــة

ســـتعاب وتحصـــيل الطلبـــة لألجـــزاء المقـــرر إمتسلســـلة مـــن العـــام إلـــى الخـــاص ممـــا أدى إلـــى زيـــادة 
 تدريسها في كل محاضرة.
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المختارة للمجموعة التجريبية إلـى   للمهارات األداء المهارى    ي التقدم في مستو   الباحثويعزو         
التي أتاحت فاعلية أكثر لـألداء العملـي  ،)بعض تقنيات التعليم المعززة بالتغذية الراجعة(استخدام  

) بأســـلوب الشـــرح ، والممارســـة الفعليـــة فـــي التـــدريس مقارنـــة  المـــادة العمليـــة ي ســـتيعاب لمحتـــو واإل
هارت كرة التطبيق والنماذج واألمثلة التطبيقية لمستفادة الطالب من إالمتبع مما زاد من    والعرض (

)بعــض تقنيــات التعلــيم اإللكترونــى المعــززة بالتغذيــة المقــررة قيــد الدراســة، وكــذلك اســتخدام  الســلة
ــق الخاصـــة  ،الراجعـــة( ــرة التطبيـ ــاحب طـــوال فتـ ــري المصـ ــا  اإلطـــار النظـ ــيم وأيضـ ــي عمليـــة التعلـ                                                                       فـ
،  والتـي اسـتخدمتها المجموعـة التجريبيـة ة راجعـة للمـتعلماإللكترونية وما تقدمـة مـن تغذيـ  بالبرمجية

مـن  تقنيـات التعلـيم المدعمـة بالتغذيـة الراجعـة، وتعد البرمجية إلى تفاعل الطلبة مع  ىكل ذالك أد 
ســتراتيجيات التــدريس الخاصــة لتعزيــز العمليــة التعليميــة المــؤثرة فــي التغيــرات الحادثــة فــي الســلوك إ

والربط بينهـا والـذي  الفيديوهات والصور والنص المكتوب ق دمج مجموعة واألداء المهارى عن طري
 البرمجية .يؤثر في السلوك مع إعادة التدعيم بتكرار عرض 

ومن خالل ما سبق يتضح وجود عالقة قوية بين كل من التعليم اإللكرتونى والتغذية الراجعة      
يعمل التعليم اإللكرتونى ) البرمجية التعليمة  حيث يعتبر كا منهما مكمال لالخر ومدعما لة حيث  

خاللها الصالح   من  الراجعة  التغذية  وتقديم  الدعم  بدور   ) الباحث  قبل  من  المعدة  اإللكترونية 
االخطاء أو تفادى االخطاء التى قد يقع فيها المتعلم خالل مراحل االداء لذلك يظهر الدور الهام 

التعليمية البرمجية  من  كل  بة  قام  تعلم    التى  مستوى  تحسن  فى  الراجعة  والتغذية  اإللكترونية 
التعليم   نحو  الطالب  انتباة  جزبت  كذلك   ، السلة  كرة  فى  الصدرية  التمريرة  لمهارة  الطالب 

 اإللكترونى ورياضة كرة السلة بوجة عام . 
 ستنتاجات والتوصيات:: اإل     أوال  

حصـائية قـام الباحـث جـراءات والمعالجـات اإلطـار اإلإفى ضـوء مشـكلة وتسـاؤل البحـث وفـى      
ليها من عرض نتائج البحث ومناقشـتها وتفسـيرها فـى صـورة عـدد مـن إتوصل  يبوضع النتائج الت

ــتنتاجات اإل ــع عــــدد مــــن إســــعى  التــــيهــــداف تحقــــق األ التــــي ســ ليهــــا الباحــــث لتحقيقهــــا كمــــا وضــ
 ليها الباحث.إتوصل  يستنتاجات التعلى اإل       بناء  التوصيات 

 ستنتاجات: : اإل    وال  أ
ضــوء العينــة  يحصــائية ونتــائج البحــث التــى تــم التوصــل اليهــا، وفــفــى ضــوء المعالجــة اإل

 التالية:ستنتاجات لى اإلإالمختارة والمنهج المستخدم تمكن الباحث الوصول 
دالة    -1 بين متوسط  إتوجد فروق  القبل حصائية  القياس    للمجموعة الضابطة   والبعدي  يدرجات 
"  أ) مستوى  فى  والعرض(  الشرح  المهارى سلوب  والتمرير   التحصيل  الصدرية  التمريرة  لمهارة 

 .يدرس التربية الرياضية لصالح القياس البعد   ي" فالكرباجى فى كرة اليد 
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 للمجموعـة التجريبيـة يوالبعـد  يبـين متوسـط درجـات القيـاس القبلـ ةحصـائيإتوجد فـروق دالـة   -2 
لمهــــارة التمريــــرة  ( فــــى مســــتوى " التحصــــيل المهــــارى تقنيــــات التعلــــيم المدعمــــة بالتغذيــــة الراجعــــة)

