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  تأثیر استخدام شبكة التواصل االجتماعي علي مستوي األداء التدریسي
  في التدریب المیدانيكرة السلة  لبعض مھارات

  * د. الشیماء عبد الفتاح الخفیف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البحث: ومشكلة مقدمةـ 

ابي یتطلب ضرورة البحث عن استراتیجیات تدریس تسـاعد إن إعداد المتعلم القادر علي القیام بدور ایج

المتعلم علي بنـاء معنـي لمـا یتعلمـه وتنمـي فیـه قدرتـه علـي حـل المشـكالت ، فیعتمـد علـي نفسـه فـي الـتعلم وال 

  ) ٥٣:  ١ینتظر أن یقدم له المعلم الحلول الجاهزة للمشكالت العلمیة التي تواجهه.   ( 

والتشویق بین س�رعة انتق�ال الك�رة ب�ین باإلیقاع السریع التي تتمیـز  لعابتعتبر لعبة كرة السلة من األو 

من محاورة وتمریر وتصویب فتنفیذ تمریرات  مما یتطلب أن یؤدي جمیع الالعبین المھارات األساسیةالفریقین 

ي مــن خاللهـا أن یــؤدي الالعــب نســبة تصــویب عالیـة واختــراق الســلة للمنــافس فــ عجیـدة ومحــاورة فعالــة تســتطی

، لــذا فــإن االرتقــاء بمســتوي الطالــب فــي كــرة الســلة یــرتبط بسلســلة  النهایــة هــو الهــدف مــن كــل هــذه المهــارات

البــرامج المناســبة للمراحــل  إعــدادعلمیــة تشــمل عملیــات  أســسمتصــلة ومتكاملــة مــن المراحــل التــي تبنــي علــي 

  )٣٨:  ٧(. السنیة المختلفة

علــي التربیـــة  واإلشــرافلبــات كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي مهنــة التـــدریس لطا الباحثــةومــن خــالل عمــل 

التحصیل المعرفي  اختبارمن خالل استخدام المعرفي والمهاري للطالبات و  انخفاض المستويالعملیة الحظت 

وقبــل  األولعلــي طالبــات الفرقــة الثالثــة فــي بدایــة الفصــل الدراســي وتــم تطبیقــه  الباحثــة للمهــارات الــذي أعدتــه

عــدم تحقیــق  إلــيذلــك  الباحثــة أرجعــتوقــد ، قــد بلغــت نســبة تحصــیلهم المعرفــي ضــعیفة العملیــة بدایــة التربیــة 

التربویــة الموضــوعة للمنهــاج مــن خــالل البرنــامج التقلیــدي لتعلــیم مهــارات كــرة الســلة المقــرر تدریســها  األهــداف

 یسـتطعن أداء المهـارات هنـاك العدیـد مـن الطالبـات الالتـي ال أن الباحثـةوالحظت  اإلعدادیةلطالبات المرحلة 

عـدم القـدرة علـي الـتعلم  أن الباحثـةوتـري ، بالطریقـة الصـحیحة أثنـاء عملیـة التعلـیم المقـررة بـالمنهج  األساسیة

ث حی اإلسبوعیةعدم كفایة عدد الساعات ولناتج عن دراسة كرة السلة لترم واحد فقط خالل العامین الجامعیین 

الفـروق الفردیـة وكـذلك  لمراعـاةالـذي ال یعطـي الوقـت الكـافي للمعلـم  األمـر تدرس الطالبة ساعة واحد أسـبوعیاً 

رؤیــة النمــوذج بشــكل  أوالســلیم للمهــارة  األداء أســلوبیــوجهن صــعوبة فــي فهــم  أوقــد ال یتــابع الــبعض الشــرح 

كــي الحر  األداءبهــا ممــا قــد یــؤثر فــي قــدرتهن علــي  واإللمــامصــحیح وبالتــالي تــنخفض دافعیــتهن لــتعلم المهــارة 

والتـي تختلـف فـي  األساسـیةالحركیة التي تحتـوي علـي العدیـد مـن المهـارات  األنشطةونظرا الن كرة السلة من 

لصحیح ومن ثم رفع مستوي ا لألداءفترة من التعلیم والتطبیق للوصول  إليدرجة صعوبتها ولذلك فهي تحتاج 

  عن طریق احدي  لیهم في التدریب المیدانيإلي تدریس منهج كرة السلة المقرر ع الباحثةلذا اتجهت ، األداء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة مدینة السادات –كلیة التربیة الریاضیة  – نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمدرس بقسم 
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فـي الـتعلم فـي مجـال التربیـة الریاضـیة باعتبارها أسلوب مسـتحدث  what Sappاالجتماعي شبكات التواصل 

إلجـراء الدراسـة الباحثـة  أمال في تحقیق األهداف المرجوة من العملیة التعلیمیـة بشـكل أفضـل األمـر الـذي دفـع

قة و  الحالیة   .التالمیذ بصورة أفضل لتعلمیمیة مشوقة تثیر دافعیتهم المادة التعلتجعل  بسیطةبطرٍق مشوِّ

التواصــل اســتخدام شــبكة  ي تنصــب حــول التعــرف علــى مــدى تــأثیرالحــالي والتــومــن هنــا كانــت فكــرة البحــث 

   االجتماعي علي مستوي األداء التدریسي لبعض مهارات كرة السلة في التدریب المیداني

،  طالبـات التربیـة العملیـةوبناءًا على ذلك تتضح أهمیة البحث في أنه محاولٍة لتوظیف التكنولوچیا فـي خدمـة 

لتعلــیم بعــض  what Sapp ســتخدام برنامـــجهــذه الدراســـة ُتعـــد مــن الدراســـات التــي تقـــوم علــى اوبالتــالي فــإن 

قـوم یو ، Lap top المحمـول الحاسـب اآللـي أو  الهـاتف المحمـول مـن خـالل المهـارات األساسـیة فـي كـره السـلة

للمهــارات قیــد البحــث المرئــي البرنــامج مــن خــالل مشــاهدة والصــوتیة  علــى اســتخدام المــؤثرات المرئیــةالبرنــامج 

وتوظیــف ذلـك فـي التقلیــد ك المهارات (مـؤثرات صـوتیة) ، (مؤثرات مرئیة) ، واالستماع إلى وصفًا تفصیلیًا لتل

