تأثري استخدام أسلوب االكتشاف املوجــه على تعلم مهارتي اجلري والرمي لتالميذ ذوى
االحتياجات اخلاصة بدولة الكويت
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مقدمة ومشكلة البحث:

يشكل موضوع التعلم احد الظواهر األكثر أهميه عند اإلنسان فعن طريق التعلم

يكتسب الفرد مهاراته واتجاهاته وقيمة ويكتسب معظم خبراته ويعدل سلوكه لكي يتناسب
مع بيئته وما يستجد من متغيرات  ,والتعلم بمعناه العام هو محصلة تفاعالت الفرد مع

بيئته )481: 41 (.

ويتفق كل من ايكواليو وفيلومينا 0991 Ikulayo & philomenaم ،

عفاف عبد الكريم 0991م  ،سعيد الشاهد 0991م على أنه ال يوجد أسلوب واحد يمكن
أن نعتبره أفضل األساليب التدريسية ,فالمعلم المؤهل هو الذي يختار االسلوب الذى

يتناسب مع المواقف التعليمية المختلفة إلمكان التأثير في دافعيه المتعلم وتعليمه
بطريقة فعاله مجدية تكسبه بصيره وفهماً أكبر مما يساهم في إنجاز خبرة تعليمية

عميقة) 4 : 9 ( ) 81 : 44( ) 51 :41( .

ويضيف عبد السالم مصطفى 0111م ،سامية فرغلى 0110م على أن هناك

أساليب حديثة كأسلوب االكتشاف والتعلم الذاتي تعتمد علي التفاعل الفكري بين المعلم
والطالب حيث يقوم بطرح أسئلة متتالية عليهم يقابلها استجابة حركيه منهم ,أي

سؤال واحد من المعلم يتبعه استجابة واحده ,مجموعة من أسئلة متعاقبة يتبعها
مجموعة استجابات حركيه تؤدى إلى اكتشاف الحركة (الهدف الحركي) المراد الوصول

إليه) 451 : 8( ) 98 : 41( .

*
**

أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية – جامعة أسوان.
معلم تربية بدنية بدولة الكويت.
81

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

ويعتبر التعلم باالكتشاف من أكثر الطرق فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى

الطلبة ,وذلك ألنه يتيح الفرصة أمام الطلبه لممارسة طرق التعلم وعملياته ومهارات
التقصي واالكتشاف بحيث يسلك المتعلم سلوك العالم الصغير في بحثه وتوصله إلى
النتائج من خالل تحديد المشكلة ووضع الفروض وجمع المعلومات  ,وبذلك يهدف التعلم
باالكتشاف إلى جعل المتعلم يفكر وينتج بدال من أن يستقبل المعلومات ويحفظها  ,فلم
يعد دور المعلم نقل المعلومات إلى الطلبه إنما هو موجه ومثير لهم يعينهم على البحث

والتقصي واالكتشاف من خالل المواقف المشكلة أو األسئلة الفكرية التي تقدم لهم وتتحدى
تفكيرهم وتحثهم لكي يبحثوا ويالحظوا ويقيسوا ويختبروا ويجربوا)45( .
وتؤكد "عفاف عبدالكريم" (0991م) أن استخدام أسـلوب التدريس باالكتشاف
الموجه يقوم المعلم من خالله باتخاذ ق اررات التخطيط  ,وعرض الفقرة اللفظية  ,وتصميم
أسئلة متعاقـبة يسترشـد بها المتعلم الستكشاف الغرض  ,وفى هذا األسـلوب تنقل كثير

من ق اررات التنفيذ للمتعلم فنشاط اكتشاف اإلجابات تعنى أن المتعلم يتخذ ق اررات عن

أجزاء متعاقـبة ومتصلة ببعضها تتخذ من قبل المعلم والمتعلم معاً وفى ق اررات التقـويم
يتحقق المعلم من استجابات المتعلم لكل سـؤال ()415 : 44

وتشير كل من نوال ابراهيم شلتوت  ،ميرفت على خفاجة(0110م) على أن
التعلم باالكتشاف يتميز باآلتي:
 -4يجعل التلميذ مشاركاً في العملية التعليمية .

 -4ينقل مركز العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم .

 -3يؤكد على ممارسة عمليات العلم بدالً من المعرفة فقط .
 -1يؤكد على التساؤل أكثر من اإلجابة .

 -1يهتم باألسئلة المتشعبة بدال من األسئلة مغلقه اإلجابة .

 -5يؤكد على التجريب االستكشافي واستم اررية عملية التعلم ( ) 411 : 44
يـــذكر "محسننننم محمنننند حمنننن

" (0991م ) ان اسـ ــلوب االكتشـــاف مـ ــن ضـ ــمن

األساليب الذي أصبح يستخدم فـى مجـال تـدريس مهـارات األنشـطة الرياضـيه بشـكل واسـع
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وذلك منذ سنوات قليلة وفى نفس الوقت يعتبر طريقة غير مباشرة فى التدريس ومن الطرق

الحديثــة التــى ترمــى الــى جعــل المــتعلم يــتعلم مــن خــالل اعتمــاده علــى نفســه  ,ومــن خــالل
جهــده ال ــذاتى وخبرت ــه الشخص ــية ف ــى ح ــل المش ــاكل الت ــى يتع ــرض له ــا ول ــيس ع ــن طري ــق
االستجابة للمعلومات المعطاة مباشرة من المعلم ومن ثم فانها ترقى االستقالل فى الـتعلم ,

كمــا انهــا تســمح للمــتعلم ان يمــارس النشــاط مــن خــالل مســتوي قد ارتــه وخب ارتــه  ,كمــا انهــا
تعمل على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين )435:41 ( .

