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 مهارات لبعض المهاري األداء ومستوى المعرفً التحصٌل على( V) الشكل خرٌطة استخدام أثر"

 " باالسكندرٌة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة لطالبات الهوكً

 و.د/ بٕسٙ أحًذ يحًذ جٕدِ حسٍُٛ

 ِذسط ثمغُ إٌّب٘ظ ٚطشق رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 خعبِؼخ االعىٕذس٠ -و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد

 :البحث ومشكلة المقدمة

 فً الجهود وتكثٌف االهتمام وضع المتعلم وضع إلى المناهج تطوٌر عند التعلٌمٌة المؤسسات تسعى     

 ومٌول بحاجات واالهتمام ، واالتقان الكفاءة من عالٌة بدرجة التعلٌمٌة العملٌة من والغاٌة الهدف تحقٌق

 التمكن وهو أال التدرٌس عملٌة الهدف وتحقٌق العالٌة ةالكفاء إلى بالمتعلم للوصول وذلك المتعلمٌن

 .واالتقان

 تطوٌر بفترة ٌمر الرٌاضٌة التربٌة مجال فً التعلٌم أن( 1002) حلمً ومكارم سعد محمد وٌشٌر     

 الرٌاضٌة والتربٌة ، تدرٌسها وأسالٌب وأهدافها مناهجها تغٌٌر منها ٌستلزم مما العصر طبٌعة تفرضها

 وسائل كل من لالستفادة تكون ما احوج وهً اجادتها ٌجب ومهارات وقوانٌن معلومات هاأن حٌث من

 (201:  10. )تعلمها فً حدٌثة وأسالٌب تقنٌات من العلمً التقدم

 الذي هو الكفء المعلم أن( 2991) الكرٌم عبد وعفاف ،( 1000) أحمد النجا أبو من كالا  ٌتفق كما     

 ، المباشرة وغٌر المباشرة التدرٌس وأسالٌب مداخل من الكثٌر وٌعرف ستمراربا الجدٌد ٌقدم أن ٌستطٌع

. الٌه ٌلقى ما لكل مستقبالا  ال فعاالا  ونشطاا  ، سلبٌاا  ولٌس اٌجابٌاا  التدرٌس خالل المتعلم ٌكون أن ٌجب كما

(2  :9 )، (21  :298 ) 

 التعلٌم تطوٌر إلى تهدف والتً ، التربوي المجال فً برزت التً الفلسفات أحد البنائٌة الفلسفة وتعد     

 حول بالتمركز تتمٌز أنها ،كما للمعلومات وحفظه المتعلم سلبٌة ٌكرس الذي التلقٌنً التعلٌم عن واالبتعاد

 :فً تتمثل متنوعه تدرٌس واستراتٌجٌات نماذج عدة منها وٌشتق ، المعلم حول التمركز من أكثر المتعلم

 وض ؽٛي اٌّشىٍخ.اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّزّش -

 ّٔٛرط اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ ػٕذ "اثٍزْٛ". -

 إٌّٛرط االٔغبٟٔ ػٕذ " ٔٛفبن" . -

 ّٔٛرط اٌزغ١ش اٌّفِٟٙٛ ػٕذ "ثٛعٕش". -

 ّٔٛرط اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ ِٓ ِٕظٛس "ثب٠جٟ". -

 اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ. -

 ّٔٛرط "٠ٚزٍٟ" ٌٍزؼٍُ اٌجٕبئٟ. -

 ّٔٛرط "ث١شوٕض ٚثالػ". -
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 ٌّؼشفٟ.اعزشار١غ١خ اٌصشاع ا -

 .(Vخش٠طخ اٌشىً ) -

 اٌّذخً إٌّظِٟٛ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. -

 (1:  7( ، )1> - :::  91( ، )1>8:  81اعزشار١غ١خ دٚسح اٌزؼٍُ.  ) -

 المعرفة بنٌة فهم على المتعلمٌن تساعد ألنها الحالً البحث فً (V) الشكل خرٌطة الباحثة تبنت وقد     

 توضح أنها كما النفس، عن والتعبٌر األفكار وترتٌب ، المعرفة هذه بناء خاللها من ٌتم التً والطرق

 العلم طبٌعة تعكس تكاملٌة بطرٌقة االجرائً العملً والجانب( النظري) المفاهٌمً الجانب بٌن العالقة

 (11:  27). وخصائصه

 العالقات لتوضٌح Gowin جوٌن بواسطة نمت إبداع عالمة(V) للشكل المفاهٌم خرٌطة تعدو     
 التً والنظرٌات والمبادئ المفاهٌم بٌن التكامل على تركز حٌث ، المعرفٌة البنٌة فً المتضمنة لمفاهٌمٌةا
 للمعلومات معرفً كجسر تعمل فهً ، التعلٌمً اإلجرائً الموقف فً األحداث مالحظة عند تناولها تمٌ

 (٩19 :  12) . تنمٌتها ٌةوكٌف المعرفة طبٌعة فهم على المتعلمٌن ساعدت  مما الجدٌدة
 

 كل لتساعد ابتكارها تم أداة عن عبارة" أنها( V) الشكل خرٌطةNovak (2971 ) نوفاك وٌعرف     

 12". )المعرفة( بناء) انتاج خاللها من تم التً والطرق المعرفة بنٌة فهم على والمعلمٌن المتعلمٌن من

:29) 

 توضح تعلٌمٌة أداة عن عبارة أنها Edwards& other  (1002" )    خرونآو ادوارد وٌذكر     

 من فرع يأل (التطبٌقً الجانب) االجرائً والبناء (النظري الجانب)المفاهٌمً البناء بٌن القائم التفاعل

 (17:  18" )المعرفة فروع

 شٌاءواأل ثاحداأل بٌن العالقة ٌوضح تخطٌطً بناء ابانهGurley (2991" ) جورلً ٌعرفه بٌنما     

 فروع من لفرع واالشٌاء االحدث فً التناسقات فهم الى تؤدي التً واالجرائٌة اهٌمٌةالمف والعناصر

 (٩1: 17. )المعرفة

 صبحً ،Edwards& other  (1002 )    خرونآو دادوار ،(1022) هللا عبد لٌلً من كل وٌتفق     

 األٌمن جانبال جانبٌن من تتكون( V) الشكل خرٌطة أنNovak (2971 ) نوفاك( 2999)  جاللة أبو

 وٌربط ،( النظري) المفاهٌمً الجانب وٌمثل األٌسر والجانب ،( العملً) اإلجرائً الجانب وٌمثل
 التفاعل مدى لتوضٌح واألحداث األشٌاء وفحص لبحث المتعلم ٌقود الذي الرئٌسً السؤال معاا  الجانبٌن

 والجانب المتعلم لدى تكون التً دئوالمبا المفاهٌم ضوء فً واألحداث األشٌاء اختٌار ٌتم كما ، بٌنهما
 ٌعتمد الجانبٌن أن أي المعرفٌة بالمتطلبات ٌتعلق  مهماا  دوراا  وٌلعب واألشٌاء باألحداث ٌرتبط األٌسر

 المفاهٌم وٌربط المعرفٌة بنٌته من المعلومات المتعلم ٌستدعى الخرٌطة بناء وعند اآلخر، على منهما كالا 
 بناء وعند المعنى ذوي التعلم ٌتحقق هنا ومن األٌسر الجانب بناء ندع وذلك تعلمه سبق بما الجدٌدة
 التحوٌالت بعمل ٌقوم ثم وتسجٌلها واألشٌاء لألحداث المالحظات بجمع المتعلم ٌقوم األٌمن الجانب

 (12:   12( ) 278:  22)،( 12: 18()11: 27) .التالً الشكل وٌوضحها ، المعرفٌة المتطلبات واستنتاج

      



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )

 م1028 -علمٌةلألبحاث ال األول للنصف -الثانً المجلد –جامعة الزقازٌق  -لٌة التربٌة الرٌاضٌة للبناتك –مجلة بحوث التربٌة الشاملة 

- 70 - 

 ( النظري) المفاهٌمً الجانب                   (العملً) االجرائً جانبال
 
 

 النظرٌة      الرئٌسً السؤال           القٌمٌة المتطلبات

 المبادئ      المعرفٌة المتطلبات

 المفاهٌم       التحوٌالت

   التسجٌالت

 

 (2) شكل
 (V) الشكل خرٌطة لبناء األساسٌة المكونات

 
 :ٌلً ما بمكوناتها وٌقصد( V) الشكل خرٌطة لبناء المتطلبة األساسٌة المكونات( 2) الشكل ضحٌو    

 وبالتالً واألحداث األشٌاء فحص اإلى المتعلم ٌقود وهو الخرٌطة قمة فً ٌقع: الرئٌسً السؤال
 ، المتعلم لدى المفاهٌم لفحص نتٌجة وٌنشأ ، المعرفة لبناء الضرورٌة والمفاهٌم والمبادئ النظرٌات

 المعرفٌة بنٌته من المعرفٌة المعلومات استدعاء إلى المتعلم ٌحتاج الرئٌسً السؤال على االجابة ٌتم ولكً
 االجرائً الجانب على تأثٌر لها المعلومات وهذه للخرٌطة( النظري) المفاهٌمً بالجانب ترتبط والتً

 . الهوكً؟ فً بالكرة التقدم مهارة هً ما:  مثال( العملً)
 

 دفع مهارة تعلٌم عند فمثال بالظهور تسمح والتً الدراسة بموضوع المتعلقة الموضوعات هً: األشٌاء
 (.الهوكً عصا – الكرة – الملعب) فً تتمثل األشٌاء أن نجد الهوكً فً الكرة

