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 جامعة بنها –الرياضية  كلية التربية –قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت  -* مدرس 

لمقرر رياضة  وأنماط التعلم التحصيل المعرفي مستوي علىثير استخدام التعليم االلكتروني تأ

 لطالب كلية التربية الرياضية المبارزة

 د / مبارك محمد حامد محمد نوفلم. *
 -البحث: مقدمة ومشكلة 

أساليب لتدريس  ابتكارمن وذلك ام في تطوير العملية التعليمية لتطور العلمي والتكنولوجي دور هل
لي التغذية الرجعية أسلوب التدريس المباشر والغير مباشر ومنها ما يقوم عالمقررات الدراسية مثل 

علي شكل أسئلة وتنوعها  هوخالل الثواب والعقاب ومنها ما والمدح من علي النقد  هوومنها ما 
ق الحديثة في التدريس ، كما أن هناك من الطر سلوب التنافسي الفردياأل شكل علي هوومنها ما 

 ثلم المبرمج موالحقائب التعليمية والتعلم اإللكتروني والعصف الذهني منها التعلم التعاوني والتعل
وذلك ما دعي الباحث إلي البحث عن أفضل طرق التدريس للطالب  ،الحاسب اآلليبم الذاتي التعل

 أكثر مواكبة للعصر الحديث. الطالب ليصبح

وكيفية حدوثها، خاصة إذا علمنا  تهالة بالغة التعقيد من حيث معرفة طبيعأالتعليم مسوتعتبر عملية 
المعرفة  هم واكتسابيفي التعلبه أسلوبا خاصا المعلم  متالكإل ونظرا   ،د كيانا خاصا بهن لكل فر أ

أي نمط التعرف علي و  ،الطالب وكيفية تعامله مع ،من خالل الخبرات التعليمية التي يمر بها
ما مستوي ر في العملية التعليمة و يثلتعليم اإللكتروني ذو تأوهل ا، يفضله الطالب يميتعل

 .؟وما هي أنماط التعلم األكثر تأثيرا   لدي الطالب المعرفي التحصيل

بين  دالة إلي وجود عالقة (Kinley,et al.,2010) وأخرون  كينلي وحيُث أظهرت نتائج دراسة
والتي تعبر عن الطريقة التي أنماط االستعالم علي شبكة اإلنترنت واألنماط المعرفية للمتعلمين 

في االستفادة بالمعلومات لديه في حل المشكالت وصوال  يفكر بها المتعلم وتعمل علي تنشيط قدراته 
قيد بنمط محدد ، فكلما كان لديه استجابة لعدة أنماط للوصول إلي الصور دون التإلي المعرفة

 (345 : 21  )      .والعكس صحيح

 في مهما   محورا   تعتبر الطالب تعلم ن التعرف على أنماطالى أ (2010محمد إبراهيم )ويشير 
 بالطرق  يستمر األحيان من كثير في التعليم فإن الحظ، ولكن لسوء التعلم، استراتيجيات اختيار

  (3 : 7)  .التعلم وأنماط الطلبة بين الفروق الفردية متجاهال   القديمة،
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ولعل أكدت عليها العديد من الدراسات االجنبية والعربية، لكتروني التي نظرا  ألهمية التعليم اإلو 
، وكوريا في عام 1993والذي أشار إلي تجارب كندا عام  2000لعام تقرير منظمة اليونسكو 

باإلضافة إلي دول الواليات المتحدة واليابان وبعض الدول العربية،  1993، وسنغافورة عام 1996
وذلك  ،والتي حددت االهتمام بهذا النظام التعليمي وربط المدارس والجامعات بشبكات االنترنت

 .واإلفتراضيةلكترونية لرفع كفايات ومهارات المتعلمين، وتمهيدا  لإلنتقال إلي الجامعات اإل

 ( 6  :11 ) 

بحوث التعليم االلكتروني لم تستطيع تناول معظم أن بوجد  أنهم( 2010محمد جابر )يذكر و 
نظرا  ألن طبيعة هذه المهارات تتطلب التواجد الفعلي المهارات العملية نظرا  لصعوبة قياسها من بعد 

سبب ذلك بأن التعليم م( 2004أحمد سالم )، وحيُث يرجع ذلك لدراستها وأدائها أمام المعلم
خري، وبعض المهارات البصر فقط تاركا كل الحواس األو  السمع االلكتروني يركز علي حاستي

 ( 298:  1)  (101:  8)   إلي توظيف حواس أخري مع السمع والبصر.تحتاج 

قادر علي اختيار ويري الباحث بأن المدرس الذي يستطيع تحديد نمط التعلم بدقة ووضوح يكون 
، وذلك بالبعد عن الطرق التقليدية المعتمدة األساليب واالسترتيجيات التعليمية المناسبة للطالب

علي الشرح واأللقاء وهي طرق قديمة يحدث بها أحيانا  الكثير من التجاهل للفروق الفردية بين 
قصور يثة التي تتالشي ظهور ، ولذلك يعد التعلم األلكتروني من الطرق الحدالطالب وأنماط التعلم

 .تعليمي بين الطالب حيث لكل طالب الفرصة والحق في التعلم في الوقت المناسب له

تعلم ن أنماط الأب م(1998) قطامي يوسفو ،م(2015) عثمان أشرف كال  من يذكر حيثُ و       
كولب  ونموذج Carl Jung (1971) جونج كارلنموذج  منها:صنفت بأشكال ونماذج متعددة 

Kolb (1976) مكارثي  ونموذجMcCarthy (1980) سيلفرمان  –فيلدر ونموذجFelder-

Siliverman (1988)  واينبرنر سوزانولكن نموذج Susan Winebrenner (2002) 
 والحركي. والسمعي، البصري،: هي تعّلم ثالثة أنماطوالتي اعتمدت علي 

 Daniela Boneva &Elena Mihova (2012)دانيال بونيفا وايلينا ميهوفا أشارت إليه  وقد
يعتبر من أكثر النماذج  Susan Winebrenner (2002)سوزان واينبرنر عام الى أن نموذج 

استخداما في مجال التربية الرياضية لكونه يعتمد على المدركات الحسية، حيُث لكل نمط خصائصة 
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يركز أصحابه على األشياء المرئية والمالحظة  :(Visual) البصري نمط التعلم فالخاصة به، 
نمط التعلم و والمخططات،والمعروضات واالفالم  البيانية،والرسوم  الصور،ويتضمن 

 نمط التعلم الحسيالمعلومات، و ل أصحابه االستماع الىيفض :(Auditory) السمعي
(Kinesthetic) العمل خاصة و العمل،  ،كاللمس، االحساس الحركية: يفضل أصحابه الخبرة

 (13: 17)  ( 220،  4:  14) (105: 2)                 اليدوي.

