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تالميح جى كخة الدمة ل أداء بعض مهاراتمدتهي  تأثيخ دورة التعمم الخساسية عمي
 السخحمة االعجادية

 عمي دمحم عبد الطجيدا.د/ 1
 دمحم سالؼ حسؽ درويشا.م.د/ 2

 خالد راضي تؾفيق العدوي 
 : البحث مقجمة

ؾم يشهههاد العصهههل النهههالي ارفجهههارا اعلكنههها وتمهههداا تاظؾلؾشنههها اههه    اد  الههه  تشهههع  العمههه
والطعارف وتعدد التخصصات ، اطا تلك بصطاته عم  شطنع رؾاحي واجاالت النناة ، وصاح  
ذلههػ تضههخؼ فههي عههؼ الطعلفهها والطعمؾاههات واصههى  اههؽ الصههع  عمهه  الطظهها   فههي شطنههع الطلاحهه  
التعمنطنا الطختمفا ان تتضطؽ ع    ه التظؾرات الطعلكنا الاائمها ، عه وة عمه  عاهؾر العدنهد اهؽ 

التههي تؾاشاههه االفههلاد فههي حنههاتاؼ اليؾانهها اطهها نتظمهه  تفييههل فمسههفا وا ههداف الههتعمؼ اههؽ الطشههت ت 
تعمنؼ تمميدي قائؼ عم  الطعمؼ وعفائته فمه  واهؽ طاله  سهمبي يسهتمب  فمه  اله  تعمهؼ رشه  نتطلعه  

 .حؾل الظال 
يعتبل التعمؼ  ؾ احدث تفيل في سمؾك الفلد نبت  عؽ دورة في اداء رشاط حلعي اعهيؽ و 

ؽ االستدالل عظه بطا ينصمه الفلد اؽ اكتساب لمخبلات التلبؾيا , لع  اا يطي  التعمؼ  هؾ ان يطت
ارههه عدنههد اههؽ الفؾائههد و الظتههائ  حيههد يسههاعد الفههلد عمههي زيههارة ال مهها بههالظف  , عطهها ارههه يعطهه  عمههي 
تبدنهههد انهههاوالت الفشههه  و ينؾلاههها الهههي رجهههاح ن يهههد اهههؽ اسهههتجابا االشههه اء عمهههي اكتسهههاب الطاهههارات 

 (      13:  14النلعنا )
 ت ايهه و نبهه ل ال ت ايهه الههتعمؼ فههي وشههؾد اجطؾعهها اههؽ الطعههارف و الطاههارات التههي تمههدم لمو 

فياا شادا بادف تعمطاها او اكتسهاباا  , و نتنهدد اكتسهاباا بطهدي الفهلح بهيؽ حالها االرتاهاء سهظا . 
ي اعمؾاهههات او ااهههارات و فهههاذا زاد  ههه ا الفهههلح فهههي االداء فهههالتعمؼ عطمنههها نتعهههل  فياههها الظالههه  الههه

اا تعل  له , و نتصف  ه ا التفيهل او التعهدن  بارهه ثابهي رسهبنا و  نتأثلنتفيل سمؾعه او نتعدل 
نتط   ف لػ يعظي حدوث تعمؼ  ) تنسؽ او زيادة في االداء ( عطا يضنف ايضها ان رهلوط الهتعمؼ 

 (   98,106,113,115: 5الظض (, ) –الططارسا  –تتضطؽ في ) الدوافع 
الططارسها  الطعلكنهااهع الضهفؾط  تهت ءمان الادف الجؾ لي اؽ التعمؼ  ؾ احداث تانفات 

عمههههي خبههههلة الظالهههه  , و ان  ههههدف الههههتعمؼ البظههههائي  ههههؾ احههههداث التؾافههههق و التانههههف اههههع الضههههفؾط 
 ( 104: 8الطعلكنا لديه )
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بظاء حيد يجطع ف سفا التلبنا بان البظائنا  ي رطؾذج في التعمنؼ و لاا  دف اشتلك  ؾ 
الطعلفها اههؽ قبه  الظالهه  اههؽ خه ل خبلاتههه السههابما و ربظاها بههالخبلات النهنهنهها التهي تؾاشاههه فههي 

 (   170: 3 (حناته و ب لػ يصى  لمتعمؼ اعظي ادي النناة .
فالبظائنا فمسفا قائطا عمي بظاء الطعلفا اؽ قب  الظال  بظفسه بظليمها فعالها و ذات اعظهي 

لتفهاو  االشتطهاعي اهع االقهلان فاهي تيعهد فهي اساسهاا عمهي الهدور اؽ خ ل خبلاتهه السهابما او ا
الظشهه  لمظالهه  فههي وشههؾد الطعمههؼ الطسههاعد عمههي بظههاء الطعظههي بشههت  سههمنؼ فههي بي هها تسههاعده عمههي 

 (12:  12تعمؼ ) ال
حيههد الههتعمؼ البظههائي نلعهه  عمههي الههتعمؼ بؾصههفا عطمنهها تشههجنع وقبههؾل السههتم لنا الظالهه  

, التعهاوريء والتنهلي و ارشهظا تشهف  اليهدنؽ والعمه  اعها, نهدعؼ الهتعمؼ واىادرته ويشجع االستمصها
 (   57: 25بالنسىان اعتمدات الظال  السابما )   ويأخ 

واؽ اش  بظاء وتظؾيل تلاكي  اعلكنا شدندة تطتاز بالشطؾلنا و لعطؾانها اماررها بالطعلفها 
ؾاقههف بي نهها شدنههدة البههد ان يتههؾن السههابما واسههتخدام  هه ه التلاكيهه  الطعلكنهها الجدنههدة فههي اعالجهها ا

 ظاك تفاع  بيؽ ث ث عظاصل في اؾقهف التعمنطهي: الخبهلات السهابما, الطؾقهف التعمنطنها الطمداها 
  (339:  20) يندث كنه التعمؼوالطظاخ البيظي التي  ت اي مل

 دورة التعمم 
 : مفههم دورة التعمم 

نؼ الطنتؾي الدراسي و نيعد عمي التفاع  دورة التعمؼ  ي عىارة عؽ رطؾذج اعلفي لمتدري  و تظغ
بيؽ الطعمؼ و التمطي  في اثظاء الطؾقف التعمنطي و يعتطد عمي ارشظا العمطنا و نتؼ ذلػ اؽ خ ل 

 ث ث الاح  اساسنا  ي االستاشاف , تمديؼ الطفاؾم و تظبيق الطفاؾم 
 مخاحل تظهر دورة التعمم : 

 عا لعجد مخاحل كمشا مشها : تشهعت اشكال استخاتيجيات دورة التعمم تب
  دورة التعمؼ ال  ثنا التمميديا 
  ) دورة التعمؼ الطعدلا اللباعنا ) دورة التعمؼ فؾح الطعليفنا 
  ) دورة التعمؼ الخطاسنا ) رطؾذج بانظي البظائي 
   دورة التعمؼ السىاعنا 

 دورة التعمم الخساسية ) نسهذج بايبي البشائي (  : 
( حيههد زاد بههانبي عمههي الطلاحهه   ROGER BYBEEؼ الطعدلهها اههؽ قبهه  )تههؼ تظههؾيل دورة الههتعم

االربعهها الحمهها خااسهها قبهه  الحمهها االستاشههاف و  ههي الحمهها االرشههفال و شهه ب االرتىههاه و  ههي 
الطلحما التي نتعلف فياا الت اي  عمي الطاطا التعمنطنها الول اهلة و نهتؼ فياها الهلب  بهيؽ الخبهلات 

ا لتصهههى  خطههه  الاحههه  , و لمهههد وصهههف بهههانبي الاحههه  االسهههتلاتنجنا السهههابما , و الخبهههلات النالنههه
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الخط  في ضؾء طبنعا التمطي  , و طبنعا الطعلفا, و طليمها التهدرس الطسهتخداا اهؽ قبه  الطعمهؼ 
, و   ه الطلاح   ي الطلحما التشؾيق او رد االرتىاه و التاي ا ) االرشفال (و الحما االستاشاف 

ل, و الحمههها التفايهههل التفصهههيمي او التؾسهههع , ثهههؼ الحمههها التمهههؾيؼ , و , والحمههها االيضهههال او التفسهههي
تظص رغليا ) بانبي ( في التعمؼ عمي ) اره عمي الطعمهؼ ان يسهتخدم خظهؾات لهنطتؽ الت ايه  اهؽ 

   تفعي  التعمؼ الظشظ اثظاء تعمطاؼ و بظاء اعلفتاؼ
 مذكمة البحث:

الطدارس حيهد اراها اهؽ اللياضهات تعتبل رياضا علة السما اؽ اللياضات االساسنا داخ  
الطتطيهه ة بطتعتاهها وقؾتاهها  ، عطهها أن اكتسههاب اااراتاهها  يعههد اههؽ أ ههؼ اا ههداف التهه  تسههع  بههلاا  

حلعنا و اكساب العبياا عظاصل لناقها بدرنها  إل  تنهنماا لطا لاا اؽ فؾائد رف  اللياضيالتعمنؼ 
 ااطه 

اله  طهلح تهدري  شدنهدة  ت ايه ينتهاج ال ورتنجا لظؾل اليؾم الدراسي وع لة الطهؾاد الظغليها
نتفاعههه  اعاههها بشهههت  اكبهههل وااتهههع اطههها يجعمهههه رشهههظا واظتباههها طهههؾال الؾقهههي لنصهههد عههه  اال هههداف 

 الطلشؾة اؽ الدرس .
كطها ان  ظهاك بعهض الطفهاانؼ الخاط ها عهؽ دروس التلبنها اللياضهنا اراها اجهلد لعه  فمهه  

 صا التلبنا اللياضنا .اؽ ح ت اي وال نؾشد اي اعمؾاات اعلكنا يجظياا ال
 هه ا بااضههافا إلهه  دور الطعمههؼ رفسههه فههي تخظههن  بههلاا  التههدري  والاعههاة الفههلوح الفلديهها 

اطا يجعمه في حاشه ال  استخدام االسالي  والظلح التي تخدم   ا الفل  لمؾصؾل  ت اي بيؽ ال
 لأل داف اؽ الدرس .

