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مدتودعات التعلم وأثرها على األداء التدريدي للطالب المعلم بمقرر التطبيقات التدريدية في 
 "Covid-19ظل جائحة كورونا المدتجد " 

رافعي عبدالجميل عبد األمام د/ شرين                        د/ دمحم جمعة ضهى دمحمأ.م.        
مدرس دكتهر بقسم المناهج وطرق التدريس          أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  

جامعة أسهان –كمية التربية الرياضية                   جامعة أسهان –كمية التربية الرياضية    
 :البحث مقدمة

تأأرترا المنأأاهج الدراسأأية فأأي العثأأر التأأدات بالمسأأتتدتاا التثنهلهجيأأة التدا أأة فأأي العمميأأة     
ثرية وغيرها وذلك لتطهير عممية التعميم والتعمم واست مار معطياا التعميمية من وسائل سمعية وب

هذا العثر وتقنياته في تتقيق أهأدا  متأدد و وتعتبأر التربيأة الرياضأية إرأدى فأروي التربيأة التأي 
ترترا بتثنهلهجيا التعميم العامةو ذلك لما لها مأن عقةأة مشاشأر  بهيرهأا مأن العمأهم األاأرىو والتأي 

لتقأأأائق العمميأأأة التدا أأأةو وةأأأد نهأأأرا أفثأأأار تنأأأادر بقأأأرور  التجداأأأد فأأأي طرائأأأق تتأأأرتر اهميأأأا با
وأساليب التدريس تثهنت عمى إترها العداد من األساليب واالتجاهاا التدا أة فأي متاولأة لقرتقأا  

 مؤسسأاتها لبنأا  الأدو  مأن ك يأر بالعممية التعميمية وتعميم  المهاراا التركية المختمفأة وةأد سأعت
 الأتعممو وبمأا نهعيأة تتسأين بهأد  مجأا  التأدريس فأي واثهصأا   تثنهلهجيأة أسأس عمى التربهية
 منهجيأة أسأس عمأى المبنيأة المسأتقبمية رياتأه فأي عطائأه الفأرد وزيأاد  شخثأياا اتأزان يقأمن
 العمميأة فأي مسأاهم كعامأل التثنهلأهجي بالهسأائل مختبراتهأا المؤسساا بتزويد ةامت لذلك سميمةو

المعمأأأم والطالأأأب تتسأأأشا  ألى نأأأرو  طارئأأأة  مه فأأأي الأأأتعمم عأأأن بعأأأد لخدمأأأةالسأأأتخدا التدريسأأأية
                 كالظرو  التالية التي يمر بها العالم في نل جائتة كهرونا المستجد.

( أن سأأرعة البأأد  فأأي اسأأتخدام نظأأم تقأأديم المقأأرراا التعميميأأة 2003) مرططط ي جططودتويأأرر    
اي هأذ  الأنظم لعمميأة التطأهير بدأكل دورر عمأي ضأه  عبر ششكة االنترنتو والترص عمأي ااقأ

نتأأأأائج التطبيأأأأق واتجاهأأأأاا المتعممأأأأين وارا  المعممأأأأينو عمأأأأي أن يكأأأأهن هأأأأذا التطأأأأهير لنظأأأأام ادار  
 (13: 14المقرراا االلثترونية متثامق مع نظام تقديم المقرراا االلثترونية. ) 

ا تساهم في تتسأين التعمأيم عأن بعأد ( إلي أهمية عناصر التعمم برنه2004) mcgrealويذير   
فهأأأي تعطأأأي المأأأاد  التعميميأأأة الثأأأشهة العالميأأأة التأأأي تجعمهأأأا ةابمأأأة  عأأأاد  االسأأأتخدام فأأأي بي أأأاا 

 (136: 22تعميمية أارر .                                                              ) 
تعمم في تطهير المتتهر التعميمي ( أن شيهي استخدام عناصر ال2007)  Ochoaكما اذكر     

ادى الأأأأأي لجأأأأأه  بعأأأأأ  الجهأأأأأاا لمتخثأأأأأا فأأأأأي انتأأأأأا  عناصأأأأأر لخدمأأأأأة مجأأأأأاالا مهضأأأأأهعية 
(                               97: 23متخثثأأأأة فظهأأأأرا بأأأأذلك مسأأأأتهدعاا متخثثأأأأة لخدمأأأأة التعمأأأأيم بكافأأأأة مجاالتأأأأه. )

ناصأر الأتعمم فأر  ( أن مثأطم  مسأتهدعاا ع2001)geissinger وفى هذا الثدد يقأي  
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نفسأأأه عمأأأي السأأأارة التعميميأأأة مأأأع زيأأأاد  االإلشأأأا  عمأأأي التعمأأأيم ا لثترونأأأي وتطبيقاتأأأهو ومأأأع زيأأأاد  
التاجأأأة لتطأأأهير المتتأأأهر ا لثترونأأأي التعميمأأأي وتأأأهفيرا  لهةأأأت وجهأأأد المطأأأهر التربأأأهرو فظهأأأرا 

و أجأأأزا  اأأأتم كيانأأأاا معمهماتيأأأة ألطمأأأق عميهأأأا مسأأأتهدعاا عناصأأأر الأأأتعمم تقأأأهم بتخأأأزين مقأأأاطع أ
االسأأأتعانة بهأأأا كبدايأأأة لتطأأأهير المتتأأأهر التعميمأأأي كأأأل رسأأأب تخثثأأأهو واتارأأأة هأأأذ  العناصأأأر 
لممسأتخدم فأي أر وةأت وأر مكأأان لدراسأتها فتسأتخدم لتخأزين وعأأر  وتهزيأع العناصأر التعميميأأةو 
فهنأأام مسأأتهدعاا تسأأتخدم كمتأأرم لمشتأأتو وأاأأرر تأأهفر ارتشاطأأاا بأأالمهاةع التأأي تتتأأهر عمأأي 

 ( 121: 19اد التعميمية. ) المه 
 مذكلة البحث:

 اعتمد الباحثان في إحداسهما بمذكلة البحث على ما يلي:
مأأأن اأأأق  عمأأأل الشار أأأان كمدأأأرفين لمتأأأدريب الميأأأداني  الخبطططرة العمليطططة )الطططدافي الميطططداني(: -9

ى وابرتهمأأا كرعقأأا  هي أأة تأأدريس والمتابعأأة والمأأرور عمأأى مأأدارس التأأدريب الميأأداني ألرظأأها تأأدن
وايقا  من اق  الظرو  التي تمأر بهأا العمميأة  وانخفا  مستهر األدا  التدريسي لمطالب المعمم

التعميمية من انقطاعاا في الدراسة النتدار فيأروس كهرونأا المسأتجد نهأر بهضأهي تأدني مسأتهر 
الأأأهعي التثنهلأأأهجي ومهأأأاراا التعامأأأل مأأأع تطبيقأأأاا التثنهلهجيأأأا التدا أأأة لأأأدر الطأأأق  المعممأأأين 
بالمدارس ورأاجتهم الأي المزيأد مأن المهأاراا التثنهلهجيأة التأي يتتأا  إليهأا الطالأب المعمأم  اأق  

 .دراسته عن طريق التعمم عن بعد
ونظرا  النتدار جائتة كهرونا المستجد في الشقد والظرو  التي تمر بها المؤسساا التعميمية  -  

ة التقميديأأة التأأي تأأؤدر الأأي عأأدم اسأأت مار نهأأرا فهضأأي االنتأأا  العدأأهائية مأأن العناصأأر التعميميأأ
الهةأأأت والجهأأأد فأأأي المنأأأاز و األمأأأر الأأأذر كأأأان اتطمأأأب االتجأأأا  نتأأأه مثأأأادر جداأأأد  ومأأأن هأأأذ  
المثأأأادر شأأأشكة المعمهمأأأاا الدوليأأأة واالنترنأأأتو لمهصأأأه  الأأأي عناصأأأر تعمأأأم متارأأأة عمأأأي الدأأأشكة 

 والذى انادى به المجمس األعمى لمجامعاا والتعمم عن بعدو.
وايقا  في التأدات الأى افتقأار المؤسسأاا التعميميأة لمسأتهدعاا عناصأر الأتعمم المتخثثأة  -  

يعد أبرز العقشاا أمام تطبيق منظهمأة الأتعمم االلثترونأي وتطأهير متتأها  ضأمن تمأك المؤسسأااو 
وذلأأأك ألن مسأأأتهدعاا عناصأأأر الأأأتعمم هأأأي إرأأأدى المأأأهارد الهامأأأة  مأأأداد المعممأأأين بالمتتهيأأأاا 

القزمة لتثميم مقرراتهم  ودروسهم ا لثترونية بمستهر عأا و ومسأتهدعاا العناصأر  ا لثترونية
التعميمية تعد من الثياغاا الهاعد  في تقديم ادمأة تعميميأة إلثترونيأة تتسأشا  ألى نأرو  طارئأة 

 تمر بها العممية التعميمية.
المقامأة بجامعأة  V.Cمن اق  رقهر الشار أان لنأدواا فيأداه كأهنفرانس  الندوات العلمية:  -2

م واتجأأأا  الجامعأأأاا لنظأأام التعمأأأيم الهجأأأين مأأأن اأأأق  بيأأأان 2020/2021أسأأهان لمعأأأام الجأأأامعي 
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مجمأأس الأأهزرا  وفأأى إطأأار ةأأراراا المجمأأس األعمأأى لمجامعأأاا والقأأراراا الهزاريأأة فأأي إطأأار سأأعي 
ميمية وتطبيأق نظأام وزار  التعميم العالي لتطهير وتتسين العممية التعميمية من اق  المنثاا التع

والأأأذى يمأأأز  بأأأين التعمأأأيم وجهأأأا  لهجأأأه والأأأتعمم عأأأن بعأأأد   Blended Learningالتعمأأأيم الهجأأأين
)التعمأأيم ا لثترونأأي( بسأأبب جائتأأة الهبأأا  المتفدأأي عالميأأا  والمعأأرو  بفيأأروس كهرونأأا المسأأتجد 

((Covid-19 انيأة وييجأاد بهد  تنمية جميأع جهانأب شخثأية الطالأب المعرويأة والمهاريأة والهجد
 طرق وأساليب ردا ة تساعد في العممية التعميمية.

وايقا  من اق  الندواا التربهية التي تنادى بها ورد  ضمان الجأهد  بالجامعأة التأي تتماشأى  - 
مع سياسة وزار  التعميم العالي الى تنمية مهاراا التعمم الذاتي المستمر لدى طق  الجامعة ودعم 

الأأأب الأأأى مأأأتعمم مأأأدى التيأأأا  وتأأأهفير وةأأأت الطأأأق  دااأأأل التأأأرم الجأأأامعي التتأأأه  التأأأدريجي لمط
 وتدكيل شخثياتهم لتتممهم المس هلية.

وتنفيأأذا  لتهصأأياا مجمأأس جامعأأة أسأأهان ومجمأأس الثميأأة والقسأأم فأأي التفأأا  عمأأى الريأأاد  فأأي  - 
ي طأأأق  اسأأأتخدام وسأأأائل تثنهلهجيأأأا التعمأأأيم ورفأأأع مسأأأتهى الثفأأأا   لمملخأأأر  الجأأأامعي والمتم أأأل فأأأ

الجامعةو ريت تقهم الجامعة في استثما  تجهيز المعامأل والقاعأاا الدراسأية واسأتخدام المنثأاا 
التعميميأأأة بدأأأكل يسأأأاعد فأأأي تتقيأأأق اهأأأدافها والعمأأأل بأأأالتهازر مأأأع اطأأأة الدولأأأة فأأأي الأأأتعمم عبأأأر 

 األنترنت وهه ما يطمق عميه التعمم عن بعد.
مأن اأق  المسأ  المرجعأي عمأى  )الدافي المعرفطي(:القراءات في البحوث والدراسات العلمية  -3

( والتأأأأي أكأأأأدا الأأأأى فاعميأأأأة اسأأأأتخدام 3()2017نتأأأأائج الدراسأأأأاا التاليأأأأة كدراسأأأأة )أميأأأأر  فتتأأأأي()
المسأأأتهدعاا المتخثثأأأة فأأأي الرياضأأأياا فأأأي تنميأأأة مهأأأاراا تهنيأأأ  العناصأأأر دااأأأل الثأأأ و 

ي فاعمية تهني  تقنياا الجيل ( وتهصمت ايقا  النتائج ال16()2016وكذلك دراسة )هشه أرمد()
ال أاني لمهيأب فأي تنميأة الجهانأب المعرويأة وجهانأب االدا  المرتشطأة بمهأاراا انتأا  عناصأر الأأتعمم 

 الرةمية .
ومن اق  ما سبق نشأع ا رسأاس بمدأكمة الشتأتو وكأل هأذا كأان دافعأا  لمشار أان  جأرا  هأذ   - 

تعمم المتخثأأا فأأي التأأدريب الميأأداني فأأي الدراسأأة بهأأ  بنأأا  نمأأهذ  مقتأأري لمسأأتهدي عناصأأر الأأ
ووكأأأأذلك التعأأأأر  عمأأأأى أتأأأأر اسأأأأتخدام مسأأأأتهدعاا  Covid-19)نأأأأل جائتأأأأة كهرونأأأأا المسأأأأتجد)

عناصر التعمم عمي األدا  التدريسأي لمطالأب المعمأم بكميأة التربيأة الرياضأية بجامعأة أسأهانو ولثأن 
   المدكمة .رغم ذلك ال تهجد مدكمة رقيقية إال إذا نشعت من داال أصتا  هذ

 أهداف البحث:
 Covid-19)بنأأأأا  نمأأأأهذ  مقتأأأأري لمسأأأأتهدعاا الأأأأتعمم فأأأأي نأأأأل جائتأأأأة كهرونأأأأا المسأأأأتجد)

ومعرفأأأة تأأأرتير  عمأأأي األدا  التدريسأأأأي لمطالأأأب المعمأأأم بمقأأأرر التطبيقأأأأاا التدريسأأأية بكميأأأة التربيأأأأة 
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 الرياضية جامعة أسهان.
 فروض البحث:

لقبمأأأأي والشعأأأأدر لممجمهعأأأأة القأأأأابطة فأأأأي األدا  تهجأأأأد فأأأأروق دالأأأأة إرثأأأأائيا  بأأأأين القياسأأأأين ا .1
 لثال  القياس الشعدر. بمقرر التطبيقاا التدريسية التدريسي لمطالب المعمم

تهجد فروق دالة إرثائيا  بين القياسين القبمي والشعدر لممجمهعة التجريبية في األدا  التدريسي  .2
 شعدر.لثال  القياس ال بمقرر التطبيقاا التدريسية لمطالب المعمم

فأأأي األدا  تهجأأد فأأأروق دالأأة إرثأأأائيا  بأأأين القياسأأين الشعأأأداين لممجمهعأأأة القأأابطة والتجريبيأأأة  .3
 لثال  المجمهعة التجريبية. بمقرر التطبيقاا التدريسية التدريسي لمطالب المعمم

نسأأشة التتسأأن فأأي القياسأأين القبمأأي والشعأأدر فأأي األدا  التدريسأأي لمطالأأب المعمأأم نتأأه اسأأتخدام  .4
 ي المتخثا.المستهد

  مرطلحات البحث:
وهأأي ةاعأأد  بيانأأاا مركزيأأة اأأتم فيهأأا تخأأزين المتتأأهى التعميمأأي : مدططتودعات عنا ططر الططتعلم -1

وترتيشأأأهو ريأأأأت اأأأأتم تفثأأأيمه عمأأأأى شأأأأكل ورأأأداا وعناصأأأأر مفأأأأرد  غالشأأأاو وبدأأأأكل متنأأأأهي رسأأأأب 
 (297: 2ارتياجاا المتعممينو. )

را اا واألسأاليب التأأي يقأهم بهأا المعمأم فأي أتنأأا  ومجمأهي العمميأاا وا جأ: األداء التدريدطي -2  
   (25التدريسو وهى تدكل في مجمهعها نمطا  مميزا  لسمهم المعمم في التدريسو.)