ُ                                                                           وحيث  أن التعليم االلكتروني أصبح يشمل نطاق ومساحة واسعة من التعليم الجامعي وقبل             
الذي يحتم  األمر Mcqأو  ICDL الجامعي وما نتج عنه من إمتحانات إلكترونية مثل نظام 

بينه وبين الطرق التقليدية  الحديثة والدمج أو التدريس في طرق التعليم الهائل رمواكبة التقدم والتطو 
وبتدريس مقرر إلكتروني  ومواكبة للعصر التكنولوجي والمعلوماتي،حتي يكون الناتج أكثر فاعلية 

 ا دعي الباحث إلي إجراءمم عة بنها،لمادة المبارزة لطالب الفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جام
التحصيل المعرفي  مستوي  تأثير استخدام التعليم االلكتروني عليالدراسة الحالية للتعرف علي  هذه

 .المبارزة مقرر للطالب من خالل أنماط التعلمالتعرف علي و 
 -أهداف البحث: 

التحصتتتتتتتيل  مستتتتتتتتوي  علي تأثير استتتتتتتتخدام التعليم االلكترونيعلي  :يهدف هذا البحث إلي التعرف
 -وذلك من خالل: المعرفي وأنماط التعلم لمقرر رياضة المبارزة لطالب كلية التربية الرياضية

التحصتتتتتتتتيل علي مستتتتتتتتتوي  لمادة المبارزة لكترونيالتعليم اإل مقرر استتتتتتتتتخدام تأثيرالتعرف علي  -
 .للبنين جامعة بنها لطالب كلية التربية الرياضية المعرفي

علي أنماط التعلم لطالب  لمادة المبارزة لكترونيالتعليم اإلتأثير استتتتتتتتتتتتتخدام مقرر التعرف علي  -
 كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها.

 -فروض البحث: 

مستتتتتتتتتتتتوي درجات ي ف القبلية والبعديةتوجد فروق دالة إحصتتتتتتتتتتتائيا  بين متوستتتتتتتتتتتطات ال ياستتتتتتتتتتتات  -
 ث.عينة البح لدي الطالب االختبارات اإللكترونية

 في مستتتتتتتتوي التحصتتتتتتتيلالقبلية والبعدية  توجد فروق دالة إحصتتتتتتتائيا  بين متوستتتتتتتطات ال ياستتتتتتتات -
 ث.عينة البح لدي الطالب المعرفي

لدي  في أنماط التعلمالقبلية والبعدية توستتتتتتتتتتتطات ال ياستتتتتتتتتتتات توجد فروق دالة إحصتتتتتتتتتتتائيا  بين م -
 .ثعينة البح الطالب

 -مصطلح البحث: 
 : ي
 
ون   -التعليم اإللكتر

في التعليم، للمساعدة علي توصيل توظيف تكنولوجيا االتصال بواسطة اإلنترنت  بأنه Kianيذكر 

 (  225  :  20)  المعلومات والمقررات إلي مكان تواجد المتعلم.      
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 وعرفه هولمز وجاردنر بأنه "الوصول لمصادر التعليم عن طريق اإلنترنت من أي مكان وفي أي
 ( 14 : 19)  ".  زمان

 : ي
 
 -التحصيل المعرف

والخبرات بأنه "تحصيل نظري في معظمة يتركز علي المعارف  م(2012مصطفي السايح )عرفه 
هو مجموع درجات "أو  في العملية التدريسية"التي يجسدها المحتويات المنهجية أو غير المنهجية 

 في اختبار التحصيل المعرفي اط ماوقوانينها لنشالمعلومات والمعارف المرتبطة بالمهارات الحركية 
 (14 : 10)       ."تطبيق التجربةفي نهاية 

 -نمط التعلم: 

 مع الفرد تفاعل في نسبيا   الثابتة والوجدانية والمهارية اإلدراكية والسلوكيات المؤشرات هو مجموعة
 ضوء في التعّلم للطالب نمط وحدد معها، التكيف وبالتالي استيعابها به، بهدف المحيطة البيئة

 (363:  18)  . االستبيانفقرات  على الستجاباته األكثر التكرار

 -الدراسات السابقة: 

ني في إكساب الطالب المعلمين فاعلية التعليم اإللكترو ": والتي بعنوان (2007دراسة ربيع رمود ) -
طالب وطالبة من  82مهارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية"، وتكونت عينة الدراسة من 

الرابعة بكلية التربية بدمياط، وقد تم استخدام اختبار التحصيل المعرفي وبطاقة طالب الفرقة 
لتعليم اإللكتروني علي مجموعة لتفوق مجموعة االمالحظة ألداء المهارات، وقد توصلت نتائجها 

 (  4)  التعليم التقليدي في التحصيل المعرفي وفي أداء مهارات التعامل.       

"فاعلية التعليم اإللكتروني  والتي بعنوان،  "Alonso, D, & Blazquez, F, (2009)"دراسة  -
طالبا  من  58في تنمية الجوانب العملية والنظرية بالمقررات الدراسية"، وتكونت عينة الدراسة من 

الطالب المعلمين بكلية التربية، واستخدمت الدراسة اختبار التحصيل المعرفي وبطاقة المالحظة 
موعة التعليم اإللكتروني علي مجموعة التعليم إلداء الجوانب العملية، والتي أثبتت نتائجها تفوق مج
 ( 15)   التقليدي في التحصيل المعرفي وفي الجوانب العملية.