 
 عةسرٌ تكون اما وهً بتسجٌلها المتعلم وٌقوم الدرس فً تتم التً واألفعال األحداث عن عبارة: األحداث
 فً بالكرة التقدم طرق معرفة فمثالا  الرٌاضٌة التربٌة درس فً كما االنسان صنع من تكون أو كالبرق
 .تدرٌبات خالل من نوع كل أداء طرٌقة وتطبٌق ومعرفة الهوكً

 
 :تشمل(  العملً/  االجرائً الجانب) األٌمن الجانب مكونات

 ٌعتبر والمعرفة فالشعور للخرٌطة المعرفٌة صرالعنا على ٌنصب االهتمام أن نجد: القٌمٌة المتطلبات
 عن اجابة تعطً المتطلبات وهذه سلبٌاا  أو اٌجابٌاا  ٌكون وقد والقٌمٌة المعرفٌة المتطلبات من أساسً جزء

 (سٌئ؟ أم جٌد السؤال هذا هل) فمثالا  وقٌمتها االسئلة
 

 من المعرفٌة المتطلبات عن مالمتعل بحث عائد وهً الرئٌسً السؤال اجابة هً: المعرفٌة المتطلبات
 والتسجٌالت والتحوٌالت األٌسر الجانب على الموجوده والمفاهٌم والمبادئ النظرٌات بٌن التفاعل خالل

 .المتعلمة المهارة أداء طرٌقة معرفة وهً األٌمن الجانب على تتكون التً واألحداث
 
 بمثابة فهً ، مالحظتها تم التً شٌاءواأل األحداث عن جمعها بعد التسجٌالت تحوٌل تعنً: التحوٌالت 

 تدرٌبات مجموعة تطبٌق خالل من معنى أكثر أو انتظاماا  أكثر وجعلها المعرفة بناء فً الثانٌة الخطوة
 .المتعلمة للمهارة

 األحداث/  األشٌاء
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 واألشٌاء األحداث مالحظة خالل من علٌها الحصول وٌتم الخام الحقائق من قائمة عن عبارة: التسجٌالت
 التقدم) ٌلً ما الحالة هذه فً التسجٌل ٌكون الهوكً؟ فً بالكرة التقدم أنواع هً ما فمثالا  المواقف فً

 ( .المحاورة طرٌق عن أو - البسٌطة الدفعات طرٌق عن أو - الدحرجة أو الدفع طرٌق عن بالكرة
 

 :على تحتوي( المفاهٌمً الجانب) األٌسر الجانب مكونات بٌنما
 التً والحقائق الوقائع من لمجموعة تفسٌراا  تقدم والتً معاا  رابطةالمت الفروض من مجموعة: النظرٌة
 والمبادئ المفاهٌم تنظٌم وهً المفاهٌم بٌن العالقات تفسر والنظرٌات معٌن علمً مجال ٌتضمنها
 . بها المتعلقة والمتطلبات األحداث لوصف
 الرٌاضً النشاط بنوع الخاصة والقوانٌن القواعد تشمل: المبادئ
 للعناصر تجرٌد هو والمفهوم ، األحداث من مجموعه من مأخوذة مجردة مكونات إلى تشٌر: مالمفاهٌ

 فً التمرٌر كلمة مثل عنواناا  أو اسماا  التجرٌد هذا ٌعطً وعادة حقائق أو مواقف عدة بٌن المشتركة
( 18 - 1٩: 27.)أكثر أو زمٌلٌن بٌن الكرة تبادل وهو معٌن لمفهوم اسماا  إال هً ما الرٌاضٌة التربٌة

(22 :277) 
             

 عقلٌة قدرة الفرد من تتطلب الرٌاضٌة األنشطة أن( 1000) المهشهش وفتحً حسٌن قاسم وٌذكر     
 الرٌاضً الفرد ٌكتسبها التً الحركٌة للمهارات أمثل استخداماا  تتطلب كما الحركٌة األداءات لتنفٌذ

 ضرورة مع المختلفة المتغٌرة المواقف لمجابهة دائم فكٌرت موقف فً ٌجعله ذلك كل ، المستمر بالتدرٌب
 تكون ثم ومن ومهاراته خبراته ضوء فً الموقف هذا وتفسٌر وشامالا  كامالا  ادراكاا  الموقف ادراك

 (278:  28. )الفوز أو النجاح فً الفرٌق أهداف تتحقق كً المواقف لهذه مالئمة استجابته
 

 تقدم من علٌها طرأ وما التدرٌس واستراتٌجٌات ووسائل وأسالٌب طرق وتنوع تعدد من وبالرغم     
 بالكلٌة الرٌاضٌة األنشطة بعض فً المعلم اعتماد استمرار المالحظ من أنه إال العالم دول تشهده كبٌر

 الزاوٌة حجر هو المعلم فٌه ٌكون والذي( والعرض الشرح) األمر اسلوب استخدام على الهوكً ومنها
 أن كما التعلٌمٌة، العملٌة فً فعال دور لهن ولٌس لتوجٌهاته متلقٌات والطالبات علٌمٌةالت العملٌة فً

 توافق تتطلب فهً األخرى الرٌاضٌة األنشطة عن الصعوبات ببعض تنفرد الهوكً مهارات أداء طرٌقة
 تختلف الهوكً ممارسة أن( 1002) الشحات محمد ،(1002) الشاذلً محمد من كالا  ٌشٌر حٌث عالً،

 وأداء ممارسة والتقان والمضرب، الكرة استخدام على تعتمد حٌث الجماعٌة األلعاب من غٌرها عن
 وباقً القدمٌن تحركات إلى باالضافة للمضرب الصحٌح االستعمال الالعب ٌتقن أن البد مهاراتها
 (211:  12) ،(  123 – 122:  11). األساسٌة المهارات

 تزوٌد إلى اممجموعه فً ٌهدفان واللذان تطبٌقًالو النظري نبٌجان على تعتمد الهوكً ورٌاضة     
 ٌتطلب مما بهما الخاصة واالتجاهات والمهارات والقوانٌن والحقائق والمعلومات بالمعارف الطالبات

 تقدم التً والنظرٌات والمعارف الحقائق بٌن الترابط تحقق بصورة وتدرٌسه المعرفً المحتوى إخراج
 .والتطبٌقً ظريالن الجانب فً لهن

 والعمل المتعلم وامكانات وقدرات باتجاهات االهتمام من البد كان المستهدفة التعلم نواتج ولتحقٌق     
 الحسٌة المنظومه وتكامل تنمٌة على تعمل خاصة استراتٌجٌات عن البحث خالل من تطوٌرها على

 :ومنها تبطةالمر الدراسات نتائج أكدته ما وهذا( V) الشكل استراتٌجٌة ومنها

 الشكل إسترتٌجٌة أن نتائجها أهم ومن الطائرة الكرة مجال فً( 11( )1028) رفعت محمود دراسة     
(V) كرررةال مهررارات لرربعض األداء ومسررتوى المعرفررى التحصررٌل مسررتوى زٌررادة فررى وفاعلٌررة تررأثٌراا  أكثررر 

 .الضابطة المجموعة عن التجرٌبٌة المجموعة لصالحو الطائرة
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 التعلٌمٌرة البرمجٌرة أن نتائجهرا أهرم من وكان الٌد كرة مجال فً( 21( )1021) أحمد صفاء ودراسة    
 تعلٌم فً المهاري واألداء المعرفً التحصٌل مستوى فً اٌجابً تأثٌر لها كان( V) الشكل بخرائط المعدة

 .الضابطة عن التجرٌبٌة المجموعة ألفراد الٌد كرة فً األساسٌة المهارات بعض

 التعلٌمٌة البرمجٌة أن نتائجها أهم ومن القدم كرة مجال فً( 1٩( )1021) هللا عبد مختار ودراسة        
 واألداء المعرفرً والتحصرٌل الحركرً الذكاء مستوى فً اٌجابً تأثٌر لها كان( V) الشكل بخرائط المعدة

 .الضابطة عن رٌبٌةالتج المجموعة لتالمٌذ القدم كرة فً األساسٌة المهارات بعض تعلٌم فً المهاري

 المجموعررة تفرروق نتائجهررا أهررم ومررن السررلة كرررة مجررال فررً( 2٩( )1008) محمررد فاطمررة ودراسررة      
 عرن( V) الشركل اسرتراتٌجٌة معها اُستخدم التً المهاري واألداء المعرفً التحصٌل مستوى فً التجرٌبٌة

 .األمر باسلوب لها التدرٌس تم التً الضابطة المجموعة

 لطالبرات الهروكً لمقررر التطبٌقٌرة المحاضررات تدرٌس فً مشاركتها خالل من الباحثة حظتال وقد     
 علررى الطالبررات بعررض قرردرة عرردم االسرركندرٌة جامعررة –الرٌاضررٌة التربٌررة بكلٌررة( تمهٌرردي) األولررى الفرقررة
 زٌرادةل ذلرك ٌرجرع وقرد ، لهرن المهراري األداء مستوى وانخفاض األمثل بالشكل المنشودة األهداف انجاز
 ٌحتراج فانره وبالترالً للمعلرم التعلٌمٌرة العملٌرة ٌعٌق مما التطبٌقٌة المحاضرات داخل الطالبات أعداد كثافة
 ذلرك وٌرجرع ، الفنٌرة مراحلهرا وادراك فهرم ٌسرهل بحٌرث تبسرٌطها وأٌضراا  المهرارة لتعلم اضافً جهد إلى

 تجردن فرانهن العددٌرة الكثافرة هرذه تٌجرهن للطالبرات بالنسربة ،امرا الهوكً لمهارات الحركً األداء لصعوبة
 التردرٌس فرً المتبرع االسرلوب الرً باالضرافة الرتعلم مراحل لتلقى المعلم مع المباشر االتصال فً صعوبة

 . األمري االسلوب وهو

 المشاركة أن ذكرها السابق(V) الشكل تناولت التً المرتبطة الدراسات من العدٌد نتائج اثبتت وقد     