وهه نظام تعميمي يستخدم تقنيأاا المعمهمأاا وشأشكاا ا نترنأت فأي تأدعيم :التعلم االلكتروني -3
 (21: 8وتهسيع نطاق العممية التعميميةو. ) 

 تعريف إجرائىقات التدريدية : التطبي -4
و مقأأأرر منهجأأأي تأأأنا عميأأأه الئتأأأة الثميأأأة ضأأأمن المقأأأرراا الدراسأأأية لطأأأق  الفرةأأأة ال ال أأأة اأأأتم 

 تدريسها لمطالب المعمم تمهيدا   عداد  لمتدريب الميداني الخارجيو. 
 تعريف إجرائي: COVID-19" " فيروس كورونا المدتجد -5 

ر  تسأأمى الفيروسأأاا التاجيأأة وكهرونأأاو والتأأي تثأأيب الجهأأاز وهأأه فيأأروس جداأأد ضأأمن فثأأيمة كبيأأ
التنفسأأأي وتتأأأراوي رأأأدتها مأأأن نأأأزالا البأأأرد الدأأأائعة إلأأأى األمأأأرا  األشأأأد اطأأأهر و ويفقأأأل عأأأدم 
التثدسأأاا والزرأأام لمطأأق  دااأأل القاعأأاا الدراسأأية والمؤسسأأاا التعميميأأة والمكأأه  فأأي المنأأاز  

  مم عن بعدو.والتعميم يكهن عبر ششكاا األنترنت والتع
 (99مرفق )   الدراسات المرجعية :
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 إجراءات البحث:
 أواًل: منهجية البحث واختبار العالقات الدببية:

 التجريبي.المنهج: 
لمقرظأة السأببية أو التأرتير مأن  Pretest – Posttest Designالشعأدر  –القبمأي التثأميم: 

ن إرأأداهما تجريبيأأة واألاأأرى ضأأابطة.                                                  اأأق  الثدأأ  عأأن داللأأة الفأأروق فأأي النتأأائج بأأين مجمأأهعتي
(12 :312  ) 

 :ثانيًا: مجاالت البحث
 المجا  الشدرر: طق  الفرةة ال ال ة بكمية التربية الرياضية.                         -
                                   م.          2021/  2020المجا  الزماني: العام الدراسي  -
 المجا  المكاني: تم إجرا  الدراسة بكمية التربية الرياضية بجامعة اسهان. -

 ثالثًا: مجتمي وعينة البحث:
يم أأل مجتمأأع الشتأأت طأأق  الفرةأأة ال ال أأة بكميأأة التربيأأة الرياضأأية بجامعأأة أسأأهان لمعأأام الجأأامعي 

( طالأأأأب مأأأأن 60اشأأأأتممت عينأأأأة الشتأأأأت عمأأأأى)( طالأأأأب ريأأأأت 200مو وعأأأأددهم )2021/ 2020
( أربعأأين طالأأب وااتيأأرا بالطريقأأة 40إجمأأالي مجتمأأع الشتأأتو وأجريأأت الدراسأأة األساسأأية عمأأى)

( طالب عينة استطقعية من اار  عينة الشتأت األساسأية ريأت تأم 20العدهائية النسبيةو وعدد )
 ااتيار شعبتين هما: 

بيأة )التأي تأم معهأم اسأتخدام مسأتهدي عناصأر الأتعمم الرةمأأي( وتم أل المجمهعأة التجري 1أأأأأأأأأ شأعشة 
 ( طالب. 20وكان عدد الطق )

وهأأأه يم أأأل المجمهعأأأة القأأأابطة والتأأأي طبأأأق عميهأأأا الأأأتعمم بالدأأأري المعتأأأاد )الدأأأري  2أأأأأأأأأأأ شأأأعشة 
 ( طالب.20والنمهذ  وعر  المعمهماا( وكان عدد الطق  )

 
 تت( التهصي  ا رثائي لعينة الش1جدو  )

 المجموعة
عدد العٌنة  

 األساسٌة
العٌنة 

 االستطالعٌة
 العدد الكلى

 لمجتمع البحث

  02 )تجرٌبٌة( 1شعبة 
 
02 

 

 02 )ضابطة( 0شعبة  022

 02 األجمالى

 التو يف اإلحرائي لبيانات عينة البحث قبل التجربة :        
 : أواًل: اعتدالية توزيي عينة البحث 

  مأأدى اعتداليأأة تهزيأأع أفأأراد عينأأة الشتأأت فأأي ضأأه  السأأن واألدا  التدريسأأي ةأأام الشار أأان بتسأأا
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 ( اهض  ذلك . 2لمطالب المعمم و والجدو  ) 
( المتهسط التسابي والهسيط واالنترا  المعيارر ومعامل االلتها  لمعينة ةيد الشت في 2جدو )

 (40السن واألدا  التدريسي لمطالب المعمم     )ن = 
 سًاألداء التدرٌ

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفلطح

 1.60 0.02- 2..2 02.22 16.92 السن

 1..2 0.45 4.97 23.50 24.25 تخطٌط الدرس

تنفٌذ 
 الدرس

إعداد مكان 
 الدرس

 2.02- 0.37 2.01 9.00 9.25 األدوات واألجهزة

 2.09- 0.43 1.92 8.00 8.28 الملعب

 تنفذ الدرس

 0..2- 0.39 3.49 27.00 27.45 التنفٌذ للدرس

 2.00- 0.07- 2.06 11.00 10.95 اإلحماء

 2.02- 0.58 3.77 22.00 22.73 اإلعداد البدنً

الجزء 
 الرئٌسً

 6..2- 0.61 3.33 18.00 18.68 النشاط التعلٌمً

 1.90 1.80 1.29 7.00 7.78 النشاط التطبٌمً

الجزء 
 تامًالخ

 .2.2 0.14 1.64 8.00 8.08 التهدئة

 0..1 1.25 1.56 7.00 7.65 االنصراف

 2.00- 0.54 8.75 110.00 111.58 الدرجة الكلٌة للمحور

 2.01- 1.01- 2.60 19.00 18.13 التموٌم

 9..2- 0.27- 11.65 155.00 153.95 الدرجة الكلٌة لألداء التدرٌسً

ا االلتأها  لممجمهعأة ةيأد الشتأت فأي السأن واألدا  التدريسأي لمطالأب ( ان معأامق2اتق  من جدو  )
( ممأا يدأير إلأى أنهأا 3و + 3-( أر أنها انتثرا مأا بأين )1.25و  2.40-المعمم تراورت ما بين )

 تقع داال المنتنى االعتدالي وبذلك تثهن العينة مهزعة تهزيعا  إعتداليا  .
 ثانيًا: تكافؤ مجموعتي البحث:

ر ان بإيجاد التثافؤ بين المجمهعتين القابطة والتجريبية في ضه  السن واألدا  التدريسأي ةام الشا
 ( اهض  ذلك . 3لمطالب المعمم و والجدو  ) 

( داللة الفروق بين القياسين القبميين لممجمهعتين القابطة والتجريبية في السن واألدا  التدريسي 3جدو  )
 لمطالب المعمم

 األداء التدرٌسً

 02التجرٌبٌة ن=  02ابطة ن= الض

المتوسط  لٌمة ت
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 .2.9 2.06 .16.9 1..2 ...16 السن

 2..2 .021 24.80 5.73 23.70 تخطٌط الدرس

تنفٌذ 
 الدرس

إعداد مكان 
 الدرس

 2.60 1.91 8.95 2.11 9.55 األدوات واألجهزة

 2.20 2.10 8.25 1.78 8.30 لعبالم

 تنفذ الدرس

 2.01 3.85 27.00 3.11 27.90 التنفٌذ للدرس

 2.09 2.33 10.80 1.80 11.10 اإلحماء

 ...2 3.94 22.50 3.68 22.95 اإلعداد البدنً

 الجزء الرئٌسً
 .2.2 3.30 18.65 3.45 18.70 النشاط التعلٌمً

 2.10 1.44 7.80 1.16 7.75 النشاط التطبٌمً

 الجزء الختامً
 2.12 1.79 8.05 1.52 8.10 التهدئة

 1.21 1.29 7.90 1.79 7.40 االنصراف

 .2.0 9.35 110.95 8.31 112.20 الدرجة الكلٌة للمحور
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 2.10 2.33 18.05 2.91 18.20 التموٌم

 2.20 12.51 153.80 11.04 154.10 الدرجة الكلٌة لألداء التدرٌسً

 2.75(=0.01** دا  عند مستهر )   2.04(=0.05عند مستهر )* دا  
( انأأأه تهجأأأد فأأأروق غيأأأر دالأأأة إرثأأأائيا  بأأأين مجمأأأهعتي الشتأأأت القأأأابطة 3اتقأأأ  مأأأن جأأأدو  )

والتجريبيأأة فأأأي السأأأن واألدا  التدريسأأأي لمطالأأأب المعمأأأمو ريأأأت أن إليمأأأة )ا( المتسأأأهبة أةأأأل )ا( 
 تمك المتهيراا . الجدولية مما يدير إلي تثافؤ مجمهعتي الشتت في

 رابعًا: وسائل جمي البيانات :
 المقابلة الذخرية: -أ
 األجهزة المدتخدمه: -ب

 جهاز الريستاميتر لقياس الطه  والهزن)سموكجم(.
 االستبياناا:- 

 (2استبيان تتداد متاور تقييم األدا  التدريسي. )إعداد الشار ان( مرفق)
 (3)إعداد الشار ان( مرفق)     استبيان تقييم األدا  التدريسي.         

 (5استبيان متدداا عناصر التعمم الرةمية.     )إعداد الشار ان( مرفق)
 (4استبيان متدداا تثميم المستهدي الرةمي.  )إعداد الشار ان( مرفق)
 (9و8و7و6استبيان تتداد متتهر المستهدي الرةمي.     )إعداد الشار ان( مرفق)

 (2قييم األدا  التدريسي لمطالب المعمم)إعداد الشار ان( : مرفق )استبيان تتداد متاور ت -1
مأأن اأأق  إطأأقي الشار أأان عمأأى الدراسأأاا والشتأأه  السأأابقةو ةأأام الشار أأان بتتداأأد مجمهعأأة مأأن 

 المتاورو وةد تم مت متاور االستبيان في االتي :
 المتهر األو  )المتتهر المعرفي( .
 . المتهر ال اني )الثفاياا الدخثية(

 المتهر ال الت )تخطيط الدرس( .
 المتهر الرابع )تنفيذ الدرس( .

 المتهر الخامس )النمه المهني( .
 المتهر السادس )ضهابط السمهم المهني وأاقإلياا المهنة( .

 المتهر السابع )التقهيم( .
 المتهر ال امن )المداركة المجتمعية( .