مهارات أثر برنامج مقترح قائم على أنماط التعلم لتنمية بعنوان  (2012) هبة عبد الحميددراسة  -
( 75)سة راعينة الد بلغت، و بع األساسي بمحافظات غزةاالرياضي لدى طالبات الصف الر  التفكير

استبانة ، وتم تطبيق طالبة مجموعة تجريبية( 38)طالبة منهم مجموعة ضابطة ( 37طالبة ، )
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إحصائية  ةداللفروق ذات  ،  وكان من اهم النتائج وجود)سمعي بصري، )حركي،أنماط التعلم 
ومتوسط درجات  (اللواتي درسن بالبرنامج المقترح)المجموعة التجريبية  بين متوسط درجات طالبات

 رالختبافي التطبيق البعدي ( لواتي درسن بالطريقة المعتادة )الالمجموعة الضابطة  فيارنهن أق
 (12)  .التفكير الرياضي

بعنوان أنماط التعلم لدى طالب التربية الرياضية  Alyssa Reyes (2013)اليسا ريس دراسة  -
( 110( طالب بواقع )315داخل البرامج المعتمدة والحاصلة على الجودة، وبلغ قوام عينة البحث )

عام، وتم توزيع قائمة كولب ألنماط التعلم  25-18( طالبة، تتراوح أعمارهم ما بين 205طالب، )
Kolb Learning Style Inventory ن من اهم النتائج ارتباط نوع النمط بالتحصيل ، وكا

االكاديمي والتفوق الدراسي، ووجود تنوع في أنماط التعلم المفضلة لدى الطالب مما يجعله تحديا 
كبيرا تجاه المعلمين ، ووجود فروق في أنماط التعلم بين الطالب والطالبات حيث كان النمط الشائع 

 (16) ت هو اللفظي.لدى الطالب هو البصرى ولدى الطالبا

 -إجراءات البحث: 

استخدم الباحث المنهج التجريبي لمناسبته لطبيعة البحث ذو التصميم التجريبي  -منهج البحث: 
 .ةالبعدي – ةالقبليلواحدة باستخدام ال ياسات للمجموعة ا

 ،بنهاطالب الفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة  يتمثل مجتمع البحث من -عينة البحث: 
با  وتم ( طال320بلغ عددهم )حيُث  ،م2017/  2016 الثاني الدراسي الفصل لمبارزة،بمقرر ا

للدراسة  ( طالب30)، % 18.75بنسبة  عينة البحث األساسيةل ( طالب60) اختيار منهم
  -لألسباب التالية: بعض الطالب ، وقد استبعد الباحث% 9.375وبنسبة  االستطالعية

 .االنتظام في الدراسةعدم أدي ذلك إلي و طالب تعرضوا لإلصابة *                     

 .دم االنتظام في الدراسةعتغيبوا عن المحاضرات وأدي ذلك إلي  طالب *                   

من أنشطة البيئة أو المشاركة في بطولة الجامعات مما * طالب مشاركون في األنشطة الطالبية 
 علي الحضور المنتظم في الدراسة.يؤثر 

مما قد يؤثر على نتائج  الدراسي المقرر الطالب الباقون لإلعادة لتعرضهم لخبرات المنهج *
 .الدراسة الحالية
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وط اختيار العينة -    فى مستوي تعليمي واحد بالفرقة األولي. -                        -: شر

عينة فى األوقات سهولة توافر أفراد ال -  .قبل تدريس مقرر المبارزة عدم وجود أي خبرات سابقة -
 .لدي العينة قيد البحث توافر أجهزة حاسب وتوافر اإلنترنت – .محاضراتالمخصصة لل

 -أدوات ووسائل جمع البيانات: 

 قام الباحث بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا البحث بالوسائل واألدوات اآلتية:

 البحث: 
 
 األجهزة واألدوات المستخدمة ف

جهاز  -جهاز كمبيوتر "الب توب"  -واقية للوجهة أقنعة  -أسلحة مبارزة  – "جهاز الرستاميتر
 عرض داتا شو".

(، 9(، )7(، )6(، )5(، )3(، )2(، )1مثل ) المختلفة قام الباحث باالطالع علي المراجع العلمية
اإللكتروني والتحصيل المعرفي وأنماط التعلم من خالل الدراسات الخاصة بالتعليم و  (12، )(10)

 -المرجعية وتم االستفادة منها في كافة االختبارات :

الدكتور أسامة صالح فؤاد  وإعداد اختبارات التعليم اإللكتروني من تصميمالمقرر اإللكتروني و  -
المجلس األعلي للجامعات علي وهي ضمن منهاج مقرر المبارزة لطالب الفرقة األولي والمسجلة ب

 .، وقد قام الباحث بتفعيلة لهذا العامموقع الوزارة ضمن المقررات التعليمية اإللكترونية

 (. 3(.  مرفق )  3 م()2006اختبار التحصيل المعرفي من إعداد تامر عرفة ) -

 (. 4(. مرفق )  2م( ) 2015اختبار أنماط التعلم من إعداد أشرف عثمان عبدالمطلب ) -
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 -تجانس عينة البحث: 

 (1جدول )
م يمستوي التعليف متغريات السن والذكاء و املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث

 .قيد البحثللعينة  وأمناط التعلم التحصيل املعريفومستوي  اإللكرتوني
          90ن=

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 معامل االلتواء الوسيط

 0.0673 18.5 0.2510 18.4636 سنة السن

 0.1558 24 2.0144 24.1777 درجة الذكاء

 0.41755 22 2.2946 21.7556 درجة مستوي التعليم اإللكتروني

مستوي 

التحصيل 

 المعرفي

 0.33778 2 0.8424 2.3778 درجة التطور التاريخي

 0.33923 6 0.7995 5.8889 درجة المحتوي المهاري

 0.2899 2 0.6516 2.1889 درجة قواعد وقوانين اللعبة

 0.2689 2 0.6164 2.0444 درجة الصحة العامة والسالمة

مستوي 

أنماط 

 التعلم

 0.062669 5 1.7501 5.2444 درجة االسلوب البصري

 0.76178 4 0.7542 4.2444 درجة يسمعاالسلوب ال

 0.2325 4 1.9901 4.5111 درجة يكرح -حس االسلوب ال

يف متغريات البحث مما يدل علي أن جمتمع  (3±)( أن معامالت اإللتواء قد إحنصرت بني 1يتضح من جدول )
 البحث يعد جمتمعًا اعتداليًا متجانسًا يف املتغريات قيد الدراسة.

