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تأثـير استخدام أسلوبي التعـلم الذاتـي وتوجـيه ألاقـران الثنائي في تنمية بعض مهارات كرة القدم لدى تالميذ 

 املرحلة إلاعدادية

 

 محمد جـمـــــــال عبد الحميد سليم

 التقديم ومشكلة البحث:

الاتجاهات التربوية الحديثة تدعو إلى الاهتمام باملتعلم والعمل على تنمية جميع جوانبه بشكل إن 

 في العملية التعليمية والقائمون على العملية التعليمية يحاولون 
ً

متكامل ومتزن ليصبح جزًءا أساسًيا وفعاًل

من الكفاءة وإلاتقان مع الوضع  الوصول إلى تحقيق ألاهداف املنشودة من العملية التعليمية بدرجة عالية

 في الاعتبار حاجات وميول املتعلمين داخل الدرس.

إن التدريس فًنا وعلًما ولذلك يتصف املعلم الناجح في عمله بأنه فنان فاملعلم الناجح هو الذي 

و أعمال يقوده أفكار التالميذ من مرحلة إلى غيرها وًل يحملهم على محاكاته وترديد ما يقول من غير رؤية أ

للعقل، فيجدر باملعلم أن يحمل التالميذ على أن يفكروا بأنفسهم ويعبروا على قدر ما يستطيعون بالحركة 

وليس من الصواب أن يقوم املعلم وحده بعبء عملية التدريس ولكن يجب أن يترك املتعلم يعمل ما 

 (463:6يستطيع عمله من أجل مواجهة الصعاب للوصول إلى تعليم أكثر ثباًتا. )

ولكي تزيد من فاعلية التدريس يجب الاهتمام بأساليب التدريس وإعادة النظر في ألاساليب 

املتبعة، فلم يعد املعلم يمثل تلك املسلطة املستبدة املطلقة التي عليها أن تقرر كل ش يء، وًل املصدر 

لم يعد التلميذ يمثل الوحيد لإلخطارات بل يكون مشجًعا للمتعلمين لإلبداع والخلق والاستقاللية، و 

الجانب السلبي في عملية التعليم بحيث ينحصر دوره في إتباع أوامر املدرس دون تفهم، يتعلم عن طريق 

 (212321التقليد للمهارات واملعلومات وهو مقيد للحرية يسير في تعلمه بدون هدف يمكن تحقيقه. )

ى آلان هي ألاسلوب املستخدم حيث سادت طريقة التلقين فترة طويلة من الزمن وما زالت حت

لسهولة  التحكم في خطواته، ولكن بدأ املربون منذ فترة ليست بالقصيرة اتجاًها آخر نحو الاهتمام بنشاط 

املتعلم نفسه وعلى ممارسة للمواقف التعليمية بذاته، وعلى إمكاناته الخاصة واستعداداته وميوله، وأن 

 ( 21:324قق التلميذ عن طريقها نتائج أفضل. )مادة املتعلم ومتطلباته أكثر تأثيرا وح

وفي السنوات ألاخيرة شهدت أساليب التدريس تطورات كثيرة كان الهدف منها زيادة فاعلية 

التدريس والاستفادة من جميع ألاساليب السابقة مما يساعد في الوصول إلى أكثر ألاساليب فاعلية للعمل 

يتحقق الوصول إلى درجة عالية من التأثير إلايجابي والتربوي لدراسة على التربية الرياضية بصورة هادفة وًل 

التربية الرياضية إًل من خالل أساليب التدريس املختلفة لتعليم واكتساب املهارات الحركية مع مراعاة ما 

 يتناسب مع قدرة كل طالب ومراعاة الفروق الفردية لكل طالب.