برا  في مجا  المنأاهج وطأرق التأدريس ةهامهأا وةام الشار ان بعرضهما عمى مجمهعة من الخ     
( وذلك  بدا  الرأر في مدر مناسبتهاو وةد تم ااتيار المتاور التي رثأمت 1( ابير مرفق)15)

 ( اهض  ذلك .4% فرك ر من مجمهعة أرا  الخبرا  و والجدو  ) 80عمى نسشة 
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 (4جدو  )
 (15)ن = التدريسي تقييم األدا أرا  الساد  الخبرا  ره  مدر مناسشة متاور 

 النسبت الوئىيت التكزار الوحىر

 %53 6 الوحتىي الوعزفي

 %47 5 الكفبيبث الشخصيت

 %87 21 تخطيط الذرس

 %93 22 تنفيذ الذرس

 %40 4 النوى الوهني

 %33 3 ضىابط السلىك الوهني وأخالقيبث الوهنت

 %100 23 التقىين

 %27 2 الوشبركت الوجتوعيت

( :تراورأت النسأشة الم هيأة ألرا  الخبأرا  رأه  مأدر مناسأشة متأاور المقيأأاس 4)اتقأ  مأن جأدو  
%( و وبنأأأا   عمأأى أرا  السأأاد  الخبأأأرا  تأأم المهافقأأة عمأأأى متأأاور المقيأأأاس 100% : 27مأأا بأأين )

% مأأأن ءرا  80)تخطأأأيط الأأأدرسو تنفيأأأذ الأأأدرسو التقأأأهيم( وذلأأأك لتثأأأهلهم عمأأأى نسأأأشة أعمأأأي مأأأن 
 . الساد  الخبرا 

 ( 3ان تقييم األدا  التدريس لمطالب المعمم ) إعداد الشار ان (: مرفق )استبي -2
 لتسا  صدق المقياس استخدم الشار ان الطرق التالية :الثدق :  – أ
( صأأأدق المتتأأأهى : ةأأأام الشار أأأان بعأأأر  المقيأأأاس فأأأي صأأأهرته المبدئيأأأة عمأأأى مجمهعأأأة مأأأن 1)

( وذلأك  بأأدا  الأرأر فأأي 1بيأأر مرفأق )( ا15الخبأرا  فأي مجأأا  المنأاهج وطأرق التأأدريس ةهامهأا )
( اهضأ  5مق مة المقياس ويما وضع من أجمه وةد اةر الخبرا  جميع العشارااو والجأدو  التأالي)

 النسشة الم هية ألرا  الخبرا  عمى عشاراا المقياس . 
 (5جدو )

 (15النسشة الم هية ألرا  الخبرا  عمى عشاراا أستبيان تقييم األدا  التدريسي )ن = 
 العبــــــبراث الوحبور

 تخطيط الذرس

 5 4 3 2 1 0 2 رقن العببرة

 21 23 21 20 23 23 21 تكزارهب

 %65 %222 %65 %62 %222 %222 %65 النسبت الوئىيت

 22 21 20 22 22 7 6 رقن العببرة

 23 21 21 23 22 21 23 تكزارهب

 %222 %65 %65 %222 %71 %65 %222 النسبت الوئىيت

      24 23 رقن العببرة

      23 21 تكزارهب

      %222 %65 النسبت الوئىيت

تنفيذ 

 الذرس
 األدواث

  4 3 2 1 0 2 رقن العببرة

  23 23 21 20 22 20 تكزارهب
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  %222 %222 %65 %62 %71 %62 النسبت الوئىيت

 الولعب

   3 2 1 0 2 رقن العببرة

   21 20 20 22 23 تكزارهب

   %65 %62 %62 %71 %222 النسبت الوئىيت

تنفيذ 

 الذرس

 5 4 3 2 1 0 2 رقن العببرة

 23 20 23 22 20 21 23 تكزارهب

 %222 %62 %222 %71 %62 %65 %222 النسبت الوئىيت

 22 21 20 22 22 7 6 رقن العببرة

 22 23 20 21 23 20 23 تكزارهب

 %71 %222 %62 %65 %222 %62 %222 النسبت الوئىيت

    26 25 24 23 رقن العببرة

    23 20 20 21 تكزارهب

    %222 %62 %62 %65 النسبت الوئىيت

 ءاإلحوب

 5 4 3 2 1 0 2 رقن العببرة

 20 23 20 21 22 20 23 تكزارهب

 %62 %222 %62 %65 %71 %62 %222 النسبت الوئىيت

اإلعذاد 

 البذني

 5 4 3 2 1 0 2 عببرةرقن ال

 21 21 23 21 22 20 23 تكزارهب

 %65 %65 %222 %65 %71 %62 %222 النسبت الوئىيت

 22 21 20 22 22 7 6 رقن العببرة

 23 23 20 20 20 23 21 تكزارهب

 %222 %222 %62 %62 %62 %222 %65 النسبت الوئىيت

النشبط 

 التعليوي

 5 4 3 2 1 0 2 رقن العببرة

 23 23 23 22 23 20 23 تكزارهب

 %222 %222 %222 %71 %222 %62 %222 النسبت الوئىيت

   20 22 22 7 6 رقن العببرة

   21 23 20 22 23 تكزارهب

   %65 %222 %62 %71 %222 النسبت الوئىيت

النشبط 

 التطبيقي

   3 2 1 0 2 رقن العببرة

   22 20 23 21 23 تكزارهب

   %71 %62 %222 %65 %222 النسبت الوئىيت

 التهذئت

   3 2 1 0 2 رقن العببرة

   23 20 23 22 20 تكزارهب

   %222 %62 %222 %71 %62 النسبت الوئىيت

 االنصزاف

   3 2 1 0 2 رقن العببرة

   23 20 21 20 23 تكزارهب

   %222 %62 %65 %62 %222 النسبت الوئىيت

 ىينالتق

 5 4 3 2 1 0 2 رقن العببرة

 20 21 22 20 23 22 20 تكزارهب

 %62 %65 %71 %62 %222 %71 %62 النسبت الوئىيت
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    22 22 7 6 رقن العببرة

    23 20 21 23 تكزارهب

    %222 %62 %65 %222 النسبت الوئىيت

%: 80شأأأأاراا المقيأأأأاس مأأأأا بأأأأين )(:تراورأأأأت النسأأأأشة الم هيأأأأة ألرا  الخبأأأأرا  رأأأأه  ع5اتقأأأأ  مأأأأن جأأأأدو  )
 % من اتفاق الخبرا . 80%(ووبذلك تم المهافقة عمي جميع العشاراا لتثهلها عمى نسشة ال تقل عن 100

 ( صدق االتساق الداامي :2)
( فأردا  مأن 20لتسا  صأدق االتسأاق الأداامي لممقيأاس ةأام الشار أان بتطبيقأه عمأى عينأة ةهامهأا )

األصأأمية لمشتأأتو وتأأم رسأأا  معأأامقا االرتشأأال بأأين درجأأة كأأل  مجتمأأع الشتأأت ومأأن غيأأر العينأأة
عشار  والدرجة الثمية لممتهر الذى تنتمي إليه و وكذلك معامقا االرتشال بين درجة كل عشار  من 
عشاراا المقياس والدرجة الثمية لممقياس و كما تم رسا  معامقا االرتشال بين درجة كل متأهر 

 (و تهض  النتيجة عمى التهالي . 8(و) 7(و)6لجداو ) والدرجة الثمية لممقياسو وا
 (6جدو  )

 (20معامقا االرتشال بين درجة كل عشار  والدرجة الثمية لمشعد الذر تنتمي إليه)ن =
 العبــــــارات المحاور

تخطٌط 
 الدرس

 . 9 . 0 . 0 1 رلم العبارة

 0.77 0.75 0.77 0.63 0.68 0.61 0.77 معامل االرتباط

 10 .1 10 11 12 6 0 العبارة رلم

 0.77 0.82 0.77 0.64 0.79 0.85 0.78 معامل االرتباط

      19 .1 رلم العبارة

      0.75 0.81 معامل االرتباط

 تنفٌذ الدرس

 .0 00 01 02 16 10 .1 رلم العبارة

 0.59 0.64 0.57 0.66 0.66 0.75 0.86 معامل االرتباط

 2. 06 00 .0 09 .0 00 رلم العبارة

 0.69 0.62 0.65 0.68 0.67 0.65 0.62 معامل االرتباط

 .. 9. .. 0. .. 0. 1. رلم العبارة

 0.61 0.68 0.61 0.61 0.62 0.66 0.73 معامل االرتباط

 00 .0 00 00 02 6. 0. رلم العبارة

 0.75 0.82 0.72 0.70 0.63 0.61 0.65 معامل االرتباط

 1. 2. 06 00 .0 09 .0 رلم العبارة

 0.73 0.65 0.76 0.77 0.77 0.72 0.78 معامل االرتباط

 0. .. 9. .. 0. .. 0. رلم العبارة

 0.86 0.70 0.64 0.63 0.63 0.72 0.67 معامل االرتباط

 .9 90 .9 90 91 92 6. رلم العبارة

 0.69 0.64 0.80 0.66 0.67 0.84 0.76 معامل االرتباط

 0. 1. 2. 96 90 .9 99 رةرلم العبا

 0.76 0.71 0.71 0.65 0.73 0.78 0.88 معامل االرتباط
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 6. 0. .. 9. .. 0. .. رلم العبارة

 0.65 0.76 0.77 0.79 0.79 0.73 0.72 معامل االرتباط

 09 .0 00 .0 00 01 02 رلم العبارة

 0.88 0.78 0.64 0.72 0.73 0.66 0.60 معامل االرتباط

 .6 60 61 62 06 00 .0 العبارةرلم 

 0.88 0.77 0.88 0.78 0.64 0.72 0.73 معامل االرتباط

 التموٌم

 122 66 60 .6 69 .6 60 رلم العبارة

 0.84 0.75 0.78 0.67 0.94 0.84 0.85 معامل االرتباط

    120 .12 120 121 رلم العبارة

    0.85 0.94 0.85 0.94 معامل االرتباط

 0.444( =  0.05) ر ( الجدولية عند مستهر داللة ) إليمة  
( ان معامقا االرتشال بين درجة كأل عشأار  والدرجأة الثميأة لمشعأد الأذى تنتمأي إليأه مأا  6اتق  من جدو  )

 ( وهى معامقا ارتشال دالة إرثائيا  مما يدير إلى صدق االتساق الداامي لممتاور. 0.94: 0.57بين )
 (7جدو )

 (20شال بين درجة كل عشار  والدرجة الثمية لممقياس  )ن = معامل االرت
 رلم العبارة

معامل 
 االرتباط

رلم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رلم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رلم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رلم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.68 00 0.64 0. 0.80 90 0.61 0. 0.79 

2 0.62 0. 0.57 00 0.73 9. 0.59 09 0.89 

3 0.59 00 0.61 0. 0.77 99 0.73 0. 0.72 

4 0.57 0. 0.63 09 0.70 9. 0.61 00 0.74 

5 0.69 09 0.65 0. 0.79 90 0.60 06 0.65 

6 0.64 0. 0.67 00 0.77 96 0.68 62 0.79 

7 0.66 00 0.64 06 0.75 .2 0.66 61 0.89 

8 0.67 06 0.61 .2 0.64 .1 0.60 60 0.79 

9 0.83 .2 0.67 .1 0.72 .0 0.81 6. 0.89 

10 0.69 .1 0.72 .0 0.66 .. 0.66 60 0.64 

11 0.70 .0 0.65 .. 0.72 .0 0.61 6. 0.65 

12 0.68 .. 0.60 .0 0.64 .. 0.63 69 0.75 

13 0.73 .0 0.61 .. 0.64 .9 0.63 6. 0.72 

10 0.89 .. 0.60 .9 0.66 .. 0.64 60 0.74 

1. 0.83 .9 0.69 .. 0.70 .0 0.63 66 0.65 

19 0.68 .. 0.60 .0 0.86 .6 0.66 122 0.79 

1. 0.87 .0 0.64 .6 0.67 02 0.61 121 0.89 

10 0.74 .6 0.60 92 0.77 01 0.65 120 0.79 

16 0.66 02 0.63 91 0.84 00 0.72 12. 0.89 

02 0.65 01 0.68 90 0.60 0. 0.74 120 0.79 

01 0.59 00 0.70 9. 0.65 00 0.65   
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 0.444( =  0.05إليمة ) ر ( الجدولية عند مستهر داللة ) 
( ان معامقا االرتشال بين درجة كل عشار  والدرجة الثمية لممقياس تراورت مأا بأين 7اتق  من جدو  )

 ( وهى معامقا ارتشال دالة إرثائيا  مما يدير إلى صدق االتساق الداامي لممقياس.0.89:  0.57)
 (8جدو  )

 (20ل بين مجمهي درجاا كل متهر والدرجة الثمية لممقياس )ن = معامل االرتشا
 معامل االرتباط المحاور م

 0.93 تخطٌط الدرس 1

 0.99 تنفٌذ الدرس 0

 0.94 التموٌم .

 0.444( =  0.05إليمة ) ر ( الجدولية عند مستهر داللة ) 
لدرجة الثمية لممقياس تراورت ( ان معامقا االرتشال بين مجمهي درجاا كل متهر وا8اتق  من جدو  )

 ( وهى معامقا ارتشال دالة إرثائيا مما يدير إلى االتساق الداامي لممقياس.0.99:  0.93ما بين )
   أ ال شاا :

لتسأأا  تشأأاا المقيأأأاس ةأأام الشار أأان باسأأأتخدام معامأأل ألفأأا لثرونشأأأاي وذلأأك بتطبيقهأأا عمأأأى عينأأة ةهامهأأأا 
 ( اهض  ذلك.   9  العينة األصمية و والجدو  التالي ) ( فردا  من مجتمع الشتت ومن اار 20)

 (9جدو  ) 
 (20معامقا ال شاا باستخدام معامل ألفا لثرونشاي لممقياس )ن = 

 هعبهل الفب الوحبور

 0.94 تخطيط الذرس

 0.96 تنفيذ الذرس

 0.95 التقىين

 0.96 الذرجت الكليت

( وهأأأأى 0.96:  0.94راورأأأأت مأأأأا بأأأأين )( ان معأأأأامقا ألفأأأأا لممقيأأأأاس ت 9اتقأأأأ  مأأأأن جأأأأدو  )
  معامقا دالة إرثائيا مما يدير إلى تشاا المقياس .

اسأأأتبيان متأأأدداا تثأأأميم عناصأأأر الأأأتعمم بالمسأأأتهدي التعميمأأأي الرةمأأأي مأأأن إعأأأداد الشار أأأان  -3
(. ةام الشار ان بعر  االستمار  عمأى مجمهعأة مأن الخبأرا  فأي مجأا  تثنهلهجيأا التعمأيم  5مرفق)

( وذلأأأك  بأأأدا  الأأأرأر فأأأي مق مأأأة القائمأأأة ويمأأأا وضأأأع مأأأن أجمأأأهو والجأأأدو  1ر مرفأأأق)( ابيأأأ15)
 ( اهض  النسشة الم هية ألرا  الخبرا  عمى مناسشة عشاراا االستبيان .10التالي) 
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 (10جدو  ) 
(النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لعشاراا متدداا تثميم عناصر المستهدي 10جدو )

 (15مي  )ن = التعميمي الرة

 العبارات م

 االستجابة
النسبة 
 المئوٌة

 0لٌمة كا

 موافك
غٌر 
 موافك

 أوال : محتوي عناصر التعلم : 
 ترتبط عناصر التعلم باألهداف التعلٌمٌة للمحتوي

14 1 93.33 11.27 

 -لمطة فٌدٌو -صورة -محتوي عناصر التعلم لد ٌكون)نص 
 محاكاة( -مولع وٌب

14 1 93.33 11.27 

تتناسب عناصر التعلم مع طبٌعة خصائص الطالب المعلمٌن  
 وخبراتهم السابمة

13 2 86.67 8.07 

 11.27 93.33 1 14 المرونة والتكامل فً التعامل مع عناصر التعلم 

دلة العناصر وخلوها من األخطاء اللغوٌة وتتبع لواعد  
 طرق التدرٌس.