ويضيف " سالم عبداللطيف سويدام " (0111م) ان االستكشاف احد الطرق
غير المباشرة فى التدريس وان األساس المميز الذي غالبا ما يستخدم فى هذه الطريقة هو

اسلوب حل المشكالت ,حيث يثير المعلم بعض المشكالت التي تتناسب مع مستوى
المتعلمين ويشجعهم على االستكشاف وتجريب حلول عدة لتلك المشكلة وعلى المعلم ان
يعطى لكل متعلم الفرصة الن يكتشف بنفسه الحركات والمهارات الكامنة لدية ومدى

قدراته للوصول إلـ ـ ـ ـ ــى الحلول المناسبـ ــة ) 84:7 (.
ويعتبر المعاقين سمعيا ,هـم الفئـة التـي عانـت وما ازلـت تعـانى الحرمـان مـن التمتـع
بالحيــاة مــع األســوياء,وذلك الن حاســة الســمع وســيلة لكــي يتعــرف بهــا اإلنســان علــى بيئتــه

االجتماعيـة ,إلـى أنهـم تتطـور حياتهـا بـدون التمتـع باالتصـال أو التعـاون الكامـل مـع البيئـة
على أساس سمعي)91:7(.

وفى هذا الصدد يشـير محمد كامل "( 0991م) إلـى أن التالميـذ المعـاقين سـمعيا

لديهم طاقة فائقة في اللعب واإلنجاز الحركي لبعض المهارات الحركية تفوق طاقة التالميذ
األس ــوياء  ,وذل ــك الن أعض ــائهم وحواس ــهم س ــليمة ماع ــدا حاس ــة الس ــمع  ,ويتمتعـ ـون م ــع

االستم اررية في التدريب المنتظم بلياقة بدنية عالية )454:48(.
ويش ــير محمننند السنننيد خلينننل ودحمننند عبننند الع نننيم (0112م) إل ــى أن المه ــارات
الحركية األساسية هي القاعدة األساسية لتطوير المهارات اليومية الهادفة واآلمنة ,كمـا تعـد

حجر األساس لجميع المهارات المتخصصة والتي تحتويها األلعاب)47: 45 ( .
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فالمهارات الحركية األساسية متطلباً قبلياً ورئيسياً وتمهيدياً ألغلب المهارات

الحركية بأنواعها ,واتقانها يؤدى إلى أن يصبح الطفل قاد اًر على أداء المهارة الرياضية

األكثر تعقيداً والمرتبطة باألنشطة التخصصية)14 :4( .

لهذا فإن عدم تطوير وصقل المهارات الحركية األساسية في السنوات األولى من

العمر خاصة مرحلة التعليم االبتدائي ومرحلة ما قبل المدرسة غالباً ما يؤدي إلى تأخر
شديد لدى األطفال وعدم قدرتهم لتطوير المهارات األكثر صعوبة والمطلوبة لممارسة

أنشطه رياضية خالل الفترات العمرية الالحقة من المراهقة والبلوغ ,باإلضافة إلى قصو اًر

في قدراتهم اإلدراكية الحركية ()49 :43
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وايمانا من الباحث بان الفئـات الخاصـة تشـكل جـزءا رئيسـيا مـن المجتمـع ال يمكـن

إهماله بل يجب االهتمـام بهـم ورعـايتهم رعايـة خاصـة حتـى يتعايشـوا مـع أفـراد المجتمـع وال

يشــعرون بــالنقأ حيــث أنهــم هــم الفئــة التــي عانــت ومــا ازلــت تعــانى الحرمــان ومــن هــذه

الفئات هم الصم وضعاف السمع ومن خالل قيام الباحثة بالزيارة الميدانية لمدارس ضعاف

السمع  ,الحظت الباحثـة أن األسـلوب المسـتخدم فـي تعلـيم هـو أسـلوب ( الشـرح ثـم إعطـاء
نمــوذ) ) ,وقــد تبــين للباحثـة إن بإتبــاع هــذا األســلوب يبــذل المــدرس جهــدا كبيـ ار وخصوصــا

م ــع ه ــذه الفئ ــة م ــن المتعلم ــين لم ــا ل ــديهم م ــن قص ــور ف ــي حاس ــة الس ــمع ووج ــدت الباحث ــه
انخفاض في اداء المهارات الحركية االساسية.
ل ــذا أرت الباحثـ ـة اس ــتخدام اس ــلوب االكتش ــاف الموج ــه عل ــى تعل ــم مه ــارتي الج ــري

والرمي لتالميذ ذوى االحتياجات الخاصة بدولة الكويـت ربمـا يكونـا أكثـر فاعليـة وأبقـى أثـ اًر
بالنسبة للعملية التعليمية وفى حدود ما أطلعت عليـه الباحثـة مـن أبحـاث ود ارسـات مرجعيـة

التــي تطرقــت فــي هــذا المجــال البحثــي لــم تجــد الباحثـة أي مــن األبحــاث والد ارســات العلميــة

المرجعية تتناول تأثير استخدام أسلوب االكتشاف الموجه على تعلم مهارتي الجري والرمـي

لتالميــذ ذوى االحتياجــات الخاصــة بدولــة الكويــت وهــذا يعــد مــن احــد دوافــع اج ـراء هــذه

الدراسة.

دهميه البحث والحاجة إلينه:
 – 4قد يسهم فى تحسين العملية التعليمية وزيادة فاعليتها وجعلها أكثر تاثي اًر وايجابية.
 - 4إثــاره الدافعيــة نحــو تعل ـم مهــارة الوثــب الطويــل كأســلوب حــديث فــي مجــال التــدريس
وبشكل يسمح لهم بالتفاعل وااليجابية مع البرنامج كوسيلة .

 -3تغييــر الــدور التقليــدي للمعلــم مــن مجــرد ناقلــة للمعلومــات والمعرفــة إلــى تصــميم بيئــات

تعليمية فعالة وزيادة دوره في التوجيه واإلرشاد.
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هندف البحنث :
يه ــدف البح ــث الح ــالي التع ــرف عل ــى ت ــأثير اس ــتخدام أس ــلوب االكتش ــاف الموج ــه
على:
 -4تعلم مهارتي الجري والرمي لتالميذ ذوى االحتياجات الخاصة بدولة الكويت.