ًل يوجد أسلوب أفضل من ألاخر في العملية التعليمية وعلى الرغم من تعدد هذه ألاساليب فإنه 

كما أنه ًل يوجد أسلوب يمكن أن يحقق جميع ألاهداف املرجوة بنفس الكفاءة وكما أنه ًل يوجد أسلوب 

يتفق عليه جميع املعلمين عند التدريس فلكل منهم أسلوبه الذي يستخدمه بما يتناسب للمواقف 

 (212321سهم. )التعليمية وقدرات املتعلمين أنف
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وبالتالي يجب على معلمي التربية الرياضية أن يبذلوا قصارى جهدهم نحو اختيار وتجريب العديد 

من ألاساليب التعليمية التي تثري الخبرة التعليمية، وإًل يكون ذلك على حساب أزمنة الدروس املخصصة 

في الاعتبار توقعات املتعلمين من  للتعلم، مع توفير قدًرا كافًيا من نفس ظروف تلك الدروس، وأن يضع

حيث النتائج املتوقعة من التعليم، وما يمكن أن يقدمه املتعلمين من نشاط ومدى تقدمهم في ألاداء ودرجة 

 (14:311)    تفاعلهم في الدرس.

ويعد أسلوب التعلم الذاتي اتجاه يهتم بإتاحة الفرصة للمتعلم أن يدرك العالقة بين طموحه 

، والوصول إلى أعلى معدًلت النجاح عن طريق السماح للمتعلمين بالتقدم بإيقاعهم الخاص، وحقيقة أدائه

 أو أيًضا يهتم بالتفرد في التعلم وذلك ألنها تتيح فرصة لالختبار بين مستويات البدائل داخل نفس املرحلة 

 (124311)   بين املراحل.

الراجعة املقدمة من متعلم يقوم ومن جانب آخر فإن أسلوب توجيه ألاقران يهتم بالتغذية 

بتدريب زميل آخر بغرض تصحيح املسار الحركي لألداء لبلوغ الهدف املنشود من املهارة، حيث يعتمد هذا 

ألاسلوب على تبادل ألادوار بين املتعلمين بين متعلم يؤدي وألاخر يالحظ ألاداء تحت إشراف املعلم الذي 

 (21:324)  تابع أداءهم ويزودهم بالتغذية الراجعة. يوضح للمتعلمين املهارات املطلوبة وي

وفي خطوه تطويرية أكثر فعالية في أسلوب توجيه ألاقران يمكن تكوين مجموعات صغيرة يتراوح 

( متعلمين يتبادلون ألادوار فيما بينهم في عمل تعاوني وفًقا لطبيعة وأهداف ومتطلبات 32:عددها من )

 (12311)   تكون تلك ألادوار محددة مسبًقا قبل ألاداء. تنفيذ املهام التعليمية على أن

ويرتبط التعليم املهاري في رياضية كرة القدم بقدرات املتعلمين البدنية املهارية ومدى قدرة 

، حيث يشير "مفتى نألاسلوب التعليمي على توصيل املعارف بطريقة تتناسب مع إمكانيات املتعلمي

املهارات ألاساسية في كرة القدم يرتبط بمدى الجهد املبذول في التعلم على م( إلى أن إجادة 2996إبراهيم")

املهارات خالل فترة زمنية قصيرة يتحقق من خاللها معدل عالي من إلانجاز كما يلعب تصحيح أخطاء ألاداء 

ي باستخدام التغذية الراجعة وتكرار ألاداء الصحيح لعدد كاف من املرات تحت ظروف مختلفة ومتدرجة ف

 (623:2)   الصعوبة دوًرا هاًما في الارتقاء باملستوى املهاري.

ومن خالل عمل الباحث كمعلم للتربية الرياضية لتالميذ املرحلة إلاعدادية بمدرسة املناصرة 

إلاعدادية املشتركة بقنا فقد ًلحظ أن هناك تدني في مستوى ألاداء املهاري لكرة القدم لتلك الفئة من 

ا أكدت عليه نتائج الدراسة الاستطالعية التي أجراها الباحث على عينة من تالميذ الصف التالميذ وهو م

الثالث باملرحلة إلاعدادية من داخل مجتمع البحث للشروع لدراسة هذه املشكلة إليجاد أنسب الحلول 

ملستوى املهاري إلى ، وقد أرجع الباحث تدني ا-قيد البحث  -املرحلة إلاعدادية لرفع املستوى املهاري لتالميذ 

أسلوب توصيل املعارف الذي يتبناه املعلم داخل درس التربية الرياضية والذي ًل يتناسب مع قدرات 

التالميذ ورغبتهم في التعلم ،حيث أن أغلب ألاساليب التدريسية املتبعة حالًيا قائمة على املعلم في إصدار 