                          -: البحثمعامل الصدق لعينة 

 (2جدول )

مستوي التعليم اإللكرتوني ومستوي التحصيل يف حماور  والغري مميزة املميزةداللة الفروق بني اجملموعتني 
 قيد البحثللعينة  املعريف وأمناط التعلم

 30=2=ن1ن

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

الفرق بين  الغير مميزةالمجموعة  المميزةالمجموعة 

 متوسطين

قيمة 

 ع س ع س "ت"

 3.599 1.566 1.4077 23.133 1.924 21.567 درجة مستوي التعليم اإللكتروني

ل 
صي

ح
لت

ا

ي
رف

مع
ال

 

 3.2 0.6 0.7184 1.9667 0.7279 2.5667 درجة التطور التاريخي

 2.67 0.5 0.7761 6.1333 0.6687 5.6333 درجة المحتوي المهاري

 3.829 0.4997 0.4611 1.8333 0.5466 2.3333 درجة قواعد وقوانين اللعبة

 2.735 0.3666 0.4794 1.6667 0.5561 2.0333 درجة الصحة العامة والسالمة

ط 
ما

أن

لم
تع

ال
 

 2.832 0.0266 0.5833 3.3933 0.9278 3.3667 درجة االسلوب البصري

 3.745 0.6007 0.568 4.5667 0.6687 3.966 درجة يسمعاالسلوب ال

 4.764 1.167 0.5723 5.5 1.2129 6.6667 درجة يكرح –حس االسلوب ال

 2.35=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
للمجموعة المميزة  أفراد العينة وجود فروق دالة إحصائيا بينعدم ( 2)يتضح من جدول  

مستوي التحصيل المعرفي و مستوي التعليم اإللكتروني ومستوي في نتائج االختبار  والغير مميزة
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قدرتها علي التمييز و  مما يشير إلي صدق االختباراتولصالح المجموعة المميزة، ، أنماط التعلم
 .المجموعتين المختلفتين بين

 :االختبار ثبات -
عينة البحث  علي أيام خمسة زمني بفارق  تطبيقه وإعادة االختبار بتطبيق الباحث قام 

 االرتباط معامل يوضح التالي والجدول 22/2/2017-18من طالب،  (30)االستطالعية قوامها
 والتطبيق األول التطبيق فىلتعليم اإللكتروني والتحصيل المعرفي وأنماط التعلم ل االختبار نتائج بين

 .الثاني
 ( 3جدول ) 

 الختباراملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري و معامل االرتباط بني التطبيق األول والثاني 
 30= ن            . لتعليم اإللكتروني والتحصيل المعرفي وأنماط التعلمل

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

قيمة معامل  ثانيال تطبيقال ولاأل تطبيقال

 ع س ع س االرتباط

 0.6573 1.1768 22.167 1.924 21.567 درجة مستوي التعليم اإللكتروني

ل 
صي

ح
لت

ا

ي
رف

مع
ال

 

 0.83279 0.8172 2.5667 0.7279 2.5667 درجة التاريخيالتطور 

 0.81462 1.0635 5.8 0.6687 5.6333 درجة المحتوي المهاري

 0.80155 0.5508 2.2 0.5466 2.3333 درجة قواعد وقوانين اللعبة

 0.88847 0.5561 2.033 0.5561 2.0333 درجة الصحة العامة والسالمة

ط 
ما

أن

لم
تع

ال
 

 0.9163 0.9247 3.2 0.9278 3.3667 درجة البصرياالسلوب 

 0.8413 0.7398 4.0667 0.6687 3.966 درجة يسمعاالسلوب ال

 0.9069 1.2015 6.733 1.2129 6.6667 درجة يكرح -حس االسلوب ال

 0.361=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى    
( وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين التطبيقين األول والثاني  3يتضح من جدول )  

، مما يدل علي ثبات االختبارات للعينة والتحصيل المعرفي وأنماط التعلم لتعليم اإللكترونياالختبار 

 قيد البحث.

 -:اإللكتروني مقرر المبارزة
 المنهاج المقرر علي الطالبعلي  يحتوي والذي  اإللكتروني المبارزةقام الباحث بتفعيل مقرر  -

للمهارات وذلك المادة  الصوت والصورة ألساتذةب ه فيديوصور ممادة علمية مكتوبة و  :وذلك عن طريق
األستاذ  عدادمن إ  والتي هي محتوي المقرر اإللكترونيي لعاختبارات بها المقررة للفرقة األولي و 

 .الدكتور أسامة صالح أستاذ المبارزة بالكلية
وذلك تدرس خالل األسبوع  الواحدة المقرر علي وحدات تعليمية والوحدة هذا قام الباحث بتوزيع -

 .الثاني المبارزة في الفصل الدراسي مقررالمقررة لدراسة  الزمنية الفترة حسب
من خالل المنهاج  إلي أربعة محاور اإللكتروني قام الباحث بتقسيم مقرر المبارزةوبعد ذلك  -

وذلك بعد عمل االيميل والرقم السري الخاص  موقع الجامعة ووزارة التعليم العالي المعد علي
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الصحة العامة و  ،قواعد وقوانين اللعبةو  ،المحتوي المهاري و  ،التطور التاريخي للعبة -:إليبالطالب 
 للعينة قيد البحث. وذلك ،والسالمة

على عينة  لمادة المبارزة االلكتروني مقررث بتجربة استخدام القام الباح  -التجربة االستطالعية:
( طالب للوقوف على المعوقات التي 30) وقوامها م22/2/2017-18في  البحث االستطالعية

 المقررومدي مناسبة  ،البحث عينةعلي المقرر االلكتروني  محتوي يمكن أن تحدث أثناء عرض 
المنهاج المقرر دراسته ، وذلك بعد عرض تفصيلي لتوصيف لتطبيق البحث للطالب االلكتروني

الثاني وذلك في األسبوع األول والثاني حتي يتم االنتهاء من إعداد  للطالب خالل الفصل الدراسي
سة االستطالعية وحيُث تمت الدرا ،العينة األساسية لطالبلخاصة بالمقرر اإللكتروني اإليميالت ا

 .بعد عمل االيميالت لهم مباشرة في األسبوع الثالث

 -التنفيذية لتجربة البحث:الخطوات 

لتعليم ا في اختبارالعينة قيد البحث القبلي علي قام الباحث بإجراء ال ياس  -:القياس القبلي 
 في: قيد البحث وذلك للعينة  والمتغيرات المهارية اإللكتروني والتحصيل المعرفي وأنماط التعلم

 م.2/3/2017 - 25/2

 في األسبوع تدريسية ة( ساع1بواقع ) ةمحاضر  9قام الباحث بالتدريس لعدد   -التجربة االساسية :
م  وحتي  4/3/2017، وذلك في الفترة من  المبارزةلمادة  االلكتروني لمقرراباستخدام 

 م.4/5/2017

قيد البحث قام الباحث بإجراء للعينة بعد االنتهاء من التدريس للمقرر الدراسي   -:القياس البعدي
لتعليم اإللكتروني والتحصيل المعرفي وأنماط افي اختبار العينة قيد البحث ال ياس البعدي علي 

 .م12/5/2017-8 :  قيد البحث وذلك يوموالمتغيرات المهارية للعينة  التعلم

 -االتية:قام الباحث باستخدام المعالجات االحصائية    -:المعالجات االحصائية

معامل االرتباط بيرستتتتتتون  -معامل االلتواء  -الوسيط  -االنحراف المعياري  -المتوسط الحسابي 
 .%النسبة المئوية  - اختبار "ت" -
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 -وقد توصل الباحث إلي النتائج التالية:

من خالل المعالجة اإلحصائية لبيانات البحث وفي ضوء ال ياسات   -:أوال : عرض النتائج
 -المستخدمة، فقد تم عرض النتائج وفقا  لترتيب أهداف البحث علي النحو التالي:

علي مستوي التحصيل  لمادة المبارزة لكترونيالتعليم اإل علي تأثير استخدام مقرر التعرف  -
 -:المعرفي لدي الطالب عينة البحث.