فروض البحث :
 -0توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات القياسات القبلية والبعدية
للمجموعة التجريبية فى المهارات الحركية األساسية (الجرى – الرمى) لصالح
القياسات البعدية لتالميذ الصم وضعاف السمع بالمرحلىة االبتدائية بدولة الكويت

المصطلحات الواردة بالبحث :
أسـلوب التدريـس :
مجموعــة مــن اإلج ـراءات التنفيذيــة التــي يتبعهــا المعلــم فــي تنفي ــذ المــادة التعليميــة
()411 :44

دسنلوب االكتشاف الموجنة :
أســاس هــذا األس ــلوب هــو عالق ــة المعلــم – المــتعلم  ,التــى فيهــا تــؤدى تعاقــب

األسئلة إلى قيام المتعلم باكتشاف مجموعة من االستجابات لهذه األسـئلة  ,فكـل سـؤال مـن
المـ ــدرس يحـ ــدث اسـ ــتجابة واحـ ــدة صـ ــحيحة يكتشـ ــفها المـ ــتعلم  ,أن التـ ــأثير التراكمـ ــي لهـ ــذا

التعاقـــب هـ ــو عمليـــة التقريـ ــب تـ ــؤدى بـــالمتعلم إلـ ــى اكتشـ ــاف المفه ــوم أو المبـ ــدأ أو الفك ـ ـرة

المطلوبة (1 )415 :44

الدراسات السابقة:
 -0دراسننة " دوسنو م جريسنل 4994( Osthuzon & Grieselم)( )41بعنـوان
تــأثير اســتخدام بعــض أســاليب التــدريس علــى تحقيــق أهــداف التربيــة الرياضــية لتالميــذ

02

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

الم ــدارس العلي ــا اس ــتهدفت الد ارسـ ــة التع ــرف عل ــى ت ــأثير اس ــتخدام أس ــاليب الت ــدريس
(العــروض التوضــيحية  -توجيــه األق ـران -التطبيــق الــذاتي المتعــدد المســتويات) علــى
تحقيـ ــق أه ـ ــداف التربيـ ــة الرياضـ ــية لتالميـ ــذ المـ ــدارس العليـ ــا  ,أتبـ ــع الباحـ ــث المـ ــنهج

التجريبـ ــي علـ ــي عينـ ــة قوامهـ ــا ( )97تلميـ ــذاً تـ ــم تقسـ ــيمهم إلـ ــى ثـ ــالث مجموعـ ــات ,
مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة وكانت أهـم نتـائج الد ارســة أن أســلوب توجيـه

األق ـران مــؤثر فــي المجــال الحركــى (بــدني  -مهــارى) ,وأن أس ــلوب التطبيــق بتوجيــه

األقران والذاتي متعدد المستويات ذا تأثي اًر إيجابياً فـي تحقيـق أهـداف التربيـة الرياضـية

لتالميذ المدارس العليا .

 -0دراسنة " نجوى محمود إبراهيم  ،نادية رشاد داود " (0991م) ( )09بعنـوان تـأثير
اســتخدام أس ــلوب االكتشــاف الموجــه فــي تــدريس مســابقة دفــع الجلــة علــى التحصــيل

المعرفي والمستوى الرقمي لتلميذات الصف الثاني األعـدادى  ,واسـتهدفت الد ارســة
التعــرف علــى تــأثير اســتخدام أســلوب االكتشــاف الموجــه فــي تــدريس الوحــدة التعليميــة

لمسـ ــابقة دف ــع الجل ــة عل ــى التحص ــيل المعرف ــي والمس ــتوى الرقم ــي لتلمي ــذات الص ــف
الثاني األعدادى  ,أتبعت الباحثتان المـنهج التجريبـي  ,وقـد تـم اختيـار عينـة البحـث

بالطريق ــة العشـ ـوائية م ــن تلمي ــذات الص ــف الث ــاني األع ــدادى  ,ق ــد بل ــع حج ــم العين ــة

المختــارة ( )81تلميــذه تــم تقســيمهن إلــى مجمــوعتين متســاويتين قـوام كــال منهمــا ()11
تلميذه للمجموعة التجريبية وكذلك للضابطة  ,وأسفرت نتائج الد ارسـة تفوق المجموعـة

التجريبيــة ( االكتشــاف ) فــي التحصــيل المعرفــي والمســتوى الرقمــي لــدفع الجلــة علــى
المجموعة ال
 -0ينب إسماعيل محمد إسماعيل( )5() 0991بعنوان التدريس بأسلوب االكتشاف
وأثرة على اكتساب مهارة التصويب في كرة اليد واستهدفت الد ارسـة التعرف أثر

التدريس بأسلوب االكتشاف الموجه على االكتساب المهارى والمعرفي لمهارة
التصويبة الكرباجيه (الثبات – الحركة) في كرة اليد ,أتبع الباحث المنهج التجريبي

علي عينة قوامها ( )51طالبه من طالبات الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية
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بطنطا ,قسموا إلى مجموعتين تجريبيتين متساويتين -وكانت اهم النتائج ان أسلوب

االكتشاف الموجه له تأثير إيجابي على تحسين مستوى األداء المهارى لمهارة

التصويبه الكرباجيه .أسلوب االكتشاف الموجه له تأثير إيجابي على تحسين

المستوى المعرفي لمهارة التصويبه الكرباجيه.

 -2حنام محمند عبند اللطينف ( )1()0991بعنـوان تـأثير اسـتخدام بعـض طـرق التـدريس
المطــورة فــي مســتوى أداء طالب ــات كليــة التربيــة الرياضــية ف ــي ك ـرة اليــد -واس ــتهدفت

الد ارسـ ــة التع ــرف عل ــى ت ــأثير اس ــتخدام االكتش ــاف الموج ــه وال ــتعلم ال ــذاتي م ــن خ ــالل
الفيــديو علــى مســتوى أداء بعــض المهــارات األساســية لك ـرة اليــد ,أتبــع الباحــث المــنهج

التجريبي علي عينة قوامها ( )91طالبه من كليـة التربيـة الرياضـية جامعـة طنطـا وتـم
تقس ــيم العين ــه إل ــى ث ــالث مجموع ــات بواق ــع ( )31طالب ــه لك ــل مجموع ــة -كان ــت اه ــم

النت ــائج ان أس ــلوب االكتش ــاف الموج ــه وال ــتعلم ال ــذاتي م ــن خ ــالل الفي ــديو له ــا ت ــأثير

إيجــابي علــى تحســين مســتوى أداء العمــل للطالبــات فــي تعلــم المهــارات األساســية لكـرة

اليد.أس ــلوبي االكتش ــاف الموج ــه وال ــتعلم ال ــذاتي م ــن خ ــالل الفي ــديو أكث ــر فاعلي ــة مـ ـن

األسـ ــلوب التقليـ ــدي فـ ــي تحسـ ــين مسـ ــتوى األداء العملـ ــي للطالبـ ــات فـ ــي تعلـ ــم بعـ ــض

المهارات االساسيه لكرة اليد.