عاة لرغبات واحتياجات التالميذ في املشاركة الفعلية ألاوامر والتالميذ في تنفيذ ما يشاهدونه، دون مرا

ميذ في بدرس التربية الرياضية وإصدار بعض القرارات في إطار العملية التعليمية، ودون مراعاة لسرعة التال 

، مما جعل الباحث يبحث عن أنسب ألاساليب التدريسية التي تراعي الفروق التعلم وغيرها من الفروق

، وكذلك البحث عن أنسب ألاساليب التدريسية التي تجعل التالميذ ميذ عند التعلمالفردية بين التال 
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، ومن خالل الرجوع للدراسات السابقة والدراسات في العملية التعليمية داخل الدرسمشاركين بفاعلية 

روق لوب الفاملرتبطة بالتعلم الحركي مجال التربية الرياضية فوجد الباحث أهمية الاستعانة بكل من أس

وكذلك أسلوب توجيه ألاقران ملا يتمتع به من قدرة عالية في دمج التالميذ فعلًيا في  ،الفردية بين التالميذ

 العلمية التعليمية وإيجاد مشاركة واقعية منهم في مختلف قرارات التعلم

 ثانيا: هداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى التعرف على:

  على تعليم بعض املهارات ألاساسية في كرة القدم للصف تأثير استخدام أسلوب التعلم الذاتي

 الثالث باملرحلة إلاعدادية.
  تأثير استخدام أسلوب توجيه ألاقران الثنائي على تعليم بعض املهارات ألاساسية في كرة القدم

 للصف الثالث باملرحلة إلاعدادية.

 ثالثا: فروض البحث:

علم بعض املهارات ألاساسية في كرة القدم لتالميذ أسلوب التعلم الذاتي له تأثير إيجابي على ت .2

 الصف الثالث باملرحلة إلاعدادية.
أسلوب توجيه ألاقران الثنائي له تأثير إيجابي على تعلم بعض املهارات ألاساسية في كرة القدم  .1

 لتالميذ الصف الثالث باملرحلة إلاعدادية.

 منهج البحث:

 
ً
ملناسبة طبيعة البحث باستخدام التصميم التجربة استخدم الباحث املنهج التجريبي نظرا

 ملجموعتين تجريبيتين، باستخدام القياس القبلي والقياس البعدي.

 مجتمع وعينه البحث:

ا بالصف الثالث :9تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وأشتمل على عدد )
ً
( تلميذ

نجع حمادي التعليمة بمحافظة قنا لعام إلاعدادي بمدرسة املناصرة إلاعدادية املشتركة بإدارة 

ا ::م، وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية منهم وعددهم )1:21/:1:2
ً
( تلميذ

وذلك بعد أن تم استبعاد التالميذ املشتركين في فريق كرة القدم باملدرسة واملشركين في ألاندية الرياضية و 

(تالميذ :2النشاط الرياض ي ،كما قام الباحث بالسحب العشوائي لعدد ) الغير قادرين صحًيا على ممارسة

ا بنسبة مئوية قدرها :6وبذلك أصبحت عينة البحث) ،جراء الدراسة الاستطالعية عليهمإل 
ً
(تلميذ

ا. :1(، وتم تقسـيمهم عشوائًيا إلى ثالث مجموعات قوام كل منهم )::.::)%
ً
 ( تلميذ

 الدارسة الاستطالعية:

( تالميذ :2م على عينة قوامها ):1:2/:2/2م إلى :1:2/:2/2اسة الاستطالعية في الفترة من تمت الدر 

 وخارج العينة ألاساسية للبحث.

 القياسات القبلية:

م إلى :1:2/:1/2تمت القياسات القبلية للقدرات البدنية والاختبارات املهارية في الفترة من يوم 

على ملعب مدرسة املناصرة إلاعدادية املشتركة بإدارة نجع  - قيد البحث -م في املتغيرات :1:2/:22/2

 حمادي التعليمية بمحافظه قنا.
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 الدراسة ألاساسية "تطبيق البرنامج"

 م.:26/22/1:2م وحتى :1:2/:21/2قام الباحث بتطبيق البرنامج املقترح في الفترة من 

 القياسات البعدية:

م وتم :22/21/1:2م إلى :21/1:2/:2فترة من أجريت القياسات البعدية لعينة البحث في ال

 تسجيل جميع القياسات السابقة في استمارات التسجيل املعدة لذلك.