نتظاسهه  اههع رؾعنهها وطبنعهها  كهه   هه ه الؾسههائ  تههدخ  ضههطؽ إطههار عههام لمتظسههيق بيظاهها واهها
اارشههظا اللياضههنا وااعطههال البدرنهها ، وذلههػ اههؽ خهه ل طههلح تشههد وتجهه ب الظالهه  طههؾال وقههي 

 النصا .  
اااريهها وثماكنهها اههؽ خهه ل  ت ايهه ولطهها عههان دور الطدرسهها اا طنهها التههي تههيد  إلهه  تمههدم ال

أ طنا استخدام دورة التعمؼ دروس التلبنا اللياضنا عان عميظا إن رمم  الضؾء في   ا الىند عم  
لاهلة السهما  ت ايه الخطاسنا وتأثيل ا عم  بعض رؾات  التعمؼ  وع لػ دور ها فه  سهلعا إسهتنعاب ال

 داخ  الؾحدة التعمنطنا . 
واهههؽ خههه ل العهههل  السهههابق وعطههه ل الىاحهههد عمههه  الطلاشهههع والدراسهههات السهههابما العلبنههها 

الطلاشههع والدراسههات لههؼ تظههلح السههتخدام دورة  وااشظبنهها وعمهه  حههد عمههؼ الىاحههد  وشههد الىاحههد أن
الههتعمؼ الخطاسههنا  فههي الؾحههدة التعمنطنهها  ، اطهها دفههع الىاحههد لطناولهها اعلفهها تاثيل هها عمهه  الجؾارهه  
الطعلكنههها والطااريههها لهههد  الطلحمههها االعداديههها  والتههه  لهههؼ تتعهههل  الدراسهههات السهههابما لاههه ه الطلحمههها 

 السظنا ف  علة السما .
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حههد فهه  اجههال تههدري  التلبنهها اللياضههنا الحههظ الىاحههد أرههه ال نؾشههد واههؽ خهه ل عطهه  الىا
لاه ه  اسهتخداااااؽ قب  الطدرسيؽ بالعطمنا  التدريسنا سؾ  الظلح التمميديا . عطا اره يمه   ا تطام

الطلحما رغلا" لعدم وشؾد االاتارات الطتاحا ا   ا ع  او داتا رؾ  وغيل ها اهؽ الؾسهائ  ، اطها 
م دورة التعمؼ الخطاسنا عإستلاتنجنا  ساما واتاحا ف  عطمنا التعمنؼ عطا اراا دفع الىاحد الستخدا

 تلاعي شيدا ابدأ الفلوح الفلديا داخ  الؾحدة التعمنطنا .
 هجف البحث : 

نادف الىند إله  التعهلف عمه  تهأثيل دورة الهتعمؼ الخطاسهنا  عمه  تعمهؼ بعهض ااهارات عهلة السهما 
 الطلحما االعداديا. ت اي ل
  ض البحث:فخو 
 فلوح ذات داللا إحصائنا بيؽ الهناس المبمهي والىعهدي لمطجطؾعها الضهابظا فهي اسهتؾ   تؾشد

 .ااداء الطااري لمطاارات " قيد الىند" ، لصال  الهناس الىعدي
  فلوح ذات داللا إحصائنا بيؽ الهنهاس المبمهي والىعهدي لمطجطؾعها التجليبنها فهي اسهتؾ  تؾشد

 ." قيد الىند" ، لصال  الهناس الىعديااداء الطااري لمطاارات 
  فلوح ذات داللا إحصهائنا بهيؽ الهناسهات الىعديها لمطجطهؾعتيؽ التجليبنها والضهابظا فهي تؾشد

 .استؾ  ااداء الطااري لمطاارات" قيد الىند" ، لصال  الطجطؾعا التجليبنا
 مرظمحات البحث :

اهؾاد انتهؾ  الطهظا  واسهتلاتنجنات  ي رطهؾذج تدريسهي يطتهؽ اسهتخدااه فهي تصهطنؼ دورة التعمم :
التعمههنؼ ، وييعههد عمهه  التفاعهه  بههيؽ الطعمههؼ والظالهه  ويعتطههد عمهه  االرشههظا الاشههفنا لتظطنهها ارطههاط 

 (37:20االستدالل النسي والشتمي لد  الظال  .)
عمههه  بظهههاء افهههاانطاؼ  ت ايههه  هههي عىهههارة عهههؽ رطهههؾذج تدريسهههي يسهههاعد الدورة التتتتعمم الخساستتتية :

 –التؾسهع  –الشهلح والتفسهيل  –االستاشهاف  –نا وفق عهدة الاحه  و هي ) التاي ها واعارفاؼ العمط
 (98: 19التمؾيؼ  ( . )
 اجخاءات البحث
 مشهج البحث :

 )اظا  الهنهاس المبمهي/ الىعهدي(  تنهنما ا داف الىند وفلوضه استخدم الىاحد الطظا  التجليبي
يبي لطجطؾعتان إحدا طا تجليبنا , وااخهل  رغلا لط ئطته لظبنعا الىند باستخدام التصطنؼ التجل 

 ضابظا .
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 مجتسع البحث :
أرههتط  اجتطههع الدراسهها عمهه  شطنههع ت ايهه  الصههف االول االعههدادي بطدرسهها والتابعهها ادارة الىههال  

م. عطها راعهي الىاحهد عهدة 1019/2020( تمطي  والطميدون بالسج ت لمعهام الدراسهي 75عدد ؼ )
 و ي : رلوط عظد اختنار عيظا الىند

 ( تمطي ًا. 1استىعاد الت اي  الىاقؾن لإلعادة ، والىال  عدد ؼ ) 
 ( تمطي ًا. 2استىعاد الت اي  الطصابؾن ، والىال  عدد ؼ ) 

 ( تمطي ًا.2استىعاد الت اي  غيل الطظتغطيؽ بالبلراا  التعمنطي، والىال  عدد )
مههؾم الىاحههد بإتطههام إشههلاءات الىنههد عمههي (  تمطيهه ًا, لن 70وبالتههالي بمهه  الطجتطههع الامههي لمىنههد ) 

 عيظا اؽ   ا الطجتطع.
 عيشة البحث:

تؼ اختنار العيظا بالظليما العشؾائنا اؽ  ت اي  الصف االول االعهدادي بطدرسها والتابعها ادارة ، 
( تمطيهه  ععيظهها اساسههنا 60م ،والىههال  قؾاااهها )2019/2020والطميههدون بالسههج ت لمعههام الدراسههي 

( تمطيه  30ساوي عم  اجطؾعتيؽ احد طا تجليبنا وااخل  ضهابظا بؾاقهع  تصهظنفي )اؾزعيؽ بالت
( ت ايه  ععيظها تمظهيؽ اسهتظ عنا  لضهى  بعهض 10لا  اجطؾعا ، عطا تؼ اختنار عيظه قؾاااها )

 الطتفيلات الطختارة " قيد الىند" اؽ اجتطع الىند وخارج عيظا الىند االساسنا.
 ( 1ججول ) 

 تهصيف مجتستتتتتتتع وعيشتتتتتتتتة البحث الكمية
 الشدبة السئهية اإلجسالي تالميح باقهن لإلعادة تالميح مدتججون  م

 % 100 75 1 74 ع الجراسةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمجتس
 %13.33 10 ------- 10 السجسهعة االستظالعية
 %40 30 ------- 30 السجسهعة التجخيبية
 %40 30 ------- 30 السجسهعة الزابظة

 %6.67 5 1 4 تالميح لم يخزعها لمتجخيب

 أ/ اعتجالية تهزيع أفخاد عيشة البحث "تجانذ العيشة" :
تنمهههههههههق الىاحهههههههههد اهههههههههؽ اعتدالنههههههههها تؾزيهههههههههع أفهههههههههلاد عيظههههههههها الىنهههههههههد اهههههههههؽ حيهههههههههد اعهههههههههدالت الظطهههههههههؾ                               

قيهد الىنهد، رغهلًا ا طنها  ه ه لستغيتخات البجنيتة، والسهاريتة( ) وا, ) الدن,الظهل,الهزن، الحكاء(
 (.2كسا يتزح من ججول )الطتفيلات وتأثيل ا عمي عطميتي التعمنؼ والتعمؼ، 
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 (70تهصيف عيشة البحث الزابظة فى القياسات قيج البحث ن = )

أن اعهههاا ت االلتهههؾاء لطجتطهههع الىنهههد فهههي الطتفيهههلات قيهههد الىنهههد قهههد  ( 2يتزتتتح متتتن جتتتجول ) 
عمهه  أن اجتطههع الىنههد اعتههدالي طبنعههي فههي شطنههع  ناسههات  اطهها نههدل(  3) ± ارنصههلت اهها بههيؽ
واختىههههار ) الهههه عاء ( والطتفيههههلات ) البدرنهههها،   - التتتتهزن ( –الظتتتتهل  –) الدتتتتن اعههههدالت الظطههههؾ 

 .والطااريا( " قيد الىند"
 تكافؤ مجسهعتي البحث:

بعهههد أن تأكهههد الىاحهههد اهههؽ أن عيظههها الىنهههد اسهههنؾبا اهههؽ اجتطهههع اتجهههار  وتمهههع تنهههي الطظنظهههي 
تمطيهههه ًا، وااخههههل  ( 30)عتههههدالي، تههههؼ تمسههههنؼ العيظهههها إلهههه  اجطههههؾعتيؽ أحههههدا طا تجليبنهههها، بؾاقههههع اال

بهيؽ اجطهؾعتي  )التكافؤ(تمطي ًا، وتنمق الىاحي اؽ التاافي اؽ خ ل إيجاد( 30)ضابظا، بؾاقع 
 " كسا يتزح من  T "الىند ، وذلػ باستخدام اختىار 

 (3ججول )
التجخيبية ( في القياسات  -هعتي البحث ) الزابظة ( داللة الفخوق بين مجس 3ججول ) 

 (60ن = )القبمية لمستغيخات قيج البحث 

وحتتتتتتتتتجة  الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات
 معامل االلتهاء ع م القيتتتاس

ت 
جال
تتتتتتتت
معتتت

تتتته
تتتتتتتت
شستتت
ال

 

 0.892 0.462 13.300 سظا الدن
 0.823 1.924 147.671 سههؼ الظهل
 0.071 4.765 48.043 كجؼ الهزن 

 1.140 5.773 42.871 درشا القجرة العقمية )الحكاء( 

نية
لبج
ت ا
غيخا
لست
ا

 

 القتتتتتتتجرة

 عجؼ بالهههههيدنؽ. 1راي علة طبنا زرا  اختىار
 الطتل

ججول )  .3
2 ) 

985 

0.670 0.016 

 0.351 7.537 128.000 سهههههههؼ اختبههههار الؾث  الظؾي  اؽ ال بههههههههههههههههههههههههههههههات.
 0.000 0.504 4.500 ثاريها م( اؽ البدء العالههههههههههي.30اختىار عههههههدو ) الدخعة
 0.000 0.702 2.000 سهههههههؼ اختىار ثظي الجهههههه ل أاااا أسف  اؽ الؾقهههههههههؾف. الستخونة
 0.096 0.923 24.600 ال اريها اختىار الجلي ال ش اش  )بارو ( الخشاقتة

 0.301 0.761 8.171 درشا اختىار راي واستهىال الالات اؽ النائ . التهافق 

ت 
غيخا
لست
ا

رية
سها
ال

 

 0.295 0.498 4.428 عدد ىار سلعا ودقا التطليلاخت
 0.137 0.643 12.857 ث اختىار الطناورة حؾل اجطؾعا اؽ العؾائق

 0.295 0.498 1.428 عدد اختىار سلعا التصؾي 

 الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات
وحتتتتتتتتتجة 
 القيتتتاس

 السجسهعة التجخيبية السجسهعة الزابظة
 (Tقيم)

 ع م ع م

عتتتتتتت
م
تجال
تتت
ت  ستتتت
الش  0.282 0.466 13.300 0.449 13.267 سشة الدن تتتته
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 2.021=  0.05جولية عشج مدتهي داللة قيسة ت الج
أن  نطا ت شهاءت غيهل دالها إحصهائنا بهيؽ اجطهؾعتي الىنهد الضهابظا (  3يتزح من ججول ) 

واختىهههار )   - التتتهزن ( –الظتتتهل  –) الدتتتن التجليبنههها عمهههي شطنهههع  ناسهههات اعهههدالت الظطهههؾ  –
ا نهدل عمه  تاهافي الطجطهؾعتيؽ ال عاء ( والطتفيلات ) البدرنا، والطااريا( فهي الهناسهات المبمنها  اطه

 .في   ه الهناسات
 وسائل وأدوات جسع البيانات :

باالط ل عم  الطلاشع والدراسات السهابما الطشهاباا بفهل  االسهتفادة اظاها فهي عنفنها الىاحد قام 
 تصطنؼ استطارة استظ ل أراء السادة الخبلاء، وع لػ تندند وعشلاء االختىارات البدرنا والطااريا. 