 -1رابحننه محمنند لطف ن ()1()0999بعن ـوان تــأثير اســتخدام أســلوب التــدريس باالكتشــاف
الموجــه والتقليــدي فــي درس التربيــة الرياضــية علــى بعــض المهــارات الحركيــة فــي ك ـرة
الس ــله لتلمي ــذات المرحل ــة اإلعدادي ــة واس ــتهدفت الد ارسـ ــة التع ــرف عل ــى أث ــر اس ــتخدام
أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه والتقليدي فى درس التربية الرياضية .أتبع الباحث

المــنهج التجريبــي علــي عينــة قوامهــا ( )81تلمي ــذه مــن الصــف الثــاني اإلعــدادي ت ــم
تقسيمهم إلى مجمـوعتين  ,مجموعـة تجريبيـة (أ) يـتم لهـا التـدريس بأسـلوب االكتشـاف

الموجـ ــه والمجموعـ ــة التجريبيـ ــة (ب) يـ ــتم لهـ ــا التـ ــدريس باألسـ ــلوب التقليـ ــدي (الشـ ــرح

والعــرض) وكانــت اهــم النتــائج وجــود فــروق ذات داللــه إحصــائية فــي المتغي ـرات قيــد
البحث لصالح المجموعة التجريبية ( أ ) التي استخدمت أسلوب التعلم باالكتشاف .
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 -5لمينناء فننو م محننرو ()02()0111بعن ـوان تــأثير اســتخدام بعــض أســاليب التــدريس

عل ــى مس ــتوى األداء المه ــارى والدافعي ــة ل ــبعض المه ــارات األساس ــية ف ــي كـ ـرة الس ــله

لطالبات كلية التربية الرياضية بطنطا واستهدفت الد ارسـة التعرف على تـأثير اسـتخدام

بعـ ــض أسـ ــاليب التـ ــدريس علـ ــى مسـ ــتوى األداء المهـ ــارى والدافعيـ ــة لـ ــبعض المهـ ــارات
األساسية في كرة السله لطالبات كلية التربية الرياضية ,أتبع الباحث المنهج التجريبـي

عل ــي عين ــة قوامه ــا ( )74طالب ــه م ــن طالب ــات الفرق ــة الثاني ــة بكلي ــة التربي ــة الرياض ــية
جامعة طنطا ,وتم تقسيم العينة إلى ثالث مجموعات متساوية ,مجمـوعتين تجـريبيتين

ومجموعـ ــة ضـ ــابطة.وكانت اهـ ــم النتـ ــائج تفـ ــوق أسـ ــلوبي التـ ــدريس ( توجيـ ــه األق ـ ـران-
االكتشـ ــاف الموجـ ــه علـ ــى أسـ ــلوب العـ ــرض التوضـ ــيحي) فـ ــي تعلـ ــم بعـ ــض المهـ ــارات
األساسـية فـي كـرة السـلة ( قيـد البحـث ) وفـى تنميـة دافعيـة اإلنجـاز لـدى األفـراد عينـة

البحث.

خطة واجراءات البحث:
منهج البحنث:
إس ــتخدمت الباحثـ ـة الم ــنهج التجريب ــي بتص ــميم تجريب ــي لمجموع ــة تجريبي ــة واح ــدة
والذي يعتمد على المقارنـة بـين القياسـين القبلـي والبعـدي نظـ اًر لمالئمتهمـا لطبيعـة وظـروف

البحث.

مجتمع البحث :
يتمثــل مجتمــع البحــث مــن تالميــذ الصــم وضــعاف الســمع بالمرحلىــة االبتدائيــة بدولــة

الكويت.

عينة البحث :
اشتملت عينة البحث األساسية على ( )11تلميذ من الصم البكم فاقدي السمع
المركب للسمع  94 -ديسبل فأكثر – وتم اختيارهم من تالميذ الصف الثالث االبتدائي ,
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث
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تجان

عينة البحث ف متغيرات النمو (قيد البحث):
قامت الباحثة بإجراء التوصيف اإلحصائي لعينة البحث والبالع قوامها ( )11تلميذ

فـ ــي متغي ـ ـرات النمـ ــو (قيـ ــد البحـ ــث) بهـ ــدف التأكـ ــد مـ ــن إعتداليـ ــة عينـ ــة البحـ ــث فـ ــي تلـ ــك
المتغيرات.
جدول ()0

المتوسط الحساب واإلنحراف المعيارم

ومعامل اإللتواء والتفلطح ف متغيرات النمو (قيد البحث) للعينة قيد البحث (م=)11
م

المتغيرات

وحدة
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
اإللتواء

معامل
التفلطح

0

السم

سنة

01.00

0.10

1.22

1.01

0

الطول

سم

020.11

1.11

1.11-

0.01

كجم

22.1

1.00

1.10

1.20

الو م

2

ضعف الخطأ المعيارم لمعامل التفلطح=0.11

ضعف الخطأ المعيارم لمعامل اإل لتواء=1.11

يتضح من نتائج جدول ( )4أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين (- :1014

 )1011وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل اإللتواء  ,كما تراوحت قيمة معامل

التفلطح ما بين ( )4041 : 1041وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح,
مما يشير إلى إعتدالية توزيع العينة في متغيرات النمو (قيد البحث) للعينة قيد البحث,

والذي يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي.

ددوات جمع البيانات :

 -0االجه ة :

الوزن  :باستخدام ميزان طبي تم حساب الوزن بالكيلو جرام.-الطول  :باستخدام جهاز الرستاميتر تم قياس الطول ألقرب سنتيمتر.