 ( 4جدول ) 

 قيد البحثللعينة  التعليم اإللكترونيمستوي في بين القياسين القبلي والبعدي  داللة الفروق

 60ن = 

 المتغير
وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين

قيمة 

 "ت"

نسبة 

 ع س ع س ٪التحسن

 % 74 74.04 62.116 6.044 83.85 2.385 21.73 درجة مستوي التعليم اإللكتروني

 2.29=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 

 ( 1شكل ) 

 

 في وجود فروق دالة إحصائيا  بين ال ياسين القبلي والبعدي ( 1وشكل )  ( 4يتضح من جدول ) 
كما يتضح أن نسبة التحسن في ، لعينة قيد البحث ولصالح ال ياس البعديل مستوي التعليم اإللكتروني

 .بين ال ياسين القبلي والبعدي %74 بلغت اإللكترونيمستوي التعليم 

مستوي التعليم اإللكتروني

القياس القبلي

القياس البعدي
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 ( 5جدول ) 

 قيد البحثداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في مستوي التحصيل المعرفي للعينة 

 60ن = 

 المتغير
وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين

قيمة 

 "ت"

نسبة 

 ع س ع س ٪التحسن

ي
رف

مع
ال
ل 

صي
ح

لت
ا

 

 %71 36.962 5.4667 0.727 7.75 0.885 2.283 درجة التطور التاريخي

 %71 57.211 14.516 1.779 20.53 0.8334 6.016 درجة المحتوي المهاري

 %65 28.371 4 0.845 6.116 0.6911 2.116 درجة قواعد وقوانين اللعبة

 %64 27.269 3.683 0.821 5.733 0.6489 2.05 درجة الصحة العامة والسالمة

 2.29=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 

 (2شكل )

 

مستوي  وجود فروق دالة إحصائيا  بين ال ياسين القبلي والبعدي في (2وشكل ) ( 5يتضح من جدول ) 
مستوي كما يتضح أن نسبة التحسن في ، التحصيل المعرفي للعينة قيد البحث ولصالح ال ياس البعدي

كما  ،لبعد المحتوي المهاري  %71لبعد التطور التاريخي، كما بلغت  %71بلغت التحصيل المعرفي 
، وذلك بين ال ياسين لبعد الصحة العامة والسالمة %64لبعد قانون اللعبة، كما بلغت  %65بلغت 

 القلي والبعدي.

0
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25

يالتطور التاريخ المحتوي 
المهاري

قواعد وقوانين 
اللعبة

الصحة العامة 
والسالمة

القياس القبلي

القياس البعدي
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علي مستوي أنماط التعلم  رزةلمادة المبا لكترونيالتعليم اإل التعرف علي تأثير استخدام مقرر  -
 -لدي الطالب عينة البحث.:

 ( 6جدول ) 

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في مستوي أنماط التعلم للعينة قيد البحث

 60ن = 

 المتغير
وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 متوسطين

قيمة 

 "ت"

نسبة 

 ع س ع س ٪التحسن

لم
تع

ال
ط 

ما
أن

 

 %59 12.135 2.3 1.228 6.183 0.8044 3.883 درجة االسلوب البصري

 %10 0.7787 0.1 0.761 4.383 0.6402 4.283 درجة يسمعاالسلوب ال

 %41 11.467 2.4 1.306 3.433 0.9596 5.833 درجة يكرح -حس االسلوب ال

 2.29=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 

 (3شكل )

 

 مستوي  وجود فروق دالة إحصائيا  بين ال ياسين القبلي والبعدي في (3وشكل ) ( 6يتضح من جدول ) 
نسبة كما يتضح أن ، عدا األسلوب السمعيأنماط التعلم للعينة قيد البحث ولصالح ال ياس البعدي، 

كما في بعد األسلوب السمعي،  %10بلغت في بعد األسلوب البصري، كما  %59غت التحسن بل
 في بعد األسلوب الحس حركي. %41بلغت 

0

1

2

3

4

5

6

7

األسلوب البصري األسلوب السمعي -األسلوب الحس 
حركي

القياس القبلي

القياس البعدي
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 -ثانيا : مناقشة النتائج وتفسيرها:

من واقع البيانات وفي ضوء المعالجات اإلحصائية السابقة توصل الباحث إلي مناقشة النتائج 
 -وتفسيرها علي النحو التالي:

علي مستوي  ومستواه لمقرر مادة المبارزة لكترونيالتعليم اإل التعرف علي تأثير استخدام مقرر  -
 -التحصيل المعرفي لطالب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها:

والخاصة بدراسة الفروق بين ال ياسات القبلية  (1وشكل ) (4من خالل عرض النتائج لجدول )
والتي توضح نسبة  مستوي درجات االختبارات اإللكترونية لدي الطالب عينة البحثوالبعدية في 

وأن الفرق بين المتوسطين كان بنسبة  74.04وأن قيمة "ت" بلغت  %74التحسن بين ال ياسين بت 
الرياضية جامعة أداء الطالب بكلية التربية  إلي وذلك التحسن ويعزو الباحث هذه النتيجة 62.116

محمد كمال ية كما أشار المقرر االلكتروني وذلك ألهمية المقررات االلكترون بنها وتفاعلهم مع
إلي أن أهمية المقررات االلكترونية تتمثل فيما ، (11)( م2011)، هالة صالح  (9)(م2010)

إعادة أجزائه أكثر من مرة، وذلك عن يمكن  –أنها تتخطي حدود الزمن.          -    -يلي:
يزيد من التفاعل والتواصل بين  –     داخل أجزاء المقرر.طريق إتاحة الفرصة للمتعلم للتجوال ب

البعض، حيُث يمكن للمعلم تكليف الطالب بأنشطة علي المعلم والمتعلم وبين المتعلمين وبعضهم 
 المقرر ويمكنه التراسل من خالل هذا الميل بزمالئه الطالب.