 التعلم أثر وبقاء للمعلومات أفضل احتفاظ إلى أدت( V) الشكل استخدام خالل من علمٌنللمت النشطة

 " بعنوان الدراسة تلك إلجراء الباحثة دعا مما هذا ، المختلفة لألنشطة المهاري باألداء المرتبطة للمعرفة

 اراتمه لبعض المهاري األداء ومستوى المعرفً التحصٌل على( V) الشكل خرٌطة استخدام أثر

 " باالسكندرٌة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة لطالبات الهوكً

 :البحث مصطلحات

( النظري) المفاهٌمً البناء بٌن القائم والتفاعل الترابط توضح تعلٌمٌة أداة عن عبارة(: V) الشكل خرٌطة

 ( 170:  21(. )العملً) االجرائً والجانب

 :البحث هدف

 :من كل على( V) الشكل خرٌطة استخدام أثر على التعرف إلى الحالً البحث ٌهدف     

 العصا مسك) فً تتمثل والتً الهوكً مهارات بعض فً( البحث عٌنة) للطالبات المعرفً التحصٌل -8
 – البسٌطة الدفعات/  الدحرجة طرٌق عن بالكرة التقدم - القدمٌن تحركات – االستعداد وقفة –

 (.الكرة غرف – المسطح بالوجه الكرة ضرب - واالستقبال الصد – المسطح بالوجه الجانبً الدفع

 طرٌرق عرن برالكرة التقردم) الهوكً مهارات بعض فً( البحث عٌنة) للطالبات المهاري األداء مستوى -9
 غررف ، للعصرا المسرطح بالوجره الكررة ضررب ، المسرطح بالوجره الجرانبً الردفع ، الدحرجة أو الدفع
 (.الكرة
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 :البحث فروض

بٌن متوسطى درجات القٌاسٌٌن القبلً والبعدي فً مستوى التحصٌل  توجد فروق دالة احصائٌاا  -8

 المعرفً للطالبات عٌنة البحث ولصالح القٌاس البعدي.

توجد فروق دالة احصائٌاا بٌن متوسطى درجات القٌاسٌٌن القبلً والبعدي فً مستوى األداء المهاري  -9

 للطالبات عٌنة البحث ولصالح القٌاس البعدي.

 )قٌد البحث(. اء المهاري للطالبات فً المهاراتفً مستوى التحصٌل المعرفً األد توجد نسبة تحسن -:

 :البحث أجراءات

 :البحث منهج: أوالا 

 القٌاس ذات واحدة تجرٌبٌة لمجموعة التجرٌبً التصمٌم بنظام التجرٌبً المنهج الباحثة استخدمت     
 . والبعدي القبلً

 :البحث مجاالت: ثانٌاا 

 .االسكندرٌة جامعة – للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة :المكانً المجال - أ

 .االسكندرٌة جامعة – للبنات الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة( تمهٌدي) األولً الفرقة طالبات: البشري المجال

 .1027/  1028 الجامعً العام من الثانً الدراسً الفصل: الزمنً المجال - ة

 :البحث مجتمع: ثالثاا 

 التربٌة بكلٌة( تمهٌدي) األولى الفرقة طالبات وهن العمدٌة بالطرٌقة حثالب مجتمع اختٌار تم     
 وذلك طالبة( 210) عددهن والبالغ 1027/  1028 الجامعً للعام ، االسكندرٌة جامعة – الرٌاضٌة
 :التالٌة لألسباب

 جامعة – للبنات الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة األولى الفرقة لطالبات أساسً مقرر الهوكً مقرر -
 .السكندرٌةا

 (.البحث قٌد) بالمهارات المرتبطة والمعلومات المعارف دراسة لهن ٌسبق لم -

 :البحث عٌنة: رابعاا 

 :  االستطالعٌة العٌنة - أ

 الجامعً للعام الثانً لدراسًا الفصل فً العشوائٌة بالطرٌقة الثانٌة الفرقة طالبات من عٌنة اختٌار تم    
 العلمٌة المعامالت الجراء وذلك ،(البحث قٌد) الهوكً اتمهار دراسة لهن سبق حٌث 1027/ 1028

 .طالبة( 10) عددهن وكان( البحث قٌد) المهارات وبعض المعرفً لالختبار

 :األساسٌة العٌنة - ة

 الفرقة طالبات ٌمثلن مجموعات ثمانٌة بٌن من( 2) مجموعة فً تتمثل عشوائٌة عٌنة اختٌار تم     
 وعدد لالعادة متبقٌة طالبة( 21) استبعاد تم قدو األساسٌة، للدراسة كعٌنة طالبة( 8٩) عددهنو األولى

 .طالبة( 1٩) األساسٌة البحث عٌنة تصبح وبذلك لالنقطاع، (2٩) وعدد الكلٌة، من محولة طالبة(2)
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 :العٌنة تجانس

 (8ي )، ٠ٚٛضؾٙب عذٚ(اٌٛصْ –اٌطٛي  –رُ إعشاء اٌزغبٔظ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش األعبع١خ فٟ ِزغ١شاد )اٌغٓ    

 (2) جدول

 السن) األساسٌة القٌاسات فً والتفرطح االلتواء معامالت وقٌمة المعٌاري واالنحراف الحسابً المتوسط
 (1٩= ن(       )البحث قٌد) الكلٌة للعٌنة( الوزن – الطول –

القٌاسات 
 األساسٌة

 أدنى
 قٌمة

 أعلى
 قٌمة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعٌارى

معامل  الوسٌط
 واءااللت

معامل 
 التفرطح

 2.٩0 0.1٩٩ 29 0.2٩7 29.02 10 27 السن )سنة(

 0.027 0.100- 221 12.071 2٩9.79 281 2٩٩ الطول )سم(

 0.1٩2 0.٩88 ٩2 8.021 ٩8.12 8٩ 1٩ الوزن )كجم(

 على ٌدل مما( 1) ± بٌن ما تنحصر والتفرطح االلتواء معامالت جمٌع أن( 2) جدول من ٌتضح     

 .االساسٌة لدراسةا تطبٌق قبل العٌنة أفراد وتجانس القٌم اعتدالٌة

 :البحث أدوات: خامساا  

 :المعرفً التحصٌل اختبار - أ

 :التالٌة للخطوات وفقاا ( البحث عٌنة) األولى الفرقة لطالبات المعرفً التحصٌل اختبار اعداد تم     

 :ختباراال من الهدف تحدٌد -1

 مهارات بعض فً( البحث عٌنة) للطالبات المعرفً تحصٌلال مستوى قٌاس إلى االختبار ٌهدف     
 طرٌق عن بالكرة التقدم - القدمٌن تحركات – االستعداد وقفة – العصا مسك) فً تتمثل والتً الهوكً

 بالوجه الكرة ضرب - واالستقبال الصد – المسطح بالوجه الجانبً الدفع – البسٌطة الدفعات/  الدحرجة
 (.الكرة غرف – المسطح

 :لالختبار العرٌضة الخطوط عدادا -2

 توصٌف إلى باالستناد( البحث قٌد) للعٌنة الهوكً لمقرر العلمً المحتوى بتحلٌل الباحثة قامت     
 كما ،تعلٌمها المراد األساسٌة المهارات ٌوضح الذيو بالكلٌة،( تمهٌدي) األولى الفرقة لطالبات مقررال

 الخبراء السادة رأي استطالع خالل من وذلك االختبار حاورلم النسبٌة األهمٌة بتحدٌد الباحثة قامت
 (.1) جدول ٌوضحها والتً( 2) مرفق

 (2جذٔل )

 األًْٛت انُسبٛت نًحبٔر اختببر انتحصٛم انًعزفٙ )لٛذ انبحث(    

 

 انًحبٔر

  يستٕٚبث انًعزفت

 انًجًٕع

 

 انتطبٛك انفٓى انًعزفت انُسبت انًئٕٚت

 %9;.98 = - - = حِٙبساد اعبع١خ ثذْٚ وش

 %7>.71 99 81 7 > ِٙبساد اعبع١خ ثبٌىشح

 %811 91 81 7 88 اٌّغّٛع



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )
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 الهوكً مهارات لبعض المعرفً التحصٌل اختبار لمحاور النسبٌة األهمٌة( 1) جدول من ٌتضح      

 وقد راءالخب آراء من نسبة أكبر بالكرة االساسٌة المهارات حققت وقد( تمهٌدي) األولى الفرقة لطالبات

 األساسٌة المهارات وٌلٌه المحتوي من األكبر الجزء ٌمثل ألنه سؤال( 11) بواقع%( 87.٩8) بلغت

 .أسئلة( 2) عدد بواقع %(12.11) بلغت فقد كرة بدون

 :االختبار مفردات تحدٌد -:

 حتوىبم األساسٌة للموضوعات ووفقاا  االختبار من العام الهدف ضوء فً االختبار مفردات تحدٌد تم     

 .(1) مرفق المبدئٌة صورته فً مفردة( 17) االختبار مفردات بلغت وقد الهوكً مقرر

 :االختبار مفردات صٌاغة -4

 مع المعرفً التحصٌل الختبار األساسٌة النقاط على تشتمل بحٌث األسئلة بصٌاغة الباحثة قامت     

 أربعة) المتعدد من االختٌار ورةص فً األسئلة صٌاغة وتم ، وواضحة محددة العبارات تكون أن مراعاة

 من كبٌرة درجة إلى ٌحتاج ال األسئلة من النوع هذا أن حٌث ،( صحٌح واحد احتمال بٌنهم احتماالت

 صٌاغتها بعد المفردات عرض وتم ،(البحث قٌد) للعٌنة والبسٌطة السهلة األسئلة من وٌعتبر ، التخمٌن

 سواء الرأي بابداء وذلك( 2) مرفق الهوكً درٌست وطرق مناهج مجال فً الخبراء من مجموعة على