 -0إستمارات إستطالع ردم السادة الخبراء:

-استمارة استطالع ردى السادة الخبراء فى المهارات الحركية األساسية
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قام ـت الباحثــة بتحليــل بعــض الم ارجــع العلميــة والد ارســات الســابقة التــى تناولــت المهــارات

الحركية األساسية للتعرف على هذه المهارات ثم قاما بوضـعها فـى إسـتمارة إلسـتطالع رأي
الســادة الخبـ ـراء لتحدي ــد المه ــارات الحركي ــة األساســية المناس ــبة لتالمي ــذ الص ــم ال ــبكم فاق ــدي
السمع المركب للسمع بالصف الثالث اإلبتدائي (عينة البحث ) والجول التالى يوضح اراء

السادة الخبراء

جدول ()0

النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء ف المهارات الحركية األساسية
الت تمت الموافقة عليها (م= )1

م

المهارات الحركية األساسية
حركات
انتقالية
معالجة
وتناول

4
3

التكرار

النسبة المئوية

الجرم

1

%011

الرم  /االستقبال

1

%011

يتضح من جدول ( )4أن النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء في المهارات

الحركية األساسية  ,التي تمت الموافقة عليها قد تراوحت ما بين (.)%411

 -اسنننتمارة إسنننتطالع ردى السنننادة الخبنننراء فنننى إختبنننارات المهنننارات الحركينننة األساسنننية

المرتبطة:

بعـــد تحديـــد المهـ ــارات الحركيـ ــة األساسـ ــية قام ـ ـت الباحث ـ ـة بـــاإلطالع علـــى بعـ ــض

الم ارجــع العلميــة والد ارســات بهــدف الوقــوف علــى اإلختبــارات التــي تقــيس المهــارات الحركيــة
األساسية (قيد البحث) ,ثم تم وضعها فـي إسـتمارة إسـتطالع رأي للسـادة الخبـراء (ملحـق)1

لتحديد أكثر تلك اإلختبارات مالئمة لقياس المهارات الحركية األساسية قيد البحث ,وجـدول

( )3يوضح ذلك.
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جدول ()2
النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء ف االختبارات
المقترحة لقيا بعض المهارات الحركية األساسية قيد البحث (م= )1
االختبنننننننارات

م

اسم المهارة

0

الجرم

0

الرم  /االستقبال

 21متر عدو.
الجرم المكوك .

التكرار

النسبة المئوية

1

1

1

الجرم ف المكام  01ث.

0
0

استقبال كرة مردودة من حائط

1

الرمي واللقف

0

إيقاف كرة متدحرجة بيد واحدة

% 011

%01.09
%01.09
%11

%01.09

يتضح من جدول ( )3أن النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء في إختبارات

المهارات الحركية األساسية األكثر ارتباطاً بالمرحلة السنية تمت الموافقة عليها قد تراوحت
ما بين ( ,)%411 : %71وقد ارتضىت الباحثة بالنسبة المئوية التي حصلت على

( )%71فأكثر ,وبذلك توصلت الباحثة إلى إختبارات المهارات الحركية كما يوضحها
جدول (.)1

جدول ()1
اختبارات المهارات الحركية األساسية الت تمت الموافقة عليها مم السادة الخبراء
م

اسم المهارة

االختبنننننننارات

0

الجرم

 21متر عدو.

0

الرم  /االستقبال

الرم واللقف

المعامالت العلمية إلختبارات المهارات الحركية األساسية (قيد البحث):
 معامل الصدق:
تم حساب الصدق إلختبارات المهارات الحركية األساسية (قيد البحث) بإستخدام

صدق التمايز ,حيث تم تطبيق االختبارات على مجموعتين إحداهما مميزة واألخرى غير
مميزة  ,وعدد كل منهما ( )41وجدول ( )1يوضح ذلك.
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جدول ()1

داللة الفروق بيم متوسطات درجات المجموعتيم الممي ة

وغير الممي ة ف اختبارات المهارات الحركية األساسية قيد البحث (م=)11
م

اإلختبارات

وحدة
القيا

المجموعة غير الممي ة
اإلنحراف
المتوسط
المعيارم
الحساب

المجموعة الممي ة
المتوسط اإلنحراف
المعيارم
الحساب

قيمة"ت"

4

31م عدو

ثانية

8014

1091

44011

1018

44047

4

الرمي واللقف

درجه

45031

4091

44011

3044

3099

*دال عند مستوى()1.11

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 0.10 = 1.11

يتضح من جدول( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1011بين

متوسطات درجات المجموعتين المميزة وغير المميزة في اختبارات المهارات الحركية
األساسية قيد البحث ,حيث تراوحت قيمة ت المحسوبة ما بين ( )44047 :3059مما
يشير إلى أن اإلختبارات تميز بين التالميذ مما يؤكد صدقها.
 معامل الثبات :

إليجاد معامل الثبات إلختبارات المهارات الحركية األساسية (قيد البحث),

استخدمت الباحثة طريقة تطبيق اإلختبار واعادة تطبيقه على عينة قوامها ( )41تلميذ وهم
السابق استخدامهم في إيجاد الصدق ,وبفارق زمني قدره أسبوع وبنفس ظروف التطبيق

األول ,وجدول ( )5يوضح ذلك.

جدول ()1

معامل االرتباط بيم التطبيق واعادة التطبيق

ف اختبارات المهارات الحركية األساسية قيد البحث( م = )01
م

اإلختبارات

وحدة
القيا

4

31م عدو

ثانية

1

الرمي واللقف

درجه

إعادة التطبيق

التطبيق
المتوسط
الحساب

اإلنحراف
المعيارم

44011

1018

44011

3044

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 1.21 = 1.11

المتوسط
الحساب
01.99
00.11

اإلنحراف
المعيارم
1.10
2.01

*دال عند مستوى()1.11
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يتضـ ــح مـ ــن نتـ ــائج جـ ــدول ( )5وجـ ــود إرتبـ ــاط دال إحصـ ــائياً بـ ــين التطبيـ ــق واعـ ــادة

التطبيق في جميع إختبارات المهارات الحركية األساسـية (قيـد البحـث) ,حيـث تـراوح معامـل
االرتباط ما بين ( )1099 :1093وهـو أكبـر مـن قيمتـه الجدوليـة عنـد مسـتوى ( )1011ممـا
يدل على ثبات االختبارات.

استمارات تفريغ البيانات (ملحق :)1
قامـ ـت الباحثـ ـة بإع ــداد إس ــتمارات لتفري ــع البيان ــات إلس ــتخدامهما ف ــي المعالج ــات
اإلحصائية وهي:
 -استمارة تسجيل البيانات الشخصية حيث اشتملت على البيانات األساسية للطالب

(اإلسم  ,السن ,الطول ,الوزن ).