 ط اختيار الخبيخ:شخو 
 وفما لمشلوط اآلتنا : (1مخفق )(  خبلاء 5باختنار الخبلاء، الىال  عدد ؼ )الىاحد قام 

 أن يتؾن عضؾ  ي ا تدري  بإحد  عمنات التلبنا اللياضنا . -1 
 ( سظؾات .10اال تم  عدد سظؾات الخبلة عؽ ) -2
 ان يتؾن اتخصصا في الطظا   وطلح التدري . -3

 الع آراء الخبخاء  : استسارة استظ
 (5-4-3-2استطارة تسجي  الطتفيلات االر لوبؾاتليا والطتفيلات قيد الىند. الفق )

حؾل العظاصل البدرنا والخاصا بالطاارات ااساسنا فهي عهلة  استطارة استظ ل أراء السادة الخبلاء
 (7مخفق ) السما لمت اي  عيظا الىند.

 0.272 1.883 147.800 1.917 147.666 ستتم الظهل
 1.034 4.170 49.700 4.321 48.567 كجم الهزن 

 1.186 6.070 43.666 5.219 41.933 درجة القجرة العقمية )الحكاء( 

نية
لبج
ت ا
بارا
الخت
ا

 

 القتتتتتتتجرة

كجم  1كخة طبية زنة  اختبار رمي
 0.190 0.667 3.967 0.691 3.933 الستخ بالتتتتتيجين.

اختبتتتتار الهثب الظهيل من 
 الثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات.

 0.051 7.611 128.000 7.59 127.900 ستتتتتتتم

 الدخعة
م( من البجء 20اختبار عتتتتتتجو )

 0.254 0.508 4.500 0.507 4.467 ثانيتة العالتتتتتتتتتتي.

اختبار ثشي الجتتتتتتحع أماما أسفل من  الستخونة
 0.183 0.694 2.000 0.718 1.967 ستتتتتتتم الهقتتتتتتتتتهف.

 0.138 0.932 24.600 0.935 24.567 الثانيتة اختبار الجخي الدجداجى )بارو ( الخشاقتة

اختبار رمي واستقبال الكخات من  التهافق 
 0.170 0.747 8.167 0.776 8.133 درجة الحائط.

ت 
بارا
الخت
ا

رية
سها
ال

 

 0.000 0.504 4.433 0.504 4.433 عجد اختبار سخعة ودقة التسخيخ
 0.200 0.629 12.867 0.661 12.900 ث اختبار السحاورة حهل مجسهعة من العهائق

 0.000 0.504 1.433 0.504 1.433 عجد اختبار سخعة الترهيب
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حههؾل ارسهه  االختىههارات البدرنهها لمطاههارات ااساسههنا فههي عههلة  اءاسههتطارة اسههتظ ل أراء السههادة الخبههل 
 (8مخفق ) السما لمت اي  عيظا الىند .

حؾل الطاارات ااساسنا فهي عهلة السهما لت ايه  عيظها الىنهد  استطارة استظ ل أراء السادة الخبلاء
 (9مخفق ) .

يها لمطاهارات ااساسهنا فهي عهلة حؾل ارس  االختىهارات الطاار  استطارة استظ ل أراء السادة الخبلاء
 (10مخفق ) السما لمت اي  عيظا الىند .

حهههههههههؾل البلرهههههههههاا  التعمنطهههههههههي الطمتهههههههههلح خههههههههه ل فتهههههههههلة                 اسهههههههههتظ ل أراء السهههههههههادة الخبهههههههههلاءاسهههههههههتطارة 
 (11مخفق ). ااعداد 

 : األدوات واألجهدة  السدتخجمة في البحث
 األجهدة السدتخجمة في البحث :

 .)رلي   ناس الن )بالسظتنطتل- ايتل لهناس الظؾل امدرا بالسظتنطتلشااز اللستا
  .ساعا إيماف لنساب ال اؽ - .)اي ان طبي لهناس الؾزن )بالايمؾ شلام-

  .شااز الدنظااؾ ايتل –كلات طبنا 
وقهد تهؼ التأكههد اهؽ صهه حنا  ه ه ااشاهه ة اهؽ خه ل الدراسهها االسهتظ عنا عطهها تهؼ اعههانلة  

ناسات عم  أشا ة عمطنا اطاثما واماررا الظتائ  الطنصما اظاا الستىعاد أي شااز بعضاا بأخ   
 يعظي قلاءات غيل اظابما لمطعانلة . 
 االختبارات والسقاييذ السدتخجمة:

قام الىاحد بدراسا اسننا لمعدنهد اهؽ الطلاشهع والدراسهات والىنهؾث العمطنها السهابما والتهي   
عمه  الطتفيهلات البدرنها والطااريها بااضهافا إله  التعهلف عمه  لاا ع قا بطؾضؾل الىند لمتعلف 

الهناسهههات واالختىهههارات الطظاسهههىا لهنهههاس تمهههػ الطتفيهههلات وذلهههػ تطايهههدا لتصهههطنؼ اسهههتطارة اسهههتبنان 
لعلضاا عم  الخبلاء لتندند أ ؼ الطتفيلات الطلتىظا بطؾضؾل الىند ، واا يطتؽ أن يهنسهاا اهؽ 

د اؽ الطتفيلات البدرنا والطااريا الطلتىظا بهىعض ااهارات عهلة اختىارات حيد تؼ التؾص  إل  عد
السههما " قيههد الىنههد" لت ايهه  الصههف االول االعداديهها ، وقههام الىاحههد بعههل   هه ه الطتفيههلات اههؽ 
خ ل اسهتطارة اسهتظ ل رأي السهادة الخبهلاء وذلهػ لتندنهد أ هؼ الطتفيهلات البدرنها والطااريها لهىعض 

  ىند".ااارات علة السما  "قيد ال
 الجراسات االستظالعية :

الههه  نهههؾم م 2019/  9/ 24السهافتتتق  الثالثتتتاءقهههام الىاحهههد خههه ل فهههي الفتهههلة اهههؽ نهههؾم  
 بإشلاء دراسات استظ عنا بادف اآلتي : م1/10/2019السهافق  الثالثاء

 ال ىات ( ل ختىارات الطستخداا في الدراسا . –حساب الطعاا ت العمطنا ) الصدح  -
 دوات وااشا ة الطستخداا في االختىارات والتأكد اؽ ص حيتاا اشلاء االختىارات .تجاي  اا -
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تههدري  الطسههاعدنؽ عمهه  طليمهها تظفيهه  االختىههارات لضههطان ) اؾضههؾعنا ودقهها الهنههاس ( وصههنا  -
 البنارات. 

تؾزيههههع العطهههه  وتلتيىههههه وتظغنطههههه وتظسههههنمه اههههع الطسههههاعدنؽ لضههههطان حسههههؽ سههههيل العطهههه  أثظههههاء  -
 ت .االختىارا

التعلف عم  الصعؾبات التي اؽ الططتؽ أن تؾاشه الىاحد عظد التظبيق عم  العيظا ااساسنا  -
 واد  إاتارنا التفم  عم  تمػ الصعؾبات .

 التأكد اؽ ا ئطا البلراا  التعمنطي لمطلحما السظنا . -
ث، ومتن ( تالميتح متن مجتستع البحت10عمتى عيشتة قهامهتا )االستتظالعية وقج تم إجخاء الجراسة 

 خارج عيشة البحث االساسية . 
   اختبار القجرات العقمية)الحكاء(.

 أستخدم الىاحد اختىار ال عاء الطصؾر اؽ إعداد " أحطد ذعي صال " 

 (6السعامالت العمسية لمقجرات العقمية)الحكاء(: مخفق )
     الهه  نههؾم     قههام الىاحههد بنسهههاب الطعههاا ت العمطنهها الختبهههار الهه عاء خهه ل فههي الفتههلة اههؽ نههؾم 

 -عمى الشحه التالي:
 -أوال: صجق االختبار :

"باسههههتخدام الصههههدح " قيتتتتج البحتتتتث تنمههههق الىاحههههد اههههؽ صههههدح اختىههههار المههههدرات العممنهههها )الهههه عاء(
، وذألػ عؽ طليق تظبيهق االختىهارات "قيهد الىنهد" عمه  اجطهؾعتيؽ اتسهاويتيؽ )التسايد(التجليبي

)مجسهعتة ييتخ أحهدا طا تط ه  عيظها الىنهد االسهتظ عنا ت ايه ، ( 10) في العدد قؾام عه  اهظاؼ
،وتهههؼ )السجسهعتتتة السسيتتتدة(، والطجطؾعههها ااخهههل  ذات اسهههتؾ  التفهههع فهههي تمهههػ الطتفيهههلات مسيتتتدة(

وتشتي" ، كستا يتزتح متن  -"متانحساب داللا الفلوح بيؽ الطجطؾعتيؽ، وذلػ عؽ طليق اختىهار 
 (.4ججول )

 ( 4ججول) 
ييخ السسيدة ( فاالختبارات القجرات العقمية قيج  -) السسيدة  الفخوق بين السجسهعتين داللة

 (10=)2=ن1ن وتشي" -البحث بظخيقة " مان 

وحتتتتتتتتتتتتتتتتجة  الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات
متهستتتتط  السجسهعات القياس

 الختب
مجستتتتتتتتتتهع 
 U Z الختب

احتساليتتتتتتتة 
الخظتتتتتتتتتتاء 

((P 

 درجة الحكاء -القجرات العقمية
 147.00 14.70 تتتتتتتتتتتتدةالسسيتتتتت

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ  0.001 3.206 8.000
 63.00 6.30 السسيدة

 1.96= 0.05( الججولية عشج مدتهى معشهية  zقسية ) 
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وشههؾد فههلوح دالهها إحصههائنا بههيؽ الطجطههؾعتيؽ الططيهه ة وغيههل الططيهه ة فههي  (4يتزتتح متتن جتتجول )
 المدرات العممنا.