 الموافقة عن الخبراء أراء تحلٌل نتائج واسفرت صٌاغتها، وصحة مناسبتها ومدى التعدٌل أو بالحذف

 %(.200) بنسبة االختبار مفردات جمٌع على

 :االختبار تعلٌمات صٌاغة -5

 قٌد) العٌنة طالبات تساعد لكً ومباشرة واضحة تكون أن االختبار تعلٌمات صٌاغة عند روعً     
 :ٌلً ما علٌها اشتمل التً التعلٌمات بٌن ومن االختبار على االجابة كٌفٌة تحدٌد على( البحث

 .بالطالبة خاصة بٌانات -

 .االختبار على االجابة كٌفٌة توضٌح -

 .اجابة بدون عبارة أي ترك وعدم بعناٌة عبارة كل بقراءة الطالبات على التنبٌه -

 .االختبار زمن تحدٌد -

 :االختبار لتصحٌح مفتاح اعداد -6

 وصفر ، الصحٌحة لالجابة واحدة درجة الباحثة حددت األسئلة على االجابة كٌفٌة توضٌح بعد     

 التصحٌح مفتاح استخدام تم وقد ، درجة( 17) لالختبار العظمى الدرجة تكون بحٌث الخاطئة لالجابة

 .التقٌٌم عملٌة لتسهٌل وذلك االختٌارٌة للمفاتٌح ٌقةوالدق السرٌعة الطرق من ٌعد والذي الشفاف

 :األولٌة صورته فً االختبار اعداد -7

 والدقٌقة الواضحة التعلٌمات وصٌاغة المفردات اعداد بعد األولٌة صورته فً االختبار وضع تم    

 .التصحٌح مفتاح وتجهٌز
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 (:االختبار وتقنٌن رٌبتج) الطالبات من عشوائٌة عٌنة على مبدئٌة بصفة االختبار تطبٌق -8

 من الفترة فً االستطالعٌة الدراسة اجراء طرٌق عن المعرفً التحصٌل اختبار وتجرٌب ضبط تم    

 األساسٌة للعٌنة ومالئمته االختبار صالحٌة من للتأكد(   م1027/  1/  21) إلً( م1027/  1/  2)

 مقرر دراسة لهن سبق حٌث الثانٌة الفرقة من طالبة( 10) قوامها عٌنة على تطبٌقه تم وقد( البحث قٌد)

 .األولى الدراسٌة المرحلة فً الهوكً

 :والصعوبة السهولة معامل حساب -9

 :التالٌة المعادلة باستخدام التخمٌن أثر من طالبة كل درجة تصحٌح تم     

 خ            - ص= الصحٌحة الدرجة

  2 – ن                                      

 .الصحٌحة االجابات عدد=  ص حٌث

 .الخاطئة االجابات عدد=  خ

 .االحتماالت عدد=  ن

 :التالٌة المعادلة من السهولة معامل باستخراج الباحثة قامت حٌث

  ص=         السهولة معامل

  خ+  ص                        

 خ     – ص=        التخمٌن أثر من المصححة السهولة معامل

 2 - ن                                                            

 خ+  ص                                                       

 (1) جدول وٌوضحها

 (2) جدول

 (10= )ن       الهوكً لمقرر المعرفً التحصٌل اختبار لمفردات السهولة معامل

 معامل السهولة رقم السؤال معامل السهولة رقم السؤال ل السهولةمعام رقم السؤال معامل السهولة رقم السؤال

2 0.72 7 0.20 2٩ 0.٩1 11 0.72 

1 0.78 9 0.11 22 0.12 11 0.22 

1 0.81 20 0.81 28 0.22 11 0.81 

1 0.72 22 80.9 27 0.18 1٩ 0.87 

٩ 0.72 21 0.18 29 0.٩2 12 0.81 

2 0.87 21 0.9٩ 10 0.٩2 18 .220 

8 20.9 21 0.71 12 0.٩2 17 0.22 

 ِؼبًِ اٌغٌٙٛخ – 8ِؼبًِ اٌصؼٛثخ = 



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )
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 بٌن وتراوحت مقبولة قٌم المعرفً االختبار ألسئلة السهولة معامالت قٌم أن( 1) جدول من ٌتضح     
 التوالً على السهولة معامالت قٌم فكانت( 21 ، 22 ، 8) العبارات عدا فٌما( 0.78 إلى 0.11)
 قٌم وهى( 0.22) بقٌمة صعوبة معامل ذات( 18) العبارة كانت بٌنما ،(  0.9٩ ، 0.98  ،0.92)

( 11) من ٌتكون االختبار وأصبح العبارات هذه حذف تم ولذلك ، مقبولة غٌر وصعوبة سهولة معامالت
 .مفردة

 :االختبار أسئلة ضبط -11

 بعد طالبة كل علٌها حصلت التً الدرجة وحساب التصحٌح مفتاح ضوء فً االختبار تصحٌح تم     

 (.1) جدول فً توضٌحها سبق والتً االختبار لمفردات السهولة معامل إجراء

 :المعرفً التحصٌل الختبار العلمٌة المعامالت إجراء -11

 :وهما بطرٌقتٌن االختبار صدق اٌجاد تم :االختبار صدق: أوالا 

  :المحكمٌن صدق - أ

 الرٌاضٌة، التربٌة تدرٌس وطرق مناهج لمجا فً الخبراء من مجموعة على االختبار بعرض وذلك     

 األساسٌة للموضوعات االختبار مفردات شمول مدى حول أرائهم الستطالع( 2) مرفق الهوكً وتدرٌب

 وأن أجله، من وضع ما ٌقٌس االختبار أن على اآلراء أجمعت وقد المفردات لصٌاغة العلمٌة الدقة ومدى

 .لمقررا محتوى أجزاء جمٌع تشمل االختبار مفردات

  :التماٌز صدق - ة

 عٌنة على واألدنى األعلى االرباع بٌن الطرفٌة المقارنة طرٌق عن لالختبار التماٌز صدق حساب تم     

 تمثل حٌث واألدنً األعلى االرباع من لكل طالبات( ٩) بواقع طالبة( 10) وقوامها االستطالعٌة الدراسة

 (1) جدول ذلك وٌوضح ، االستطالعٌة الدراسة عٌنة من% 1٩ نسبة

 (3) جدول

 (10= ) ن       المعرفً التحصٌل اختبار فً واألدنى األعلى االرباع بٌن الفروق داللة

 االحصائٌة المعالجات         
 

 االختبــــار    

 وحدة
 القٌاس

 األعلى االرباع
 ٩=  ن

 األدنى االرباع
 ٩=  ن

 "ت" قٌمة

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 طالمتوس
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 0.712+ 1٩.7 درجة المعرفً التحصٌل
- 

10 +0.808 
- 

20.91 

 1.1٩٩( = 0.02) داللة مستوى عند الجدولٌة" ت" قٌمة

 اختبار فً واألدنى األعلى االرباع بٌن احصائٌة داللة ذات فروق وجود( 1) جدول من ٌتضح  

( 0.02) داللة مستوى عند دالة وهً ،( 20.91) وبةالمحس" ت" قٌمة بلغت حٌث المعرفً التحصٌل

 .المعرفً التحصٌل فً المختلفة المستوٌات بٌن ٌمٌز االختبار أن على ٌدل مما



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )
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 :االختبار ثبات: ثانٌاا 

 مدى لتحدٌد االستطالعٌة الدراسة عٌنة على اسبوع زمنً بفارق تطبٌقه واعادة االختبار تطبٌق تم     

 .ذلك ٌوضح( ٩) وجدول االرتباط معامل مباستخدا االختبار ثبات

 (4) جدول

 ( 10=  ن)   المعرفً التحصٌل اختبار فً والثانً األول التطبٌق بٌن االرتباط معامل

 االحصائٌة المعالجات       
 

 االختبار    

 وحدة
 القٌاس

  الثانً التطبٌق األول التطبٌق
 االرتباط معامل
 (ر)

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 لمعٌاريا

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 0.7٩0 1.219 11.0٩ 1.110 11.7٩ درجة المعرفً التحصٌل

 0.111( = 0.0٩) داللة مستوى عند االرتباط معامل

 الختبار والثانً األول التطبٌق بٌن االرتباط معامل فً احصائٌة داللة وجود( ٩) جدول من ٌتضح     

 (. 0.7٩0) االرتباط معامل بلغ حٌث االختبار ثبات على ٌدل مما المعرفً التحصٌل

 :النهائٌة صورته فً االختبار زمن تحدٌد  -12

 وآخر طالبة أول استغرقته الذي الزمن متوسط حساب خالل من الكلً االختبار زمن حساب تم    

 :التالٌة المعادلة خالل من وذلك ، دقٌقة( 2٩) الزمن وكان طالبة

 ق2٩=   27+  21=   طالب آخر استغرقته الذي الزمن+  طالبة أول استغرقته الذي الزمن=  اراالختب زمن متوسط

9   1                         

 استخالص تم حٌث للتطبٌق وصالحٌته االختبار وثبات صدق من التأكد تم السابقة الخطوات وباتباع     

 النهائٌة صورته وفً األساسٌة البحث عٌنة عم لالستخدام صالحاا  االختبار أصبح وبذلك ، مفردة( 11)

 (.1) مرفق

 : المهارٌة االختبارات - ة

 لبعض العاملً التحلٌل باجراء قامت حٌث( 2( )102٩) جودة أحمد بوسً لدراسة بالرجوع     
 فً الطالبات اداء مستوى لقٌاس االختبارات أنسب تحدٌد عن نتائجها أسفرت والتً الهوكً مهارات