، قام -قيد البحث -لبعدية، للمجموعتين بعد تطبيق التجربة ألاساسية للبحث وإجراء القياسات القبلية وا

عة القياسات وعدد أفراد العينة الباحث بإجراء املعالجات إلاحصائية املالئمة للبحث من حيث طبي

 –معامل الالتواء  –الوسيط  –الانحراف املعياري  –واملعالجات إلاحصائية هي كالتالي3 املتوسط الحسابي 

النسبة املئوية، وقد تبنى الباحث مستوى  – LSDاختبار  –تحليل التباين -اختبار "ت"  –معامل الارتباط 

 حدا للدًللة إلاحصائية.2:.:معنوي 

 الاستخالصات والتوصيات:

 ستخالصات:أوال: الا 

من خالل فروض البحث ووفًقا ملا أشارت إلية نتائج التحليل إلاحصائي وفي ضوء مناقشة النتائج 

 ستخالصات آلاتية3البحث أمكن للباحث التوصل إلى الا حدود عينة 

  القدم لتالميذ املرحلة استخدام التعلم الذاتي ساعد على تعلم بعض املهارات ألاساسية في كرة

 إلاعدادية.

  استخدام توجيه ألاقران الثنائي ساعد على تعلم بعض املهارات ألاساسية في كرة القدم لتالميذ

 املرحلة إلاعدادية.

  زادت نسب تحسن القياسات البعدية ملختلف ألاساليب التعليمية قيد البحث لتالميذ املرحلة

 إلاعدادية.

 ن الثنائي على كل من أسلوب التعلم الذاتي عند تعلم مهارات كرة القدم تفوق أسلوب توجيه ألاقرا

 لتالميذ املرحلة إلاعدادية.

 ثانيا: التوصيات:

استناًدا إلى ما أشارت إليه النتائج وما توصل إليه الباحث من استخالصات وفى حدود عينة 

 البحث يوص ي الباحث بما يلي3

  أسلوب توجيه ألاقران الثنائي عند تعليم مهارات كره القدم.تطبيق البرنامج التعليمي باستخدام 
 .استخدام أنماط أخرى من التعلم الذاتي عند تعلم مهارات كرة القدم 

  استخدام ألاسلوب الذي يتماش ى مع قدرات املتعلمين واملتعلم على سواء وبما يراعي إلامكانات

 املتوفرة داخل البيئة التعليمية.

 سات عند تعلم مهارات كرة القدم باستخدام أساليب أخرى ولعينات أخرى.إجراء مزيد من الدرا 

 املراجع العربية أوال:

 م(3 معلم التربية الرياضية، دار ألاصدقاء النشر التوزيع، املنصورة.2::1أبو النجا أحمد عز الدين ) .2
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ـــر )  .5 ـــالح عبــــــد الــــــرحيم عنبـــ ــــه ألاقــــــران مــــــن:1:2أحمــــــد صـــ ـــق بتوجيــ ـــتخدام التطبيـــ ـــالل  م(3 تــــــأثير اســـ خـــ

الحاسب آلالي على تعلم بعـض املهـارات بدريـ ي التربيـة الرياضـية لتالميـذ الحلقـة الثانيـة مـن الـتعلم 

 ألاساي ي، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق.

 .، املكتب املصري الحديث، القاهرة:2م(3 "أصول علم النفس"، ط  6::1أحمد عزت راجح ) .3

م(3 التــدريس فـي التربيـة الرياضـية بـين النظريـة والتطبيــق، :::1أحمـد مـاهر أنـور وعلـي عبـد املجيـد )  .4

 دار الفكر العربي، القاهر.

م(3 دراســة تحليليـه لفاعليــة ألاداء الحركـي، مجلــة دراسـات وبحــوث املجلــد 2912أحمـد محمــد خـاطر) .2

 الثامن، العدد السادس جامعة حلوان، القاهرة.

، دار "م(3 "منـاجج التربيـة الرياضـية املعاصـرة :::1الخـولي، جمـال عبـد العـاطي الشـاف ي )أمين أنور  .6

 الفكر العربي، القاهرة.