  .الملعب والممارسـة الفعلیة من خالل التطبیـق العملي للمهارات قید البحث في

  أھداف البحث: ـ

لتعلــیم بعــض المهــارات )  what Sappاعي (شــبكة التواصـل االجتمــتصـمیم برنــامج تعلیمــي باســتخدام  -١

 .لطالبات التدریب المیدانيفي كرة السلة المقررة األساسیة 

لــدي طالبــات التــدریب مهــارات كــرة الســلة لالتدریســي  األداءعلــي التعلیمــي التعــرف علــي تــأثیر البرنــامج  -٢

 .المیداني

ومســتوي التحصــیل كــرة الســلة بعــض مهــارات مســتوي أداء التعــرف علــي تــأثیر البرنــامج التعلیمــي علــي  -٣

 .طالبات التدریب المیدانيالمعرفي ل

  البحث: ـ فروض

( باســتخدام  للمجموعــة التجریبیــةالبعــدي)  –(القبلــي  نتوجــد فــروق دالــة إحصــائیة بــین متوســطي القیاســیی -١

what Sapp بعض المهــــارات لــــوالتحصــــیل المعرفــــي واألداء المهــــارى  األداء التدریســــي) فــــي مســــتوي

 .( قید البحث ) لصالح القیاس البعدي األساسیة

( الطریقـــة  للمجموعــة الضــابطةالبعــدي)  –(القبلــي  نتوجــد فــروق دالــة إحصــائیة بــین متوســطي القیاســیی -٢

المهـارات األساســیة ( لــبعض والتحصـیل المعرفـي فـي مســتوي األداء التدریسـي واألداء المهــارى التقلیدیـة ) 

 .قید البحث ) لصالح القیاس البعدي

 تین التجریبیـة والضـابطة فـي مسـتويللمجمـوع ینالبعـدی ند فروق دالة إحصائیة بین متوسطي القیاسییتوج -٣

المهـــــارات األساســـــیة لصـــــالح المجموعـــــة  لـــــبعضوالتحصـــــیل المعرفـــــي األداء التدریســـــي واألداء المهـــــارى 

  .التجریبیة

  المستخدمة: تالمصطلحا ـ

  -:األداء التدریسي -
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 –التنفی�ذ  –التي یقوم بھا المعلم قبل الحص�ة وأثناءھ�ا وتش�مل التخط�یط  سلسلة اإلجراءات والممارسات

  .إدارة الصف وضبطھ ، السلوك الشخصي للمعلم والعالقة المتبادلة بینھ وبین التالمیذ داخل الملعب –التقویم 

)١٣٩:  ٨(  

  إجراءات البحث:

  : منھج البحث:  أوالً 

بأح���د  تئمت���ة لطبیع���ة ھ���ذه الدراس���ة ، وق���د اس���تعانلمال الم���نھج التجریب���ي نظ���راً  ةالباحث��� تماس���تخد

  .القبلي والبعدي القیاس مستخدماً لمجموعتین إحداھما تجریبیة واآلخري ضابطة التجریبیة التصمیمات 

  البحث: : مجتمع ثانیاً 

طالب�ات الفرق�ة الثالث�ة بكلی�ة التربی�ة الریاض�یة بجامع�ة م�ن  بالطریق�ة العمدی�ةالبحث  مجتمعتم اختیار 

  ي مدارس مختلفة بمحافظة المنوفیة.علللتدریب المیداني ) طالبة تم توزیعھم ٩٨ات والبالغ عددھن (الساد

  عینة البحث::  اً ثالث

) طالب�ة م�ن مجتم�ع البح�ث ٢٠طالبة وق�د اختی�ر () ٤٠على (ریقة العمدیة عینة البحث بالط الباحثةاختارت 

المؤمنین  أم( مدرسة إحداھما تجریبیة جموعتین تم توزیعھم علي م م٢٠١٦ / ٢٠١٥ جامعيللعام الیمثلون 

 ) طالب�ات ،١٠( مدرسة الحدیث�ة بن�ات بمن�وف ) ق�وام ك�ل مجموع�ة (واآلخري ضابطة بمنوف )  اإلعدادیة

م��ن مجتم��ع  ) طالب��ات١٠( ، ) طالب��ات م��ن الفرق��ة الرابع��ة١٠) طالب��ة (٢٠وبل��غ ع��دد العین��ة االس��تطالعیة (

   .الثبات ) –لك إلجراء المعامالت العلمیة ( الصدق البحث وخارج العینة األساسیة وذ

  تجانس عینة البحث:

للتأكد من وقوعھ�ا تح�ت المنحن�ى  ) طالبة٤٠بإیجاد التجانس لعینة البحث ككل والبالغ عددھا ( الباحثةوقد قامت 

  ).١) وذلك ما یوضحھ جدول (الوزن –الطول  –اإلعتدالى وذلك في متغیرات (السن

ألفراد عینة البح�ث والمعرفیة  في المتغیرات المھاریةبإیجاد التجانس لعینة البحث  ةثالباحقامت كذلك 

  .) ٢جدول (  وذلك ما یوضحھ

  ) ١جدول ( 

  التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في متغیرات

  ٤٠ن=                                          "الطول ـ الوزن  –السن "            

  حدة القیاسو  المتغیرات
االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة

  المعیاري
  االلتواء

  الوسیط  المتوسط

 0.63 0.95 19.50 19.30  السنة  السن
 0.17 4.32 163.00 163.25  السنتمتر  الطول
 0.16 8.11 59.00 58.56  الكیلو جرام  الوزن
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" ، حیث أن  الوزن  –الطول  –لسن تغیرات " ا) تجانس أفراد عینة البحث في م ١یتضح من الجدول (  

) مما یعني إعتدالیة توزیع أفراد عینة البح�ث ف�ي تل�ك ٣(± قیم معامالت االلتواء لتلك المتغیرات تنحصر بین 

  المتغیرات.