14 1 93.33 11.27 

 لتعلمثانٌا : أشكال عناصر ا 
 النص -أ

 استخدام أنماط من الخطوط وإحجام مناسبة للمحتوي
12 3 80.00 5.40 

 5.40 80.00 3 12 ظهور النصوص علً الشاشة بشكل واضح 
 11.27 93.33 1 14 صحة النصوص لغوٌا ووضوح المعانً 
 5.40 80.00 3 12 استخدام خطوط نصوص سهلة المراءة ومرٌحة للعٌن 
 8.07 86.67 2 13 نصوص مع لون الخلفٌةتباٌن لون خط ال 
 8.07 86.67 2 13 تتبع نظام واحد فً كتابة العناوٌن الرئٌسٌة والفرعٌة 
 صور أو رسوم -ب 

 تعبر الصورة أو الرسم عن مضمون محتوي عناصر التعلم
13 2 86.67 8.07 

 8.07 86.67 2 13 تجنب استخدام الصور المزدحمة بالتفاصٌل 
 11.27 93.33 1 14 الصور والرسومات تتسم بالوالعٌةاأللوان فً  
 لمطة الفٌدٌو أو رسوم متحركة -ج 

 إمكانٌة إعادة العرض أكثر من مرة
13 2 86.67 8.07 

تمكن الطالب المعلم من إٌماف عرض لمطات الفٌدٌو وكذلن  
 التمدم فً المشاهدة

14 1 93.33 11.27 

 11.27 93.33 1 14 مكانالصور المتحركة واضحة وبسٌطة بمدر اإل 
 ثالثا : أمكانٌة الوصول 

توفٌر محرن بحث بالمستودع لسهولة الوصول إلً عناصر 
 التعلم

14 1 93.33 11.27 

تٌسٌر الوصول إلً محتوي المستودع بطرٌمة سهلة  
 وبسٌطة

12 3 80.00 5.4dd0 

 5.40 80.00 3 12 الفهرسة الجٌدة لعناصر التعلم 
 5.40 80.00 3 12 مٌل عناصر التعلم من المستودعتٌسٌر تخزٌن وتح 
بإمكان الطالب المعلم الوصول إلً عناصر التعلم بأكثر من  

 طرٌمة
14 1 93.33 11.27 

 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )
( ان النسأأأأشة الم هيأأأأة ألرا  عينأأأأة الشتأأأأت فأأأأي عشأأأأاراا متأأأأدداا تثأأأأميم 10اتقأأأأ  مأأأأن جأأأأدو  )

 %( .100.00% : 40.00المستهدي التعميمي الرةمي تراورت ما بين )عناصر 
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تهجد فروق دالة إرثأائيا  بأين ءرا  عينأة الشتأت فأي جميأع العشأاراا وفأي اتجأا  المهافقأة و ممأا  -
اأأأد  عمأأأي مناسأأأشة متأأأدداا تثأأأميم عناصأأأر المسأأأتهدي التعميمأأأي الرةمأأأي عمأأأي األدا  التدريسأأأي 

 لرياضية . لمطالب المعمم بكمية التربية ا
( ةأام الشارأت 4استبيان متدداا تثميم المستهدي التعميمي الرةمي من إعداد الشار ان مرفق) -4

( 1( ابير مرفق)15بعر  القائمة عمى مجمهعة من الخبرا  في مجا  تثنهلهجيا التعميم ةهامها )
اهضأ  النسأشة الم هيأة ( 11وذلك  بدا  الرأر فأي مق مأة القائمأة ويمأا وضأع مأن أجمأهو والجأدو  التأالي)

 ألرا  الخبرا  عمى مناسشة عشاراا االستبيان بعد ان ابدوا جميعهم بالمهافقة عميه.
 (11جدو  )

 (15النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لعشاراا متدداا تثميم المستهدي التعميمي الرةمي)ن = 

 العبارات م

 االستجابة
النسبة 
 المئوٌة

 0لٌمة كا

 موافك
 غٌر

 موافك

 11.27 93.33 1 14 سرعة الوصول إلً محتوي المستودع 
 8.07 86.67 2 13 إمكانٌة تسجٌل مستخدم جدٌد فً المستودع 
 8.07 86.67 2 13 سهولة تسجٌل الدخول إلً المستودع 
 8.07 86.67 2 13 سهولة إضافة عناصر تعلم إلً المستودع 
 8.07 86.67 2 13 سهولة البحث فً محتوي المستودع 
 8.07 86.67 2 13 سهولة التنمل عبر عناصر التعلم داخل المستودع 
 11.27 93.33 1 14 ثبات موضع أدوات التصفح داخل شاشات المستودع 
 8.07 86.67 2 13 بساطة أدوات التصفح ومالئمتها بخصائص الطالب المعلمٌن 
 15.00 100.00 ــ 15 اتزان تصمٌم عناصر الشاشة 
 11.27 93.33 1 14 جام واتساق تصمٌم عناصر الشاشةانس 
بساطة المستودع فً تصمٌم عناصر الشاشات وعدم تزاحمها  

 بالعناصر
14 1 93.33 11.27 

 5.40 80.00 3 12 تنظٌم وترتٌب عناصر شاشات مستودع العناصر التعلٌمٌة 
 11.27 93.33 1 14 موالع االرتباط للمستودع أمنه ال تسبب مشكالت . 
 5.40 80.00 3 12 ٌمدم المستودع نظاما آمنا لكً ٌتحمك من شخصٌة كل مستخدم 
 8.07 86.67 2 13 ٌخلو خادم المستودع من الفٌروسات 
 11.27 93.33 1 14 ٌبدأ المستودع بعبارات توضح الهدف من تصمٌم المستودع 
ٌزود المستودع بوسٌلة تفاعل لتلمً استفسارات الطالب  

وإتاحة المجال للتواصل بٌن المستخدم ومدٌر المعلمٌن 
 المستخدم باستخدام أحد وسائل التواصل االلكترونٌة.

12 3 80.00 5.40 

ٌسمح المستودع للمستخدمٌن بنشر ومشاركة واستخدام ما  
 ٌرٌدونه من عناصر تعلم وتظهر لفتر معٌنه.

14 1 93.33 11.27 

 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )
( النسشة الم هية ألرا  عينة الشتت فأي عشأاراا متأدداا تثأميم المسأتهدي 11اتق  من جدو  )

 %( .100.00% : 80.00التعميمي الرةمي تراورت ما بين )
تهجأأد فأأروق دالأأة إرثأأائيا  بأأين ءرا  عينأأة الشتأأت فأأي جميأأع العشأأاراا وفأأي اتجأأا  المهافقأأةو ممأأا  -

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانمية لالمجلة العل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة    

 

133 

المستهدي التعميمي الرةمي عمي األدا  التدريسي لمطالب المعمم  اد  عمي مناسشة متدداا تثميم
 بكمية التربية الرياضية .

 (6االستبياناا الخاصة بمتتهر الهرداا التعميمية )إعداد الشار ان( مرفق) -5
ةأأام الشار أأان بعأأر  االسأأتبياناا عمأأى مجمهعأأة مأأن الخبأأرا  فأأي مجأأا  المنأأاهج وطأأرق التأأدريس 

( وذلأأأأك  بأأأأدا  الأأأأرأر فأأأأي مق مأأأأة القائمأأأأة ويمأأأأا وضأأأأع مأأأأن أجمأأأأهو 1رفأأأأق)( ابيأأأأر م15ةهامهأأأأا )
( تهضأ  النسأشة الم هيأة ألرا  الخبأرا  عمأى مناسأشة عشأاراا االسأتبيان 18 -12والجداو  التاليأة )

 الخاصة  بمتتهر الهرداا التعميمية .
 ( 12جدو )

 (15الخاصة با رما )ن = لنسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لمتتهر الهرداا التعميمية ا

 الوحدات م

 االستجابة
النسبة 
 المئوٌة

 0لٌمة كا

 موافك
غٌر 
 موافك

 *22..1 %122 ــ .1 اإلحماء 
 *22..1 %122 ــ .1 أوالً : األلعاب الصغٌرة 
 *.0.2 %.09.9 0 .1 ثانٌاً : إحماء الجمباز والموانع 
 *22..1 %122 ــ .1 ثالثاً: اإلحماء الممٌد 
 *22..1 %122 ــ .1 خامسا: اإلحماء الدائري 
 *22..1 %122 ــ .1 سادسا: التدرٌب بالمحطات 
 *.11.0 %....6 1 10 سابعا :اإلحماء الحر 
 *22..1 %122 ــ .1 نماذج لأللعاب الصغٌرة 
 *.0.2 %.09.9 0 .1 نماذج أللعاب الموانع 
 *22..1 %122 ــ .1 نماذج لإلحماء الدائري 
 *22..1 %122 ــ .1 ماذج إحماء محطاتن 
 المماطع : 

 1ممطع 
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 9ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 6ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 12ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 11ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 10ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .1ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 10ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 .1ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 19ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 .1ممطع  
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 *22..1 %122 ــ .1 10ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 16ممطع  

 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )
( ان النسأأأشة الم هيأأأة ألرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي متتأأأهر الهرأأأداا التعميميأأأة الخاصأأأة 12اتقأأأ  مأأأن جأأأدو  )

%( وتهجأد فأروق 100ة لممتأدداا )%(و كما بمهأت النسأشة الم هيأ100% : 80با رما  تراورت ما بين )
 دالة إرثائيا  بين ءرا  عينة الشتت في جميع متتهياا الهرداا الخاصة با رما  وفي اتجا  المهافقة . 

 (13جدو )
 (15النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لمتتهر الهرداا التعميمية الخاصة با عداد البدني )ن = 

 الوحدات م

 االستجابة
النسبة 

 لمئوٌةا
 0لٌمة كا

 موافك
غٌر 
 موافك

 *22..1 %122 ــ .1 ممدمة لإلعداد البدنً . 
 *22..1 %122 ــ .1 الموة العضلٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 المرونة 
 *22..1 %122 ــ .1 التحمل 
 *22..1 %122 ــ .1 الجلد الدوري التنفسً 
 *22..1 %122 ــ .1 السرعة 
 *22..1 %122 ــ .1 الرشالة 

 *22..1 %122 ــ .1 كتابة التمرٌنات 
 *22..1 %122 ــ .1 كتابة التمرٌنات الزوجٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 النداء علً التمرٌنات 
 *22..1 %122 ــ .1 لواعد النداء على التمرٌنات 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات متنوعة لإلعداد البدنً 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات تنمٌة الموة العضلٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات تنمٌه التحمل 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات السرعة 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات رشالة 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات المرونة 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات التوازن 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات التوافك 
 *22..1 %122 ــ .1 تمرٌنات الدلة 
 االختبارات البدنٌة الخاصة بوحدات اإلعداد البدنً : 

 متر922جرى ومشى 
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 ثنى ومد الجذع من الرلود 
 *22..1 %122 ــ .1 االنبطاح المائل 
 *22..1 %122 ــ .1 تحمل الموة 
 *22..1 %122 ــ .1 م من بداٌة متحركة2.عدو  
 *22..1 %122 ــ .1 الوثب العرٌض من الثبات 
 *22..1 %122 ــ .1 الجري المكوكً 
 *22..1 %122 ــ .1 مرات . xم 2.عدو  
 *22..1 %122 ــ .1 الجري فً المكان خمس عشره ثانٌه 
 *22..1 %122 ــ .1 متر من البدء العالً 2.عدو  
 *....1 %122 ــ .1 دلٌمة 0الجري فً المكان خالل  

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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 *22..1 %122 ــ .1 م ..0× .الزجزاج بطرٌمة بارو  
 الموالع المرتبطة بوحدات اإلعداد البدنً : 

https://www.youtube.com/watch?v=D-
dtxRa0FxM 

 *22..1 %122 ــ .1

 www.bdnia.com 
kenanaonline.com/users/AhmedSrour/p 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=-
bh_Sk-9Y2U 

10 1 6....% 11.0.* 

 https://www.youtube.com/watch?v=m_Usq
QQYusY 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=z_a1A
3hRwt0 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=vtZ5L2
T-Pugosts/564394 

1. 0 09.9.% 0.2.* 

 https://www.google.com.eg/search?q 1. 22..1 %122 ــ* 
 مماطع الفٌدٌو : 

 1ممطع 
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 9ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 6ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 12ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 11ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 10ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 .1ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 10ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .1ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 19ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .1ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 10ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 16ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 02ممطع  
 *....1 %122 ــ .1 01ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 00ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 00ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 09ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 .0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 00ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 06ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 2.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 1.ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 0.ممطع  

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
https://www.youtube.com/watch?v=D-dtxRa0FxM
https://www.youtube.com/watch?v=D-dtxRa0FxM
http://www.bdnia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-bh_Sk-9Y2U
https://www.youtube.com/watch?v=-bh_Sk-9Y2U
https://www.youtube.com/watch?v=m_UsqQQYusY
https://www.youtube.com/watch?v=m_UsqQQYusY
https://www.youtube.com/watch?v=z_a1A3hRwt0
https://www.youtube.com/watch?v=z_a1A3hRwt0
https://www.youtube.com/watch?v=vtZ5L2T-Pugosts/564394
https://www.youtube.com/watch?v=vtZ5L2T-Pugosts/564394
https://www.google.com.eg/search?q
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 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )
( ان النسأأأشة الم هيأأأة ألرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأى متتأأأهر الهرأأأداا التعميميأأأة 13اتقأأأ  مأأأن جأأأدو  )

 %( . 100% :86.67الخاصة با عداد البدني تراورت مابين)
ة إرثأأأائيا  بأأأين ءرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي جميأأأع متتهيأأأاا الهرأأأداا وفأأأي اتجأأأا  تهجأأأد فأأأروق دالأأأ -

المهافقأأةو ممأأا اأأد  عمأأي مناسأأشة متتأأهر الهرأأداا التعميميأأة الخاصأأة با عأأداد البأأدني عمأأي األدا  
 التدريسي لمطالب المعمم بكمية التربية الرياضية .
 ( 14جدو  )