 استمارة تسجيل نتائج إختبا ارت المهارات الحركية األساسية (قيد البحث).توصيف عينة البحث ف المهارات الحركية األساسية (قيد البحث):
قامـ ـت الباحثـ ـة ب ــإجراء التوص ــيف اإلحص ــائي لعين ــة البح ــث وبل ــع قوامه ــا ()11
تلميذاً في المهارات الحركية األساسية (قيد البحث) ,وجدولي ( , )7يوضحا ذلك.
جدول ()1

المتوسط الحساب واإلنحراف المعيارم

ومعامل اإللتواء والتفلطح ف المهارات الحركية األساسية قيد البحث (م=)11
م

المتغيرات

وحدة
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
اإللتواء

معامل
التفلطح

4
4

31م عدو
الرمي واللقف

ثانية
درجه

44011
44088

1015
4018

1045
1011

10414043-

ضعف الخطأ المعيارم لمعامل اإللتواء= 1.11

ضعف الخطأ المعيارم لمعامل التفلطح=0.11

يتضح من نتائج جدول ( )7أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين (:1014

 )1013وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل اإللتواء ,كما تراوحت قيمة معامل
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التفلطح ما بين ( )4013: 1014-وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح,
مما يشير إلى إعتدالية توزيع العينة في المهارات الحركية األساسية قيد البحث.

البرنامج التعليم المقترح باستخدام اسلوب االكتشاف الموجه :

 -هدف البرنامج :

هــدف البرنــامج التعليمــي إلــي تنميــة المهــارات الحركيــة األساســية قيــد البحــث لتالمي ــذ

الصــم وضــعاف الســمع بالمرحلىــة االبتدائيــة بدولــة الكويــت باســتخدام األســلوب االكتشــاف
الموجه.

 -دس

وضع البرنامج :

 -مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ .

 مواكبة البرنامج االمكانات واالدوات الحديثة فى تعلم وتحسين مسابقة قذف القرأ. -ان يساير محتوى البرنامج قدرات التالميذ .

 ان يتدر) البرنامج عند تطبيقة من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب . ان يعمل البرنامج على زيادة عاملى التشويق والدافعية لتالميذ . -ان يكون البرنامج مراعيا لعوامل االمن والسالمة عند تطبيقة .

 -ان يساعد البرنامج على رفع كفاءة التالميذ .

 -ان يتصــف البرنــامج بالمرونــة اثنــاء التطبيــق اى يمك ـن التعــديل فــى جــزء إذا اســتوجب

ذلك.

 -محتوى برنامج اسلوب االكتشاف الموجه :

قامت الباحثة باإلطالع علي بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة من أجل

إستخالأ محتوى البرنامج التعليمي والتي تساعد علي تحقيق هدف البرنامج ومنها وقد

أحتوى البرنامج التعليمي على تدريس عدد ( )4مهارات أساسية حركية
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الترضينننة الرياضنننية باسنننتخدام اسنننلوب االكتشننناف

اإلطنننار العنننام لتنفينننر در

الموجه .

مــدة تنفيــذ البرنــامج (  ) 1أســابيع بواقــع وحــدة أســبوعيا ولمــدة  91دقيقــة فــى الم ـرة
الواحدة ,وتفصيل الوحدات التعليمية موضحا على النحو التالي :
 -إعمال إدارية .

()1

 -اإلعداد البدني .

()41

 -اإلحماء .

 الجزء الرئيسي . -الختام .

()41
()11
()1

 -مرحلة التقويم البرنامج :

تمثلت طريقة التقويم المستخدمة بالبرنامج قيما يلى :

 -0التقويم المبدئى :

ويتم قبل تنفيذ البرنامج ويعطى معلومات مهمة على تحديـد مسـتوى الـتعلم والنقـاط

التي يبدأ منها تحسين مستوى المتعلم وتشمل على اختبارات المهارات الحركية االساسية .

 -0التقويم الختام :

وه ــو يج ــري بع ــد االنته ــاء م ــن تنفي ــذ برن ــامج اس ــلوب االكتش ــاف الموج ــه  ,وذل ــك

للتعــرف علــى مــدى مــا تحقــق مــن األهــداف لتقــدير أثـره بعــد االنتهــاء مــن تطبيقــه ويــتم هــذا
التقويم ( القياس البعدى) من خالل استخدام نفس االختبـارات التـي اسـتخدمت فـى القيـاس

القبلي قيد البحث.

الدراسة االستطالعية :

 -الدراسة االستطالعية األولى :

أجريت الدراسة االستطالعية األولى على عينة بلع قوامها ( )41عشرون طالباً

من نفس مجتمع البحث ومن خار) العينة األصلية ومماثلة لها وذلك من
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 التأكد من أداء االختبارات بالطريقة الصحيحة . -اختيار األماكن المناسبة إلجراء االختبارات .

 التأكد من المعامالت العلمية لالختبارات ( الثبات – الصدق ) .-تحديد زمن إجراء االختبارات .

-الدراسة االستطالعية الثانية :

تم إجراء الدراسة االستطالعية الثانيـة علـى عينـة بلـع قوامهـا ( )1تالميـذ مـن نفـس
مجتمع البحث ومن خار) العينة األصلية ومماثلة لها وذلك بهدف التعرف على :
 المشكالت والصعوبات الموجودة فى البرنامج . -درجة وضوح البرنامج .

 -مدى فهم المتعلمين للبرنامج .

 مدى وضوح اسلوب االكتشاف الموجه فى البرنامج . -مدى مناسبة طريقة الشرح واألداء والنموذ) الموجودة فى البرنامج .

سابعا :الخطوات التنفيرية للبحث:

القيا

القبل :

قــام الباحث ـة بــإجراء القيــاس القبلــي علــى مجموعــة البحــث التجريبيــة يــث تــم قيــاس

االختبارات قيد البحث فى 4148/1 /49م طبقا للمواصفات وشروط األداء الخاصة بكل
اختبار.