  ) ٢جدول ( 

  المستخدمة التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في االختبارات

  ٣٥ن=                                                                                                 

  والمعرفي المھاریةاالختبارات 
وحدة 
  القیاس

االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة
  المعیاري

  االلتواء
  المنوال  الوسیط  المتوسط

 1.13 2.44 7.44 8.77 9.87  الثانیة  المحاورة
 0.34 3.65 27.00 33.00 32.00  درجة  التمریرة الصدریة
 1.18 2.83 11.00 11.00 11.33 درجة  التمریرة المرتدة

 1.18 0.71 3.00 3.00 2.50 درجة  الرمیة الحرة
 0.48 0.52 1.00 1.00 1.40  درجة  التصویب من القفز
 1.08 1.16 4.00 4.00 4.00  درجة  یمین التصویبة السلمیة

 0.89 1.43 4.00 4.00 3.40  درجة  التصویبة السلمیة شمال
 0.10 1.37 10.00 11.00 11.10  درجة  المستوي المعرفي

 0.51 1.42 11.00 11.00 10.70  درجة  األداء التدریسي

ختب�ارات الت�واء لجمی�ع ا، حی�ث أن ق�یم مع�امالت االل ن�ة البح�ث) تج�انس أف�راد عی ٢ یتضح م�ن الج�دول (

  .ث في تلك االختبارات) مما یعني إعتدالیة توزیع أفراد عینة البح٣(± تنحصر بین 

  تكافؤ العینة : -

للتأكد من تقارب المستویات بین مجموعتي البحث ، تم ضبط المتغیرات ذات العالقة بین مجم�وعتي البح�ث 

حھ الجدول التالي :   ، وھو ما یوضِّ

  ) ٣جدول ( 

  المستخدمة في االختبارات متوسطات القیاسات القبلیةدالله الفروق بین 

  ١٠= ٢=ن١ن                    للمجموعتین التجریبیة والضابطة                                    

  والمعرفي المھاریةاالختبارات 
وحدة 
 القیاس

 الضابطةالمجموعة  المجموعة التجریبیة
  متوسط الفروق

 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 0.89 0.40 1.32 9.80 0.52 9.40 الثانیة  المحاورة
 0.89 0.50 5.09 24.10 4.93 24.60  الدرجة  التمریرة الصدریة
 0.98 1.10 1.37 9.90 3.26 8.80  الدرجة  التمریرة المرتدة

 1.05 0.30 0.57 1.90 0.70 1.60  الدرجة  الرمیة الحرة
 0.33 0.10 0.79 2.20 0.57 2.10  الدرجة  التصویب من القفز

 0.00 0.00 0.52 2.60 0.70 2.60  درجةال  التصویبة السلمیة یمین
 0.00 0.00 0.52 2.40 0.52 2.40  درجةال  التصویبة السلمیة شمال

 0.84 0.70 1.58 11.60 2.13 10.90  الدرجة  المستوي المعرفي
 1.41 1.30 1.83 12.00 2.26 10.70  درجةال  األداء التدریسي

  ٢.٠٧) =  ٠.٠٥* قیمة " ت " الجدولیة عند مستوى معنویة ( 
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" ت " الجدولی�ة  ف�ي جمی�ـع المتغی�رات الس�ابقة مم�ا  <أن قیم�ـة " ت " المحس�وبة )  ٣( ح من ج�ـدول یتضـ

  یدل علـى عدم وجود فروق دالة إحصائیاً مما یعنى التكافـؤ بین مجموعتي البحـث.

  : أدوات ووسائل جمع البیانات : اً رابع

أن تتوافر  ةالباحث البحث إلى وسائل وأدوات راعت لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بهذا ةالباحث استندت  

  :فیها الشروط التالیة

 .أن تكون سهلة التنفیذ وأن تتوافر أجهزة القیاس  

 .أن تكون فعالة في تشخیص الجوانب المحددة للبحث  

  الثبات). - (الصدقأن تتوافر فیها المعاییر العلمیة 

  المقابالت الشخصیة : -٢

وعددھم وطرق التدریس ة لسلكرة ااستطالع رأى الخبراء في مجال ارات بتصمیم استم ةالباحث تقام

  :) وذلك لتحدید ١مرفق ( ) خبراء  ٣ (

  .تتناسب مع عینة البحث التيوالمعرفي  المھاریةاالختبارات  -

  استمارة تقییم مستوي أداء الطالبة في المھارات قید البحث. -

  ) ٤مرفق ( . المقترح محتویات البرنامج -

  األدوات واألجھزة المستخدمة في البحث: -٣

   -تم استخدام األدوات واألجھزة التالیة :

ك�م ١أساتیك ، حبال ، كرات طبیة اقل م�ن ریستامیتر لقیاس الطول ،  ن الكتروني لقیاس الوزن ، جھازمیزا -

 للقی�اس ، ت�دریجش�ریط ،  ساعة إیقاف لقیاس ال�زمن،  حائط وطباشیر ، قانونیة ةسلة ، كرات سلملعب كرة ، 

  . Lap top، جھاز كمبیوتر محمول محمولال الھاتف ، ، أقماع منقلة على الحائط

  استمارات البحث : - ٤

  :استمارات تسجیل البیانات الخاصة بأفراد البحث  -

بتصمیم استمارات لتسجیل القیاسات الخاصة بالبحث بحیث تتوافر فیھا البس�اطة وس�ھولة  ةالباحث تقام

  : یلين أجل تجمیع البیانات وجدولتھا تمھیداً لمعالجتھا إحصائیاً وھى كما دقة التسجیل م

 ). الوزن –الطول  –متغیرات (السن  استمارة تسجیل قیاسات -

  .والمعرفیة االختبارات المھاریة استمارة فردیة لتسجیل قیاسات -    

  ) ٥ ( مرفق   الخارجي. لموجھواعضو ھیئة التدریس الخاصة باستمارة تقییم األداء التدریسي  -

  : المعامالت العلمیة لالختبارات المستخدمة : اً خامس

  -:والمعرفیة المھاریةصدق االختبارات  -١

ع��ن طری��ق واختب��ارات األداء التدریس��ي للمھ��ارات والمعرفی��ة  المھاری��ةت��م حس��اب ص��دق االختب��ارات 

، تمثل المجموعة األولى  طالبات) ١٠ا (تین بلغ قوام كل منھحساب صدق التمایز وذلك بتطبیقھا على مجموع
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م�ن مجتم�ع  طالب�ات الفرق�ة الثالث�ةبینم�ا تمث�ل المجموع�ة الثانی�ة ( المجموعة الممیزة )  طالبات الفرقة الرابعة

لالختب�ارات  م ٢٠١٥/  ٩/  ١٩ س�بتالوذل�ك ی�وم  ة الغی�ر ممی�زة)( المجموع�البحث وخارج العینة األساسیة 