( 1021/  1021) الجامعً للعام( التعلٌم شعبة) الثالثة الفرقة طالبات على المقررة المهارات بعض
 ،واختبار الثبات من المسطح بالوجه الكرة ضرب دقة اختبار وهو( البحث قٌد) المهارات بعض ومنها
 بًالجان الدفع ، الدحرجة طرٌق عن بالكرة التقدم مهارتً اما ،(1) مرفق الثبات من الكرة غرف سرعة
 العلمٌة المعامالت باجراء الباحثة قامت لذا لقٌاسها اختبار أنسب لها ٌُستخلص لم المسطح بالوجه للكرة

 العلمٌة للمراجع بالرجوع تقٌسها التً االختبارات حصر بعد وذلك والثبات الصدق حٌث من بها الخاصة
 ومحمد ،(1( )1007) ودٌع واٌلٌن ،( 9( )1009) واخرون شوقً حنان ومنها الهوكً مجال فً



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )
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 أبو السٌد  ومنها المرتبطة الدراسات وبعض ،( 11()1002) الشحات ومحمد ،( 12( )1002) الشاذلً
 (.1( )1002) فارس اٌمن ،( 20( )1007) حلمً سمٌر ،(1( )1007) النور

 بالوجه الجانبً الدفع ، الدحرجة طرٌق عن بالكرة التقدم تًمهار الختبارات العلمٌة المعامالت -
 :المسطح

 الجانبً الدفع ، الدحرجة طرٌق عن بالكرة التقدم مهارتً الختبارات العلمٌة المعامالت اجراء تم      
 طالبة( 10) عددهن والبالغ االستطالعٌة الدراسة عٌنة على والثبات الصدق حٌث من  المسطح بالوجه

 للعام الثانً الدراسً الفصل فً اسٌةاألس الدراسة عٌنة خارج ومن( تمهٌدي)  الثانٌة الفرقة طالبات من
 (. 1028/  1/  8)  إلى( 1027/  1/  2) من الفترة فً( 1027/  1028) الجامعً

 :الصدق -

 واألدنى األعلى االرباع مجموع بٌن( البحث قٌد) لالختبارت الطرفٌة المقارنة صدق حساب تم     
 (.2) جدول وٌوضحها المهاري األداء لمستوى

 (5) جدول

 طرٌق عن بالكرة التقدم مهارتًل اختبارات صدق الٌجاد األدنى االرباع ومجموعة األعلى االرباع مجموعة بٌن وقالفر
 (10=  ن( ) البحث قٌد) المسطح بالوجه الجانبً الدفع ، الدحرجة

 انذالالث االحصبئٛت   انًتغٛزاث

 

 االختببراث 

 االرببع األعهٗ

 = ٌ5 

 االرببع األدَٗ

 = ٌ5 

ٍ انفزق بٛ
 انًتٕسطٍٛ

يعبيم  لًٛت "ث"

 انصذق

 ع± س ع± س

انتمذو  

ببنكزة عٍ 

طزٚك 

 انذحزجت

عشػخ اٌزمذَ ثبٌىشح ػٓ طش٠ك 

َ  1:اٌذؽشعخ ثبٌٛعٗ اٌّغطؼ ٌّغبفخ 

 )صب١ٔخ(

=.91 1.<< 1.17 1.11 :.=7 8<.7=
* 

1.17: 

ِشثغ اٌزمذَ ثبٌىشح ػٓ طش٠ك اٌذؽشعخ 

 َ )صب١ٔخ( 81ثبٌٛعٗ اٌّغطؼ 

89.1; 8.88 91.;= 8.18 7.=9 8<.;8
* 

1.179 

انذفع 

انجبَبٙ 

ببنٕجّ 

 انًسطح

دلخ اٌذفغ اٌغبٔجٟ ثبٌٛعٗ اٌّغطؼ ِٓ 

 اٌضجبد )دسعخ(

:.71 1.<7 9.1< 1.=1 8.=< 1.17
* 

1.198 

عشػخ اٌذفغ اٌغبٔجٟ ثبٌٛعٗ اٌّغطؼ 

 ِٓ اٌضجبد )صب١ٔخ(

=.17 8.19 89.=; 8.18 =.<7 8:.<1
* 

1.1=; 

اٌغبٔجٟ ثبٌٛعٗ اٌّغطؼ ِٓ لذسح اٌذفغ 

 اٌضجبد )دسعخ(

1.;; 8.11 :.1= 8.89 <.;1 8<.=<* 1.17: 

 1.23=  0.04 مستوى عند معنوي* 

( ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛٗ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ ٌٚصبٌؼ االسثبع األػٍٝ ؽ١ش رشاٚؽذ =٠زضؼ ِٓ عذٚي )     

(، وّب رشاٚػ >1.1ِغزٜٛ ) ( ٚ٘زٖ اٌم١ُ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ=7.>8 – 1.17ل١ّخ "د" اٌّؾغٛثخ ِب ث١ٓ )

( ِّب ٠ؤوذ أْ اخزجبساد ِٙبسرٟ اٌزمذَ ثبٌىشح ػٓ طش٠ك :1.17 – 1.198ِؼبًِ اٌصذق ِب ث١ٓ )

 اٌذؽشعخ ، اٌذفغ اٌغبٔجٟ ثبٌٛعٗ اٌّغطؼ رزغُ ثبٌصذق ، ٚأٔٙب رم١ظ ِب ٚضؼذ ِٓ أعٍٗ.

 :الثبات -

 بالوجه الجانبً الدفع ، الدحرجة رٌقط عن بالكرة التقدم مهارتً الختبارت الثبات معامل اٌجاد تم  
 – واحد ٌوم بفارق – العٌنة نفس على التطبٌق واعادة التطبٌق خالل من( البحث قٌد) المسطح
 (8) جدول ٌوضحها



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )
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 (1) جدول

 طرٌق عن بالكرة التقدم مهارتًل االختبارات ثبات الٌجاد االستطالعٌة للعٌنة والثانً األول التطبٌق بٌن الفروق
 (10=  ن( )البحث قٌد) المسطح بالوجه الجانبً الدفع ، الدحرجة

 االحصائٌة الدالالت   المتغٌرات
 

  االختبارات

 بٌن الفرق الثانً التطبٌق األول التطبٌق
 المتوسطٌن

 قٌمة
 "ت"

 معامل
 الثبات

 ع± س ع± س ع± س

  التقدم
 عن بالكرة

 طرٌق
 الدحرجة

سرعة التقدم بالكرة عن طرٌق 
 10لوجه المسطح لمسافة الدحرجة با

 م )ثانٌة(

7.22 2.21 7.08 2.11 0.01 2.11 0.12 0.921 

مربع التقدم بالكرة عن طرٌق 
م  20الدحرجة بالوجه المسطح 

 )ثانٌة(

22.11 1.18 22.18 1.80 0.22 1.11 0.٩2 0.799 

 الدفع
 الجانبً
 بالوجه
 المسطح

دقة الدفع الجانبً بالوجه المسطح من 
 (الثبات )درجة

1.91 0.71 1.91 0.21 0.00 0.٩7 0.00 0.911 

سرعة الدفع الجانبً بالوجه المسطح 
 من الثبات )ثانٌة(

9.17 1.01 9.22 1.12 0.21 1.01 0.1٩ 0.7٩2 

قدرة الدفع الجانبً بالوجه المسطح من 
 الثبات )درجة(

2.12 1.19 2.10 2.91 0.02 2.21 0.01 0.708 

 1.01=  0.0٩ مستوى عند معنوي*
      

 قٌمة تراوحت حٌث والثانً، األول التطبٌق بٌن معنوٌة فروق وجود عدم( 8) جدول من ٌتضح     
 مما( 0.911 – 0.708) بٌن ما الثبات قٌمة تراوحت كما ،( 0.٩2 – 0.00) بٌن ما المحسوبة" ت"

 قٌد) المسطح جهبالو الجانبً الدفع ، الدحرجة طرٌق عن بالكرة التقدم مهارتً اختبارات أن ٌؤكد
 نفس وفً العٌنة نفس على أخرى مرة تطبٌقها اعٌد اذا النتائج نفس تعطً وأنها بالثبات تتسم( البحث

  .الظروف

 ( نطبنببث انًجًٕعت انتجزٚبٛت:Vاعذاد انٕحذاث انتعهًٛٛت ببستخذاو خزٚطت انشكم ) -

 (:Vاعذاد خزائط انشكم ) - أ

( ٌٍّٙبساد )ل١ذ اٌجؾش( ِٓ خالي اٌشعٛع إٌٝ Vلبِذ اٌجبؽضخ ثبػذاد ٚرص١ُّ خشائظ اٌشىً )

( ادٚاسد 1( ):911( ، ؽغٓ ص٠زْٛ ٚوّبي ص٠زْٛ )81()9188اٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ ِٕٙب ١ٌٍٝ ػجذ هللا )

( ، ٚاٌذساعبد 88( )8111( ، صجؾٟ أثٛ عالٌخ )9118( )97)  Edwards& otherٚاخشْٚ 

( 21( )1021) أحمد وصفاء ، الطائرة كرةال مجال فً( 11( )1028) رفعت محموداٌّشرجطخ وذساعخ 

( 1008) محمد وفاطمة ، القدم كرة مجال فً( 1٩( )1021) هللا عبد مختارو ، الٌد كرة مجال فً

،  ٚاٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌغبٔت اٌّفب١ّٟ٘ )إٌظشٞ( ٚاٌزٞ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  السلة كرة مجال فً( 2٩)

اٌغبٔت االعشائٟ )اٌؼٍّٟ( أ٠ضبً اٌزٞ ٠زضّٓ اٌزذسط اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌّؼبسف اٌّشرجطخ ثبٌّٙبسح اٌّزؼٍّخ ، ٚ 

ٚاٌزذس٠جبد اٌالصِخ ٌزطج١ك ٚأداء اٌّٙبسح ثطش٠مخ صؾ١ؾخ ، ٚرشًّ أ٠ضبً اٌغؤاي اٌشئ١غٟ اٌزٞ ٠مغ ث١ٓ 