م(3 فاعليــه اســتخدام أســلوب توجيــه ألاقــران علــى تعلــم بعــض املهــارات 1:24أمـين أنــور قــادر رســول ) .2

 لعراق، القاهرة.الهجومية في كرة اليد لطالب الصف الثامن ألاساي ي بإقليم الكردستان با

ـــم بعـــــض 1:24بـــــرزان عثمـــــان قـــــادر رســـــول ) .2 ـــلوب توجيـــــه ألاقـــــران علـــــى تعلــ ـــتخدام أســ م(3 فاعليـــــة اســ

املهــارات الهجوميــة فــي كــرة اليــد لطــالب الصــف الثــامن ألاسايــ ي بــإقليم الكردســتان بــالعراق، رســالة 

 ماجستير غير منشورة كلية التربية الرياضية بنين جامعة بغداد.

ـــ .9 ــ ـــــراهيم علـ ـــن إبـ ــ ـــم :::1ى )حسـ ــ ــــى تعلـ ـــــيم علــ ـــــا التعلـ ـــــاليب تكنولوجيـ ـــــض أسـ ـــتخدام بعـ ــ ــــة اسـ م(3 فاعليــ

املهـــــارات ألاساســـــية فـــــي كـــــرة القـــــدم لطـــــالب كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية بالزقـــــازيق، رســـــالة دكتـــــوراه غيـــــر 

 منشورة كلية التربية الرياضية بنين، جامعة الزقازيق.

 ، دار زهران، القاهرة.م(3 ألاعداد البدني في كرة القدم2919حنفي محمود مختار ) .21

 م(3 ألاسس العلمية في تدريب كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة.:299حنفي محمود مختار ) .22

ــــدد :::1رشــــــــيد بــــــــن عبــــــــد   محمــــــــد البــــــــداح ) .25 ــ ـــــذاتي متعــ ــ ـــق الـ ــ ـــلوب التطبيـــ ــ ـــتخدام أســـ ــ ـــــأثير اســـ م(3 تـــ

طـــالب الصـــف الســـادس املســـتويات فـــي دروس التربيـــة البدنيـــة علـــى الجانـــب املهـــارى والانفعـــالي لـــدى 

الابتدائي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة، قسـم التربيـة البدنيـة وعلـوم الحركـة، جامعـة 

 امللك سعود، اململكة العربية السعودية.

م(3 مقارنـــة أثـــر التعلـــيم املبـــرمج والطريقـــة التقليديـــة علـــى مســـتوى تعلـــم ألاداء :299رفـــاعي مصـــطف  ) .23

 دم، رسالة دكتوراه غير منشورة.املهارى لناش ئ كرة الق

م(3 طرق تـدريس التربيـة الرياضـية ألاسـس النظريـة 1::1زينب على عمرو وغادة جالل عبد الحكيم ) .24

 والتطبيقات العملية، دار الفكر العربي، القاهرة.

اب م(3 املنـاجج فـي التربيـة الرياضـية، دار املعـارف، القاهرة.الطبعـة ألاولـى، مركـز الكتـ2912سـهير بـدير ) .22

 للنشر، القاهرة.

م(3 املهـارات التدريسـية والتـدريب امليـداني فـي 1:24عبد   عبد الحلـيم محمـد ورحـاب عـادل جبـل ) .26

ـــاهيم  ــ ـــــية )مفـــ ــ ـــــة الرياضـ ـــــر للتربيـــ ــ ــــع املعاصـ ــ ـــوء الواقــ ــ ــــاد   –ضـــ ــ ــــــر،  –مبــ ــــاء للنشــ ــ ــــات(، دار الوفــ ــ تطبيقــ

 إلاسكندرية.
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لـــى مســـتوى ألاداء الحركـــي، املـــؤتمر م(3 تـــأثير ثـــالث أســـاليب للتـــدريس ع:291عصـــمت إبـــراهيم كامـــل ) .22

 العلمي ألاول، املجلد السادس، كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، حلوان.

ـــــريم حســــــن ) .22 ـــاف عبــــــد الكـ م(3 التــــــدريس للــــــتعلم فــــــي التربيــــــة البدنيــــــة والرياضــــــية، أســــــاليب، 2994عفـــ

 استراتيجيات، تقويم، منشاة املعارف، إلاسكندرية.