أم��ا اختب�ارات األداء التدریس��ي ی��وم بكلی��ة التربی�ة الریاض��یة بجامع��ة الس�ادات ، رف�ي المھاری�ة واالختب��ار المع

داللة الفروق بین المجموعتین (الممیزة وغیر الممیزة) في  اوالجدول التالي یوضح،  م٢٠١٥/  ٩/  ٢٠األحد 

  .واألداء التدریسي والمعرفیة المھاریةاالختبارات 

  ) ٤جدول ( 

  الممیزة وغیر الممیزةوعتین مجمداللة الفروق بین ال

                             ١٠=  ٢= ن  ١ن                            المستخدمة في االختبارات                   

  االختبارات
وحدة 
 القیاس

 المجموعة غیر الممیزة المجموعة الممیزة
  متوسط الفروق

 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 4.09 3.21 2.44 9.87 0.42 6.66 الثانیة  المحاورة
 3.05 4.40 3.14 28.10 3.31 32.50  الدرجة  التمریرة الصدریة
 4.33 10.10 3.06 11.60 6.22 21.70  الدرجة  التمریرة المرتدة

 7.38 2.20 0.52 1.60 0.79 3.80  الدرجة  الرمیة الحرة
 4.70 1.40 0.70 2.40 0.63 3.80  الدرجة  التصویب من القفز

 4.38 1.40 0.42 2.80 0.92 4.20  درجةال  التصویبة السلمیة یمین
 2.45 1.00 0.53 2.50 1.18 3.50  درجةال  التصویبة السلمیة شمال

 9.02 5.40 1.49 11.30 1.16 16.70  الدرجة  المستوي المعرفي
 8.33 5.70 2.01 10.50 0.79 16.20  الدرجة  األداء التدریسي

  ٢.٤٥) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( * " ت " الجدولیة عند 

الممی�زة ف�ي بین المجموعتین الممیزة وغیر  ةداللة إحصائیذات ) وجود فروق  ٤یتضح من جدول ( 

) مم�ا ٠.٠٥دالل�ة (" المحسوبة أكبر من قیمتھ�ا الجدولی�ة عن�د مس�توى  ت ، حیث أن قیم " السابقةختبارات الا

  ارات تستطیع التمییز بین األفراد وھذا یعنى صدق ھذه االختبارات.یدل على أن ھذه االختب

  : اتثبات االختبار -٢

باس�تخدام واختب�ارات األداء التدریس�ي للمھ�ارات والمعرفی�ة  المھاری�ةد معامل ثبات االختبارات تم إیجا

م�ن مجتم�ع البح�ث  طالب�ات) ١٠) عل�ى عین�ة قوامھ�ا ( test–retestطریقة تطبیق االختبار وإعادة تطبیق�ة ( 

نتائج االختبارات الخاصة بالص�دق  ةالباحث ت( المجموعة الغیر ممیزة ) ، وقد اعتبروخارج العینة األساسیة 

بإع��ادة تطبی��ق االختب��ارات تح��ت نف��س الظ��روف  تللمجموع��ة غی��ر الممی��زة بمثاب��ة التطبی��ق األول ، وق��د قام��

لالختب�ارات المھاری�ة  م٢٠١٥/  ٩/  ٢٦ س�بتلك ی�وم الالتطبیق األول وذ ) أیام من ٧وبنفس التعلیمات بعد ( 

/  ٩/  ٢٧أم��ا اختب��ارات األداء التدریس��ي ی��وم األح��د ، بكلی��ة التربی��ة الریاض��یة بالس��ادات  واالختب��ار المعرف��ي

  والجدول التالي یوضح معامالت االرتباط بین التطبیقین األول والثاني. ،  م٢٠١٥

  )٥جدول (

  التطبیق األول والثانيمعامل ارتباط الثبات بین 
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  ١٠=ن                                المستخدمة الختباراتل                      

 االختبارات
  قیمة التطبیق الثاني التطبیق األول

 ع  سَ  ع  سَ  " ر " المحسوبة

 0.72 0.58 9.17 2.44 9.87  المحاورة
 0.77 3.10 29.60 3.14 28.10  التمریرة الصدریة
 0.87 2.58 12.70 3.06 11.60  التمریرة المرتدة

 0.89 0.42 1.80 0.52 1.60  الرمیة الحرة
 0.90 0.53 2.50 0.70 2.40  التصویب من القفز

 0.75 0.48 2.70 0.42 2.80  التصویبة السلمیة یمین
 0.55 0.52 2.60 0.53 2.50  التصویبة السلمیة شمال

 0.72 1.49 11.30 0.85 11.50  المستوي المعرفي
 0.63 2.35 10.80 2.01 10.50  األداء التدریسي

 ٠.٥٧) = ٠.٠٥مستوى معنویة (* " ر " الجدولیة عند           

" ر " الجدولی�ة ف�ي جمی�ع االختب�ارات الس�ابقة مم�ا ی�دل  >أن قیم�ة " ر " المحس�وبة )  ٥( یتضح من ج�دول 

وج�ود ارتب�اط ب�ین التطبی�ق األول والث�اني وبالت�الي ثب�ات  علـى أن قیمـة  " ر " دالة إحصائیاً وھذا یش�یر إل�ى

  .االختبارات

  -:علیميتصمیم البرنامج التخطوات  - سادساً 

عن�د بن�اء البرن�امج )  what Sappبرنام�ـج ش�بكة التواص�ل االجتم�اعي (عل�ى اس�تخدام  الباحث�ة وق�ع اختی�ار

علیم تعضیداً للنظرة الحدیثة في التھج المدرسي بالمنفي كرة السلة ة رالمقرالمقترح لبعض المھارات األساسیة 

قة وممتعة بقدر اإلمكان . والتي تُنادى بالتعلیم   بطرٍق مشوِّ

استخداماً البرامج حیث أنھا تُعد من أسھل وأكثرھا )  what Sappبرنامـج (وقد تم تصمیم البرنامج باستخدام 

طوات العلمیة الخاص�ة بعملی�ة بن�اء البرمجی�ات التعلیمی�ة وذل�ك الخ الباحثة، وقد اتبعت  الطالباتوشیوعاً بین 

البرن�امج عل�ى األس�ـس والخط�وات  الباحث�ةعن طریق المسح المرجعي للمراج�ع ، وف�ى ض�وء ذل�ك وض�عت 

  اآلتیة:

  :األھداف العامة للبرنامج -

 األداءعل��ى  ومعرف��ة تأثیرھ��ا )  what Sapp ش��بكة التواص��ل االجتم��اعي (اس��تخدام البرن��امج إل��ى یھ��دف 

  .( قید البحث ) في التدریب المیدانيفي كرة السلة  األساسیةالمھارات  بعضلواألداء المھارى  التدریسي

    أسس وضع البرنامج التعلیمي: -

  عند بناء وتصمیم البرنامج التعلیمي وقبل تطبیقه على العینة األتي: الباحثة راعت

 .أن یتناسب محتواه مع الهدف من البرنامج 

 للتعلم.  تتحدى محتویات البرنامج قدراتهم بما یسمح باستثارة دافعیتهن أن 

 الالزمة لتنفیذ البرنامج. تتوفیر المكان المناسب واإلمكانیا 

 من والسالمة عند تطبیقهمراعاة عوامل األ. 
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 مج عامل التشویق واإلثارةمراعاة أن یحقق البرنا. 