 االعشائٟ( ِضبي )ِب ٟ٘ اٌّٙبساد األعبع١خ ثذْٚ وشح فٟ س٠بضخ اٌٙٛوٟ(.  –اٌغبٔج١ٓ )اٌّفب١ّٟ٘ 

 (>ِشفك )



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )
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( ػٍٝ اٌخجشاء فٟ ِغبي ِٕب٘ظ ٚطشق اٌزذس٠ظ اٌزشث١خ vذ اٌجبؽضخ ثؼشض خشائظ اٌشىً )ٚلبِ -

( ٌٍطبٌجبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚلذ ٔبٌذ اٌّٛافمخ v( ٌٍزأوذ ِٓ ِذٜ ِٕبعجخ ِؾزٜٛ اٌشىً )8اٌش٠بض١خ ِشفك )

 %(811ثٕغجخ )

 ٔسبئط االتصبل انتعهًٛٛت ٔانتكُٕنٕجٛت انتٙ تى استخذايٓب: - ة

َ صٛس صبثزخ ِٚزؾشوخ ٚف١ذ٠ٛ رؼ١ٍّٟ ٠ٛضؼ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّشرجطخ ثبٌّٙبساد رُ اعزخذا     

)ل١ذ اٌجؾش( ٚأ٠ضبً ِشاؽً األداء اٌفٕٟ، ٚطش٠مخ األداء اٌصؾ١ؾخ ، عٙبص وّج١ٛرش ِؾّٛي )الة 

 رٛة(.

 تُفٛذ انٕحذاث انتعهًٛٛت : - ث

اٌزطج١مٟ( ِٓ اٌذسط  –زؼ١ٍّٟ (فٟ اٌغضء اٌشئ١غٟ )ا7ٌرجذأ اٌّؼٍّخ ثزٕف١ز رٍه اٌٛؽذاد ِشفك )

 ثبرجبع ِب ٠ٍٟ:

 ( أفشاد.;رمغ١ُ اٌطبٌجبد إٌٝ ِغّٛػبد ِىٛٔخ ِٓ ) -

 ( )ٚسلخ اٌؼًّ( ػٍٝ اٌّغّٛػبد.Vرٛص٠غ خشائظ اٌشىً ) -

 ششػ ِجغظ ػٓ و١ف١خ اعزخذاَ اٌخش٠طخ ٚدٚس٘ب فٟ اٌذسط ٚاٌٙذف ِٕٙب. -

زؼ١ّ١ٍخ اٌخبصخ ثبٌذسط ثبعزخذاَ عٙبص رمَٛ اٌّؼٍّخ ثؼشض اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌصٛس اٌضبثزٗ ٚاٌّزؾشوخ اٌ -

 اٌىّج١ٛرش اٌّؾّٛي )الة رٛة(.

 دٔر انًعهًت:

ثذء اٌذسط ثبٌؾٛاس ِغ اٌطبٌجبد ؽٛي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّشرجطخ ثبٌذسط ِٓ خالي طشػ  -

 اٌغؤاي اٌشئ١غٟ.

 ػٕذ ٚعٛد ِؼٍِٛبد ػٕذ اٌطبٌجبد رمَٛ اٌّؼٍّخ ثزصؾ١ؾٙب. -

 ٌؼًّ.رٛص٠غ اٌطبٌجبد إٌٝ ِغّٛػبد ا -

 (.Vرطٍت اٌّؼٍّخ ِٓ اٌطبٌجبد رٕف١ز اٌغبٔت االعشائٟ )اٌؼٍّٟ( وّب ٘ٛ ِٛضؼ ثخش٠طخ اٌشىً ) -

 رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ ٚرصؾ١ؼ األخطبء ٚاػطبء اٌّالؽظبد اٌالصِخ ٌألداء اٌصؾ١ؼ. -

 (.Vاٌزأوذ ِٓ رغغ١ً اٌطبٌجبد ٌؼذد ِشاد األداء فٟ خش٠طخ اٌشىً ) -

ًّ فٟ ؽبٌخ ٚعٛد خطأ شبئغ فٟ األداء ٚرمَٛ ثبصالؽٗ ؽزٝ رزّىٓ اٌطبٌجبد رُٛلف اٌّؼٍّخ اٌؼ -

 ِٓ اٌٛصٛي ٌّغزٜٛ األداء اٌغ١ذ.



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )

 م1028 -علمٌةلألبحاث ال األول للنصف -الثانً المجلد –جامعة الزقازٌق  -لٌة التربٌة الرٌاضٌة للبناتك –مجلة بحوث التربٌة الشاملة 

- 91 - 

 دٔر انًتعهًت:

 ِغزّؼخ ع١ذح ٌٍّؼٍِٛبد اٌّطشٚؽخ ِٓ لجً اٌؼشض. -

اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ اوزشبف ٚاثزىبس اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٍّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّىزغجخ ِٓ خالي  -

 اٌّغّٛػبد. اٌؼًّ داخً

 اال٠غبث١خ ٚاٌزفبػً ِغ اٌّؼٍّخ ٚاٌض١ِالد. -

 اٌّشبسوخ اال٠غبث١خ ِٓ خالي ِؾبٌٚخ ٚرغش٠ت أداء اٌّٙبسح اٌّشاد رؼٍّٙب ثطش٠مخ صؾ١ؾخ. -

 (.Vِٕفزح ٌألٔشطخ ٚاٌزذس٠جبد اٌّٛعٛدح ثخش٠طخ اٌشىً ) -

 رغغً ػذد ِشاد األداء اٌصؾ١ؾخ ٌٍّٙبسح ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌذسط. -

 نذراست األسبسٛت:سبدسبً: ا

 انمٛبس انمبهٙ:  -8

رُ اعشاء اٌم١بط اٌمجٍٟ الخزجبس اٌزؾص١ً اٌّؼشفٟ ٚاالخزجبساد اٌّٙبس٠خ )ل١ذ اٌجؾش( ٌٍطبٌجبد ػ١ٕخ  

/  9187( فٟ اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ            9181/  9/  ;8اٌذساعخ األعبع١خ ٠َٛ )

9181. 

 تُفٛذ انتجزبت:  -2

( ٚؽذاد رؼ١ّ١ٍخ ، ٚوً ٚؽذح رؾزٛٞ >اٌجؾش ٌّغّٛػزخ اٌجؾش اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ ػذد ) اشزٍّذ خطخ

( دل١مخ ، ٚرُ رٕف١ز اٌجشٔبِظ خالي 11( ِؾبضشاد رطج١م١خ ، ٚصِٓ اٌّؾبضشح اٌٛاؽذح ):ػٍٝ ػذد )

( ٟٚ٘ اٌفزشح اٌّؾذدح 9181/  ;/  81( إٌٝ )9181/  9/  98اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ فٟ اٌفزشح ِٓ )

( اعجٛع ٌىً ِٓ 9( أعبث١غ ٌٍٛؽذح اٌزؼ١ّ١ٍخ األٌٟٚ، ٚػذد ):س٠ظ اٌّٙبساد )ل١ذ اٌجؾش( ثٛالغ ػذد )ٌزذ

اٌٛؽذح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ، ٚفمبً ٌزٛص١ف ِمشس اٌٙٛوٟ ٌطبٌجبد اٌفشلخ األٌٚٝ )ر١ّٙذٞ( 

ٚششػ اٌّٙبسح اٌزؼ١ّ١ٍخ ( ِٓ خالي ػشض Vثبٌى١ٍخ ، ؽ١ش رُ رطج١ك اعزشار١غ١خ خش٠طخ اٌشىً )

( ػٍٝ V( دلبئك ، ٚرٛص٠غ خش٠طخ اٌشىً)>ثٛاعطخ عٙبص وّج١ٛرش ِؾّٛي  )الة رٛة( ِٚذرٗ )

اٌطبٌجبد صُ ػشض أعئٍخ رزضّٓ وً ِٓ اٌغبٔت اٌّفب١ّٟ٘ )إٌظشٞ( ٚاٌغبٔت االعشائٟ )اٌزطج١مٟ( ٌّذح 

اٌغضء اٌشئ١غٟ )اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌزطج١مٟ(  ( دلبئك ، صُ رطج١ك رذس٠جبد اٌغبٔت االعشائٟ )اٌزؾ٠ٛالد( فٟ>)

 (.=( دل١مخ ٌطبٌجبد ػ١ٕخ اٌذساعخ األعبع١خ ِشفك )>;ِٚذرٗ ) 

 انمٛبس انبعذ٘:  -3

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ رطج١ك اٌذساعخ األعبع١خ ٌٍطبٌجبد ػ١ٕخ اٌذساعخ رُ اعشاء اٌم١بط اٌجؼذٞ الخزجبس 

 (.9181/  ;/  >9اٌزؾص١ً اٌّؼشفٟ ٚاالخزجبساد اٌّٙبس٠خ )ل١ذ اٌجؾش( ٠َٛ )
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 سببعبً: األدٔاث ٔاألجٓزة انًسبعذة انًستخذيت فٙ تُفٛذ انٕحذاث انتعهًٛٛت: 

 وشاد عٍخ. - عٙبص اٌذ٠ٕب١ِِٛزش -

 ؽبئظ ثٗ ِشثؼبد ِشعِٛخ. - شش٠ظ ِزش ٌٍم١بط.  -

 صمً. - عبػخ ا٠مبف. -

 ثبس ؽذ٠ذٞ. - ِضبسة ٘ٛوٟ. -

 وشاد طج١خ. - وشاد ٘ٛوٟ لب١ٔٛٔخ. -

 (عُ.1;شح ثمطش )ؽبئظ ثٗ دائ - ٍِؼت ٘ٛوٟ. -

 ( ع1ُ:دٚائش ِشعِٛخ ػٍٝ األسض ثمطش ) - ألّبع. -

 ؽبئظ ِغزٛٞ. -

 