دها يضع المتعلم محور العملية التعليمية، وحيُث أنه يتحكم في تعلمه لموضوعات خاصة تم تحدي -
 من قبل المعلم وجعل دوره إيجابي من خالل المشاركة الفعالة.

 يجعل هناك مراقبة لعملية التعلم من قبل المعلم. –مكنه من استخدام أكثر من طريقة للتعلم. ي -

 -تفسير هذه النتيجة في ضوء االعتبارات التالية:ويمكن 

مشكالت الطالب المرتبطة بالحضور اإللزامي المرتبط علي أسلوب التعليم اإللكتروني تغلب  -
وسهولة النفقات وتوفير الوقت، وكذلك إتاحة الفرصة للمحاضرات بعناء السفر والتنقل والحضور 

لإلصابة أثناء تنفيذ  لتعرضين فاتتهم وحدة تدريبية أو بسبب اللطالب المشاركين في اإلنشطة واللذ
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مما أدي إلي إرتفاع نسبة  وذلك بسبب توفير التعليم للمتعلمين في الوقت والمكان المناسبين المقرر
 المقرر.ي مستوي التعلم اإللكتروني التحسن ف

وصور ثابته وكذلك الصوتية مع نصوص محتوي المقرر اإللكتروني وما اشتمل عليه من تميز  -
 والتي ساعدت علي تحسن مستوي التعليم اإللكتروني. الفيديوهات الحركية والمادة التعليمية

حيُث ساهم هذا ساعد محتوي المقرر اإللكتروني علي التواصل بين كال من المعلم والمتعلم  -
 .األسلوب في تنمية المعارف والمفاهيم وتحقيق درجات مرتفعة من مستوي التعلم اإللكتروني

المتنوعة مع التعزيز المباشر للمحاضرات من خالل  باألساليبالتعليم اإللكتروني تميز إسلوب  -
مما دفعهم للتميز في الدراسي للمقرر مما ساعد في تعزيز التحصيل اإللقاء مع التعليم اإللكتروني 

وجعلهم يقدمون عليه وهذا ما ظهر في تحسن مستوي ال ياس البعدي الختبار التعليم األداء 
 اإللكتروني.

" & ,Alonso, D ودراسة ،(4)(2007) ربيع رمود دراسةوتتفق هذه النتائج مع 

")2009( Blazquez, F, (15)  ، فاعلية التعليم اإللكتروني في"والتي استهدفت التعرف علي 
تنمية الجوانب العملية والنظرية  إكساب الطالب مهارات التعاملو تعليمهم القراءة والكتابة، أو

نتائجها تفوق مجموعة التعليم اإللكتروني علي مجموعة التعليم "، والتي أثبتت بالمقررات الدراسية
 .أو في أداء المهارات التقليدي في التحصيل المعرفي وفي الجوانب العملية

أنه يمكن تحديد أهم خصائص  (133 : 13) م(2015يحي قطران، وعبدالكريم البكري )ويذكر 
 -التعليم اإللكتروني كتالي:

أو من حيث بداية  زمن التعليم سواء من حيث وقت التعليم ليال  أو نهارا   حرية المعلم في اختيار -
 التعليم أو اإلنتهاء منه.

 .، في المكتبة العامة، معمل تكنولوجياالحرية في اختيار مكان التعليم في المنزل أو في العمل -

 الحرية في اختيار نمط التعليم فردي أو جماعي، عن طريق الحاسوب أو شبكة اإلنترنت. -

 للمتعلم الدور األساسي في التعليم اإللكتروني، أما دور المعلم فهو دور اإلشراف والتوجيه. -
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 التغذية الراجعة عنصر أساسي للتفاعل بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلم والبرنامج.  -

 ه االستمرار في التعليم دون ملل.تحفيز ذاتي من قبل المتعلم حتي يمكنال -

 مراعاة تعدد الوسائل المستخدمة في البرنامج من نصوص وأصوات وصور ومقاطع فيديو. -

فمما سبق عرضة من نتائج ومن التعليق السابق عليها يتضح أنه قد تحقق صحة الفرض األول 
توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية " للبحث والذي ينص علي أنه 

 ".لدي الطالب عينة البحث لصالح القياسات البعديةو في مستوي التعليم اإللكتروني 

والخاصة بدراسة الفروق بين ال ياسات القبلية  (2وشكل ) (5من خالل عرض النتائج لجدول ) -
نستتبة التحستتن أن والتي توضتتح  لدي الطالب عينة البحث التحصتتيل المعرفيمستتتوي والبعدية في 

وأن الفرق بين  36.962وأن قيمتتتتة "ت" بلغتتتتت  %71 القبلي والبعتتتتدي بلغتتتتت بين ال يتتتتاستتتتتتتتتتتتتتين
وذلك في بعد التطور التاريخي، وأن نستتتتتتتتتتبة التحستتتتتتتتتتن بين  5.4667المتوستتتتتتتتتتطين كان بنستتتتتتتتتتبة 

وأن الفرق بين المتوستتتتتتطين  57.211وأن قيمة "ت" بلغت  %71ال ياستتتتتتين القبلي والبعدي بلغت 
المحتوي المهاري، و أن نستتتتبة التحستتتتن بين ال ياستتتتين القبلي  وذلك في بعد 14.516كان بنستتتتبة 

 4 وأن الفرق بين المتوستتتتتتتتتتطين كان بنستتتتتتتتتتبة 28.371وأن قيمة "ت" بلغت  %65والبعدي بلغت 
 %64أن نستتتتتبة التحستتتتتن بين ال ياستتتتتين القبلي والبعدي بلغت وذلك في بعد قواعد وقوانين اللعبة، 

 وذلك في بعد 3.683وأن الفرق بين المتوستتتتتتتتتتتتتتطين كان بنستتتتتتتتتتتتتتبة  27.269وأن قيمة "ت" بلغت 
التحسن إلي أداء الطالب بكلية التربية ويعزو الباحث هذه النتيجة وذلك  الصحة العامة والسالمة،

ية جامعة بنها وتفاعلهم مع المقرر االلكتروني وذلك ألهمية المقررات االلكترونية في  الرياضتتتتتتتتتتتتتت
تنميتتة التحصتتتتتتتتتتتتتتيتتل المعرفي لتتدي الطالب وذلتتك من خالل المتتادة التعليميتتة علي الموقع والعرض 