 .أن یتمیز البرنامج بالبساطة والتنوع 

  التدرج من السهل إلى الصعب.مراعاة 

  التلمیذاتومع  امع ذاته الطالبةأن تحقق محتویات البرنامج تكامل الشخصیة من حیث عالقة. 

  المرحلة الثانیة (التصمیم)

  عند تصمیم البرنامج اآلتي : وقد راعت الباحثة

 قة.وبطریقة مشوقه ومتناس الكاملة من البرنامج عن طریق التنظیم الجید له االستفادة 

 أشكاله بحیث تكون مناسبة للمهارات المختلفةو  اختیار ألوان العرض. 

  من المهارة.الجزء المراد تعلیمة  یالئمتصمیم البرنامج بحیث 

 مراعاة مبدأ التدرج في التعلم من السهل للصعب. 

 لبرنامج.من خالل تصمیم ا الباحثةته وى البرنامج المصمم وهذا ما راعحداثة محت 

  ى البرنامج التعلیمي:تنظیم محتو  -

تنفیذ و بها  خاصةووضع فیدیوهات لشرح المهارات البرنامج تصمیم ل يبالتنسیق مع الفن ةالباحث قامت

البرنامج  محتوي تنسیقبالحصة و ي داخل الجزء التعلیمي والتطبیق مهارةالخاصة بكل التمرینات المقترحة 

  .التطبیققبل البدء في  التعلیمى

 لبرنامج:المحتوى التعلیمى ل .١

  :لوحدات التعلیمیة والتي تشمل علىاب ي للمهارات المختارة "قید البحث"ویشتمل المحتوى التعلیم 

 .عرض نموذج ألداء المهارة 

 .الخطوات الفنیة والقانونیة الخاصة بكل مهارة 

 .الجزء التعلیمي 

 یتم تعلیمها في الحصة الذي یتناسب مع المهارة التي الجزء التطبیقي.  

  - :لبرنامج المقترحیع الزمني لالتوز  -

أسبوعیًا أي أن  تینوحدع بواقع ) أسابی١٠بإعداد البرنامج التعلیمى بحیث یشتمل على ( الباحثة تقام     

ویشتمل التعلیمي والتطبیقي ) بالحصة  ء( الجز  ق٢٠ن الوحدة زم ، ) وحدة تعلیمیة١٨البرنامج یشتمل على (

  .للبرنامج المقترح إلتقانها وتحسین األداء ، والجدول یوضح التوزیع الزمنيتعلیمیة  ) مهارات٧البرنامج على (

  )٦جدول (

  المقترحالتعلیمي التوزیع الزمني للبرنامج 

  التوزیع الزمني  المحتوى  م

  ١٠  عدد األسابیع  ١
  ٢  عدد الوحدات التعلیمیة في األسبوع  
  ١٨  عدد الوحدات التعلیمیة ككل  ٣



 - ٩ -

٤    
  حدة الواحدةزمن التطبیق في الو

  ق ٢٠
 ق  تطبیق ١٠  نموذجو شرحق  ١٠

  الزمن الكلى للبرنامج  ٥
  ق ٤٠٠

  : اختیار المساعدین: اً سابع

، وقد تم تعریفھم بجوانب البحث وأھدافة بكلیة التربیة الریاضیة  ھاءمساعدین من زمال اثنین ةالباحث تاختار

  .واالختبار المعرفي اریةالمھات ختبارالمن حیث متطلبات القیاس وكیفیة أداء ا

  : خطوات تطبیق البحث: اً ثامن

  :القیاسات القبلیة - ١

البحث قبل البدء في تنفیذ التجربة األساسیة وذلك في المتغی�رات قی�د  لمجموعتيتم إجراء القیاسات القبلیة 

 وعتيبمثاب�ة القیاس�ات القبلی�ة لمجم� البحث ، حی�ث ت�م اس�تخدام درج�ات التك�افؤ واعتبارھ�ا تل�ك ال�درجات

/  ١٣لالختبارات المھارات ومستوي التحصیل المعرفي ، یوم األحد  م٢٠١٥ / ٩/ ١٢ السبتیوم  البحث

  .م الختبارات األداء التدریسي٢٠١٥/  ٩

  :تنفیذ التجربة األساسیة - ٢

م ، وكان�ت م�دة ٢٠١٥ / ١٢/  ٢ األربع�اءم  إل�ى ی�وم ٢٠١٥ / ١٠/  ٤ ألح�دامن یوم  امجنتطبیق البر تم

  ع.یبا) أس١٠( امجنالبر

  القیاس البعدي: - ٣

ب��إجراء القیاس��ات البعدی��ة لعین��ة البح��ث  ةالباحث�� تبع��د انتھ��اء الم��دة المح��ددة لتنفی��ذ التجرب��ة األساس��یة قام��

أما األداء التدریس�ي بكلیة التربیة الریاضیة ، م ٢٠١٥ / ١٢/  ٦ حدیوم األوالمعرفي المھاریة للمتغیرات 

أن ی�تم إج�راء  ةالباحث توقد راعوفي الوحدة الخاصة بكل مھارة  بالمدرستین الخاصة بمجموعتي البحث

  القیاسات البعدیة تحت نفس الظروف التي تم إجراء القیاسات القبلیة فیھا.