 .يدرس التربية الرياضية لصالح القياس البعد  ي" ف اليد فى كرة والتمرير الكرباجى الصدرية 
حصــائية بــين متوســط درجــات القياســات البعديــة للمجمــوعتين الضــابطة إتوجــد فــروق دالــة  -3

لمهارة التمريرة الصدرية والتمرير الكرباجى فى كرة اليد  التحصيل المهارى والتجريبية فى مستوى " 
 تجريبية.درس التربية الرياضية لصالح المجموعة ال ي" ف
بالتغذيـة الراجعـة   المعـزز اإللكترونـى التعليم باستخدام بعض تقنيات برمجية التعليمية المعدة ال  -4

 ( فى والتمرير الكرباجى ) التمريرة الصدريةكانت أكثر تأثيرا على مستوى تعلم المهارات المختارة 
مــن الطريقــة التقليديــة  باســتخدام طريقــة الشــرح والعــرض ممــا يــدل علــى فاعليــة البرنــامج  اليــد كــرة 

 التعليمى .
 : التوصيات:        ثانيا  

ما  يف البحث    ضوء  نتائج  عنه  والمعلومات            عتمادا  إ أسفرت  البيانات  أمكن    التيعلى 
اإلإالتوصل   يمكن  فليها  منها  هذه   يستفادة  خالل  ومن  الرياضية  التربية  تدريس  طرق  مجال 

 الدراسة يتقدم الباحث بالتوصيات التالية:
ا  -1 استخدام  التعليميةضرورة  هذه   التقنيات  نتائج  أثبتته  لما  البحث  فى  المقترحة  اإللكترونية 

 .  المختارة اليد لمهارات كرة الدراسة من وجود تأثير إيجابي له على مستوى األداء المهاري 
 سلوب التعلم بالمشاهدة.إساليب التدريس  إسلوب جديد فى إاستحداث  -2
استخدام    -3 الرياضية على  التربية  معلمى  اإللكترونى  التقنيات تشجيع  ب  التعليم  التغذية  المعزز 

 فى إعداد وتحضير الدروس وكذلك فى عملية التعليم والتعلم . الراجعة 
للفئات   اليد كرة  ساليب ووسائل التكنولوجيا المستحدثة عند تعليم مهارات  إهتمام باستخدام  األ   -4

 السنية المختلفة . 
الراجعةالعمل على تطبيق    -5 التعليمية والتغذية  الرياضية بصورة   التقنيات  تعليم األنشطة  في 

 بصورة خاصة. اليد وكرة عامة 
جميع وسائط التعلم التكنولوجية  تزويد األندية الرياضية ومراكز الشباب بمعامل خاصة تضم    -6

التي يمكن أن يستعين بها المعلمون والمتعلمون عند تعلمهم المهارات بحيث يختارون ما يناسبهم  
 منها مع التوجيه واإلرشاد من جانب المعلم. 

على    -7 لحثهم  الرياضية  التربية  في  التعليمية  العملية  على  القائمين  للمعلمين  ندوات  إقامة 
في تعليم المهارات الرياضية إلثارة دوافع المتعلمين نحو تعلم    يات التعليم اإللكترونىتقناستخدام  

 المهارات الحركية.
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على متغيرات أخرى مثل عالج صعوبات    والتغذية الراجعةالتعليمية    التقنيات دراسة فاعلية    -8
تجاهات نحو استخدامها فى  ودراسة اإل  ،وتعديل الفهم الخاطى    ،التعلم وتنمية التفكير اإلبداعى  

 التعليم . 
 المراجع : 

 أوال : المراجع العربية : 
اإللكتروني :  د سالمـأحمد محم -1 والتعليم  التعليم  الرشد 1ط  ،  تكنولوجيا  مكتبة   ،     ،

 .م2004الرياض: 
العظيم   -2 عبد  سالمة 

وأشواق    ، حسين 
 عبد الجليل

الجودة فى التعليم اإللكترونى ) مفاهيم ونظرية وخبرات علمية (  :
 .  م2008: ، االسكندرية , اإلسكندرية دار الجامعات الجديدة 

 ،عالم الكتاب للنشر    ،  1، ط األسس التربوية للتعليم اإللكترونى   : عودة خضرى  -3
 م  . 2008  :القاهرة 

التحصيل   : فاطة شحاتة منصور  -4 على  الالتزامنى  اإللكترونى  التعليم  استخدام  تأثير 
التربية  كلية  لطالبات  السباحة  مهارات  وبعض  رسالة    المعرفى   ،
للبنات   الرياضية  التربية  كلية   ، منشورة  غير  جامعة    –دكتوراة 

 م . 2015 : االسكندرية
محمد سعد زغلول ،   -5

محمد رمضان احمد  
      مسلوب 

الرياضية   : التربية  لمناهج  المعرفي  المجال  لجوانب  تحليلية  دراسة 
علوم    لمرحلة مجلة   ، منشور  بحث   ، العام  ،  التعليم  الرياضة 

 : التربية الرياضة ، جامعة المنيا    ، كلية  13المجلد التاسع العدد  
   . م1997

محمود داود الربيعى ،   -6
حمد  صالح  سعيد 
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