واتضتتتتتح ذلك جليا  في التحستتتتتن المميز داخل المحاضتتتتترات مما يدفع الطالب الي التثبيت واإلتقان 
والفرق بين مستتتتتتتتتتوي ال ياس البعدي عن ال ياس القبلي ويرجع ستتتتتتتتتبب ذلك في في األداء المهاري 

الكليتتة أو علي مقتتاهي اإلنترنتتت أو من توافر فيتتديو تعليمي يرجع إليتتة الطتتالتتب في المنزل أو في 
ميتتة أكثر من مرة وإمكتتانيتتة تحميلهتتا خالل التليفون المحمول من خالل المشتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتدة المهتتارة التعلي

وذلك مع تستتتتتلستتتتتلها في أداءات ا وذلك إلحتواء المقرر علي العديد من المهارات العملية وعرضتتتتته
ومن خالل توفير الوقت  وخطوات تعليمية متسلسلة ومترابطة لتسهل عملية التدريب عليها وإتقانها

وبعد قواعد وقوانين  والجهد المناسب للطالب ساعد ذلك في رفع مستواهم في بعد التطور التاريخي
من خالل تقديم التعزيز المناستتتتتب من خالل اإلستتتتتئلة علي اللعبة وبعد الصتتتتتحة العامة والستتتتتالمة 

نشتتتطة التعليمية علي المقرر المادة التعليمية المعروضتتتة بالمقرر والمحاضتتترات العملية ومن ثم األ
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(،  1 0 )م( 2201) سايحال مصطفي، وهذه النتيجة تتفق مع دراستتة والتواصتتل بين المعلم والمتعلم
بأن التعليم اإللكتروني ستتتتتتتتتتتتاهم في تحقيق زيادة التحصتتتتتتتتتتتتيل   ( 3 )م(6020جمال ) تامر ودرستتتتتتتتتتتتة

وذلك لتنوع الوستتتتتتائط التعليمية من النصتتتتتتوص والصتتتتتتور الثابتة المعرفي لدي الطالب أفراد العينة 
اإللكتروني المباشتتتتر والغير مباشتتتترمن خالل والمتحركة والفيديو وتنوع أستتتتاليب التواصتتتتل والتفاعل 

بالمقرر اإللكتروني  التنوع إيضتتتتتتتا في طريقة عرض المعارف والمعلومات من خالل المحاضتتتتتتترات
زيادة الحصتتتيلة المعرفية لدي الطالب وجعل هناك فرق دال والمحاضتتترات التقليدية مما ستتتاهم في 

 .ال ياسين القبلي والبعديإحصائيا  بين درجاتهم بين 
 يتضح أنه قد تحقق صحة الفرض الثانيفمما سبق عرضة من نتائج ومن التعليق السابق عليها 

القبلية والبعدية توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات القياسات "  للبحث والذي ينص علي أنه
 ."في مستوي التحصيل المعرفي لدي الطالب عينة البحث

علي أنماط التعلم لطالب  لمادة المبارزة لكترونيالتعليم اإل التعرف علي تأثير استخدام مقرر  -
 -كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها:

والخاصة بدراسة الفروق بين ال ياسات القبلية  (3وشكل ) (6من خالل عرض النتائج لجدول ) -
والتي توضح أن نسبة التحسن بين  لدي الطالب عينة البحثأنماط التعلم مستوي والبعدية في 

وأن الفرق بين المتوسطين  12.135وأن قيمة "ت" بلغت  %59ال ياسين القبلي والبعدي بلغت 
، وأن نسبة التحسن بين ال ياسين القبلي والبعدي األسلوب البصري وذلك في بعد  2.3كان بنسبة 

وذلك في  0.1وأن الفرق بين المتوسطين كان بنسبة  0.7787وأن قيمة "ت" بلغت  %10بلغت 
وأن قيمة  %41، و أن نسبة التحسن بين ال ياسين القبلي والبعدي بلغت األسلوب السمعيبعد 

-األسلوب الحسوذلك في بعد  2.4 بةوأن الفرق بين المتوسطين كان بنس 11.467"ت" بلغت 
أن يكون المعلم  الي أنه من الضروري  (11:  5) م(1990رمضان محمد )ولذلك يذكر  ،حركي

لكل نمط، وعلي في عملية التعلم، واالستراتيجيات التعليمية المناسبة واعيا  لألنماط الفردية المتنوعة 
الذي يزيد من مراقبته الذاتية لتعلمه، وبالتالي الوعي ألنماط التعلم المفضلة لديه، األمر المتعلم 

 يستمل االستراتيجيات المناسبة له، وأن يتأقلم مع أنماط التعلم اآلخري.

ومن البيانات االحصتتائية الستتابقة يتبين وجود التحستتن بصتتورة مميزة في اإلستتلوب البصتتري وذلك 
أستتتتتتتتتاليب التواصتتتتتتتتتل والتفاعل  النصتتتتتتتتتوص والصتتتتتتتتتور الثابتة والمتحركة والفيديو وتنوعنتيجة توافر 
ويتضتتتتتتح منها دور وأهمية المشتتتتتتاهدة والتفاعل معها بصتتتتتتورة أكبر من األداء التطبيقي  اإللكتروني
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بين أستتتلوب المشتتتاهدة واإلستتتلوب كما يليه اإلستتتلوب الحس حركي في التميز حيث الدمج  العملي،
ويفضتتتتتل أصتتتتتحابه  العمليةالتطبيقي من خالل المشتتتتتاهدة والستتتتتمع والتنفيذ للمحاضتتتتترات التطبي ية 

ويفضل أصحابه االستماع  ، ولذلك يأتي اإلسلوب السمعي الثالث في نسبة التحسنالخبرة الحركية
تأثرت عينة البحث بالمقرر اإللكتروني والمادة التعليمية المعروضتتتتتتتتتة بداخله حيث   إلي المعلومات

ثم اإلستتتتتلوب الحس  Visual  اإلستتتتتلوب البصتتتتتري مما جعل الترتيب التالي في أنماط التعلم فكان 
 Alyssaوهذا يتفق مع دراستتتتتتتتتتتة  Auditory ثم اإلستتتتتتتتتتتلوب الستتتتتتتتتتتمعيKinesthetic  حركي