  اإلحصائیة: اتاً: المعالجتاسع

  في:  المعالجة اإلحصائیة تمثلت

  "االلتواء تحراف المعیاري ـ معامالـ اإلحصاء الوصفي "مقاییس النزعة المركزیة ـ االن 

  .والمعرفي المھاریةط لحساب ثبات االختبارات ـ معامل االرتبا 

  .( T. test )ـ اختبار " ت " 

  ." سبیرمان"  ارتباط معامل -

  ـ نسبة التحسن بواسطة النسب المئویة. 

  -:عرض ومناقشة النتائج -
  

  ) ٧ جدول (
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  ختباراتاالالبعدي في  -داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلى 
  للمجموعة التجریبیةالمستخدمة 

  ١٠ن=                                            

  االختبارات   م
وحدة 
  القیاس

 بعدى قبلي
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

  5.94 1.93 0.89 7.47 0.52 9.40 ثانیة  المحاورة  ١
  4.62 7.90 2.22 32.50 4.93 24.60 درجة  التمریرة الصدریة  ٢
  4.43 12.10 8.01 20.90 3.26 8.80 درجة  التمریرة المرتدة  ٣
  4.44 1.80 1.08 3.40 0.70 1.60 درجة  الرمیة الحرة  ٤
  4.23 1.50 0.97 3.60 0.57 2.10 درجة  التصویب من القفز  ٥
  4.12 1.40 0.82 4.00 0.70 2.60 درجة  التصویبة السلمیة یمین  ٦
  4.84 1.30 0.68 3.70 0.52 2.40  درجة  تصویبة السلمیة شمالال  ٧
  9.05 7.00 1.20 17.90 2.13 10.90 درجة  المستوي المعرفي  ٨
  10.51 8.00 0.82 18.70 2.26 10.70 درجة  األداء التدریسي  ٩

  

  ١.٨٠) =  ٠.٠٥*" ت " الجدولیة عند مستوى معنویة ( 

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قی�د البح�ث مم�ا ی�دل  >حسوبة ) أن قیمة " ت " الم٧یتضح من جدول (

البع�دي ) للمجموع�ة  –علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یشیر إلى وجود فروق ب�ین القیاس�ین ( القبل�ى 

  التجریبیة لصالح القیاس البعدي.
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أداء تدریسيمعرفيسلمي شمالسلمي یمینبالقفزحرةمرتدةصدریةمحاورة

  

  )١( شكل

  البعدي ) للمجموعة التجریبیة –سین ( القبلي داللة الفروق بین متوسطي القیا

  )٨جدول (
  االختباراتالبعدي في  -داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلى 

  للمجموعة الضابطة المستخدمة

  ١٠ن=                                            

  االختبارات   م
وحدة 
  القیاس

 بعدى قبلي
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

  0.97 0.56 1.27 9.24 1.32 9.80 ثانیة  المحاورة  ١
  2.90 5.10 2.25 29.20 5.09 24.10 درجة  التمریرة الصدریة  ٢
  1.96 1.90 2.74 11.80 1.37 9.90 درجة  التمریرة المرتدة  ٣



 - ١١  -

  1.34 0.30 0.42 2.20 0.57 1.90 درجة  الرمیة الحرة  ٤
  0.55 0.20 0.84 2.40 0.79 2.20 درجة  زالتصویب من القف  ٥
  2.32 0.60 0.63 3.20 0.52 2.60 درجة  التصویبة السلمیة یمین  ٦
  1.34 0.30 0.48 2.70 0.52 2.40  درجة  التصویبة السلمیة شمال  ٧
  584 3.50 0.99  15.10 1.58 11.60 درجة  المستوي المعرفي  ٨
  5.68 4.10 1.37 16.10 1.83 12.00 درجة  األداء التدریسي  ٩

  

  ١.٨٠) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( *" ت " الجدولیة عند 

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قی�د البح�ث مم�ا ی�دل  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ٨یتضح من جدول (

موع�ة جالبع�دي ) للم –علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یشیر إلى وجود فروق ب�ین القیاس�ین ( القبل�ي 

  لصالح القیاس البعدي. الضابطة
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أداء تدریسيمعرفيسلمي شمالسلمي یمینبالقفزحرةمرتدةصدریةمحاورة

  

  )٢( شكل
  ةالضابطالبعدي ) للمجموعة  –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 

  )٩جدول (
  للمجموعتین المستخدمةداللة الفروق بین متوسطي القیاسات البعدیة في االختبارات 

  ٢٠ن=                                                             

  م
  

  االختبارات 

  
وحدة 
  القیاس

 القیاسات البعدیة
  
  ف م

  
"ت" 

  المحسوبة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 ع ± سَ  ع ± سَ 

 3.61 1.77 1.27 9.24 0.89 7.47 ثانیة  المحاورة  ١

 3.30 3.30 2.25 29.20 2.22 32.50 درجة  التمریرة الصدریة  ٢

 3.40 9.10 2.74 11.80 8.01 20.90 درجة  التمریرة المرتدة  ٣

 3.29 1.20 0.42 2.20 1.08 3.40 درجة  الرمیة الحرة  ٤

 2.96 1.20 0.84 2.40 0.97 3.60 درجة  التصویب من القفز  ٥

 2.45 0.80 0.63 3.20 0.82 4.00 درجة  التصویبة السلمیة یمین  ٦

 3.81 1.00 0.48 2.70 0.68 3.70  درجة  الالتصویبة السلمیة شم  ٧

 5.69 2.80 0.99  15.10 1.20 17.90 درجة  المستوي المعرفي  ٨

 5.14 2.60 1.37 16.10 0.82 18.70 درجة  األداء التدریسي  ٩

  ١.٧٢) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( * " ت " الجدولیة عند 



 - ١٢  -

ة  مما یدل علـى وجود فروق دالة " ت " الجدولی >) أن قیمة " ت " المحسوبة ٩یتضح من جدول (

ولصالح المجموعة التجریبیة  فروق بین المجموعتینإحصائیاً في جمیع المتغیرات ، وھذا یشیر إلى وجود 

) what Sapp .(  
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داللة الفروق بین متوسطي القیاسین بین المجموعتین

القیاس القبلي

القیاس البعدي

القیاس القبلي 7.4732.520.93.43.643.717.918.7

القیاس البعدي 9.2429.211.82.22.43.22.715.116.1

أداء تدریسيمعرفيسلمي شمالسلمي یمینبالقفزحرةمرتدةصدریةمحاورة

  