 -ثانيا: ثبات االختبارات : 
اب اعااهه  ال ىههات عههؽ طليههق تظبيههق االختىههار وععههادة تظبنمههه عمهه  ت ايهه  عيظهها الىنههد تههؼ حسهه

ت اي ، بفارح زاظي قدرة أسبؾل وبظف  علوف التظبيق ااول,  (10)االستظ عنا، الىال  قؾاااا 
 (5كسا يتزح من  ججول ) وعيجاد اعاا  االرتىاط بيؽ التظبنميؽ،

 ( 2ججول ) 
 (10ن = ) معامالت االرتباط بين التظبيق األول والثاني في القجرات العقمية)الحكاء (

 الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات
 التظبيق الثاني التظبيق االول

 ر
 ع م ع م

 0.999 6.818 43.400 6.617 43.300 الحكاء -القجرات العقمية

 0.444=0.05عظؾيا  نطا " ر " الجدولنا عظد استؾ  ا
  0.999أن اعااه  االرتىهاط بهيؽ الهنهاس االول وال هار  لمه عاء  بمه   (5يتزح من الجتجول رقتم )

 اطا يشيل ال  ان االختىار الطستخدم ذات اعاا  ثىات  عالي.
  "قيج البحث"االختبارات البجنية 

خه ل اختنهار اجطؾعها  ثؼ تندند أ ؼ المدرات الطلتىظا بىعض ااارات علة السما "قيهد الىنهد" اهؽ
اههؽ االختىههارات التههي تهههن  المههدرات البدرنهها الطلتىظهها بالطاههارات "قيههد الىنههد"، اههؽ خهه ل الطلاشههع 
والدراسات السابما  وقد طىمي   ه االختىارات في العدند اهؽ الدراسهات واابنهاث الططاثمها، وثبهي 

 .أراا ذو اعاا ت عمطنا عالنا
 ( 6ججول ) 

شيح االختبارات التي تقيذ العشاصخ البجنية الخاصة بالسهارات األساسية آراء الخبخاء حهل تخ 
 " قيج البحث" لتالميح السخحمة االعجادية

 االختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات القجرات البجنية
الشدبة  آراء الخبخاء

 ييخ مهافق مهافق السئهية

 القتتتتتتتتتتتتتجرة
 %100 0 5 عجؼ بالهههههيدنؽ. 1طبنا زرا  اختىار راي علة

 %100 0 5 اختبههههار الؾث  الظؾي  اؽ ال بهههههههههههههههههههات.
 %20 4 1 اختىار الؾث  العطهههههههههههههههههههههههؾدي اؽ ال ىات.

 الدتتتتتتتتتخعة االنتقالية
 %80 1 4 م اؽ البدء العالههههههههههههي. 20اختىار عدو 

 %20 3 2 ( ثؾاري اؽ البدء العالههي.5ار العدو لطدة )اختى

 الستتتتتتتتتتتخونة
 %40 4 2 اختىار ثظي الج ل أاااا أسف  اؽ وضع الجمؾس طؾاًل.

 %100 0 6 اختىار ثظي الجهههههه ل أاااا أسف  اؽ الؾقهههههههههؾف.
 %80 1 4 اختىار الجلي ال ش اش  )بارو ( الخشاقتتتتتتتتتتة
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 %20 3 2 ار الجلي الطتؾعههههههههههههههههي اختمف الطناور.اختى

 التهافتتتتتتتتتتتتتق
اختىار راي واستهىال الالات اؽ النائ . لهناس التؾافق 

 %100 0 5 بيؽ العيؽ وال رال

 %40 3 2 اختبار الجوائخ السخقسة

البدرنههها الخاصههها  صهههلالعظاإن الظسهههىا الط ؾيههها اراء الخبهههلاء لتندنهههد أ هههؼ  (6يتزتتتح متتتن جتتتجول )
 بالطاهههههههههههههههههارات النلعنههههههههههههههههها االساسهههههههههههههههههنا لت ايههههههههههههههههه  الصهههههههههههههههههف ااول االعهههههههههههههههههدادي اههههههههههههههههها بهههههههههههههههههيؽ 

 .فأك ل%80أرتض  الىاحد باالختىارات التي حصمي عم  وعمنه فمد  %(100:  80)
 السعامالت  العمسية لالختبارات البجنية:

 -:لحداب الرجق كالتالي نهعاناستخجم الباحث أواًل : صجق االختبارات :  
 :) السحتهى ( صجق السحكسين 

 تنمق الىاحد اؽ صدح االختىارات الطستخداا عؽ طليق : 
عل  استطارة استظ ل رأي تنتهؾي عمه  شطنهع االختىهارات السهابما قبه  اسهتخداااا باه ا الىنهد 

أراا اظاسىا  اتفمؾاوقد  (1مخفق )عم  الخبلاء لتندند اد  صدقاا في  ناس اا وضعي اؽ أشمه 
 %( ل ختىارات البدرنا والخاصا بالطاارات ااساسنا في علة السما " قيد الىند".90بظسىا )

 صتتتتتتتتتجق التسايد:
، )التستايد(باسهتخدام الصهدح التجليبهي "قيتج البحتث "تنمق الىاحهد اهؽ صهدح االختىهارات البدرنها 

دد قههؾام عهه  وذلهػ عههؽ طليههق تظبيههق االختىههارات "قيههد الىنههد" عمهه  اجطههؾعتيؽ اتسههاويتيؽ فههي العهه
، والطجطؾعها )مجسهعة ييخ مسيتدة(ت اي ، أحدا طا تط   عيظا الىند االسهتظ عنا ( 10) اظاؼ

، وتؼ حساب داللا الفلوح بيؽ )السجسهعة السسيدة(ااخل  ذات استؾ  التفع في تمػ الطتفيلات 
 (.7وتشي" ، كسا يتزح من ججول ) -"مانالطجطؾعتيؽ، وذلػ عؽ طليق اختىار 

 ( 7ججول ) 
ييتخ السسيتدة ( فتي االختبتارات البجنيتة قيتج البحتث  -داللة الفخوق بين السجستهعتين ) السسيتدة 

 (10=)2ن=ن  وتشي" -بظخيقة " مان 

وحتتتتتتتتتتتتتجة  الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات
 السجسهعات القياس

متهستتتتتتتتط 
 الختب

مجستتتتتتتتتتتتتتهع 
 U Z الختب

احتساليتتتتة 
الخظتتتتتتتتاء 

((P 

ية 
بجن
ت ال
بارا
الخت
ا

ث"
لبح
ج ا
"قي

 

 القتتتتتتتجرة

اختبتتتار رمتتتي كتتتخة طبيتتتة 
 كجم بالتتتتتيجين. 1زنة 

 146.00 14.60 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة الستتتتتتتتتخ
9.000 3.282 0.001 

 64.00 6.40 ييتتتتخ السسيدة
اختبتتتتتتتار الهثتتتب الظهيتتتل 
 من الثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات.

 133.00 13.30 تتتتتتتتدةالسسيتتتتتتتتت ستتتتتتتم
22.000 2.205 0.035 

 77.00 7.70 ييتتتتخ السسيدة

 الدخعة
م( 20اختبتتتتتار عتتتتتتتتتتتجو )
 ثانيتة من البجء العالتتتتتتتتتتي.

 73.00 7.30 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
18.000 2.684 0.015 

 137.00 13.70 ييتتتتخ السسيدة
 0.043 2.294 23.000 132.00 13.20 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة ستتتتتتتمي الجتتتتتتتتتتتحع اختبتتتتتار ثشتتتتت الستخونة
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أمامتتتتتتتتتا أستتتتتتتتتفل متتتتتتتتتن 
 الهقتتتتتتتتتهف.

 ييتتتتخ السسيدة
7.80 78.00 

اختبتتار الجتتخي الدجداجتتى  الخشاقتة
 الثانيتة )بارو (

 69.00 6.90 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
14.000 2.840 0.005 

 141.00 14.10 ييتتتتخ السسيدة

اختبتتتار رمتتتي واستتتتقبال  التهافتتتق
 درشا الكخات من الحائط.

 151.00 15.10 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
4.000 3.573 0.000 

 59.00 5.90 ييتتتتخ السسيدة

 1.96= 0.05( الجدولنا عظد استؾ  اعظؾيا  zقطنا ) 
اطها نهدل عمه  وشهؾد فهلوح  (0.05)ائنًا عظهد اسهتؾ  اعظؾيها دالا احصه ( 7يتزح من ججول ) 

ذات داللا إحصائنا بيؽ الطجطؾعا الططي ة والطجطؾعا غيل الططي ة عمه  االختىهارات البدرنها " قيهد 
 الىند"، وال ي يشيل إلي ان االختىارات عم  درشا امبؾلا اؽ الصدح.

   -ثانيًا: معامتتتتتتتل الثبات:
، عمه  عيظها Test, Retestت بظليمها تظبيهق االختىهارات وععهادة تظبنمهه تؼ حساب اعاا  ال ىها

الىند االسهتظ عنا الطسهنؾبا اهؽ داخه  اجتطهع الىنهد وخهارج العيظها ااساسهنا، والىهال  عهدد ا 
أيهام وعمهه  رفهه  العيظهها، وتههؼ حسههاب ( 7)،واعيههد تظبيههق االختىههارات بفاصهه  زاظههي  ت ايه ،( 10)

يؽ عداللا لطعاا  ال ىهات واالسهتملار باسهتخدام قهارؾن االرتىهاط الىسهن  اعاا  االرتىاط بيؽ التظبنم
 (. 8من ججول )  كسا يتزح، )بيخسهن(

 ( 8ججول ) 
قيم معامالت االرتباط بين التظبيق وإعادة التظبيق في اختبارات االختبارات البجنية " قيج 

 (10ن= ) البحث"

وحتتتتجة  الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات
 القياس

 التظبيق الثاني التظبيق االول
 قيسة "ر"

 ع م ع م
ية 
بجن
ت ال
بارا
الخت
ا

ث"
لبح
ج ا
"قي

 

 القتتتتتتتجرة

كجم  1اختبار رمي كخة طبية زنة 
 0.922 0.738 4.1000 0.8165 4.000 الستخ بالتتتتتيجين.

اختبتتتتار الهثب الظهيل من 
 تتات.الثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ستتتتتتتم
128.000 7.888 128.200 7.685 0.997 

م( من البجء 20اختبار عتتتتتتجو ) الدخعة
 العالتتتتتتتتتتي.

 0.904 0.737 5.100 0.666 5.000 الثانيتة

 الستخونة
اختبار ثشي الجتتتتتتحع أماما أسفل 

 0.905 0.632 2.200 0.737 2.100 ستتتتتتتم من الهقتتتتتتتتتهف.

 0.947 0.849 24.500 0.966 24.600 الثانيتة إختبار الجخي الدجداجى )بارو ( لخشاقتةا

 التهافتتتق
اختبار رمي واستقبال الكخات من 

 0.873 0.516 8.400 0.788 8.200 درجة الحائط.