 (15لهرداا التعميمية الخاصة بالتمريناا الفنية )ن = النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لمتتهر ا

 الوحدات م

 االستجابة

 0لٌمة كا النسبة المئوٌة

 موافك
غٌر 
 موافك

 *22..1 %122 ــ .1 تعرٌف التمرٌنات الفنٌة اإلٌماعٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 الجمباز اإلٌماعً )التمرٌنات( 
 *22..1 %122 ــ .1 التمرٌنات الفنٌة اإلٌماعٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 أغراض التمرٌنات 
 *22..1 %122 ــ .1 التمسٌمات الرئٌسٌة التمرٌنات اإلٌماعٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 أنواع التمرٌنات الفنٌة اإلٌماعٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 مراحل تعلم التمرٌنات 
 *22..1 %122 ــ .1 طرق تعلم التمرٌنات 
 *22..1 %122 ــ .1 ساسٌة للتمرٌنات الفنٌة اإلٌماعٌةأنواع المهارات األ 
 الحركات : 

 المشً
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 الجري 
 *22..1 %122 ــ .1 الحجل 
 *22..1 %122 ــ .1 المرجحة 
 *22..1 %122 ــ .1 أنواع المرجحات 
 *22..1 %122 ــ .1 الوثب 
 *22..1 %122 ــ .1 أنواع الوثبات 
 *22..1 %122 ــ .1 األرتداد 
 *22..1 %122 ــ .1 التوازن 
 *22..1 %122 ــ .1 الدورانات 
 *22..1 %122 ــ .1 التمرٌنات باألدوات الٌدوٌة الصغٌرة 
 *22..1 %122 ــ .1 التمرٌنات بالطوق 
 مماطع الفٌدٌو : 

 1ممطع 
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 9ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 6ممطع  

 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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( ان النسأأأشة الم هيأأأة ألرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي متتأأأهر الهرأأأداا التعميميأأأة 14اتقأأأ  مأأأن جأأأدو  )
 %( . 100% :86.67الخاصة بالتمريناا الفنية تراورت ما بين )

تهجأأأد فأأأروق دالأأأة إرثأأأائيا  بأأأين ءرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي جميأأأع متتهيأأأاا الهرأأأداا وفأأأي اتجأأأا   -
ميأة الخاصأة بالتمرينأاا الفنيأة عمأي األدا  المهافقةو ممأا اأد  عمأي مناسأشة متتأهر الهرأداا التعمي

 التدريسي لمطالب المعمم بكمية التربية الرياضية .
 (15جدو  )

 (15النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لمتتهر الهرداا التعميمية الخاصة بالجمشاز )ن = 

 الوحدات م

 االستجابة
النسبة 
 المئوٌة

 0لٌمة كا

 موافك
غٌر 
 موافك

 *22..1 %122 ــ .1 رجة األمامٌة المكورةالدح 
 *22..1 %122 ــ .1 الدحرجة الخلفٌة المكورة 
 *22..1 %122 ــ .1 الدحرجة األمامٌة الطائرة 
 *22..1 %122 ــ .1 الدحرجة الخلفٌة للولوف على الٌدٌن 
 *22..1 %122 ــ .1 الولوف على الرأس 
 *22..1 %122 ــ .1 الشملبة الجانبٌة على الٌدٌن 
 *22..1 %122 ــ .1 الولوف على الٌدٌن 
 *22..1 %122 ــ .1 المفز فتحا على الحصان 
 *22..1 %122 ــ .1 الشملبة األمامٌة من على حصان المفز 
 *22..1 %122 ــ .1 المٌزان الجانبً 
 *22..1 %122 ــ .1 المٌزان األمامً 
 *22..1 %122 ــ .1 دورة هوائٌة أمامٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 الولوف علً الٌدٌن من الدحرجة األمامٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 الدحرجة الجانبٌة والجسم متكور 
  ً  *22..1 %122 ــ .1 الدحرجة األمامٌة من الولوف فتحا
 االختبارات المهارٌة 

 أداء الدحرجة األمامٌة المكورة
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 لمكورةأداء الدحرجة الخلفٌة ا 

 *22..1 %122 ــ .1 أداء الولوف علً الرأس 
 *22..1 %122 ــ .1 أداء الشملبة الجانبٌة 
 الموالع المرتبطة بوحدات الجمباز 

http://www.bdnia.com/?p=463 
 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.sport.ta4a.us/team-sports 1. 22..1 %122 ــ* 
 http://lamya.yoo7.com/t714-topic 10 1 6....% 11.0.* 
 https://www.youtube.com/watch?v=nbOP

NEAZ4fE 
 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=5vXW
beC3FQw 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=K4XCp
8E7EG8 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=_ZYyu
dIuuOI 

1. 0 09.9.% 0.2.* 

 husseinmardan.com/ahmed08.htm 1. 22..1 %122 ــ* 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
http://www.bdnia.com/?p=463
http://www.bdnia.com/?p=463
https://www.sport.ta4a.us/team-sports/volleyball/214-Volleyball-skills-technical-performance-and-educational-steps.html
https://www.sport.ta4a.us/team-sports/volleyball/214-Volleyball-skills-technical-performance-and-educational-steps.html
http://lamya.yoo7.com/t714-topic
http://lamya.yoo7.com/t714-topic
https://www.youtube.com/watch?v=nbOPNEAZ4fE
https://www.youtube.com/watch?v=nbOPNEAZ4fE
https://www.youtube.com/watch?v=5vXWbeC3FQw
https://www.youtube.com/watch?v=5vXWbeC3FQw
https://www.youtube.com/watch?v=K4XCp8E7EG8
https://www.youtube.com/watch?v=K4XCp8E7EG8
https://www.youtube.com/watch?v=_ZYyudIuuOI
https://www.youtube.com/watch?v=_ZYyudIuuOI
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 http://mawdoo3.com 1. 22..1 %122 ــ* 
 https://www.youtube.com/watch?v=IHrAFS

ASjW4 
 *22..1 %122 ــ .1

 مماطع الفدٌو 

 1ممطع 
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 .ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 9ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 6ممطع  

 3.84( = 0.05دولية عند مستهر داللة )إليمة )كا( الج
( ان النسأأأشة الم هيأأأة ألرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي متتأأأهر الهرأأأداا التعميميأأأة 15اتقأأأ  مأأأن جأأأدو  )

 %(. 100% :86.67الخاصة بالجمشاز تراورت ما بين)
تهجأأأد فأأأروق دالأأأة إرثأأأائيا  بأأأين ءرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي جميأأأع متتهيأأأاا الهرأأأداا وفأأأي اتجأأأا   -

اد  عمي مناسشة متتهر الهرداا التعميمية الخاصة بالجمشاز عمأي األدا  التدريسأي المهافقةو مما 
 لمطالب المعمم بكمية التربية الرياضية .

 (16جدو )
 (15النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لمتتهر الهرداا التعميمية الخاصة بكر  القدم   )ن = 

 الوحدات م

 االستجابة
النسبة 
 المئوٌة

 0لٌمة كا

 موافك
غٌر 
 موافك

 ممدمة  عن كرة المدم 
 الجري وتغٌٌر االتجاه

 *22..1 %122 ــ .1

 ضربات او ركالت الكرة بالمدم 
 ركل الكرة بباطن المدم

 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 ركل الكرة بوجه المدم األمامً 
 *22..1 %122 ــ .1 ركل الكرة بوجه المدم الداخلً 
 *22..1 %122 ــ .1 ل الكرة بوجه المدم الخارجًرك 
 الجري بالكرة 

 الجري بالكرة باستخدام وجه المدم الخارجً
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 الجري بالكرة باستخدام وجه المدم الداخلً 
 *22..1 %122 ــ .1 استالم الكرة بباطن المدم 
 *22..1 %122 ــ .1 استالم الكرة بوجه المدم الخارجً 
 *22..1 %122 ــ .1 امتصاص الكرة بوجه المدم األمامً 
 *22..1 %122 ــ .1 امتصاص الكرة بالفخذ 
 *22..1 %122 ــ .1 امتصاص الكرة بالصدر 
 *22..1 %122 ــ .1 ضرب الكرة بالرأس من الثبات لألمام 
 *22..1 %122 ــ .1 ضرب الكرة بالرأس من الوثب بعد االلتراب 
 *22..1 %122 ــ .1 رمٌة التماس 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IHrAFSASjW4
https://www.youtube.com/watch?v=IHrAFSASjW4
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 *22..1 %122 ــ .1 ) الخداع ( بالكرة 
 االختبارات المهارٌة 

 الجري المتعرج بالكرة
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 دلة التصوٌب 
 *22..1 %122 ــ .1 االستالم من الحركة ثم التمرٌر 
 *22..1 %122 ــ .1 التمرٌر االستالم من الحركة ثم المراوغة ثم 
 *22..1 %122 ــ .1 تنطٌط الكرة داخل دائرة 
 الموالع المرتبطة بوحدات كره المدم 

www.bdnia.com 
 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=UE4Bh
MeHAJU 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=UpiwF
6MCYb4 

1. 0 09.9.% 0.2.* 

 https://www.youtube.com/watch?v=UCVm
q9gOiW4 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://sites.google.com/site/wssim1772/in
troduction 

 *22..1 %122 ــ .1

 -www.albatal.com/.../team.../football/1621
skil-football-to-applied-and-steps-technical 

 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.sport.ta4a.us 1. 22..1 %122 ــ* 
 https://www.youtube.com/watch?v=YbCEfK

SoO9w 
10 1 6....% 11.0.* 

 korhkorh.blogspot.com/2015/04/blog-
post_4.html 

 *22..1 %122 ــ .1

 مماطع الفدٌو 
 1ممطع 

 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0 ممطع 
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 9ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 6ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 12ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 11ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 10ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .1ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 10ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .1ممطع  

 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )
( ان النسأأأشة الم هيأأأة ألرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي متتأأأهر الهرأأأداا التعميميأأأة 16اتقأأأ  مأأأن جأأأدو  )

 %(. 100% :86.67الخاصة بكر  القدم ما بين)
ة إرثأأأائيا  بأأأين ءرا  عينأأأة الشتأأأت فأأأي جميأأأع متتهيأأأاا الهرأأأداا وفأأأي اتجأأأا  تهجأأأد فأأأروق دالأأأ -

المهافقأأأأة و ممأأأأا اأأأأد  عمأأأأي مناسأأأأشة متتأأأأهر الهرأأأأداا التعميميأأأأة الخاصأأأأة بكأأأأر  القأأأأدم عمأأأأي األدا  

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
http://www.bdnia.com/
http://www.bdnia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UE4BhMeHAJU
https://www.youtube.com/watch?v=UE4BhMeHAJU
https://www.youtube.com/watch?v=UpiwF6MCYb4
https://www.youtube.com/watch?v=UpiwF6MCYb4
https://www.youtube.com/watch?v=UCVmq9gOiW4
https://www.youtube.com/watch?v=UCVmq9gOiW4
https://sites.google.com/site/wssim1772/introduction
https://sites.google.com/site/wssim1772/introduction
http://www.albatal.com/.../team.../football/1621-technical-steps-and-applied-to-football-skil
http://www.albatal.com/.../team.../football/1621-technical-steps-and-applied-to-football-skil
https://www.sport.ta4a.us/
https://www.sport.ta4a.us/
https://www.youtube.com/watch?v=YbCEfKSoO9w
https://www.youtube.com/watch?v=YbCEfKSoO9w
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 التدريسي لمطالب المعمم بكمية التربية الرياضية .
 (17جدو )

 (15التعميمية الخاصة بكر  السمة   )ن =  النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لمتتهر الهرداا

 الوحدات م

 االستجابة
النسبة 
 المئوٌة

 0لٌمة كا

 موافك
غٌر 
 موافك

 كرة السلة: 
 مهارة مسن الكرة واستالمها

 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 مهارة استالم الكرة )االستمبال( 
 التمرٌر 

 التمرٌرة الصدرٌة
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 التمرٌرة المرتدة 
 *22..1 %122 ــ .1 التمرٌر بالٌدٌن من فوق الرأس 
التمرٌر بٌد واحدة من الكف)تمرٌرة الهجوم الخاطف  

 السرٌع(
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 التمرٌرة الخطافٌة 
 المحاورة )تنطٌط الكرة( 

 أنواع المحاورة
 ةالمحاورة العالٌ

 المحاورة المنخفضة.