 انٕسبئط انتكُٕنٕجٛت انًستخذيت فٙ تُفٛذ انٕحذاث انتعهًٛٛت )لٛذ انبحث(: -

 صٛس رؼ١ّ١ٍخ صبثزخ ِٚزؾشوخ ثبعزخذاَ عٙبص وّج١ٛرش ِؾّٛي -  عٙبص وّج١ٛرش ِؾّٛي )الة رٛة( -

 بص وّج١ٛرش ِؾّٛي.ف١ذ٠ٛ رؼ١ٍّٟ ثبعزخذاَ عٙ -

 ثبيُبً: انًعبنجبث االحصبئٛت:

االؽصقبئٝ  IBM SPSS Statistics 20لبِذ اٌجبؽضخ ثزطج١قك ِٚؼبٌغقخ اٌج١بٔقبد ثبعقزخذاَ ثشٔقبِظ      

 ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّؼبٌغبد االؽصبئ١خ اٌزب١ٌخ  :

 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٝ . -

 اٌٛع١ظ . -

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٜ . -

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ . -

 ء .ِؼبًِ اإلٌزٛا -

 ِؼبًِ اٌزفشطؼ . -

 اخزجبس "د" ٌٍؼ١ٕبد اٌّغزمٍخ . -

 اخزجبس " د " اٌفشٚق . -
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 عزض ٔيُبلشت انُتبئج :

 (8) جدول

   (          34=  ن)  المعرفً التحصٌل اختبار فً والبعدي القبلً القٌاس متوسطً بٌن الفروق داللة

 
 االختبار

 بعدي قبلً
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

 قٌمة "ت"
نسبة 

 سن %التح
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

التحصٌل 
 72.27 *21.19 8.77 1.72 28.٩11 1.17 9.2٩ المعرفً

 2.82(=0.0٩) داللة مستوى عند الجدولٌة" ت" قٌمة
 

     

 (2شكم )

 المعرفً لتحصٌلا اختبار فً والبعدي القبلً القٌاسٌن متوسطً بٌن الفروق داللة

( ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ فٟ ل١ّخ "د" اٌّؾغٛثخ ث١ٓ اٌم١بط 9( ٚشىً )٠1زضؼ ِٓ عذٚي )     

 %( ٌصبٌؼ اٌم١بط اٌجؼذٞ ٌٍطبٌجبد ػ١ٕخ اٌذساعخ.1=.18اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٚثٍغذ ٔغجخ اٌزؾغٓ )

 عٌنة للطالبات المعرفً صٌلالتح فً( V) الشكل خرٌطة استخدام ألثر التحسن هذا الباحثة وتعزي     

 هً كما بٌنهم التكامل وتحقٌق وتنظٌمها والمفاهٌم المبادئ تجمٌع على الخرٌطة تعمل حٌث ، الدراسة

 الجدٌدة للمعلومات معرفً كجسر وتعمل مفاهٌمٌاا  هٌكالا  للمتعلمة تقدم فهً المعرفٌة البنٌة فً موجودة

 طرٌق عن وفهمها بأنفسهم المعرفة الكتشاف وذلك المجموعات داخل العمل خالل من تكتسبها التً

 شكل فً بها ٌقومن التً التحوٌالت وعمل واألشٌاء األحداث عن جمعها تم التً مالحظاتهن تسجٌل

 . االجرائً بالجانب المرتبطة والمعارف المعلومات

 ،Gurley (2991( )17) جورلًو ،( 22( )1022) الشربٌنً فوزي من كالا  سبق ما وٌؤكد     

 ومعرفة ، المعرفٌة البنٌة فهم على تساعد( V) الشكل خرٌطة أنNovak (2971( )12 ) ونوفاك

 الربط خالل من أفضل بطرٌقة األفكار ترتٌب على تساعد كما ، المعرفة بناء خاللها من ٌتم التً الطرق

 (. العملً)  االجرائً بالجانب( النظري) المفاهٌمً الجانب بٌن
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 أحمد وصفاء ،(11( )1028) رفعت محمود من كل دراسة نتائج مع أٌضاا  الدراسة ئجنتا تتفق كما     

 على أسفرت والتً( 2٩( )1008) محمد وفاطمة ،( 1٩( )1021) هللا عبد ومختار ،(21( )1021)

 .المعرفً التحصٌل مستوى فً(V) الشكل باستخدام لها التدرٌس تم التً التجرٌبٌة المجموعات تفوق

" توجد فروق دالة احصائٌاا بٌن ٌتحقق صحة كل من الفرض األول الذي ٌنص على وبذلك      

متوسطى درجات القٌاسٌٌن القبلً والبعدي فً مستوى التحصٌل المعرفً للطالبات عٌنة البحث 

" توجد نسبة تحسن فً مستوى التحصٌل  وأٌضاا الفرض الثالث ونصهولصالح القٌاس البعدي " 

 المهارات )قٌد البحث(" المعرفً  للطالبات فً

 (9) جدول

 ( 34=  ن) (البحث قٌد) المهارٌة االختبارات فً والبعدي القبلً القٌاسٌن متوسطً بٌن الفروق داللة

 القٌاسات المهارات
 االختبارات

انفزق بٍٛ  انمٛبس انبعذٖ  انمٛبس انمبهٗ

 انمٛبسٍٛ
لًٛت " ث " 

 انًحسٕبت

َسبت انتحسٍ 

 ع± -س ع± -س %

 
 بالكرة التقدم
 طرٌق عن

 الدحرجة

سرعة التقدم بالكرة 
عن طرٌق الدحرجة 

بالوجه المسطح 
 م )ثانٌة( 10لمسافة 

 
21.12 

 
0.٩8 

 
22.19 

 
0.78 

 
1.91 

 
2.9٩ 

10.10 

مربع التقدم بالكرة 
عن طرٌق الدحرجة 

م  20بالوجه المسطح 
 )ثانٌة(

1٩.09 1.891 27.71 ٩.911 2.12 2.181** 11.12 

 
 
 فعالد

 الجانبً
 بالوجه
 المسطح

دقة الدفع الجانبً 
بالوجه المسطح من 

 الثبات )درجة(
1.21 0.٩11 ٩.11 0.٩81 0.80 ٩.182** 21.10 

سرعة الدفع الجانبً 
بالوجه المسطح من 

 الثبات )ثانٌة(

 
21.00 

 
0.91 

 
7.18 

 
0.71 

 
1.21 

 
1.1٩ 1٩.22 

قدرة الدفع الجانبً 
بالوجه المسطح من 

 )درجة(الثبات 
8.18 1.110 21.91 1.912 2.2٩ 20.19٩** 92.11 

 الكرة ضرب
 بالوجه
 المسطح

 الكرة ضرب دقة
 من المسطح بالوجه

 )درجة(الثبات

 
21.90 

 
٩.٩1 

 
28.11 

 
1.2٩ 

 
1.٩1 
 

 
8.11** 

 
1٩.02 

 الكرة غرف سرعة الكرة غرف
 )ثانٌة(الثبات من

 
22.72 

 
1.11 

 
21.٩1 

 
1.22 

 
1.11 

 
9.21** 

 
11.20 

 1.081(=0.0٩) داللة مستوى عند الجدولٌة" ت" قٌمة

 القٌاس بٌن المحسوبة" ت" قٌمة فً معنوٌة داللة ذات فروق وجود( 1) وشكل( 9) جدول من ٌتضح     
 ،% 21.10) بٌن ما التحسن نسبة وتراوحت ،( البحث قٌد) المهارٌة االختبارات فً والبعدي القبلً
 .الدراسة عٌنة للطالبات البعدي القٌاس لصالح( % 92.11

 
 زٌادة فً ساهمت قد الدراسة عٌنة الطالبات مع (V) الشكل خرٌطة استخدام أن إلى الباحثة وتشٌر     

 المفاهٌمً الجانب بٌن الربط خالل من االجتماعً والتفاعل النشاط وزٌادة بٌنهن االٌجابً التفاعل

 قبل من تعلمها المراد المهارة تفاصٌل خطوات شةومناق ستفسارواال البحث خالل من وذلك ، واالجرائً

 الى الوصول أجل من التعلٌمً النشاط خالل من وذلك ، أخرى جهة من المعلمة مع و جهة من الطالبات



 
 ( عهٗ انتحصٛم انًعزفٙ ٔيستٕٖ األداء انًٓبر٘ نبعط يٓبراث انٕٓكٙ نطبنببث كهٛت انتزبٛت انزٚبظٛت ببالسكُذرٚتVأثز استخذاو خزٚطت انشكم )
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 توسٌع فً ومؤثر ٌجابًا دور العوامل ذهوله ،( عملً) تطبٌقً بشكل تنفٌذه ثم من و النهائً و األمثل الحل

 فً المعلومات تثبٌت الى وبالتالً  ، ووضوحها المهارة تفاصٌل معرفة أجل من الطالبات مفاهٌم و مدارك

 بشكل تطبٌقها فً أنعكس وبالتالً للمعلومات أستجابتهن سرعة الى أدت المنظمة العملٌة وهذه ، ذاكرتهن

 للمركب البسٌط ومن للصعب السهل من التدرج فٌها روعً التً المهارٌة التدرٌبات لمجموعة مثالً

 تعلم و إكتساب إلى أدى الذي األمر الصحٌحة األداء مرات عدد وتسجٌل واالحداث االشٌاء بٌن الربطو

 .الدراسة عٌنة ألفراد (البحث قٌد (المهارات
 

 ،(21( )1021) أحمد وصفاء ،(11( )1028) رفعت محمود من كل دراسة نتائج مع ذلك وٌتفق     

 المجموعات تفوق على أسفرت والتً( 2٩( )1008) حمدم وفاطمة ،( 1٩( )1021) هللا عبد ومختار