 0.444=0.05 نطا " ر " الجدولنا عظد استؾ  اعظؾيا 
الطنسههؾبا أكبههل اههؽ  نطهها "ر" الجدولنهها عظههد اسههتؾ  اعظؾيهها "ر" أن  نطهها  (8يتزتتح متتن جتتجول)

بيؽ التظبنمييؽ ااول وال اري عم  شطنع الطتفيلات البدرنا ، اطا ندل عم  وشؾد ع قها ( 0.05)
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عمه  اختىهارات البدرنها " قيهد الىنهد"، اطها الثتاني (  -) األول ارتىاط دالا إحصهائنا بهيؽ التظبيهق 
 ات عظد إعادة تظبنماا عم  عيظا الىند.يشيل إلي ثىات تمػ االختىار 

 االختبارات السهارية " قيج البحث":
/ 2019بعهد االطه ل عمه  اهظا  عهلة السههما الطمهلر عمه  الصهف االول ااعهدادي لمعهام الدراسههي 

م وع لػ العدند اؽ الطلاشع والدراسات والىنهؾث الخاصها بتهلة السهما تهؼ تندنهد االختىهارات 2020
طاارات قيد الدراسها، ثهؼ قهام الىاحهد بعلضهاا عمه  اجطؾعها اهؽ الخبهلاء لتندنهد الطااريا لهناس ال

 .(9) أرسباا لمتظبيق عم  عيظا الدراسا، وتؼ التؾص  ل ختىارات التالنا عطا  ؾ بجدول
 (9) ججول

 االختبارات السهارية لكخة الدمة لمرف الثاني اإلعجادي
السهارات 
 الفشية

 ياسوحجة الق االختبارات السشاسبة
 

 عجد الخبخاء
 

 ندبة االتفاق
 

 السخاجع

ستتتتتتتتتتتتتتتتخعة ودقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  التستتتتتتتتخيخ
 التتتتتتتتتتتتتتسخيخ

  %100 5 عجد

السحاورة حهل مجسهعة من  السحاورة
 العهائق

  %100 5 ثانية

  %80 4 عجد هيبستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخعة الترتتتتتتتتتتتتتتت الترهيب

وقههد قههام الىاحههد بإيجههاد الطعههاا ت العمطنهها لاهه ه االختىههارات لمتأكههد اههؽ صهه حيتاا لإلشههلاء عمهه  
 .عيظا الىند

 السعامالت  العمسية لالختبارات السهارية:
 -اواًل : صجق االختبارات : 

 -:لنساب الصدح عالتالي رؾعاناستخدم الىاحد 
 :) السحتهى ( صجق السحكسين 

 الىاحد اؽ صدح االختىارات الطستخداا عؽ طليق : تنمق 
عل  استطارة استظ ل رأي تنتهؾي عمه  شطنهع االختىهارات السهابما قبه  اسهتخداااا باه ا الىنهد 

ارتضهه  الىاحههد وقههد  (1مخفتتق )عمهه  الخبههلاء لتندنههد اههد  صههدقاا فههي  نههاس اهها وضههعي لهناسههه 
يا الخاصا بالطاارات ااساسنا في علة %( ل ختىارات الطاار 80) باالختىارات التي حصمي عم 

 السما "قيد الىند". 
 صتتتتتتتتتجق التسايد:

، )التستايد("باسهتخدام الصهدح التجليبهي "قيتج البحتث تنمق الىاحهد اهؽ صهدح االختىهارات البدرنها 
وذالػ عؽ طليهق تظبيهق االختىهارات "قيهد الىنهد" عمه  اجطهؾعتيؽ اتسهاويتيؽ فهي العهدد قهؾام عه  

، والطجطؾعها )مجسهعتة ييتخ مسيتدة(تمطي ، أحدا طا تط   عيظها الىنهد االسهتظ عنا ( 10) اظاؼ
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، وتؼ حساب داللا الفلوح بيؽ )السجسهعة السسيدة(ااخل  ذات استؾ  التفع في تمػ الطتفيلات 
 (.10وتشي" ، كسا يتزح من ججول ) -"مانالطجطؾعتيؽ، وذلػ عؽ طليق اختىار 

 ( 10ججول ) 
ييخ السسيدة ( في االختبارات السهارية قيج البحث  -بين السجسهعتين ) السسيدة داللة الفخوق 

 (10=)2ن=ن وتشي" -بظخيقة " مان 

وحتتتتتتتتتتتتجة  الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات
متهستتتتتتتتتتط  السجسهعات القياس

 الختب
مجستتتتتتتتتتتتتتتتتهع 

 U Z الختب
احتساليتتتتتتتة 
الخظتتتتتتتتتتاء 

((P 

 

 التستتتتتتتتخيخ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخعة ستتتتتتتتتتتتت

ودقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 التتتتتتتتتتتتتتسخيخ

 عجد
 155.00 15.50 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

0.000 3.914 0.000 
 55.00 5.50 ييتتتتخ السسيدة

 السحاورة
السحتتتتتتتتتتتتاورة حتتتتتتتتتتتتهل 
 ثانية مجسهعة من العهائق

 57.00 5.70 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
2.000 3.728 0.000 

 153.00 15.30 تتتخ السسيدةييت

 الترهيب
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخعة 

 عجد الترتتتتتتتتتتتتتتتهيب
 155.00 15.50 السسيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

0.000 3.902 0.000 
 55.00 5.50 ييتتتتخ السسيدة

 1.96= 0.05( الجدولنا عظد استؾ  اعظؾيا  zقطنا ) 
اطا يشيل الي وشؾد فلوح  (0.05)دالا احصائنًا عظد استؾ  اعظؾيا  ( 10ل ) يتزح من ججو

ذات داللا إحصائنا بيؽ الطجطؾعا الططي ة والطجطؾعا غيل الططي ة عم  االختىارات الطااريا "قيهد 
 الىند" "، وال ي يشيل إلي ان االختىارات عم  عم  درشا امبؾلا اؽ الصدح. 

   -ت:ثانيًا: معامتتتتتتتل الثبا
، عمهه  عيظهها Test,Retestتههؼ حسههاب اعااهه  ال ىههات بظليمهها تظبيههق االختىههارات وععههادة تظبنمههه 

الىند االسهتظ عنا الطسهنؾبا اهؽ داخه  اجتطهع الىنهد وخهارج العيظها ااساسهنا، والىهال  عهدد ا 
أيههام وعمهه  رفهه  العيظهها، وتههؼ حسههاب ( 7)،واعيههد تظبيههق االختىههارات بفاصهه  زاظههي  تمطيهه ،( 15)

ا  االرتىاط بيؽ التظبنميؽ عداللا لطعاا  ال ىهات واالسهتملار باسهتخدام قهارؾن االرتىهاط الىسهن  اعا
 (. 11من ججول )  كسا يتزح، )بيخسهن(

 ( 11ججول ) 
قيم معامالت االرتباط بين التظبيق وإعادة التظبيق في اختبارات االختبارات البجنية " قيج 

 (10ن= ) البحث"

وحتتتتتتتتتتتجة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخاتالستغيتتتتتتتتتتتتتت
 القياس

 التظبيق الثاني التظبيق االول
 قيسة "ر"

 ع م ع م

 

4.40 عدد ستتتتتتتتتتتتتتتتخعة ودقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتسخيخ التستتتتتتتتخيخ
0 0.516 4.300 0.48

3 0.802 

12.7 ثارنا السحاورة حهل مجسهعة من العهائق السحاورة
00 0.674 12.50

0 
0.52

7 0.469 
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1.40 عدد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخعة الترتتتتتتتتتتتتتتتهيب الترهيب
0 0.516 1.600 0.51

6 0.667 

 0.444=0.05 نطا " ر " الجدولنا عظد استؾ  اعظؾيا 
تؾ  اعظؾيها الطنسهؾبا أكبهل اهؽ  نطها "ر" الجدولنها عظهد اسه"ر" أن  نطها  (11يتزح متن جتجول)

بيؽ التظبيهق ااول وال هاري عمه  شطنهع الطتفيهلات البدرنها ، اطها نهدل عمه  وشهؾد ع قها ( 0.05)
عمهه  االختىههارات الطااريهها " قيههد الىنههد"، الثتتاني (  -) األول ارتىههاط دالهها إحصههائنا بههيؽ التظبيههق 

 اطا يشيل إلي ثىات تمػ االختىارات عظد إعادة تظبنماا عم  عيظا الىند.
 : نامج التعميسي السقتخحالبخ 

      الهجف العام لمبخنامج :
نادف البلراا  إل  التعلف عمه  تهأثيل اسهتلاتنجنا دورة الهتعمؼ الخطاسهنا عمه  بعهض رهؾات  الهتعمؼ 

 في علة السما بدرس التلبنا اللياضنا لمطلحما ااعداديا.
 أسذ بشاء البخنامج:

 اؽ أشمه. أن نتظاس  الطنتؾي اع  دف البلراا  ال ي وضعه
 الاعاة تدرج البلراا  اؽ السا  إل  الصع  واؽ الىسن  إل  الطلع .

 أن يمؾم البلراا  عم  ا تطااات التمطي  وحاشاته وايؾلاؼ في   ه الطلحما.
 أن نتصف البلراا  بالطلورا والتظؾل والىساطا والشطؾل.

 الت اي  لمتعمؼ. الاعاة تممي  الط يلات الطشتتا الرتىاه الت اي  واست اره دوافع
 الاعاة ال اؽ الطظاس  لتظفي  البلراا  حت  يتؾن أك ل تأثيلا وعيجابنا.

 الاعاة الىساطا والتظؾل والشطؾل الرىال رغىات الطتعمؼ النلعنا.
 الاعاة خصائص الظطؾ النلعي واتظمىاته، وعؾاا  االاؽ والس اا.

 تفاعمنا.الاعاة إرىال حاشات الت اي  اؽ النلعا والظشاط وال
 الاعاة تؾفيل الطتان الطظاس  واااتارنات ال زاا لتظفي  البلراا .

 محتهي البخنامج:
تههؼ تندنههد الطاههارات النلعنهها الطههلاد تعمطاهها والطمههلرة عمهه  ت ايهه  الصههف االول ااعههدادي، عطهها تههؼ 

 . استلاتنجنا دورة التعمؼ الخطاسناوضع بلراا  البلراا  التعمنطي الطمتلح باستخدام 
 تشظيم محتهي البخنامج

قهههام  اسهههتلاتنجنا دورة الهههتعمؼ الخطاسهههنافهههي ضهههؾء خصهههائص البلرهههاا  التعمنطهههي الطمتهههلح باسهههتخدام 
 الىاحد بتندند انتؾي البلراا  في ش ئييؽ رئنسيؽ:
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 الجدء األول: السقجمة
ف و هي الصهفنات التهي نههتؼ علضهاا بصهؾرة اتتالنها وتتضههطؽ التمهديؼ، ااعهداد، اارهلاف، اا ههدا

العااههها، تعمنطهههات االسهههتخدام عمههه  أن تظتاهههي بعهههل  قائطههها االختنهههارات اللئنسهههنا وتعتبهههل الظمظههها 
 الفاصما بيؽ الج ء ااول والج ء ال اري.
 الجدء الثاني: السحتهي التعميسي:

 ويتزسن السحتهي التعميسي السهارات الحخكية األساسية قيج البحث وهي:
 ااارة التصؾي ( -ااارة الطناورة  -) ااارة التطليلة 

 ويتكهن السحتهي التعميسي لكل مهارة من اآلتي:
 تعليف وامداه عؽ الطاارة.