 *22..1 %122 ــ .1

 التصوٌب 
 التصوٌب من الثبات

 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 التصوٌبة السلمٌة 
 *22..1 %122 ــ .1 التصوٌب من الدفع 
 *22..1 %122 ــ .1 بعض النواحً المانونٌة 
 االختبارات المهارٌة: 

 تمرٌر الكرة واستالمها نحو الحائط
 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 دلة التمرٌر بٌد واحدة من اعلً 
 *22..1 %122 ــ .1 اختبار المحاورة 
 *22..1 %122 ــ .1 التصوٌب من أسفل السلة 
 الموالع المرتبطة بوحدات كرة السلة 

www.bdnia.com/?p=377 
 *22..1 %122 ــ .1

 https://sites.google.com/site/asmaaaistetie
h/basket 

10 1 6....% 11.0.* 

 istaps.yoo7.com 10 1 6....% 11.0.* 
 www.al- batal.com/.../basketball/1614-

technical-steps-and-applied-the-skills-of-
basketb 

 *22..1 %122 ــ .1

 sporting.ahlamontada.com 1. 22..1 %122 ــ* 
 https://www.youtube.com/watch?v=74KtXy

i3R0A 
 *22..1 %122 ــ .1

 https://www.youtube.com/watch?v=xXUNE
7iZfTs 

 *22..1 %122 ــ .1

 http://basketball4arab.blogspot.com/2015/
-04/blog 

 *22..1 %122 ــ .1

 مماطع الفٌدٌو 
 1ممطع 

 *22..1 %122 ــ .1

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
http://www.bdnia.com/?p=377
http://www.bdnia.com/?p=377
https://sites.google.com/site/asmaaaistetieh/basket
https://sites.google.com/site/asmaaaistetieh/basket
https://www.youtube.com/watch?v=74KtXyi3R0A
https://www.youtube.com/watch?v=74KtXyi3R0A
https://www.youtube.com/watch?v=xXUNE7iZfTs
https://www.youtube.com/watch?v=xXUNE7iZfTs
http://basketball4arab.blogspot.com/2015/04/blog-
http://basketball4arab.blogspot.com/2015/04/blog-
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 *22..1 %122 ــ .1 0ع ممط 
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  

 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 9ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 6ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 12ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 11ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 10ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .1ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 10ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 .1ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 19ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .1ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 10ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 16ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 02ممطع  

 *22..1 %122 ــ .1 01ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 00ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 00ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 09ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .0ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 00ممطع  
 *.0.2 %.09.9 0 .1 06ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 2.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 1.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 ..ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 ..ممطع  

 *22..1 %122 ــ .1 9.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 ..ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 0.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 6.ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 02ممطع  
 *.11.0 %....6 1 10 01ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 00ممطع  
 *22..1 %122 ــ .1 .0ممطع  

 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )
داا التعميميأة الخاصأة ( ان النسشة الم هية ألرا  عينة الشتت في متتهر الهر17اتق  من جدو  )

تهجد فأروق دالأة إرثأائيا  بأين ءرا  عينأة الشتأت و  %( . 100% :86.67بكر  السمة الفنية ما بين)
في جميع متتهيأاا الهرأداا وفأي اتجأا  المهافقأةو ممأا اأد  عمأي مناسأشة متتأهر الهرأداا التعميميأة 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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 ربية الرياضية.الخاصة بكر  السمة عمي األدا  التدريسي لمطالب المعمم بكمية الت
 (18جدو )

 15النسشة الم هية آلرا  الخبرا  بالنسشة لمتتهر الهرداا التعميمية الخاصة بالختام ن = 

 الوحدات م

 االستجابة
النسبة 
 المئوٌة

 0لٌمة كا
 موافك

غٌر 
 موافك

 *22..1 %122 ــ .1 الجزء الختامً 
 ٌنمسم الجزء الختامً إلً : 

 التهدئة
 رافالتحٌة واالنص

 *22..1 %122 ــ .1

 *22..1 %122 ــ .1 التهدئة 
 *22..1 %122 ــ .1 التحٌة واالنصراف 

 3.84( = 0.05إليمة )كا( الجدولية عند مستهر داللة )
 %(. 100( ان النسشة الم هية ألرا  عينة الشتت في متتهر الهرداا التعميمية الخاصة بالختام )18اتق  من جدو  )
إرثائيا  بين ءرا  عينة الشتت في جميع متتهياا الهرداا وفي اتجا  المهافقةو مما اد  عمي تهجد فروق دالة 

 مناسشة متتهر الهرداا التعميمية الخاصة بالختام عمي األدا  التدريسي لمطالب المعمم بكمية التربية الرياضية.
 خامدًا: خطوات إجراء البحث :

 قام الباحثان بالخطوات التالية :  -أ
االجتمأأأاي مأأأع طأأأق  المجمهعأأأة التجريبيأأأة عينأأأة الشتأأأت ةبأأأل البأأأد  فأأأي تطبيأأأق المسأأأتهدي  - 1

التعميمي المقتري في وجأهد أرأد المتخثثأين فأي مجأا  التاسأب اآللأي وتثأميم مهاةأع ا نترنأت 
ريت تأم إكسأا  الطأق  بعأ  مهأاراا التاسأب اآللأي وكيخيأة الأداه  عمأي المسأتهدي والتعامأل 

وكيخيأأة تثأأف  صأأفتاا المسأأتهدي والتثأأه  عمأأي المعمهمأأاا القزمأأة مأأن مأأع شأأشكة ا نترنأأتو 
المسأتهدي وبعأأ  مهأاراا ا نترنأأت األاأرى م أأل رفأأ الثأأفتاا أو الثأهر وكيخيأأة التعامأل مأأع 
البريأأأد ا لثترونأأأي الخأأأاص بالمسأأأتهدي  رتأأأى اتسأأأنى لمطأأأق  التهاصأأأل مأأأع الشار أأأان مأأأن اأأأق  

ستفساراا التي تقابمهم أتنا  تثف  المستهدي التعميمأي عمأي إرسا  االةتراراا أو التعميقاا أو اال
البريد ا لثتروني الخاص بالشار ان أومن اق  المربع التهارر الخاص بالدردشة داال المستهدي 
أو مهةأأأع التهاصأأأل االجتمأأأاعي الخأأأاص بالشار أأأان )وأأأيس بأأأهم(أو االتثأأأا  بالشار أأأان مأأأن اأأأق  

تهدي وشأأري مزايأأا الأأتعمم االلثترونأأي و التعمأأيم مأأن اأأق  الهأأات  وونيفأأة كأأل أيقهنأأة دااأأل المسأأ
 (10ششكة ا نترنت.  مرفق)

عنأأد بأأد  التطبيأأق تأأم تهزيأأع الأأدليل الخأأاص بالمسأأتهدي وكأأذلك أسأأم المسأأتخدم وكممأأة المأأرور  – 2
الخاصأة بكأأل طالأب وطالشأأة مأأن المجمهعأة التجريبيأأة ويعطأا  االرشأأاداا القزمأأة لمتطبيأق وةأأد تأأم 

ال قتا  من كل أسبهي لقجتماي في الساعة التادية عدر صشارا لممناةدة واالستفسار تتداد اهم 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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 من الطق  وا جابة عمي استفساراتهم . 
 إجراءات تن يذ التجربة :                    -ب 
 القياس القبلي: -

 20/10/2020تأأم إجأأرا  القيأأاس القبمأأي عمأأى مجمأأهعتي الشتأأت وذلأأك فأأي الفتأأر  مأأن اأأهم ال قتأأا 
 م في مستهر األدا  التدريسي لمطق  المعممين.21/10/2020إلى اهم االربعا 

 م.17/10/2020ونظرا  لجائتة كهرونا كانت بداية العام الدراسي اهم السبت  -
 تنفيذ التجربة األساسية:  -

 24/10/2020ةأأام الشار أأان بأأالتطبيق وذلأأك فأأي الفتأأر  مأأن بدايأأة االسأأبهي األو  مأأن اأأهم السأأبت 
م بهاةع سشعة اسأابيع وكأان التطبيأق اأهمي 10/12/2020إلى نهاية األسبهي السابع اهم الخميس 

 ال قتا  والخميس من كل أسبهي.
 :  القياس البعدي -
بعأأد انتهأأا  المأأد  المتأأدد  لمتطبيأأق أجأأر الشار أأان القيأأاس الشعأأدر لمجمأأهعتي الشتأأت فأأي مسأأتهر  

إلأأأأأأأأأأأأأأى اأأأأأأأأأأأأأأهم  12/12/2020م السأأأأأأأأأأأأأأبتاألدا  التدريسأأأأأأأأأأأأأي وذلأأأأأأأأأأأأأأك فأأأأأأأأأأأأأأي الفتأأأأأأأأأأأأأأر  مأأأأأأأأأأأأأأن اأأأأأأأأأأأأأأه 
 م.17/12/2020الخميس

م 31/12/2020وةد تم وة  الدراسة مر  ااأرى بقأرار مأن رئأيس مجمأس الأهزرا  اأهم الخمأيس  -
لظرو  جائتة كهرونا وةد تمت جميع القياساا عمى نته ما تم إجراؤ  فأي القيأاس القبمأيو وبعأد 

 ا إرثائيا .ذلك تم جمع البياناا وتنظيمها وجدولتها لمعالجته
 المعالجات اإلحرائية:

)رزمأأأأأأأة البأأأأأأأرامج ا رثأأأأأأأائية لمعمأأأأأأأهم  Spss9اسأأأأأأأتخدم الشار أأأأأأأان التأأأأأأأزم ا رثأأأأأأأائية لبرنأأأأأأأامج 
االجتماعيأأة( لمناسأأبتها لطبيعأأة الشتأأتو ويعأأد هأأذا البرنأأامج مأأن أك أأر التأأزم اسأأتخداما  فأأي تتميأأل 

 البياناا 
معامأل االرتشأال  - T test ااتشأار ا. -االنتأرا  المعيأارر  -الهسأيط  –) المتهسأط التسأابي 

 النسشة الم هية لمعد  التتسن( .  -ااتشار ااتا  -معامل ألفا لثرونشام  -معامل االلتها  -
 
 
 
 
 
 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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  عرض النتائج ومناقذتها وت ديرها
 

 (19جدو  )
 (20الب المعمم)ن = داللة الفروق بين متهسطي القياسين القبمي والشعدر لممجمهعة القابطة في األدا  التدريسي لمط

 األداء التدرٌسً

 البعدي المبلً

 لٌمة ت
لٌمة 

 0اٌتا
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 

 المعٌاري

 ...2 **3.21 3.89 28.80 5.73 23.70 تخطٌط الدرس

تنفٌذ 
 سالدر

إعداد مكان 
 الدرس

 0.01 0.41 1.65 9.75 2.11 9.55 األدوات واألجهزة

 0.12 1.61 2.11 9.15 1.78 8.30 الملعب

 تنفذ الدرس

 0.01 0.12 4.86 28.05 3.11 27.90 التنفٌذ للدرس

 0.01 0.18 1.88 11.20 1.80 11.10 اإلحماء

 0.01 0.51 3.69 23.55 3.68 22.95 اإلعداد البدنً

الجزء 
 الرئٌسً

 0.05 1.05 3.65 19.90 3.45 18.70 النشاط التعلٌمً

 0.03 0.79 1.91 8.20 1.16 7.75 النشاط التطبٌمً

الجزء 
 الختامً

 0.03 0.83 2.55 8.75 1.52 8.10 التهدئة

 0.21 *2.22 1.76 8.60 1.79 7.40 االنصراف

 2.26 1.40 14.25 117.40 8.31 112.20 الدرجة الكلٌة للمحور

 0.01 0.52 3.66 18.80 2.91 18.20 التموٌم

 0.20 *2.17 18.73 165.00 11.04 154.10 رجة الكلٌة لألداء التدرٌسًالد

 2.86(= 0.01** دا  عند مستهر )   2.09(= 0.05* دا  عند مستهر )
( ما امي وجهد فروق دالة إرثائيا  بين متهسطي القياسيين القبمي والشعدر 19اتق  من جدو  )

ي الجأأز  الختأامي لتنفيأأذ الأدرس( والدرجأأة لممجمهعأة القأابطة فأأي )تخطأيط الأأدرسو واالنثأرا  فأ
الثميأأأة لأأألدا  التدريسأأأي لمطالأأأب المعمأأأم فأأأي اتجأأأا  القيأأأاس الشعأأأدرو بينمأأأا تهجأأأد فأأأروق غيأأأر دالأأأة 

( ممأأا اأأد  0.35:  0.01إرثأأائيا  فأأي بأأاةي االدا اا التدريسأأيةو كمأأا تراورأأت إلأأيم ااتأأا مأأا بأأين )
 تتسين االدا  التدريسي لمطالب المعمم. عمي عدم الفاعمية الممتهنة لمبرنامج التقميدر في

ويعزو الشار ان هذا التقأدم إلأي االنتظأام وااللتأزام بتهجيهأاا المدأر و وتعأدال وتثأتي  األاطأا  
من اقلهو إضافة إلي التنافس المستمر بين الطق  لتقديم األفقل ممأا اأؤتر إيجابيأا فأي تتسأن 

( ودراسأأأة ابأأأراهيم 15()2017مأأأن مثأأأطفي ربيأأأع ) األدا  التدريسأأأيو ممأأأا اتفأأأق مأأأع نتأأأائج دراسأأأة كأأأق
 (وبذلك يكهن ةد تتقق صتة الفر  االو .4()2014( وكذلك دراسة رسام البدرر)1()2012عمر)
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 (20جدو  )
داللة الفروق بين متهسطي القياسين القبمي والشعدر لممجمهعة التجريبية في األدا  التدريسي 

 (20لمطالب المعمم )ن = 

 رٌسًاألداء التد

 البعدي المبلً

 لٌمة ت
لٌمة 

 0اٌتا
المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 

 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

 2.91 **5.42 3.97 31.60 4.15 24.80 تخطٌط الدرس

تنفٌذ 
 الدرس

إعداد مكان 
 الدرس

 0.55 **4.78 1.65 12.00 1.91 8.95 األدوات واألجهزة

 0.45 **3.97 1.68 10.75 2.10 8.25 الملعب

 تنفذ الدرس

 0.76 **7.74 4.08 36.55 3.85 27.00 التنفٌذ للدرس

 0.67 **6.27 1.77 14.25 2.33 10.80 اإلحماء

 0.67 **6.19 3.05 27.50 3.94 22.50 اإلعداد البدنً

الجزء 
 الرئٌسً

 0.55 **4.85 2.77 23.75 3.30 18.65 النشاط التعلٌمً

 0.59 **5.25 1.39 10.05 1.44 7.80 التطبٌمً النشاط

الجزء 
 الختامً

 0.59 **5.21 1.05 10.05 1.79 8.05 التهدئة

 0.76 **7.86 1.09 10.35 1.29 7.90 االنصراف

 9.95 143.25 9.35 110.95 الدرجة الكلٌة للمحور
11.21*

* 
2.0. 