ـــــريم) .29 ـــــد الكـــ ـــاف عبـــ ــ م(3 طــــــــرق التــــــــدريس فــــــــي التربيــــــــة البدنيــــــــة والرياضــــــــية، منشــــــــأة املعــــــــارف، 2919عفـــ

 إلاسكندرية.

م(3 فعاليـــة أســـلوبي التطبيـــق الـــذاتي املتعـــدد املســـتويات والاكتشـــاف :1:2عـــال عبـــد العـــال إبـــراهيم ) .51

 ألاساي ي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا.

م(3 فاعليــة اســتخدام أســلوب التطبيــق الــذاتي متعــدد املســتويات 1:24علــى حســين محمــود مبــارك ) .52

 –علــى تعلــم ســباحة الصــدر للتالميــذ بدولــة الكويــت، بحــث منشــور، مجلــة بحــوث التربيــة الرياضــية 

 .2ج –ابريل  – 94العدد  – 41املجلد  –كلية التربية للبنين جامعة الزقازيق 

الـتعلم التبـادلي واملنافسـات الجماعيـة علـى تعلـم  م(3 دراسـة مقارنـة ألسـلوب1:24على كريم فنطيل ) .55

 بعض املهارات ألاساسية في كرة اليد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القادسية.

 (3 التربية الحركية وتطبيقاتها، دار الوفاء، إلاسكندرية.6::1فاطمة عوض صابر ) .53

ــــي م(3 أثـــــر اســــــتخدام أســـــلوب التــــــدريس بالتضـــــمن 1:24متعـــــب مطلـــــق متعــــــب ) .54 ــــى املعرفــ والتبــــــادلي علـ

وتحسين ألاداء املهارى لقذف القرض لتالميذ املرحلـة الثانيـة، رسـالة ماجسـتير عبـر منشـورة، بدولـة 

 الكويت.

التطبيــق بتوجيــه ألاقــران  أســلوبم(3 تــأثير برنــامج باســتخدام :::1محمــد حســن احمــد عبــد العــال ) .52

دريــ ي التربيــة الرياضــية لتالميــذ املرحلــة الثالثــي بالحاســب آلالــي علــى تعلــم بعــض مهــارات كــرة اليــد ب

 إلاعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة املنيا.

 ، دار املعارف، القاهرة.:م(3 "موسوعة ألالعاب الرياضية، ط  1::1محمد حسن عالوى ) .56

 م(3"علم النفس الرياضة واملمارسة البدنية، مطبعه مدني، القاهرة. 1:21محمد حسن عالوى ) .52

م(3 اختيــار ألاداء الحركـي، دار الفكــر العربــة، 2994ســن عـالوى ومحمــد نصـر الــدين رضـوان )محمـد ح .52

 القاهرة.

م(3 القيـــاس والتقـــويم فــــي التربيـــة الرياضـــية، جامعــــة حلـــوان، الطبعــــة :::1محمـــد صـــبني حســــانين ) .59

 الخامسة، دار الفكر العربي.

التبادلي وألاوامر في تعلـم بعـض مهـارات م(3 تأثير استخدام العمل 1:22محمد عبد رب النبي محمد ) .31

كـــرة اليـــد لطلبـــة الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم ألاسايـــ ي، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة كليـــة التربيـــة 

 الرياضية جامعة طنطا.

م(3 ألاعداد املهارى والخططي لالعبي كرة القدم، دار الفكـر 2919محمد عبده صالح ومفتي إبراهيم ) .32

 العربي، القاهرة.

م(3 تخطــــيط بــــرامج إعــــداد ًلعبــــي كــــرة القــــدم، دار الفكــــر 2912ود أبــــو العينــــين ومفتــــي إبــــراهيم )محمــــ .35

 العربي، القاهرة.
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التطبيقــــات(، مكتبــــة الانجلــــو  –النمــــاذج  –م(3 الــــتعلم )املفهــــوم :::1محمــــود عبــــد الحلــــيم املل ــــ ى ) .33

 املصرية، القاهرة.