 طليما أداء الطاارة.
 بعض الظماط التي يج  التلعي  عمياا.

 تدريىات اتدرشا عم  الطاارة.
 أس ما تمؾيطنه.

 ا .عم  أن يمؾم الىاحد بتندند الج ء التعمنطي الطلاد تعمطه حس  تسمسمه بالبلرا
 تحجيج األنذظة التعميسية:

تضهطؽ البلرههاا  رؾعههان اهؽ اارشههظا التعمنطنهها رهؾل يمههؾم باهها الطعمهؼ وااخههل يمههؾم بهه التمطيهه  ب نههه 
 تنميق أ دافه و طا:

 أنذظة يقهم بها السعمم:
 قبل البجء في تجريذ البخنامج:

" قيهد الىنهد" والؾقهؾف يمؾم بالتأكيد عم  اد  قدرة الت ايه  عمه  اداء بعهض الطاهارات االساسهنا 
 عم  الؾض  النالي لطتظمىات االداء.

  أثشاء تجريذ البخنامج:
 اسههتلاتنجنا دورة الههتعمؼ الخطاسههنانتط هه  فههي رههلحا لطنتههؾي البلرههاا  التعمنطههي الطمتههلح باسههتخدام 

واستف ل إاتارنهه السهتعلا  اها بهه اهؽ لمظهات فيهدنؾ وصهؾر تعمنطنها وتؾضهنننه بااضهافا إله  
ت ايهه  رنههؾ الهنههام باارشههظا التعمنطنهها واتابعهها تمههديطاؼ وتصههننناا أخظههائاؼ التعمنطنهها تؾشنههه ال

 وااشابا عم  التساؤالت التي قد تغال أثظاء التعمنؼ.
 بعج االنتهاء من تجريذ البخنامج:

تتنهههدد فهههي تامنهههف الت ايههه  بهههأداء الظشهههاط الطظمهههؾب اهههظاؼ والههه ي نتط ههه  فهههي الخظهههؾات التعمنطنههها 
 الطتدرشا.

 نظتم  اؽ وحدة تعمنطنا اخل  وفما لسلعته الخاصا وقدراته وعاتارناته.



17 

 يطارس الطاارات قيد الىند تظبنما.
 اإلطار العام لتشفيح البخنامج :

قهههام الىاحهههد بؾضهههع الؾحهههدات التعمنطنههها لهههىعض الطاهههارات االساسهههنا فههه  عهههلة السهههما "قيهههد         
( 9لخبهلاء اصهنؾبا بأ هداف سهمؾعنا وقسهطي إله  )الىند "وذلػ باللشؾل إل  الطلاشهع الظغليها وا

وحهههدات تعمنطنههها بؾاقهههع درس واحهههد أسهههبؾعنًا وفمهههًا لمجهههدل الدراسهههي والههه اؽ الطخصهههص لاههه  وحهههدة 
( أسهابنع 9( د نما ، وبظاء عم  ذلهػ فمهد اسهتفلح تظفيه  الؾحهدات التعمنطنها )45تعمنطنا ، وب اؽ )

 ؾ التالي : )امنق ك (وعان الشت  الظاائي لمؾحدة التعمنطنا عم  الظن
 د نما(  2) ااعطال ااداريا

 دقائق(  5) إحطاء عام
 دقائق(  5) إحطاء خاص

 د نما(  30) البلراا  التعمنطي )الؾحدة التعمنطنا(  
 دقائق(  3) الختام

 
 تقهيم محتهى البخنامج :

لطااريا والخاصا بىعض اؽ أش  تمؾيؼ فاعمنا انتؾ  البلراا  قام الىاحد باستخدام االختىارات ا
 ااارات علة السما والتي تهن  استؾ  الت اي  ف  اداء بعض ااارات علة السما "قيد الىند".

 تجخيب البخنامج التعميسي :
بعد االرتااء اؽ الحما التصهطنؼ وتندنهد اتؾرهات البلرهاا  التعمنطهي الطمتهلح قهام الىاحهد بتجليه  

( 10هد واؽ خارج عيظا الىند االساسنا والىال  قؾاااههها )البلراا  عم  عيظا اطاثما لطجتطع الىن
، التأكد اؽ اعانيل الطادة التعمنطنا )الطاهارات( -ال  نؾم  -تمطي ، وذلػ خ ل في الفتلة اؽ نؾم 

التههي سههؾف تمههدم لمت ايهه  عيظهها الىنههد لطعلفهها اههد  فاههؼ الت ايهه  لمبلرههاا  الطمتههلح ، وبظههاء عمهه  
إشهههلاء التعهههدي ت وذلهههػ بنههه ف التطليظهههات الصههه ىا لمطاهههارات وأصهههى  رتهههائ  الحمههها التجليههه  تهههؼ 

البلرهههاا  اجاههه ًا واتهههتطً  لمتظبيهههق عمههه  العيظههها ااصهههمنا قيهههد الىنهههد،   وعمههه   ههه ا قهههام الىاحهههد 
 بالتظفي  الفعمي لمبلراا  التعمنطي الطمتلح .

 تشفيح  تجتتتتتتتتتتتتتتتخبة البحث:
 تظبيق  تجخبة البحث :

دراسات االستظ عنا و اا أسفلت عظه قام الىاحهد باسهتاطال أوشهه المصهؾر بعد إشلاء ال 
التهههي الحغاههها والتأكهههد اهههؽ صههه حنا ااشاههه ة واادوات الطسهههتخداا فهههي االختىهههارات "قيهههد الىنهههد" 
لمت اي  عيظا الىنهد قبه  بهدء تظفيه   ناسهات الىنهد عمه  الطجطهؾعتيؽ التجليبنها والضهابظا حيهد 

 :تطي ااشلاءات عطا نمي 
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 : القياس القبمي
قههههام الىاحههههد بههههإشلاء الهنههههاس المبمههههي لمطجطههههؾعتيؽ التجليبنهههها والضههههابظا فههههي االختىههههارات البدرنهههها 

يتتهم االحتتج السهافتتق والطااريهها  لههىعض ااههارات عههلة السههما " قيههد الىنههد" وذلههػ خهه ل الفتههلة اههؽ 
 عم  عيظا الىند . م16/10/2019االربعاء السهافق -ال  نؾم 13/10/2019

 : تشفيح البخنامج التعميسي السقتخح خظهات
)البلرهههاا  التعمنطهههي الطمتهههلح( لهههتعمؼ بعهههض اسهههتلاتنجنا دورة الهههتعمؼ الخطاسهههنا قهههام الىاحهههد بتظبيهههق 

 ااههارات عههلة السههما " قيههد الىنههد" لت ايهه  لمطجطؾعهها التجليبنهها ، بيظطهها اتىعههي الطجطؾعهها الضههابظا
وذلػ عم  الهناس المبمي وفي خ ل الفتلة اؽ  العل  ( في التدري  -الظليما التمميديا ) الشلح
بؾاقههع وحههدة  23/10/2019التتى يتتهم االثشتتين السهافتتق  20/10/2019يتتهم االثشتتين السهافتتق 

( د نمها لاه  وحهدة تعمنطنها ، بظهاء عمه  ذلهػ اسهتفلح تظفيه  التجلبها 45تعمنطنا أسبؾعنًا،  وب اؽ )
 أسابنع .( 8)

 : القياس البعجي
الطنهههددة لتظفيههه  البلرههههاا  التعمنطهههي الطمتههههلح تهههؼ إشهههلاء الهنههههاس الطنهههؾري عمهههه  بعهههد ارتاهههاء الفتههههلة 

اجطؾعتي الىند التجليبنا والضابظا في االختىارات البدرنا والطااريا  " قيد الىند" وذلػ خه ل 
، م 26/12/2019الخستيذ السهافتق اله  نهؾم 24/12/2019يهم الثالثتاء السهافتق الفتلة اهؽ 

 ارات الطااريا عم  رنؾ اا تؼ إشلاؤه في الهناس المبمي .وقد تؼ الهناس ل ختى
 :السعالجات اإلحرائية

الطعالجهههات ااحصهههائنا لمبنارهههات ااساسهههنا داخههه   ههه ا الىنهههد باسهههتخدام بلرهههاا  الىاحهههد اسهههتخدم 
 الن اا ااحصائنا لمعمؾم االشتطاعنا :

Statistical Package for Social Science   ( SPSS  ).) 
 Meanالنسابيالطتؾس  
 Medianالؾسن  .

 Standard Deviationاالرنلاف الط ناري.
 Skewnessاعاا  االلتؾاء.

 Correlation Coefficientاعاا  االرتىاط.
 .  T testاختىار "ت" 

 Change Ratioاعاا  التفييل ) التنسؽ (   
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 عخض ومشاقذة وتفديخ الشتائج:
 أوال: عخض الشتائج:

الىنهد، وفه  اطهار الطعالجها ااحصهائنا سهيتؼ عهل  رتهائ  الىنهد ف  ضؾء أ هداف و وفهلو  
 بالتلتي  التال :

والهه ي نههظص عمهه  وشههؾد فههلوح ذات داللهها عتتخض نتتتائج الفخ تتية  االولتتى متتن فتتخوض البحتتث 
" إحصائنا بهيؽ اتؾسهظات الهناسهات المبمنها والىعديها لمطجطؾعها الضهابظا فهي الطتفيهلات الطااريها 

 ناس الىعدي .لصال  الهقيد الىند" ، 
 (12ججول)

داللة الفخوق بين القياسات القبمية والبعجية لمسجسهعة الزابظة في الستغيخات السهارية "قيج 
 (30ن= ) البحث"

 م
وحتتتتتتتتتتتجة  الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات

 القياس
 القياس البعجي القياس القبمي

 ندب التغيخ (Tقيم)
 ع م ع م

 %20.302 7.086 0.479 5.333 0.504 4.433 عدد تتتتتتخعة ودقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتسخيخستتتتتتتتتت 
 السحاورة حهل مجسهعة من العهائق 

 ال ارنا
12.90

0 
0.662 

12.36
6 

0.614 3.234 4.139% 

 %93.021 8.248 0.727 2.766 0.504 1.433 عدد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخعة الترتتتتتتتتتتتتتتتهيب 

 2.045=  0.05 نطا )ت( الجدولنا عظد استؾ  *
بههيؽ الهناسههات المبمنهها  (0.05وشههؾد فههلوح دالهها إحصههائنًا عظههد اسههتؾ  ) (12يتزتتح متتن جتتجول)

والىعديا لمطجطؾعا الضهابظا فهي الطتفيهلات الطااريها "قيهد الىنهد" ، عطها تلاوحهي رسه  التفيهل اها 
 صال  الهناسات الىعديا.( ول93.021 -4.139بيؽ )