  )٣( شكل
  تینللمجموع وق بین متوسطي القیاسین البعدیینداللة الفر

  -مناقشة النتائج: -

البح�ث والمعالج�ات اإلحص�ائیة  تيإلیھ�ا م�ن واق�ع بیان�ات مجم�وع تالنت�ائج الت�ي توص�ل ةلباحث�اناقش ت

  في ذلك باإلطار المرجعي والدراسات السابقة علي النحو التالي: ةمستعین

  -للمجموعتین التجریبیة والضابطة: ةالبعدیو ة: تفسیر نتائج الفروق بین متوسط القیاسات القبلیأوالً 

وجود فروق دال�ة إحص�ائیا ب�ین متوس�طي القیاس�ات القبلی�ة ومتوس�طي القیاس�ات ) ٧( یتضح من جدول  

یتض�ح م�ن ج�دول ك�ذلك  ، التدریس�ي للمجموع�ة التجریبی�ة واألداءوالمعرفیة  المھاریةفي االختبارات  البعدیة

ختب�ارات ف�ي اال البعدی�ةوجود فروق دال�ة إحص�ائیا ب�ین متوس�طي القیاس�ات القبلی�ة ومتوس�طي القیاس�ات ) ٨(

ك��ال البرن��امجین التقلی��دي  أن إل��ىوھ��ذا یش��یر  التدریس��ي للمجموع��ة الض��ابطة ، واألداءوالمعرفی��ة  المھاری��ة

س��اعد  ) what Sapp ( البرن�امج المقت��رحأن  إل�ىھ�ذا  ةالباحث��رج�ع تو، برن�امج المقت�رح ق�د حقق��ا تق�دماً وال

بالفی�دیو مم�ا یس�اعد عل�ي مالحظة النم�وذج  حیث تستطیع تكرارالطالبة مع رؤیة النموذج الخاص بكل مھارة 

الفن�ي الص�حیح للمھ�ارات الت�ي یدرس�ونھا مم�ا یزی�د الثق�ة ب�النفس ل�دي  ل�ألداءتتبع مسار الحركة وفھم الطالبة 

حیث ،  المھارى األداءمما یحسن األمثل  األداءوكیفیة كل ما یتعلق بالمھارة  وإدراكالطالبات وشعورھم بفھم 

ھذه الصعوبات التي كانت تقاب�ل  إزالة إليالبرنامج  أديتمیز بدرجة من الصعوبة وبالتالي ھذه المھارات ت أن

قدرة البرنامج علي جذب انتباه الطالبات م�ن خ�الل طریق�ة  إلي باإلضافةالطالبة أثناء أداؤھا وتعلیمھا للمھارة 

ترجاعھا وقت الحاجة ك�ل ھ�ذا مما یسھل تذكرھا واسمباشرة الوحدة  أداءقبل  وإمكانیة رؤیتھاعرض المھارة 

تقدم في مستوي التحصیل المعرفي لطالبات المجموعة التجریبی�ة وح�دوث ف�روق ب�ین القی�اس القبل�ي  إليأدي 

 وع�ادل رمض�ان) ٢م) (٢٠١٣( إیم�ان ث�روتویتفق مع ھذه النتیجة كال م�ن ، والبعدي لصالح القیاس البعدي 



 - ١٣  -

بد من توافر عامل مھم في العملیة التعلیمیة وھو تفاعل ) بأنھ ال٥م) (٢٠١١( ومحمد مسلوب) ٤( م)٢٠٠٨(

التعلم  أسلوبالطالبة بطریقة ایجابیة في الحصول علي المعرفة یختلف عن الدور السلبي الذي یسلكھ عادة في 

خ�اص حرك�ي ) ال تس�تطیع رؤی�ة نم�وذج البرن�امج التقلی�دي  ( طالب�ةأفراد المجموعة الض�ابطة  ، أماالتقلیدي 

 المزید من المعلوماتالذي یقدم  بالشرح النظري بالمراجعوتكتفي ( الصورة الخاصة بالمھارة فقط ) بالمھارة 

وك�ذلك وكیفی�ة تص�حیحھا التي قد تحدث أثن�اء األداء والتعلیق علي األخطاء الشائعة عن كیفیة األداء الصحیح 

ف��إن أي معلوم��ات تق��دم للطالب��ات معلوم��ات ع��ن المھ��ارات األساس��یة قی��د البح��ث وخطواتھ��ا التعلیم��ة وبالت��الي 

س��وف تزی��د م��ن حص��یلتھن المعرفی��ة وتجع��ل ھن��اك تق��دم ف��ي مس��توي التحص��یل المعرف��ي ب��ین القی��اس القبل��ي 

  والبعدي لصالح القیاس البعدي.

أن الفرضین األول والثاني من  ةالباحثرى تومن ھنا یتضح واستخالصا من النتائج السابق توضیحھا 

توجد فروق دالھ إحصائیة بین القیاسیین القبلي والبعدي لصالح أنة  على ایث نصفروض البحث قد تحققت ح

   .القیاس البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة

  - ثانیا: تفسیر نتائج الفروق بین متوسط القیاسات البعدیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة: 

یین البعدیین للمجموعتین التجریبیة ) وجود فروق دالھ إحصائیا في القیاس٩یتضح من الجدول (

، حیث جاءت الفروق قید البحث والتحصیل المعرفي  المھارى األداءالتدریسي ومستوي  األداءوالضابطة في 

سبب تفوق المجموعة التجریبیة علي المجموعة  الباحثةوترجع )  what Sapp( لصالح المجموعة التجریبیة 

( استخدام البرنامج التعلیمي  إليوالتحصیل المعرفي  المھارى األداء التدریسي ومستوي األداءالضابطة في 

what Sapp  ( البرنامج كلما احتاجت  إليوالذي یتم عن طریقة عرض المھارات قبل أداؤھا وتعود الطالبة

 مھما تكرر عرض النموذج وبالتالي لھ األداءتري نموذج المھارة الحركیة الذي یتمتع بثبات  وأنھاذلك  إلي

دور ایجابي في تكوین التصور السلیم للمھارة الحركیة في ذھن الطالبة ویثبتھا وكذلك حریة التجول داخل 

 أمامالبرنامج والربط بین النواحي الفنیة والتعلیمیة مما یزیل االرتباك الذي قد یحدث في أداء الطالبات 

شرح النظري والصور الثابتة بالمراجع مما الطریقة التقلیدیة تعتمد علي استخدام ال أن، في حین التلمیذات 