 1..2 **6.78 1.19 22.40 2.33 18.05 التموٌم

 197.25 12.51 153.80 الكلٌة لألداء التدرٌسًالدرجة 
10.2

9 
12.06*

* 
2.00 

  2.86(=0.01** دا  عند مستهر )2.09(=0.05* دا  عند مستهر )
( ما امي وجهد فروق دالة إرثأائيا  بأين متهسأطي القياسأيين القبمأي والشعأدر 20اتق  من جدو  )

في اتجا  القياس الشعدرو كما تراورت إليم ااتا ما بين  لممجمهعة التجريبية في األدا  التدريسي لمطالب المعمم
( ممأأا اأأد  عمأأي إيجابيأأة اسأأتخدام مسأأتهدعاا الأأتعمم فأأي تتسأأين األدا  التدريسأأي لمطالأأب 0.88:  0.45)

 المعمم.
 earning Objectويعأأأأزو الشار أأأأان ذلأأأأك إلأأأأي أن مسأأأأتهدعاا الأأأأتعمم الرةميأأأأة  

Repositories  ورداا التعمم التي اتم إنتاجها من ةبل المعممين ا والتي تستخدم  لتخزين وعر
أو المثأأأممين  تارتهأأأا لممسأأأتخدم فأأأي أر وةأأأت وأر مكأأأان بسأأأههلة ويسأأأر وبدأأأكل مأأأنظم سأأأها  
لدراسأأأأتها أو السأأأأتخدامها فأأأأي تطأأأأهير المتتأأأأهى التعميمأأأأيو ريأأأأت فأأأأر  مثأأأأطم  المسأأأأتهدعاا 

شا  عمى الأتعمم ا لثترونأي وتطبيقاتأهو التعميمية الرةمية نفسها عمى السارة التعميمية مع زياد  ا إل
ومأأأع زيأأأاد  التاجأأأة لتطأأأهير المتتأأأهى التعميمأأأي نهأأأرا مسأأأتهدعاا تعميميأأأة رةميأأأة تقأأأهم بتخأأأزين 
مقاطع أو أجزا  اتم االستعانة بها كمبناا لتطأهير المتتأهى التعميمأي و وذلأك لتتقيأق عأد  عهامأل 

مفأأة مأأن اأأأق  المدأأاركة فأأي تمأأأك أولهأأا سأأرعة تطأأهير المتتأأأهى التعميمأأي فقأأق عأأأن افأأ  التث
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الهرداا بين المقرراا ا لثترونية المختمفة من جهة وضمان جهد  المتتهى التعميمأي عأن طريأق 
 جهد  تمك الهرداا من جهة أارى . 

كمأأا يعأأزو الشار أأان أيقأأا سأأبب تقأأدم الطأأق  المعممأأين فأأي المجمهعأأة التجريبيأأة فأأي القيأأاس      
الرةمأأي المقتأأري ريأأت سأأاعد فأأي تنميأأة الث يأأر مأأن القأأدراا العقميأأة الشعأأدر إلأأي تثامأأل المسأأتهدي 

والنقأأد والتتميأأل و التثأأهر لأأدر الطأأق  المعممأأين والأأذر نهأأر فأأي ك يأأر مأأن تسأأاؤالا الطأأق  
المعممأأين لمشار أأانو كمأأا أن المسأأتهدي الرةمأأي تقأأمن جميأأع الهرأأداا الخاصأأة بمقأأرر التطبيقأأاا 

  مأأن جميأأع المهأأارااو وكأأذلك تنأأهي عناصأأر الأأتعمم دااأأل التدريسأأية اأأق  الفثأأل الدراسأأي األو 
المسأأتهدي ريأأت تنهعأأت مأأا بأأين صأأهر ونثأأهص ومقأأاطع فيأأداه كأأان لأأه بأأال  األتأأر فأأي تفاعأأل 
الطأأأق  المعممأأأين ويإلشأأأالهم عمأأأي المسأأأتهدي الرةمأأأي  وهأأأذا اتفأأأق مأأأع نتأأأائج دراسأأأة كأأأل مأأأن أميأأأر  

(و وكأأأأأأذلك دراسأأأأأأة 11()2012(و مجأأأأأأدر سأأأأأأعيد)16()2016(و هشأأأأأأه أرمأأأأأأد)3()2017فتتأأأأأأي)
Brown,c&abbas,j (2010()17 و ودراسأأأأأأأأأأة)Mari&hernandez,z (2009()21 ريأأأأأأأأأأت )

أشأأأأارا نتأأأأائجهم إلأأأأي فاعميأأأأة اسأأأأتخدام مسأأأأتهدعاا عناصأأأأر الأأأأتعمم كنطقأأأأه نتأأأأه التتأأأأه  لمأأأأتعمم 
( الأأي الأأتعمم ا لثترونأأي برنأأه عمأأم نظأأرر تطبيقأأي 13()2010ا لثترونأأيو كمأأا أشأأار دمحم عطيأأة )

تثنهلأأهجي تعميمأأي كامأأل وعمميأأة تعمأأم مقثأأهد  ومتكهمأأة تقأأهم عمأأى أسأأاس فثأأر فمسأأفي  ونظأأام
ونظريأأأاا تربهيأأأة جداأأأد و يمأأأر فيهأأأا المأأأتعمم بخبأأأراا مخططأأأة ومدروسأأأةو مأأأن اأأأق  تفاعمأأأه مأأأع 
مثادر تعمم إلثترونية متعدد  ومتنهعةو بطريقة نظامية ومتتابعةو وفق اجأرا اا وأرأدا  تعميميأة 

تعمأأم إلثترونيأأة مرنأأةو ةائمأأة عمأأى الثمبيأأهتر والدأأشكااو تأأدعم عمميأأاا الأأتعمم منظمأأةو فأأي بي أأاا 
 وتسهل ردوته في أر وةت ومكان وبذلك يكهن ةد تتقق صتة الفر  ال اني.

 (21جدو )
 داللة الفروق بين متهسطي القياسين الشعداين لممجمهعتين القابطة والتجريبية فى األدا  التدريسي لمطالب المعمم

 التدرٌسًاألداء 

 02التجرٌبٌة ن=  02الضابطة ن= 

 لٌمة ت
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 *0.09 3.97 31.60 3.89 28.80 تخطٌط الدرس

تنفٌذ 
 الدرس

إعداد مكان 
 الدرس

 **1..0 1.65 12.00 1.65 9.75 األدوات واألجهزة

 *.0.9 1.68 10.75 2.11 9.15 الملعب

 تنفذ الدرس

 **66.. 4.08 36.55 4.86 28.05 التنفٌذ للدرس

 **00.. 1.77 14.25 1.88 11.20 اإلحماء

 **96.. 3.05 27.50 3.69 23.55 اإلعداد البدنً

الجزء 
 الرئٌسً

 **9... 2.77 23.75 3.65 19.90 النشاط التعلٌمً

 **2... 1.39 10.05 1.91 8.20 النشاط التطبٌمً

الجزء 
 الختامً

 *0.11 1.05 10.05 2.55 8.75 التهدئة

 **0... 1.09 10.35 1.76 8.60 االنصراف
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 **.9.9 9.95 143.25 14.25 117.40 الدرجة الكلٌة للمحور

 **0.10 1.19 22.40 3.66 18.80 التموٌم

 **...9 10.29 197.25 18.73 165.00 الدرجة الكلٌة لألداء التدرٌسً

 2.75(= 0.01** دا  عند مستهر )2.4(=0.05* دا  عند مستهر )
(مأأا امأأي وجأأهد فأأروق دالأأة إرثأأائيا  بأأين متهسأأطي القياسأأيين الشعأأداين  21اتقأأ  مأأن جأأدو  )

 لممجمهعتين القابطة والتجريبية في األدا  التدريسي لمطالب المعمم في اتجا  المجمهعة التجريبية. 
مسأتهدي عناصأر الأتعمم المقتأري بمأا يتتهيأه مأن عناصأر تعمأم ويعزو الشار ان ذلك إلأي أن 

رةمية متنهعة يعتبر رؤية جداد  في العممية التعميميأة ريأت سأاعد ذلأك عمأي إتأار  اهتمأام الطأق  
المعممين ور هم عمي بأذ  المزيأد مأن الجهأد عمميأا وعقميأا وسأاعدهم عمأي التتميأل والنقأد والمقارنأة 

عممين لتعمم وتنمية ويتقان المهاراا التدريسية لما تميأز بأه المسأتهدي كما أتاي الفرصة لمطق  الم
 سطعدمن بساطه ويسر واتارة ورداا وعناصر التعمم في ار وةت وهذا اتفأق مأع دراسأة كأق مأن 

 ,Kay,r,h&knaach(و ودراسأأأأأأأأأأأة10()2011)عبطططططططططططدالعزيز  لبطططططططططططة(و 7()2011)هنطططططططططططداوي 
 هدعاا عناصر التعمم الرةمية. (و ريت أشارا نتائجهم إلي فعالية مست20()2008)

كمأأأا يعأأأزو الشار أأأان التقأأأدم التأأأاد  لمطأأأق  المعممأأأين بالمجمهعأأأة التجريبيأأأة إلأأأي جأأأذ    
الطأق  المعممأأين والعمأأل بمأا شأأاهدو  مأأن اأأق  المسأتهدي المقتأأري ومأأا يدأممه مأأن عناصأأر تعمأأم 

واسأتدعا  المعمهمأاا  متنهعة وأيقا التفاعل ا يجابي معأه ومعرفأة طريقأة الأداه  الأي المسأتهدي
المعروضة عميه ةد أدر إلي سرعة ويجاد  التعمم نتيجة وجهد مناي تعميمي جذا  واست مار الهةت 

( في 9()2007المخثا وتهفير الث ير من الجهد أتنا  األدا و كما تناو  عبد التميد بسيهني )
الأأدوراا التدريبيأأة عبأأر الهسأأائط تعريفأأه لمأأتعمم ا لثترونأأي فقأأد عرفأأه برنأأه تقأأديم المنأأاهج التعميميأأة و 

ا لثترونية المتنهعة التي تدمل األةراص برنهاعها وششكة ا نترنت بردواتها فأي أسأمه  متأزامن أو 
غير متزامن وباعتماد مبدأ التعمم الذاتي أو التعمم بمساعد  المعمم مع تقييم المتعممو وهذا اتفق مع 

(و دراسأأة 11()2012(و مجأأدر سأأعيد)16()2016(و هشأأه أرمأأد)3()2017كأأق مأأن أميأأر  فتتأأي)
Brown,c&abbas,j (2010()17 ريأأأأت أشأأأأارا نتأأأأائجهم إلأأأأي فاعميأأأأة المسأأأأتهدعاا الرةميأأأأة )

كأأذلك اسأأتخدام التثنهلهجيأأأة التدا أأة أدر إلأأي زيأأأاد  الفهأأم وتتسأأين مسأأأتهر األدا  وتأأهفير الهةأأأت 
 والجهد واست ار  وجذ  الطق  المعممين لها. 

يأأدر ويقأأهم بتقأأديم ابأأراا ومعمهمأأاا باسأأتخدام الدأأري والتمقأأين وبأأذلك يكأأهن دور أمأأا األسأأمه  التقم
الطأق  المعممأأين سأمبيا يقتثأأر عمأي تمقأأي المعمهمأة مأأن المدأر  وبأأذلك يكأهن ةأأد تتقأق صأأتة الفأأر  

 ال الت.
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 ( 22جدو  )
 فى األدا  التدريسي لمطالب المعممنسشة التتسن الم هية بين القياسين القبمي والشعدر لممجمهعتين القابطة والتجريبية 

 األداء التدرٌسً

 02التجرٌبٌة ن=  02الضابطة ن= 
الفروق فً 

نسبة 
 التحسن%

المٌا
س 
 المبلً

المٌاس 
 البعدي

 نسبة
التحسن

% 

المٌاس 
 المبلً

المٌاس 
 البعدي

 نسبة
 التحسن%

 تخطٌط الدرس
23.7

0 
28.8

0 
21.52 

24.8
0 

31.60 27.42 5.90 

تنفٌذ 
 الدرس

داد مكان إع
 الدرس

 31.99 34.08 12.00 8.95 2.09 9.75 9.55 األدوات واألجهزة

 20.06 30.30 10.75 8.25 10.24 9.15 8.30 الملعب

 تنفذ الدرس

 التنفٌذ للدرس
27.9

0 
28.0

5 
0.54 

27.0
0 

36.55 35.37 
34.83 

 اإلحماء
11.1

0 
11.2

0 
0.90 

10.8
0 

14.25 31.94 
31.04 

 اإلعداد البدنً
22.9

5 
23.5

5 
2.61 

22.5
0 

27.50 22.22 
19.61 

الجزء 
 الرئٌسً

 النشاط التعلٌمً
18.7

0 
19.9

0 
6.42 

18.6
5 

23.75 27.35 
20.93 

 23.04 28.85 10.05 7.80 5.81 8.20 7.75 النشاط التطبٌمً

الجزء 
 الختامً

 16.82 24.84 10.05 8.05 8.02 8.75 8.10 التهدئة

 14.79 31.01 10.35 7.90 16.22 8.60 7.40 االنصراف

 الدرجة الكلٌة للمحور
112.
20 

117.
40 

4.63 
110.
95 

143.25 29.11 24.48 

 التموٌم
18.2

0 
18.8

0 
3.30 

18.0
5 

22.40 24.10 
20.80 

 الدرجة الكلٌة لألداء التدرٌسً
154.
10 

165.
00 

7.07 
153.
80 

197.25 28.25 
21.18 

األدا  الم هيأأأأأة تراورأأأأأت لممجمهعأأأأأة القأأأأأابطة فأأأأأي  ( ان نسأأأأأشة التتسأأأأأن22اتقأأأأأ  مأأأأأن جأأأأأدو  )
%( ممأأأأا اأأأأد  عمأأأأى التأأأأرتير الهيأأأأر ةأأأأهر 21.52% : 0.54مأأأأا بأأأأين )التدريسأأأأي لمطالأأأأب المعمأأأأم 

 . األدا  التدريسي لمطالب المعمم لمبرنامج التقميدر عمي تتسين 
مأا بأين المعمأم األدا  التدريسأي لمطالأب وتراورت نسشة التتسن الم هية لممجمهعة التجريبية فأي  -
األدا  %( و مما اد  عمى إيجابية اسأتخدام مسأتهدعاا الأتعمم فأي تتسأين %35.37 : 22.22)

 . التدريسي لمطالب المعمم 
األدا  وايقأا  تراورأأت الفأأروق بأأين نسأأشة التتسأأن الم هيأأة لممجمأأهعتين القأأابطة والتجريبيأأة فأأي  -

اتجأأا  المجمهعأأة التجريبيأأة و ممأأا  %( فأأي34.83% : 5.90مأأا بأأين )التدريسأأي لمطالأأب المعمأأم 
 . األدا  التدريسي لمطالب المعمم اد  عمى إيجابية استخدام مستهدعاا التعمم في تتسين 

ويعأأزو الشار أأان ذلأأك إلأأي أن المسأأتهدي الرةمأأي كأأان لأأه تأأرتير إيجأأابي فأأي تتسأأن األدا  التدريسأأي 
ة التأأي يعرضأأها واألسأأمه  المأأنظم وكأأذلك زيأأاد  فاعميأأة عمميأأة الأأتعمم عأأن طريأأق الم يأأراا المتنهعأأ
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 لعر  الهرداا والمعمهماا وعنثر التدهيقو وبذلك يكهن ةد تتقق صتة الفر  الرابع.
 :اإلستخال ات