والهه ي نههظص عمهه  وشههؾد فههلوح ذات داللهها عتتخض نتتتائج الفخ تتية  الثتتاني متتن فتتخوض البحتتث 
" قيههههد إحصههههائنا بههههيؽ الهناسههههات المبمنهههها والىعديهههها لمطجطؾعهههها التجليبنهههها " فههههي الطتفيههههلات الطااريهههها 

 لصال  الهناس الىعديا .الىند"، 
 (13ججول)

ة والبعجية لمسجسهعة التجخيبية في الستغيخات السهارية "قيج داللة الفخوق بين القياسات القبمي
 (30ن= ) البحث"

 م
 الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات

وحتتتتتتتتتجة 
 القياس

 القياس البعجي القياس القبمي
 ندب التغيخ (Tقيم)

 ع م ع م
4.43 عدد خستتتتتتتتتتتتتتتتخعة ودقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتسخي 

3 
0.50

4 
6.36

6 
0.55

6 14.110 43.604% 

12.8 ال ارنا السحاورة حهل مجسهعة من العهائق 
66 

0.62
8 

10.8
00 

0.76
1 11.465 16.057% 
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1.43 عدد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخعة الترتتتتتتتتتتتتتتتهيب 
3 

0.50
4 

4.46
6 

0.50
7 23.231 211.653 

 2.064=  0.05استؾ    نطا )ت( الجدولنا عظد*
( بههيؽ الهناسههات المبمنهها 0.05وشههؾد فههلوح دالهها إحصههائنًا عظههد اسههتؾ  ) (13يتزتتح متتن جتتجول)

الىعديههها لمطجطؾعهههها الضههههابظا فههههي الطتفيههههلات "قيههههد الىنههههد"، عطهههها تلاوحههههي رسهههه  التفيههههل اهههها بههههيؽ 
 ( ولصال  الهناسات الىعديا لمطجطؾعا التجليبنا.211.653 -16.057)

عمه  فهلوح ذات داللها إحصهائنا ية  الثالثة من فخوض البحث والتحي يتش  عخض نتائج الفخ 
، " قيهههد الىنهههد"بهههيؽ الهناسهههات الطنؾريههها لمطجطؾعههها الضهههابظا والتجليبنههها ف الطتفيهههلات الطااريههها 

 لصال  الطجطؾعا التجليبنا .
 (14ججول)

لستغيخات داللة الفخوق بين القياسات البعجية لسجسهعتي البحث الزابظة والتجخيبية في ا
 (30ن= ) السهارية "قيج البحث"

 م
وحجة  الستغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخات

 القياس
 السجسهعة التجخيبية السجسهعة الزابظة

 (Tقيم)
 ع م ع م

 7.709 0.556 6.366 0.479 5.333 عدد ستتتتتتتتتتتتتتتتخعة ودقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتسخيخ 
 8.769 0.761 10.800 0.614 12.366 ال ارنا السحاورة حهل مجسهعة من العهائق 
 10.494 0.507 4.466 0.727 2.766 عدد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخعة الترتتتتتتتتتتتتتتتهيب 

 2.064=  0.05 نطا )ت( الجدولنا عظد استؾ  *
( بهيؽ الهناسهات الىعديها 0.05د اسهتؾ  )وشهؾد فهلوح دالها إحصهائنًا عظه  (14يتزح متن جتجول)

لطجطههؾعتي الىنههد الضههابظا والتجليبنهها فههي الطتفيههلات الطااريهها "قيههد الىنههد" ولصههال  الطجطؾعهها 
 التجليبنا.

 ثانيًا: مشاقذة وتفديخ نتائج البحث:
بههيؽ الهناسههات المبمنهها  (0.05وشههؾد فههلوح دالهها إحصههائنًا عظههد اسههتؾ  ) (12يتزتتح متتن جتتجول)

طجطؾعا الضهابظا فهي الطتفيهلات الطااريها "قيهد الىنهد" ، عطها تلاوحهي رسه  التفيهل اها والىعديا لم
 ( ولصال  الهناسات الىعديا.93.021 -4.139بيؽ )

ويشيل ذلػ الي ان  ظاك فلوح ذات داللها احصهائنا بهيؽ الهناسهيؽ المبمهي والىعهدي فهي الطتفيهلات 
 الطااريا لصال  الهناس الىعدي لمطجطؾعا التجليبنا.

الطجطؾعهها التجليبنهها الههي اسههتخدام البلرههاا  التعمنطههي باسههتخدام  ت ايهه حههد سههب  تمههدم اويعهه و الى
فههي حالهها  ت ايهه الههتعمؼ الخطاسههنا التههي عههان يعتطههد عمههي اجطؾعهها العطهه  التعاورنهها ويجعهه  ال دورة

تعمهههؼ الطاهههارات الخاصههها بتهههلة السهههما سهههؾاء سهههلعا ودقههها التطليهههل والطنهههاورة وسهههلعا  ءرشهههظا اثظههها
لتصهؾي .  هه ا بااضههافا الههي تهؾفيل تف يهها راشعهها لمطاههارة التهي تههؼ تعمطاهها اههؽ قبه  حيههد تههؼ ذلههػ ا
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حيد ان الاح  دورة التعمؼ الخطاسهنا عطمهي عمهي اثهارة  ت اي بصؾرة رشظا واؾشاا اؽ خ ل ال
عمهههي  ت ايههه لهههتعمؼ ااهههارات عهههلة السهههما حيهههد ان رطهههؾذج دورة الهههتعمؼ الخطاسهههنا سهههاعد ال ت ايههه ال

و  كنطا بيهظاؼ حيهد اف النمؾل بظليما بظائنا اؽ خ ل العط  في اجطؾعات صفيلة والتفااكتش
 ؾر العطمنا التعمنطنا.ان ت اي كان ال

رنهؾ الهتعمؼ بشهت  ايجهابي  ت ايه وييعد الىاحد ان دورة التعمؼ الخطاسنا عطمي عمي اثارة دوافع ال
في العطمنا التعمنطنها وفمها لمهدراتاؼ  ايسيلو  تساعد ؼ عمي التفايل العمطي الطظغؼ وشعمتاؼ كطا اراا

ور ههؼ الفعههال فههي تمههػ العطمنهها و هه ا ادي الههي اسههتنعاباؼ تاؼ اطهها تجعماههؼ يشههعلوا بهه اتاؼ ودوسههلع
وادراكاهههؼ بشهههت  ايجهههابي لاههه  شههه ء اهههؽ اشههه اء االداء الطاهههار  وبالتهههالي ادي اسهههتخدام دورة الهههتعمؼ 

نهها سههؾاء الب تههؾب او  ؾاتههف انطؾلهها لعههل  بعههض الخطاسههنا بأوراقاهها العطهه  وادواتاهها التاظؾلؾش
 ت اي الصؾر عمياا والىند واالستمصاء اؽ خ ل الاؾاتف الط ودة باارتلري الي زيادة داف نا ال

رنهؾ اداء الطاهارات بااضههافا الهي اعجههاباؼ واباهار ؼ باه ا الظطههؾذج التعمنطهي البظههائي الفيهل تمميههدي 
اههؽ اظظمههق اراههؼ وشههدو اهها نتظاسهه  اههع قههدراتاؼ وحههاولؾا والهه ي سهها ؼ بشههت  ايجههابي رنههؾ الههتعمؼ 

 الي الطستؾي الطظمؾب في االداء الطاار  لطاارات علة السما. ااالرتماء با ه المدرات حتي يصمؾ 
المهههدرة عمهههي التصهههف  والتجهههؾل عمهههي  ت ايههه ويهههلي الىاحهههد ان رتنجههها ارتشهههار التاظؾلؾشنههها اتهههاح لم

صهاء عهؽ الطعمؾاهات والطعهارف  فه  بهد الىعهد عهؽ الظليمها االرتلري اشلاء عطمنا الىنهد واالستم
را وتشههجنعاؼ عمههي ت ايهه واال تطههام بعمههؾل  ت ايهه التمميديهها عههؽ تؾصههي  الطعههارف والطعمؾاههات لم

الىنهههد واالستمصهههاء وذلهههػ لبظهههاء الطعهههارف لهههدناؼ واالحسهههاس بهنطههها ذاتاهههؼ حيهههد اراهههؼ  هههؼ انهههؾر 
 الخطاسنا.التعمنطنا و  ااا تيعد عطمنا دورة التعمؼ 

وبشهلي اىهاد الغفيهلي  2015و  ا اا تشيل النه رتهائ  دراسهات عه  اهؽ حسهام عبهد النهي ابهلاانؼ 
والتهههههي اكهههههدت رتهههههائجاؼ الهههههي فاعمنههههها رطهههههؾذج دورة الهههههتعمؼ  2010وسهههههعؾد اىهههههاد الغفيهههههلي  2010

 الخطاسنا في عطمنا التعمؼ بصؾرة افض  عمي عيظات قيد ابناثاؼ.
ي لمىند ال ي نظص عمي وشؾد فلوح ذات داللا احصهائنا بهيؽ وب لػ نتنمق صنا الفل  ال ار

اسههتؾي الهناسههيؽ المبمههي والىعههدي افههلاد الطجطؾعهها التجليبنهها فههي اسههتؾي االداء الطاههار  لصههال  
 الهناس الىعدي.

( بههيؽ الهناسههات المبمنهها 0.05وشههؾد فههلوح دالهها إحصههائنًا عظههد اسههتؾ  ) (13يتزتتح متتن جتتجول)
يبنهها فههي الطتفيههلات الطااريهها "قيههد الىنههد" ولصههال  الطجطؾعهها الهناسههات والىعديهها لمطجطؾعهها التجل 

 الىعديا.
ويعههه و الىاحهههد  ههه ا التمهههدم الههه ي طهههلا عمهههي اجطؾعههها الىنهههد التجليبنههها رتنجههها البلرهههاا  التعمنطهههي 
باستخدام دورة الهتعمؼ الخطاسهنا بؾاسهظا اوراح عطه  اعهدة اهؽ قبه  الىاحهد حيهد اراها خممهي بي ها 
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ؽ خ ل ارتلاك شطنع حؾاس طمىا الطلحا االعداديا وأثارة دوافعاهؼ التعمنطنها رنهؾ تعمنطنا شيدة ا
 اكتساب الطاارات.

ويؾضه  الىاحههد سههب  تمههدم وارتفههال اعههدالت التفييهل ) رسههىا التنسههؽ( لمطجطؾعهها التجليبنهها عههؽ  
عمؼ الطاههار  الههي اسههتخدام دورة الههتالىعديهها فههي اسههتؾي االداء الطجطؾعهها الضههابظا فههي الهناسههات 

الخطاسههنا البظههائي واههؽ خهه ل تظفيهه  البلرههاا  بشههت  ايجههابي الهه ي اتههاح الفلصهها لمظمىهها ان يفاههلوا 
ستظاعؾا رفع استؾي ؾا اك ل ابتاارا وابدال وارتاج لمنمؾل الطظاسىا التي اؽ خ لاا اربإيجابنا ويتؾ 

 علة السما.تعمؼ ااارات الطاار  في االداء 
( بههيؽ الهناسههات الىعديهها 0.05إحصههائنًا عظههد اسههتؾ  ) وشههؾد فههلوح دالهها (3يتزتتح متتن جتتجول)

"قيههد الىنههد" ولصههال  الطجطؾعهها  طااريههالطجطههؾعتي الىنههد الضههابظا والتجليبنهها فههي الطتفيههلات ال
 التجليبنا.