 واستخدام أفضل وفهم بالمعلومات االحتفاظ خالل من( V) الشكل باستخدام لها التدرٌس تم التً التجرٌبٌة

 .المختلفة لألنشطة المهاري باألداء المرتبطة للمعرفة أنشطة

روق دالة احصائٌاا بٌن متوسطى " توجد فوبذلك ٌتحقق صحة كل من الفرض الثانً الذي ٌنص على 

درجات القٌاسٌٌن القبلً والبعدي فً مستوى األداء المهاري للطالبات عٌنة البحث ولصالح القٌاس 

" توجد نسبة تحسن فً مستوى األداء المهاري  للطالبات فً  وأٌضاا الفرض الثالث ونصهالبعدي " 

 المهارات )قٌد البحث("
 

- 

 
 (2) شكل

 ( البحث قٌد) المهارٌة االختبارات فً والبعدي القبلً ٌنالقٌاس متوسطً نبٌ الفروق داللة
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 االستخالصبث:

 فٟ ضٛء أ٘ذاف اٌجؾش ٚفشٚضٗ رٛصٍذ اٌجبؽضخ إٌٝ ِب ٠ٍٟ:     

 اسرفبع ِغزٜٛ اٌزؾص١ً اٌّؼشفٟ ٌٍطبٌجبد ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِمشس اٌٙٛوٟ. -8

 خ فٟ االخزجبساد اٌّٙبس٠خ.اسرفبع ِغزٜٛ األداء اٌّٙبسٞ ٌٍطبٌجبد ػ١ٕخ اٌذساع -9

اسرفبع ٔغت اٌزؾغٓ ٌٍطبٌجبد ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِغزٜٛ اٌزؾص١ً اٌّؼشفٟ ٚاألداء اٌّٙبسٞ ٔز١غخ  -:

 ( فٟ اٌزذس٠ظ.Vاعزخذاَ خش٠طخ اٌشىً )

 انتٕصٛبث:

( فٟ رذس٠ظ ِمشس اٌٙٛوٟ ثغبٔج١ٗ اٌّٙبسٞ ٚإٌظشٞ ٌطبٌجبد اٌفشلخ األٌٚٝ Vرطج١ك خش٠طخ اٌشىً ) -8

 ٚاٌفشلخ اٌضبٌضخ )شؼجخ اٌزؼ١ٍُ( ثبٌى١ٍخ. )ر١ّٙذٞ(

( ػٍٝ ٔٛارظ رؼٍُ اٌٙٛوٟ ٚاألٔشطخ Vإعشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌجؾٛس ٌٍزؼشف ػٍٝ رأص١ش خش٠طخ اٌشىً ) -9

 اٌش٠بض١خ األخشٜ.
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 المراجــــع قائمـــة

 :العربٌة باللغة المراجع: أوالا 

 الرٌاضٌة التربٌة تدرٌس طرق فً الحدٌثة االتجاهات (1000) عزالدٌن أحمد النجا أبو  .8

 المنصورة - األصدقاء دار
 

 على الحركً التوافق مكونات لتنمٌة برنامج تأثٌر (:1008) النور أبو محمد السٌد  .9

 لدى الهوكً فً المركبة المهارات بعض أداء مستوى

 رسالة ، بالمنصورة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة طالب

 جامعة ، ٌةالرٌاض التربٌة كلٌة ، منشوره غٌر دكتوراه

 .المنصورة
 

 – المعارف منشأة – والتدرٌبٌة العلمٌة األسس المٌدان هوكً (:1008) فرج ودٌع إٌلٌن  .:
 .اإلسكندرٌة

 

 

 لمهارة تعلٌمً برنامج لتصمٌم كأساس المٌكانٌكٌة الخصائص (:1005) أحمد فارس أٌمن  .;
 رسالة – المٌدان هوكً فً للعصا المسطح بالوجه الكرة ضرب
 – القاهرة بنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – منشورة غٌر هدكتورا
 .حلوان جامعة

 

 الهجومٌة المهارات ببعض المرتبطة الحركٌة القدرات (:1024) جوده أحمد بوسً  .>

 باالسكندرٌة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة لطالبات الهوكً فً

 كلٌة ، منشوره غٌر دكتوراه رسالة ،( عاملٌة دراسة)

 .االسكندرٌة جامعة ، للبنات الرٌاضٌة التربٌة
 

 بعض تحسٌن على المركبة الحركٌة األداءات فعالٌة (:1021) جوده أحمد بوسً  .=

 التربٌة كلٌة لطالبات الهوكً فً الهجومٌة المهارات

 غٌر ماجستٌر رسالة  باالسكندرٌة – الرٌاضٌة

 جامعة ، للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ، منشوره

 .االسكندرٌة
 

 ، زٌتون حسٌن حسن  .7

 زٌتون الحمٌد عبد كمال

 – 1ط – البنائٌة النظرٌة منظور من والتدرٌس التعلٌم (1002)

 القاهرة – الكتب عالم
 

 ، زٌتون حسٌن حسن  .1

 زٌتون الحمٌد عبد كمال

 دار –( وتربوي اٌسٌمولوجً) منظور البنائٌة (1002)

 القاهرة  المعارف
 

 .القاهرة – العربً الفكر دار – المٌدان ًهوك (:1009) وأخرون رشدي أحمد حنان  .1
 

 – الحس االدراك لقدرات اختبارات بطارٌة بناء (:1008) حلمً حسن سمٌر  .81
 غٌر ماجستٌر رسالة - المٌدان هوكً لالعبً حركً

 جامعة – القاهرة بنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة  منشورة
 . حلوان
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– 1ط – العلوم تدرٌس طرائق فً دٌثةح استراتٌجٌات (2999) جاللة أبو حمدان صبحً  .88

 .الكوٌت – للنشر الفالح مكتبة
 

 على( V) الشكل خرائط معدة تعلٌمٌة برمجٌة تأثٌر (1023) لطفً أحمد صفاء  .89

 – الٌد كرة مهارات لبعض والمهاري المعرفً الجانب

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة - منشورة غٌر ماجستٌر رسالة

 طنطا جامعة
 

 – 1 ط – للنشر المسٌرة دار – للجمٌع العلوم تعلٌم (1008) خطابٌة محمد هللا عبد  .:8

 عمان
  

 أسالٌب) والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة فً والتعلٌم التدرٌس (2993) حسن الكرٌم عبد عفاف  .;8

 – المعارف منشأة –( تقوٌم - استراتٌجٌات

 .االسكندرٌة
 

 التحصٌل فً (V) الشكل استراتٌجٌة استخدام تأثٌر (1001) فلٌفل محمد فاطمة  .>8

 كرة مهارات لبعض المهاري األداء ومستوى المعرفً

 – األساسً التعلٌم من الثانٌة الحلقة لتلمٌذات السلة

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – منشورة غٌر ماجستٌر رسالة

 المنٌا جامعة
  

 السالم عبد فوزي  .=8
 الشربٌنً

 لتنمٌة والتعلم التعلٌم التدرٌس واستراتٌجٌات طرق (1022)
 والتعلٌم الجامعً قبل ما بالتعلٌم المتعددة الذكاءات
 .المنصورة – والنشر الكتاب مركز –الجامعً

 

 ، حسٌن حسن قاسم  .87
 ٌوسف المهشهش فتحً

 مجال فً وخصائصه سماته الرٌاضً الموهوب (1000)
 .عمان – الفكر دار – الرٌاضً التدرٌب

 
 كلٌة – ومداخلها استراتٌجٌاتها نماذجها عضوب البنائٌة (1022) حسام عبدهللا لٌلى  .81

 شمس عٌن جامعة – البنات
 

 ، 1ط ، التدرٌس وطرق المناهج فً مصطلحات (:1000) علً السٌد محمد  .81

 .المنصورة
 

 ، زغلول سعد محمد  .91

 هرجه أبو حلمً مكارم

 – الرٌاضٌة التربٌة فً وأسالٌب التعلٌم تكنولوجٌا (1002)

 .قاهرةال – للنشر الكتاب مركز
 

 للطباعة آٌه مركز ، الهوكً لالعبً الشامل االعداد (:1005) الشاذلً هللا عبد محمد  .98

 .والكمبٌوتر
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 – المندمجة – المركبة الحركٌة األداءات بعض تطوٌر (:1003) الشاذلً هللا عبد محمد  .99

 التربٌة بحوث مجلة ، الهوكً العبً لدى الهجومٌة

 بنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة السادس، المجلد ، الشاملة

 .الزقازٌق جامعة

 

 – الفرقان دار – المٌدان هوكً فً والتطبٌق النظرٌة (:1005) الشحات محمد محمد  .:9
 .المنصورة

 
 جوانب على”  V”  الشكل استراتٌجٌة استخدام تأثٌر (1021) أحمد رفعت محمود  .;9

 من الثانٌة للحلقة الطائرة كرة مهارات بعض تعلم
 كلٌة – منشورة غٌر ماجستٌر رسالة - األساسً التعلٌم
 الشٌخ كفر جامعة – الرٌاضٌة التربٌة

 
 األداء مستوى على (V) الشكل استراتٌجٌة فعالٌة (1023) عطٌتو هللا عبد مختار  .>9

 التربٌة بدرس القدم كرة مهارات لبعض المهاري

 األساسً التعلٌم من الثانٌة الحلقة تالمٌذ لدى الرٌاضٌة

 الرٌاضٌة التربٌة كلٌة – منشورة غٌر ماجستٌر رسالة

 الوادي جنوب جامعة
 

 ،جوٌن جوزٌف نوفاك  .=9

 ٌوب

 عصام وأحمد الشافعً أحمد ترجمه – تتعلم كٌف تعلم (2994)

 سعود الملك جامعة – الرٌاض الصفدي
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