 في ضه  أهدا  وعينة ونتائج الشتت تم التهصل إلى االستخقصاا التالية: 
ألدا  التدريسأأي اسأأتخدام مسأأتهدعاا عناصأأر الأأتعمم سأأاهم بطريقأأة إيجابيأأة كبيأأر  فأأي تنميأأة ا -1

 لمطق  المعممين بالمجمهعة التجريبية ويمكن استخدامها في نل جائتة كهرونا.
استخدام األسمه  التقميدر ساهم بطريقة إيجابية في تنمية األدا  التدريسأي لمطأق  المعممأين  -2

 بالمجمهعة القابطة.
دا  التدريسأأأأأي نظأأأأأرا  تفهةأأأأت المجمهعأأأأأة التجريبيأأأأأة عمأأأأأي المجمهعأأأأأة القأأأأابطة فأأأأأي تنميأأأأأة األ -3

 الستخدام المستهدي التعميمي.
 نسشة التهير لممجمهعة التجريبية أعمي من المجمهعة القابطة في تنمية األدا  التدريسي. -4

 التو يات:
 في ضه  ما أسفرا عنه نتائج الشتت اهصى الشار ان بما امي: 

األندطة التركيأة المختمفأة العمل عمي إنتا  العداد من المستهدعاا التعميمية الرةمية في  .1
بثفة عامة بالتعاون مع الخبرا  والمتخثثين في تثنهلهجيأا التعمأيم لقسأتفاد  منهأا فأي 

 التعمم عن بعد في نل الظرو  التي يمر بها العالم في نل جائتة كهرونا. 
 أواًل: المراجي باللغة العربية:

تثأأأأميم برنأأأأامج مقتأأأأري لثفايأأأأاا معمأأأأم التربيأأأأة الرياضأأأأية  (2012) يم عمر سميمانابراه -1
بتقنيأأأأة الدأأأأشكة الدوليأأأأة لممعمهمأأأأااو رسأأأأالة دكتأأأأهرا  غيأأأأر 

 مندهر و كمية التربية الرياضيةو جامعة رمهان.
أرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادق  -2

 عبدالمجيد 
المسأأأتهدعاا الرةميأأأة لمهرأأأداا التعميميأأأة فأأأي بي أأأة الأأأتعمم  (2009)

ونيو بتأت مندأهو المأؤتمر العممأي العربأي الرابأعو االلثتر 
 كمية التربيةو جامعة سهها  .

3- 
 

أتر اسأتخدام عناصأر الأتعمم المنتجأة ضأمن المسأتهدعاا  (2017) أمير  فتتي مرسي 
المتخثثأأأة عبأأأر الدأأأشكة عمأأأي تنميأأأة مهأأأاراا تهنيأأأ  
هذ  العناصر دااأل الثأ  واالتجأا  نتههأا لأدر الطالأب 

تربيأأأةو رسأأأالة دكتأأأهرا  غيأأأر مندأأأهر و كميأأأة المعمأأأم بكميأأأة ال
 التربيةو جامعة عين شمس.
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ترتير استخدام التعميم المدمج في تتسين االدا  التدريسي  (2014) رسام البدرر شعشان  -4
والتتثأأأأأأيل المعرفأأأأأأي لمطأأأأأأق  المعممأأأأأأين بكميأأأأأأة التربيأأأأأأة 
الرياضية لمبنينو رسالة دكتهرا  غير مندهر و كميأة التربيأة 

 لمبنينو جامعة االسكندرية.رياضية 
بنأأأأأأأا  مسأأأأأأأتهدي ورأأأأأأأداا تعمأأأأأأأم لتنميأأأأأأأة مهأأأأأأأاراا اعأأأأأأأداد  (2012) رنان رسن اميل -5

االاتشاراا ا لثترونية وتثميم بنهم األس مة لدر طق  
كميأأأأأة التربيأأأأأة بجامعأأأأأة المنثأأأأأهر و رسأأأأأالة دكتأأأأأهرا  غيأأأأأر 

 مندهر و كمية التربيةو جامعة المنثهر .
سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأام  متمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأهد  -6

 عبدالعا 
تأأأأأأرتير اسأأأأأأتخدام تثنهلهجيأأأأأأا التعمأأأأأأيم عمأأأأأأي مسأأأأأأتهر ادا   (2015)

المهاراا التدريسية لمطالب المعمم بكمية التربية الرياضيةو 
 رسالة دكتهرا  غير مندهر و جامعة بنها .

نمهذ  مقتأري لمسأتهدي الهرأداا التعميميأة عبأر األنترنأت  (2011) سعد هنداور  -7
  جهانأب الأتعمم في ضأه  معأااير الجأهد  وأتأر  عمأي بعأ

لأأأدر طأأأق  كميأأأة التربيأأأةو رسأأأالة دكتأأأهرا  غيأأأر مندأأأهر و 
 كمية التربيةو جامعة رمهان.

 طأأأأأأأأأارق عبأأأأأأأأأدالرؤو  -8
 عامر

التعمأأأأأأأأيم والمدرسأأأأأأأأة االلثترونيأأأأأأأأةو دار السأأأأأأأأتا  لمندأأأأأأأأر  (2007)
 والتهزيعو القاهر .    

دار الثتأأأب العمميأأأةو التعمأأأيم االلثترونأأأي والتعمأأأيم الجأأأها و  (2007) عبدالتميد بسيهني -9
 القاهر .

أتأأر االاأأتق  فأأي تثأأميم بي أأة الأأتعمم القأأائم عمأأي الهيأأب  (2011) عبدالعزيز طمشة -10
بإسأأتخدام مسأأتهدي ورأأداا الأأتعمم الرةميأأة عمأأي التتثأأيل 
الدراسي وتنمية مهاراا تثميم وانتا  برمجيأاا الهسأائط 
المتعأأأأأأدد  لأأأأأأدر طأأأأأأق  كميأأأأأأة التربيأأأأأأةو مجمأأأأأأة الجمعيأأأأأأة 

وكميأأأأأة 167ية لممنأأأأأاهج وطأأأأأرق التأأأأأدريسو العأأأأأدد المثأأأأأر 
 التربيةو جامعة عين شمس.

فاعميأأة اسأأتراتيجية  دار  األندأأأطة ا لثترونيأأة فأأي تنميأأأة  (2012) مجدر سعيد عقل -11
مهأأأأأأاراا تثأأأأأأميم عناصأأأأأأر الأأأأأأتعمم بمسأأأأأأتهدعاا الأأأأأأتعمم 
ا لثتروني لدر طق  الجامعة ا سقميةو رسالة دكتهرا  

 التربيةو الجامعة ا سقميةو فمسطين. غير مندهر و كمية
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 دمحم عبدالتميد  -12
 

الشتأأأأأت العممأأأأأي فأأأأأي تثنهلهجيأأأأأا التعمأأأأأيمو عأأأأأالم الثتأأأأأبو  (2005)
 القاهر .

نتأه نظريأأة شأأاممة لمأأتعمم االلثترونأأيو مكتشأأة دار التكمأأة  (2010) دمحم عطية اميس -13
 والقاهر .

مثأأأأأأأأأأأأطفي جأأأأأأأأأأأأأهدا  -14
 مثطفي

المقأأأرراا التعميميأأأة عبأأأر الدأأأشكة وأتأأأر   بنأأأا  نظأأأام لتقأأأديم (2003)
عمي اتجاهاا الطق  نته التعمم المبني عمي الدشكااو 

 رسالة دكتهرا  غير مندهر و كمية التربيةو جامعة رمهان.
مثطفي ربيع متمهد  -15

 ارمد
تأأرتير برنأأامج مقتأأري فأأي ضأأه  معأأااير المتتأأهر عمأأي االدا   (2017)

ة جامعأأأأأأة المنيأأأأأأاو رسأأأأأأالة التدريسأأأأأأي بكميأأأأأأة التربيأأأأأأة الرياضأأأأأأي
 ماجستير غير مندهر و كمية التربية الرياضيةو جامعة المنيا.

تهنيأأ  تقنيأأاا الجيأأل ال أأاني لمهيأأب فأأي تنميأأة مهأأاراا انتأأا   (2016) هشه أرمد عبدالجهاد -16
عناصأأر الأأتعمم الرةميأأة لأأدر طأأق  تثنهلهجيأأا التعمأأيمو رسأأالة 

 عيةو جامعة المنيا.ماجستير غير مندهر و كمية التربية النه 
 ثانيًا: المراجي باللغة األجنبية:

17- Brown,c&abbas, (2010) institutional digital repositories for 

science and  

technology :aview from the laboratory 

.journal of  

library administration ,3,p.p.81-215. 

18 - Carmen m.pen (2004) the design nd development of an on line 

 ,case.based course in teacher preparation 

 program journal of intevctive on line 

learning 

 volume3.number2.  

19 - Helen geissinger (2001) re use of current teaching re sources at a 

dual- 

mode university. 

20 - Kay ,r,h&knaach,l (2008) an examination of the impact of learning 

object 

 (in secondary school .computer assisted 

learning. 

21- Mari german&g 

hernandez,z 

((2009 learning object in theory and practice :a 

vision 

 from Mexican university teachers, 

computer 

 send education. 
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22- McGreal, R 2004)) Learning Objects: A Practical Definition, 

 International Journal of Instructional 

Technology 

 and Distance Learning. 

23- Ochoa,x&duval,e (2007) quantitativeanalysisoflearningobject 

repositories. 

24 - RuthAnne Clark, 

David jones 

(2001) A comparison of traditional and online. 

For 

 matsina. public speaking course, 

Communication 

 Education, Vol.50,No.2, April, pp. 109 – 

124 , 

 National communication Association. 

 

 ثالثًا: مواقي الذبكة الدولية للمعلومات:
25 -  http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269 

مساءا      11:11م الساعة 8/10/2020الخميس       

26- g..u://tname.maxe.t:p.th         الجمعة 2020/10/9م الساعة 11:20مساءا 

27- http://lorschool.com ظهراً                     2:11م الساعة 3/10/2020السبت    

28- g..u://rrr..wtt.t:.hth6             األثنين 2020/10/12م الساعة 10:11مساءا 

29- txc.xt.ltm-rr.r.elg..u://r68      ًالخميس2020/10/1م الساعة 11:00صباحا  
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 ملخص البحث 
مدتودعات التعلم وأثرها على األداء التدريدي للطالب المعلم بمقرر التطبيقات التدريدية في 

 "Covid-19ظل جائحة كورونا المدتجد " 
رافعي عبدالجميل عبد األمام د/ شرين                        د/ دمحم جمعة ضهى دمحمأ.م.        

مدرس دكتهر بقسم المناهج وطرق التدريس          أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  
جامعة أسهان –كمية التربية الرياضية                   جامعة أسهان –كمية التربية الرياضية    

بنأا  نمأهذ  مقتأري لمسأتهدعاا الأتعمم فأي نأل جائتأة كهرونأا اهد  الشتت إلى التعأر  عمأى    
( ومعرفأأأة تأأأرتير  عمأأأي األدا  التدريسأأأي لمطالأأأب المعمأأأم بمقأأأرر التطبيقأأأاا -19Covidالمسأأأتجد ) 

التدريسأأأية بكميأأأة التربيأأأة الرياضأأأية جامعأأأة أسأأأهانو واسأأأتخدم الشارأأأت المأأأنهج التجريبأأأي باسأأأتخدام 
ضأابطة باسأتخدام القيأاس القبمأي والشعأدر عمأى عينأة ةهامهأا مجمهعتين إرداهما تجريبية واألارى 

( طالب واألارى ضابطة عددها 20( طالب ةسمت إلى مجمهعتين إرداهما تجريبية عددها )40)
( طالأأأب مأأأن طأأأق  الفرةأأأة ال ال أأأة بكميأأأأة التربيأأأة الرياضأأأية بجامعأأأة اسأأأهان لمعأأأام الجأأأأامعى 20)

هدعاا عناصأأأر الأأأتعمم سأأأاهم بطريقأأأة إيجابيأأأة م ومأأأن اهأأأم النتأأأائج : اسأأأتخدام مسأأأت2020/2021
كبير  في تنمية األدا  التدريسي لمطق  المعممين بالمجمهعة التجريبية ويمكن استخدامها في نأل 

: بالعمل عمأي إنتأا  العداأد مأن المسأتهدعاا التعميميأة الرةميأة ان ويهصى الشار و جائتة كهرونا.
لتعأأاون مأأع الخبأأرا  والمتخثثأأين فأأي تثنهلهجيأأا فأأي األندأأطة التركيأأة المختمفأأة بثأأفة عامأأة با

التعمأيم لقسأتفاد  منهأا فأي الأتعمم عأأن بعأد فأي نأل الظأرو  التأي يمأأر بهأا العأالم فأي نأل جائتأأة 
 كهرونا.  
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Abstract 

"Learning warehouses and their impact on the teaching performance 

of the student teacher in the teaching applications course in light of 

the emerging Corona pandemic" Covid-19 " 

Ass. Prof / Mohammed Gomaa Dawi  Mohammed  

Dr / Sherine Rafei Abdl Jalil Abdel Imam 

    The research aims to identify building a proposed model for learning 

warehouses in light of the new Corona pandemic (19Covid) and to know 

its impact on the teaching performance of the student teacher in the 

teaching applications course at the Faculty of Physical Education, Aswan 

University, and the researcher used the experimental method using two 

groups, one experimental and the other controlling, using pre and post 

measurement on A sample consisting of (40) students was divided into 

two groups, one of which is an experimental number of (20) students and 

the other is a control number (20) students from the third year students at 

the Faculty of Physical Education at Aswan University for the academic 

year 2020/2021 AD. Among the most important results: The use of 

learning elements repositories contributed in a positive way in a large 

positive way to Developing the teaching performance of student teachers 

in the experimental group, and it can be used in light of the Corona 

pandemic. 

The researcher recommends: To work on producing many digital 

educational repositories in various movement activities in general in 

cooperation with experts and specialists in educational technology to take 

advantage of them in distance learning in light of the conditions the world 

is going through in light of the Corona pandemic 
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