Reyes (2013 )توصتتتتتتلت إلي وجود  والتي ( 1 2 )م( 2012هبة عبدالحميد )ودراستتتتتتة ،  (  16 )م
كاديمي والتفوق الدراستتتتتتتتتتتتتتي، ووجود تنوع في أنماط التعلم تحصتتتتتتتتتتتتتتيل األبالارتباط بين نوع النمط 

والطالبات حيُث كان النمط الشتتتتتتتتتتتتائع لدي الطالب هو البصتتتتتتتتتتتتري ولدي  المفضتتتتتتتتتتتتلة لدي الطالب
، والتميز الستتتتتابق بين ال ياستتتتتين القبلي والبعي في أستتتتتلوبي البصتتتتتري والحس الطالبات هو اللفظي

ساهم في زيادة الحصيلة المعرفية لدي الطالب وجعل هناك فرق دال إحصائيا  بين  هذا ما حركي
وتميز التعليم اإللكتروني في توضتتتتتتتيح أنماط التعلم المميزة  ين ال ياستتتتتتتين القبلي والبعديدرجاتهم ب

 .نمط خصائصة التي تميزه عن غيرهحيُث لكل  لدي العينة قيد البحث
 تضح أنه قد تحقق صحة الفرض الثالثفمما سبق عرضة من نتائج ومن التعليق السابق عليها ي

فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية " توجد  للبحث والذي ينص علي أنه
 أنماط التعلم لدي الطالب عينة البحث. في مستوي 

 االستخالصات والتوصيات:

في ضوء أهداف وفروض البحث ووفقا  لما أشارت إلية نتائج التحليل  -  االستخالصات:
 -ة:اإلحصائي أمكن التوصل إلي االستنتاجات التالي

علي درجات االختبارات اإللكترونية للطالب المقرر اإللكتروني للمبارزة يؤثر تأثيرا  إيجابيا  علي  -
 عينة البحث.

بنسب مختلفة في مستوي التحصيل المعرفي ) و  إيجابير يثذو تأ للمبارزةالمقرر اإللكتروني  -
 العامة والسالمة (. الصحة –اللعبة قواعد وقوانين  –المحتوي المهاري  –التطور التاريخي 

بالترتيب  أنماط التعلم المقرر اإللكتروني للمبارزة ذو تأثير إيجابي وبنسب مختلفة في مستوي  -
 (.السمعياألسلوب  – األسلوب الحس حركي –األسلوب البصري التالي تبعا  لمستوي التحسن )
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المختارة وما  في ضوء أهداف البحث وفروضه وفي حدود مجتمع البحث والعينة -:التوصيات
 -توصل إليه الباحث من استنتاجات يوصي الباحث بما يلي:

للمبارزة لطالب الفرقة األولي بكليات التربية الرياضية لما له من استخدام المقرر اإللكتروني  -
 دور إيجابي في تحسين مستوي التحصيل المعرفي للطالب عينة البحث.

الفرقة استخدام المقرر اإللكتروني للمبارزة مع إجراء التعديالت المناسبة علية في تدريس مقرر  -
 الثانية بكليات التربية الرياضية.

التي و برامج التليفون الحديثة إجراء المزيد من الدراسات المشابهة باستخدام الحاسب اآللي و  -
في  في رياضة المبارزةأنماط الالعبين والتعرف علي  تساعد في توصيل المعلومات والمعارف

 .سيف المبارزة ( –السيف  –األسلحة الثالثة ) الشيش 

 قائمة المراجع:

 -المراجع العربية:

 .، الرياضمكتبة رشيد،تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني م(:2004أحمد محمد أحمد سالم) -1

التعلم لدى الطالب )المعلم( باألسلوب نماط أعالقة  م(:2015أشرف عثمان عبدالمطلب) -2
، المجلة علوم التربية الرياضية، كلية التربية التدريسي المستخدم في التدريب الميداني

 الرياضية، جامعة بنها.

بناء منظومة للوسائط المتعددة وتأثيرها على جوانب تعلم  م(:2006امر مجال عرفة علي )ت -3
، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، في المبارزةللمبتدئين  بعض المهارات األساسية

 جامعة بنها.
توظيف التعليم القائم علي الويب في إكساب الطالب  م(:2007ربيع عبدالعظيم أحمد رمود) -4

المعلمين مهارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية، رسالة دكتوراة، كلية التربية فرع 
 دمياط، جامعة المنصورة.
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 المعرفي وأسلوب واألسلوب علمالم تعلم أسلوب تفاعل أثر (:م1990) رمضان محمد رمضان -5
 جامعة بنها، فرع التربية كلية دكتوراه، رسالة الدراسي، التحصيل على المتعلم التعلم لدى

 .الزقازيق

التعليم اإللكتروني، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األولي،  م(:2015ماهر حسن رباح ) -6
 عمان، األردن.

أنماط التعلم ودورها في تعليم الشباب، مركز فور شباب  (:م2010محمد إبراهيم محمد ) -7
 للدراسات والبحوث، القاهرة.

والمدمج في تنمية فاعلية استخدام كل من التعلم اإللكتروني  م(:2010)محمد جابر خلف هللا -8
لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جلمعة  مهارات إنتاج النماذج التعليمية

 ،جزء ثانى 82العدد  ،21مجلد  ،بمجلة كلية التربية جامعة بنها ،منشوربحث  األزهر،
 .168-91ص . بريلإ

سقاالت التعلم كمدخل لتصميم وتطوير المقررات اإللكترونية  (:م2010محمد كمال عفيفي) -9
ومدي فاعليتها علي كل من أداء الطالب في التعلم القائم علي المشروعات والرضا عن 

 63التعلم في البيئة اإللكترونية، تكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث، مصر. ص ص 
– 107. 

ة أكاديمية للتحصيل المعرفي كمتغير في مالمح لبني م(:2012مصطفي السايح محمد ) -10
 دراسات التربية الرياضية، مجلة علوم التربية الرياضية، العدد الرابع.

دور الموضوعات التعليمية في تصميم المقررات  (:م2011هالة عبدالمنعم محمد صالح) -11
مصر. اإللكترونية المنشورة علي شبكة اإلنترنت، تكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث، 

 .405 – 387ص ص 

 لتنمية التعلم أنماط على قائم مقترح برنامج أثر (:م2012) هبة عبد الحميد جمعة العيلة -12
غزة، رسالة  بمحافظات الرابع األساسي الصف طالبات لدى مهارات التفكير الرياضي

 .غزة -جامعة األزهرماجستير، 
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