التجرضة األساسية :
ت ــم اختي ــار مجم ــوعتي البح ــث وق ــام الباح ــث بتطبي ــق البرن ــامج التعليم ــي المقت ــرح

باســتخدام أســلوب االكتشــاف الموجــه علــى ألمجموعــه التجريبيــة فــى الفتـرة 4148/1 /44م
إلى 4148/1/43م ولمدة ( )1اسابيع وبواقع وحدة اسبوعيا وزمن الوحدة (  ) 91دقيقة.
م

اإلختبارات

وحدة
القيا

4
4

31م عدو
الرمي واللقف

ثانية
درجه

القيا

القبل

البعدم

نسبة
التحسم

قيمة"ت"

1071 9018 1015 44011
1031 34013 4018 44088

41043
15011

*47074
*41088

ع
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* دال عند مستوى()1.11

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 0.10 = 1.11

يتضــح مــن نتــائج جــدول ( )1وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــين متوســطي درجــات

القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبارات المهارات الحركية األساسية قيـد
البحـــث لصـ ــالح القيـ ــاس البعـــدي حيـــث تراوح ــت قيمـ ــة ت المحس ــوبة مـــا بـــين (:47074
 ,)41088كمــا ترواحــت نســبة التحســن مــا بــين ( ,)%15011 :%41043وهــذا يعنــي ان

هنــاك فروق ـاً ذات داللــة معنويــة بــين متوس ــط درجــات االختبــارين القبلــي والبعــدي لص ــالح

االختبار البعدي في جميع اختبارات المهارات الحركية االساسية للمجموعة التجريبية الـذين

نفذوا البرنامج التعليمى باستخدام اسلوب االكتشاف الموجة .

حيـث يشــير جــدول رقــم ( )8إلــى أنــه قــد حــدث تقــدم ملحــوت فــى المهــارات الحركيــة

األساســية ق ـيد البحــث للمجموعــة التجريبيــة  ,حيــث تشــير النتــائج إلــى ظهــور تحســناً معنويـاً
بــين القيــاس القبلــى والقيــاس البعــدى لصــالح القيــاس البعــدى  ,وتعــزو الباحث ـة هــذا التقــدم

الحادث إلى تأثير البرنامج المقترح.

وهذا يتفق مع " عفاف عبدالكريم " (0991م)  " ،محمد خمي

 ،نايف سنعادة

" (0119م) ،لــى اســتخدام اســلوب االكتشــاف الموجــه الــذى يكــون المــتعلم مركــز العمليــة
التعليمية  ,كما ان التعلم الينتهي بمجرد انتهاء الدرس وانما يستمر بعده الن الـدرس غالبـا
مـا ينتهــى باسـئلة مفتوحــه ممـا يــدفع المــتعلم الـى مواصــلة البحـث والد ارســة فهـو ينمــى القــدرة

على التفكير والبحث للوصول الى حل المشكلة  ,كما يراعى الفروق الفردية بين المتعلمـين
حيــث يقــدم المعلــم تغذيــة راجعــة للمــتعلم الغيــر قــادر علــى االجابــة علــى الس ـؤال الموجــة لــه
وذلــك علــى شــكل س ـؤال اخــر يهــدف للوصــول الــى نفــس االجابــة ,فالهــدف االساســى لهــذا

االســلوب هــو االهتمــام بــالمتعلم وتوســيع مد اركــة وتنميــة الشخصــية والتفكيــر البنــاء الســليم
لضمان نجاح عملية التعلم (.)91 :47(,)11 :44

كما تشير كالً من "عفاف عبدالكريم" (0991م)" ،نوال شلتوت ،مرفت خفاجة"

(0999م) ,علــى ان اســلوب االكتشــاف الموجــة يعتمــد علــى المعرفــة بشــكل اساســى حيــث
يقــوم فيــه المعلــم بتوجــه المــتعلم الــى التفكيــر العلمــى البنــاء فهــو يقــدم المــادة الد ارســية علــى
ش ـ ــكل خطـ ـ ـوات ص ـ ــغيرة ومنظم ـ ــة يتبعه ـ ــا ت ـ ــدريبات واس ـ ــئلة تحت ـ ــا) ال ـ ــى بح ـ ــث وتفس ـ ــير
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وفه ـ ــم وتطبي ـ ــق وتحلي ـ ــل ,فه ـ ــذا االس ـ ــلوب يس ـ ــاعد الم ـ ــتعلم عل ـ ــى الـ ـ ـربط ب ـ ــين االجاب ـ ــات

الدراك العالقــات بــين كــل خطــوة والخطــوة التــى تليهــا حتــى يصــل المــتعلم للهــدف النهــائى.

()14 :41( ,)17 :44

وتتفــق نتــائج البحــث مــع د ارســات كــال مــن "حننننام عبنننداللطيف" (0991م)(،)1

"امننانى بسننيونى " (0991م) ( " ،)0لمينناء محننرو

" (0111م) (  )02حيــث اجمع ـوا

على التحسن فى مستوى االداء المهارى يرجع الى اسـتخدام اسـلوب االكتشـاف الموجـه فـى

تدريس المهارات.

االستخالصات :

في ضوء أهداف البحث وفروضه وفى حدود مجتمع البحث واستنادا للمعالجات

اإلحصائية وما أشارت إليه النتائج أمكن التوصل إلى االستخالصات التالية -:
 -4ال ــتعلم باس ــتخدام اس ــلوب االكتش ــاف الموج ــه ل ــه ت ــأثير إيج ــابي عل ــى تعل ــم المه ــارات

الحركية االساسية لطالب المجموعة التجريبية.

 -4استخدام اسلوب االكتشاف الموجه يساعد المعلم في العملية التعليمية ,وكذلك المتعلم
في سهولة التعلم واكتساب المعلومات والمعارف النظرية والعملية.

ثانيا :التوصيات:

فى ضوء ما اظهرته نتائج البحث واالستنتاجات التى توصل اليها يوصـي الباحـث

باآلتي:

 -4تطبيق البرنامج التعليمي المقترح لتنمية مستوي المهارات الحركية االساسية.

 -4اج ـراء المزيــد مــن الد ارســات والبحــوث باســتخدام اســلوب االكتشــاف الموجــه فــى تعلــم
النواحى الفنية لمهارات مختلفة.