ــــود عبــــــد الحلــــــيم عبــــــد الكــــــريم ) .34 ــــة 6::1محمــ تــــــدريس التربيــــــة الرياضــــــية، مركــــــز الكتــــــاب م(3 ديناميكيــ

 للنشر، القاهرة.

م(3 فاعليــــة اســــتخدام أســــلوبي الواجبــــات الحركيــــة والتبــــادلي علــــى مســــتوى 6::1مـــروة ســــيد ســــعيد ) .32

ألاداء املهـــارى للوثـــب الطويـــل لـــدى طالبـــات املرحلـــة إلاعداديـــة، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة 

 زقازيق.التربية الرياضية للبنات، جامعة ال

ــــى 4::1مـــــروة علـــــى عبـــــد النبـــــي ) .36 ــــتويات علـ ــــدد املسـ ـــق الـــــذاتي متعـ ـــلوب التطبيــ ـــتخدام أســ م(3 تـــــأثير اســ

جوانـــــــب تعلـــــــم مهـــــــارات ســـــــباحة الظهـــــــر للمبتـــــــدئات، رســـــــالة ماجســـــــتير غيـــــــر منشـــــــورة، كليـــــــة التربيـــــــة 

 الرياضية، جامعة املنوفية.

ملجـال الرياضـ ي، مكتبـة الانجلـو م(3 "املرجع فـي علـم الـنفس التربـوي فـي ا 1::1مصطف  حسين باهى ) .32

 املصرية، القاهرة.

 م(3 " سيكولوجية الطفل واملراهقة، مكتبة مصر، القاهرة. 2::1مصطف  فهمي الجوهري ) .32

 م(3 الهجوم في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة.:299مفتي إبراهيم حماد ) .39

 العربي، القاهرة.م(3 كرة القدم للفتيات، دار الفكر 2996مفتي إبراهيم حماد ) .41

ـــذر عبـــــد الحميــــد الضـــــامن ) .42 ـــالح،  2::1منـ ـــم الــــنفس النمـــــو "الطفولـــــة واملراهقــــة "، مكتبـــــة الفــ م(3"علــ

 .سلطنة عمان

م(3 دراســـــة مقارنـــــة لتـــــأثير بعـــــض املهـــــارات الحركيـــــة باملرحلـــــة إلاعداديـــــة، :299ميرفـــــت علـــــى خفاجـــــة ) .45

ـــين بحيـــــــث منشـــــــور مجلـــــــه نظريـــــــات وتطبيقـــــــات، العـــــــدد الثالـــــــث عشـــــــر، كليـــــــة  ــ ـــية بنــ ــ ـــــة الرياضــ التربيــ

 باإلسكندرية، جامعة إلاسكندرية.

 .طرق التدريس ف التربية الرياضية (29913ناهد محمود سعد ونيللي رمزي فهيم ) .43

ـــــ  )  .44 ـــــد حمــ ـــن محمــ ــ ـــلتوت ومحســ ــ ـــــراهيم شــ ــــوال إبــ م(3 طـــــــرق التـــــــدريس فـــــــي التربيـــــــة الرياضـــــــية :::1نـــ

 ، إلاسكندرية.التدريس للتعليم والتعلم، الجزء الثاني، دار الوفاء للنشر

م(3 طــرق التــدريس ف التربيــة الرياضــية للتعلــيم :::1نــوال إبــراهيم شــلتوت وميرفــت علــى خفاجــة )  .42

 والتعلم، دار الوفاء للنشر، إلاسكندرية.

ـــاهرة،  1:21وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم ) .46 ـــا، القـــ ــــة وبعـــــض وســــــائل تحقيقهــ م(3 "أهــــــداف املرحلـــــة إلاعداديــ

 .الجامعية والوسائل التعليميةالجهاز املركزي للكتب الدراسية و 

ـــى محمــــود مللــــوم يحيــــى)  .42 ـــن :1:2يحيـ ـــل مـ ـــي قــــائم علــــى الوســــائط املتعــــددة مــــع كـ م(3 أثــــر برنــــامج تعليمـ

أســلوبي التطبيــق بتوجيــه ألاقــران والتطبيــق الــذاتي علــى تعلــم مهــارات دفــاع الجلــة، رســالة دكتــوراه 

 .ة إلاسكندريةغير منشورة كلية التربية الرياضية بنين باإلسكندرية، جامع
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