ويعههه و الىاحهههد  ههه ا التمهههدم الههه ي طهههلا عمهههي اجطؾعههها الىنهههد التجليبنههها رتنجههها البلرهههاا  التعمنطهههي 
بؾاسهظا اوراح عطه  اعهدة اهؽ قبه  الىاحهد حيهد اراها خممهي بي ها  باستخدام دورة الهتعمؼ الخطاسهنا

ة االعداديا وأثارة دوافعاؼ التعمنطنا رنهؾ اتعمنطنا شيدة اؽ خ ل ارتلاك شطنع حؾاس طمىا الطلح
 اكتساب الطاارات.

رنههؾه اطهها شعهه   ت ايهه كطهها نيعههد الىاحههد ان دورة الههتعمؼ الخطاسههنا قههد سهها طي فههي شهه ب ارتىههاه ال
رتنجهههها اسههههت ارة تفايههههل ؼ بشههههت  ايجههههابي  ت ايهههه التعمنطنهههها اك ههههل اثههههارة وتشههههؾيما وشاذبنهههها لمالعطمنهههها 

بااضههافا ارههه سههاعد الظمىهها عمههي العطهه  فههي تههلاب  بيههظاؼ وسههط  بالطظاقشهها والنههؾار والتسههاؤل اطهها 
شعهه  لههدناؼ اللغىهها فههي الههتعمؼ بااضههافا الههي تظغههنؼ افاههار ؼ بصههؾرة اتسمسههما لمؾصههؾل الههي حمههؾل 

الس ما الطظلوحا في اوراح العط  الخاصا عطا ان استخدام االشا ة التاظؾلؾشنا ا   ال ب لتمػ ا
  عمهي تمهدم اسهتؾي تؾب والاؾاتف الطنطؾلا قد ساعدتاؼ عمي التشؾيق والداف نا وع  ذلػ ارعته

الطاههار  لههدناؼ. ويعهه و الىاحههد سههب  تمههدم الطجطؾعهها التجليبنهها عههؽ الطجطؾعهها الضههابظا االداء 
ل اعدالت التفييل ) رسىا التنسؽ( عظاا في الهناسات الىعديا الي فاعمنا البلراا  التعمنطي وارتفا

ال ي استخدم دورة التعمؼ الخطاسنا في بظاء اثل التعمؼ واستدعاء الطعمؾاات عظد الناشها الياها اهؽ 
اعد رههلح الجهه ء الطههلاد تعمطههه فههي الطاههارات االساسههنا فههي عههلة السههما وقههد سهه-فيههدنؾ ات –) صههؾر 

لخاصها بته  شه ء اهؽ اشه اء في الؾصؾل لمنمؾل لألس ما الطمتلحا في اوراح العط  ا ت اي ذلػ ال
 لطاار  في علة السما.الجار  ا

وب لػ نتنمق رتنجا الفل  ال الد وشؾد فلوح دالا  2015و  ا اا نتفق اع دراسا الوه عاطف 
ي الىنهد الضهابظا والتجليبنها فهي ( بهيؽ الهناسهات الىعديها لطجطهؾعت0.05إحصائنًا عظد استؾ  )

 "قيد الىند" ولصال  الطجطؾعا التجليبنا. طاارياالطتفيلات ال
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 االستشتاجات والتهصيات:
 :االستشتاجات

 في حدود  دف الىند والظتائ  التي تؼ التؾص  إلياا، استخمص الىاحد اا نمي: .1
عمه  الطجطؾعها الته  ثيل عهان لهه بعهض تهأ (الشلح واداء الظطؾذج) االسمؾب التعمنطي الطعتاد  .2

لههد  " قيههد الىنههد"  عمهه  اسههتؾ  أداء بعههض ااههارات عههلة السههمااسههتخداي الظليمهها الطعتههادة 
 ت اي  الطلحما االعداديا.

تفههههؾح الطجطؾعهههها التهههه  اسههههتخداي البلرههههاا  التعمنطههههي الطمتههههلح باسههههتخدام رطههههؾذج دورة الههههتعمؼ  .3
عمهه  اسههتؾ  أداء عمهه  الطجطؾعهها التهه  اسههتخداي الظليمهها الطعتههادة  ( 5E's )الخطاسههنا 

 لد  ت اي  الطلحما االعداديا." قيد الىند"  بعض ااارات علة السما
اله   ( 5E's )أد  استخدام البلراا  التعمنطي الطمتلح باستخدام رطؾذج دورة التعمؼ الخطاسهنا  .4

 لد  ت اي  الطلحما االعداديا." قيد الىند"  تعمؼ  بعض ااارات علة السما
 التهصيات:

 في ضؾء اا تؾص  النه الىاحد وفي ضؾء اظاقشا الظتائ  نؾصي الىاحد اا نمي:
لبنههها اللياضهههنا اسهههتخدام اسهههتلاتنجنا دورة الهههتعمؼ الخطاسهههنا فهههي تهههدري  عهههلة السهههما فهههي درس الت-1

 لمطلحما ااعداديا.
عمد العدند اؽ الدورات التدريبنها التهي تعظهي بتهدري  الطعمطهيؽ عمهي اسهتخدام اسهتلاتنجنا دورة  -2

 التعمؼ الخطاسنا في تدري  املرات التلبنا اللياضنا.
تههههدري  الطعمطههههيؽ عمههههي اسههههتخدام اسههههتلاتنجنات الههههتعمؼ الخطاسههههنا فههههي تههههدري  اههههظا  التلبنهههها  -3

 اضنا لت اي  الطلحما ااعداديا.اللي
التأكيههد عمههي الطيسسههات التعمنطنهها بضههلورة اال تطههام بتضههطيؽ اسههتلاتنجنات الههتعمؼ الندن هها فههي -4

 بلاا  اعداد اعمؼ التلبنا اللياضنا.
 السخاجع

 أوال" : السخاجع العخبية : 
ات حدن ههها , اتجا هههم2005احطهههد عبهههد الهههلحطؽ الظجهههدي , اظههه  عبهههد الاهههادي دمحم , عمهههي رارهههد -1

لمتعمهنؼ والعمههؾم فهي ضههؾء الطعهانيل العالطنهها وتظطنها التفايههل والظغليها البظائنهها , دار الفاههل 
 .العلبي لمظشل والتؾزيع , الما له 

: تأثيل الشع وحدة دراسنا فهي تعمهؼ بعهض ااهارات م 2011 أسطاء اظاول اصظف  فاض   -2
ساسهههي  , رسهههالا ااشسهههتيل غيهههل الاهههلة الظهههائلة  لتمطيههه ات النممههها ال ارنههها اهههؽ التعمهههنؼ اال

 اظشؾرة ، عمنا التلبنا اللياضنا بظظظا .

http://search.mandumah.com/Record/865628
http://search.mandumah.com/Record/865628
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: "اثههههل اسههههتخدام رطههههؾذج بههههانبي البظههههائي فههههي تههههدري  العمههههؾم لتعههههدن  م2006آاههههال دمحم احطههههد  -3
التصهههؾرات البدنمههها حهههؾل بعهههض الطفهههاانؼ العمطنههها وتظطنههها عطمنهههات العمهههؼ ااساسهههنا لهههد  

شههؾر ، الطهههيتطل العمطهههي العارهههل ، الجط نههها ت ايهه  الصهههف االول االعهههدادي" ، بنهههد اظ
 الطصليا لمتلبنا العمطنا ،شااعا عيؽ رط  ، الما لة ،.

: " تصههطنؼ اؾقههع تعمنطههي عمهه  رههىتا االرتلرههي واثههله عمهه  تعمههؼ م2006إناههاب دمحم فاههنؼ عبههده -4
بعههض اسههابمات الطيههدان والطضههطار لههد  طمىهها رهه ىا التههدري  بتمنهها التلبنهها اللياضههنا ، 

 ؾراة غيل اظشؾرة ، شااعا طظظا  .رسالا دعت
عم  التنصي  الدراسي  E’s   5:" تأثيل استلاتنجنا دورة التعمؼم2010بشل  اىاد الغفيلي  -5

والتفايهههل االبهههداعي لهههد  تمطيههه ات الصهههف الخهههاا  االبتهههدائي فهههي اهههادة العمهههؾم فهههي دولههها 
 الاؾيي " رسالا ااشستيل , غيل اظشؾرة، شااعا الشلح االوس  ، الاؾيي.

: "فاعمنههها اسهههتخدام رطههؾذج الهههتعمؼ البظهههائي فههي تظطنههها ااهههارات  2012ثههاال سهههؾيمؼ ال نسهه    م-6
التفايل واالبدال والتؾاص  اللياضي لد  ت ايه  الصهف ال هاري الطتؾسه  " رسهالا دعتهؾراة 
غيل اظشؾرة عمنا العمؾم االشتطاعنا  ، شااعا اااام دمحم بؽ سعؾد ااس انا ، الططماها 

 عؾديا  .العلبنا الس
م : " تعمهههؼ السهههىاحا بهههدون اعمهههؼ " ، اظىعههها التهههؾري لمظشهههل ، 1992ثظهههاء عبهههد الىهههاقي حسهههظيؽ-7

 الما لة  .
: " فاعمنهها بلرههاا  تدريسههي قههائؼ عمهه  اسههتخدام اسههتلاتنجي م2015حسههام عبههد النههي ابههلاانؼ  -8

وويتمهي فههي رفهع اسههتؾ  التنصهي  الدراسههي وتظطنها ااههارات  (5E’s)دورة الهتعمؼ الطعدلهها 
الصههف اللابههع االساسههي "  ، بنههد اظشههؾر طهه ب التفايههل التههأامي فههي اههادة العمههؾم لههد  

 ،كمنا التلبنا شااعا داشق   
مؼ , , استلاتنجنات التدري  , رؤيا اعاصلة لظلح التعمنؼ والتعم 2003حسؽ حسيؽ زيتؾن    -9

     عالؼ الات  لمظشل , الما له.
التعمنؼ والتدري  اؽ اظغؾر الظغليها م 2003 حسؽ حسيؽ زيتؾن , عطال عبد النطيد زيتؾن -10

  له .البظائنا , عالؼ الاتاب لمظشل , الما
م : "تأثيل بلراا  امتلح باستخدام أسمؾب التظبيق الطؾشه عمه  داف نها 2013دنظا فلج دمحم  -11

الت اي  رنؾ درس التلبنا اللياضنا بالنمما ال ارنا اهؽ التعمهنؼ ااساسهي " ، عمنها التلبنها 
 اضنا  ، الطظصؾرة .اللي

 ثانيا" : السخاجع األجشبية :
12-of learning environmental education using the Appamarka  : "Effects 

5 E’s learning cycle approach on metacognitive moves and the 

teacher’s handbook approach on learning achievement    