ن ) بأ٦( م)٢٠٠٢( كمال عبد الحمید) ٣م) (٢٠١٥( طارق عبد الرءوفقلل من دافعیتھم للتعلم ، ویؤكد ذلك 

النظرة الحدیثة في التعلم تنظر للمتعلم علي انھ كائن حي متفاعل وغایتھا نموه ونضجھ ولیس الھدف حفظ 

  لمعرفة وفق نمط معالجتھ لھا فھي تعتبره باني لمعرفتھ.المعلومات بل بناء المتعلم ل

دالھ إحصائیا في القیاس البعدي  وھذه النتیجة تحقق صحة الفرض الثالث والذي ینص على أنة توجد فروق

التدریسي ومستوي  األداء( التقلیدیة ) في  والمجموعة الضابطة ) what Sapp (بین المجموعة التجریبیة

" قید البح�ث " ومس�توي التحص�یل المعرف�ي لص�الح المجموع�ة  األساسیةعض المھارات لب المھارى األداء

  .التجریبیة



 - ١٤  -

 أوالً : االستخالصات:
في ضوء أھداف البحث وفروضھ والمعالجات اإلحصائیة للبیانات والنتائج التي تم التوصل إلیھا ، وفى 

  :ات التالیةحدود عینة البحث تم التوصل إلى االستخالص

 المھارىالمستوى التدریسي و األداءتأثیر إیجابي على  ) what Sapp (لبرنامج المقترح ایؤثر  -

 .التجریبیةالمجموعة  والتحصیل المعرفي لصالح

والتحصیل المعرفي المستوى المھارى األداء التدریسي وتأثیر إیجابي على التقلیدي  األسلوبیؤثر  -

 .الضابطةالمجموعة  لصالح

على وایجابیة من األسلوب التقلیدي كان أكثر تأثیراً  ) what Sapp ( عن طریق البرنامج المقترح -

  على فاعلیة.مما یدل  والتحصیل المعرفي المھارىالمستوى التدریسي و األداء

الباحثة لھ معامالت صدق وثبات عالیة ویصلح لقیاس مستوي التحصیل  أعدتھاالختبار المعرفي الذي  -

 الثالثة في المھارات قید البحث. المعرفي لطالبات الفرقة

  التوصیات : -ثانیاً 

  بما یلي : الباحثةفي ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث توصى 

في تدریس مھارات كرة السلة بكلیات التربیة  ) what Sappالبرامج التعلیمیة عن طریق ( استخدام  - 

 .الریاضیة

  .الباحثة في قیاس مستوي التحصیل المعرفي أعدتھذي استخدام اختبار التحصیل المعرفي في كرة السلة ال - 

لتدریس منھاج التربیة الریاضیة  ) what Sapp (االھتمام بإدخال بعض الوسائل التكنولوچیة واستخدام  -

 ة في عملیة التعلم لتواكب التقنیات التعلیمیة المتطورة.بصفة عامة ومنھاج كرة السلة بصفة خاص

 .جدیدة ومبتكرة علي طالبات كلیة التربیة الریاضیة أسالیبم ات مماثلة باستخداالعمل على إجراء دراس  - 

  -أوًال: المراجع العربیة:

  النجديأحمد   -١

  مني عبد الهادي

،  دار الفكر العربي،  طبعة أولي،  تربویة حدیثة تواستراتیجیا وأسالیبطرق : 

  م.٢٠٠٣،  القاهرة

بع���ض أش���كال خ���رائط المف���اھیم عل���ي المس���توي المعرف���ي ت���أثیر اس���تخدام :    ایمان ثروت راغب  -٢

، رس�الة والمھاري في الكرة الطائرة لتلمیذات الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي

  .م٢٠١٣، بیة الریاضیة ، جامعة المنصورة ، كلیة الترماجستیر غیر منشورة

 األساس�یةي تعلم بعض المھ�ارات تأثیر استخدام خرائط المفاھیم المبرمجة عل:   طارق محمد عبد الرءوف  -٣

الع�دد  ، والریاض�یةالتربی�ة البدنی�ة  عل�وم مجل�ة، بح�ث منش�ور، في كرة الس�لة 
  م.٢٠١٥،  اإلسكندریة جامعة –للبنین  الریاضیةالتربیة  كلیة ، ٣٦

اثر استخدام خ�رائط المف�اھیم عل�ي تعل�م بع�ض المھ�ارات الھجومی�ة ف�ي ك�رة :   عادل رمضان بخیت  -٤



 - ١٥  -

المؤتمر اإلقلیمي الرابع ال�دولي للص�حة والتربی�ة البدنی�ة ، بحث منشور، السلة 

  .م٢٠٠٨، والترویح والریاضة والتعبیر الحركي لمنطقة الشرق األوسط 

الت��دریس  ألس��الیبت��أثیر اس��تخدام خ��رائط المف��اھیم عل��ي المس��توي المعرف��ي :   محمد رمضان مسلوب  -٥

مرك�ز  مجل�ة، بح�ث منش�ور،  لطالب التدریب المیداني اختیاري طرق تدریس
  م.٢٠١١،  منوفیةال جامعة – االداب كلیة ، الخدمات لالستشارات البحثیة

القـــاهرة  ، ، عـــالم الكتـــب تكنولوجیـــا التعلـــیم فـــي عصـــر المعلومـــات واالتصـــاالت:   كمال عبد الحمید زیتون  -٦

  م.٢٠٠٢

  ثانیًا :  المراجع األجنبیة :

: basketball steps to success co , U.S.A, 1994.  Hall wissel  7- 

   :ثالثاً : مواقع اإلنترنت

www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/13100.pdf  -8 
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	2- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي القياسيين (القبلي – البعدي) للمجموعة الضابطة ( الطريقة التقليدية ) في مستوي الأداء التدريسي والأداء المهارى والتحصيل المعرفي لبعض المهارات الأساسية ( قيد البحث ) لصالح القياس البعدي.
	3- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في مستوي الأداء التدريسي والأداء المهارى والتحصيل المعرفي لبعض المهارات الأساسية لصالح المجموعة التجريبية.
	سلسلة الإجراءات والممارسات التي يقوم بها المعلم قبل الحصة وأثناءها وتشمل التخطيط – التنفيذ – التقويم – إدارة الصف وضبطه ، السلوك الشخصي للمعلم والعلاقة المتبادلة بينه وبين التلاميذ داخل الملعب.
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