 -3عق ــد دورات تدريبي ــة للق ــائمين عل ــى الت ــدريس له ــذا المرحل ــة الس ــنية لت ــوعيتهم باهمي ــة
استخدام اساليب التعلم الحديثة وكيفية تطبيقها لتطوير العملية التدريسية الى االفضل .
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دوال  :المراجنع باللغة العرضينة :

املـــراجــــع

 -8دسامة كامل راتب النمنو الحركنى( ,الطفولـة – المراهقـة) ,دار الفكـر العربـى ,القـاهرة,
4991م.

 -0امنننانى رفعنننت بسننننيون (0991م)  :برن ــامج تعليم ــي باس ــتخدام اس ــلوب االكتش ــاف
الموجــه وأث ـره علــى تعلــم بعــض مهــارات المبــارزة لــدي طالبــات  ,كليــة التربيــة
الرياضية بالمنيا  ,رسالة ماجستير  ,غير منشوره  ,جامعه المنيا

 -2حلم محمد  ،ليلى السنيد (0991م)  :التربيـة الرياضـية و التـرويح للمعـاقين  ,دار
الفكر العربي  ,القاهرة .

 -2حنام محمد عبد اللطيف(0991م) تأثير إستخدام بعض طرق التـدريس المطـورة فـى
مستوى أداء طالبات كليـة التربيـة الرياضـية فـى كـرة اليـد ,رسـالة دكتـوراة غيـر
منشورة ,كلية التربية الرياضية ,جامعة طنطا.,

 -2رابحه محمد لطفنى (0999م) ":تـأثير إسـتخدام أسـلوبى التـدريس باالكتشـاف الموجـة
والتقليــدى فــى درس التربيــة الرياضــية علــى بعــض المهــارات الحركيــة فــى ك ـرة

الســلة لتلميــذات المرحلــة االعداديــة  ,بحــث منشــور بالمجلــة العلميــة ,التربيــة
البدنيــة والرياضــة ,كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات ,جامعــة االســكندرية  ,العــدد

السابع عشر .,

 -2ينننب إسننماعيل محمنند(0991م) :التــدريس باســلوب االكتشــاف وأث ـرة علــى اكتســاب
مه ــارة التص ــويب ف ــى كـ ـرة الي ــد ,رس ــالة دكت ــوراه غي ــر منش ــورة  ,كلي ــة التربي ــة
الرياضية ,جامعة طنطا .,

 -2سننالم عبنند اللطيننف سننويدام(0111م)  :تــدريس التربيــة الرياضــية لتالميــذ المرحلــة
االبتدائية  ,ملتقي الفكر العربي  ,اإلسكندرية . ,

 -1سنناميه فرغلننى(0110م)  :التــدريس والتــدريب الميــدانى فــى التربيــة الرياضــية ,مكتبــة
دار الحكمة ,االسكندرية

 -1سنننعيد خلينننل الشننناهد(0991م) ":طــرق تــدريس التربيــة الرياضــية  ,مكتبــة الطلبــه,
القاهرة.

22

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

 -82عبد السنالم مصنطفى0111( ،م) :أساسـيات التـدريس والتطـوير المهنـى للعلـم ,دار
الفكر

 -88عفاف عبد الكريم حسم (0991م)  :التدريس للتعلم في التربية البد نية والرياضـية
( أساليب  ,استراتيجيات ,تقويم ) منشاة المعارف .

 -80عفننننناف عبننننندالكريم حسنننننم (5099م :)1الت ـ ــدريس لل ـ ــتعلم ف ـ ــي التربيـ ـ ــة البدنيـ ـ ــة
والرياضية أساليب استراتيجيات – تقويم ,ط 4منشأة المعارف  ,القاهرة ,
 -82لمياء فو ى محنرو (0111م)  :تـاثير اسـتخدام بعـض االسـاليب التـدريس علـى

مســتوى االداء المهــاري والدافعيــة لــبعض المهــارات االساســية فــى ك ـرة الســلة
لطالبات كلية التربية الرياضيه بطنطا  ,رسـالة دكتـوراه  ,غيـر منشـوره  ,كليـة

 -82محنننرو

التربية الرياضيه  ,جامعه طنطا .

محمننند  ،محمننند ابنننراهيم  ،احمننند فننن اد 0991(:م) :،اساس ــيات التربي ــة

الرياضية  ,منشاة المعارف  ,االسكندرية .

 -82محسم محمد حم

(0991م),:المرشد فى تـدريس التربيـة الرياضـيه  ,مكتبـة دار

المعارف  ,االسكندرية .

 -82محمد السيد خلينل ،دحمند عبند الع نيم عبند ه(4113م) :التربيـة الحركيـة النظريـة
والتطبيق ,ط ,3مطبعة األمل لإلوفست ,المنصورة .,

 -82محمننند خمننني

ابنننونمرس  ،ننننايف سنننعادس (0111م) , :التربيــة الرياضــيه وط ارئــق

تدريسها  ,الشركه العربية المتحده للتسويق والتدوريدات  ,القاهرة .

 -81محمنند كامننل (0991م)  :التربيــة البدنيــة للمعــاقين بــين النظريــة والتطبيــق  ,مركــز
الكتاب للنشر  ,القاهرة.

 -81نجننوى محمنند والننى  ،نادينننة رشنناد داوود (0991م : )1تــأثير اســتخدام أســلوب
األكتشــاف الموجــه فــي تــدريس مســابقة دفــع الجلــة علــى التحصــيل المعرفــي

والمس ــتوى الرقمـ ــي لتلمي ــذات الصـ ــف الثـ ــاني األع ــدادي  ,مجلـــة نظريـــات

وتطبيقــات  ,العــدد الخــامس والعشــرون  ,كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين بــأبي

قير  ,اإلسكندرية
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 التدريس للتعليم والتعلم فـى،:)م0999(  ميرفت على خفاجة،  نوال ابراهيم شلتوت-02
.  كلية التربية البدنية للبنين,  جامعه االسكندرية, التربية الرياضيه

 طــرق التــدريس فــي التربيــة: )م4114(  ميرفــت علــى خفاجــة,  نـوال اب ـراهيم شــلتوت-08
 األسكندرية,  مكتبة االشعاع,4 ط, الرياضية التدريس للتعليم والتعلم
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