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 المقدمة البحث :

ويشيد العمم اليوم تطورًا  ,ي نعيش فيو بمختمف احتياجاتنا يتسم بالتقدم السريعان العصر الذ     
واضحًا في المجاالت العممية والتقنية المتعددة وقد فرضت التكنولوجيا الحديثة نفسيا في مختمف 
مجاالت الحياة ومن ىذه المجالت مجال التربية والتعميم فقد أدي ىذا التقدم التكنولوجي إلي ظيور 

 .جديدة تعتمد عمى توظيف المستحدثات التكنولوجية لتحقيق التعميم المطموب ساليب وطرق تعميميةا

انو البد من القاء الضوء عمى األدوار التربوية الجديدة في  (9004عاطف الصيفي )ويري       
ي العالم حيث ان النظرة إليو ف ىذا القرن وخاصة مالمح النظام التعميمي والرؤية الجديدة لممعمم,

المتقدم اختمفت عبر مر العصور حيث يشكل المعمم المصدر األول لمبناء الحضاري واالقتصادي 
واالجتماعي لألمم من خالل إسياماتو الحقيقية فييا, كما ادي التطور التقني لالتصاالت 

رحة إلعداد والمعموماتية التي تعرض ليا المجتمع األن في األلفية الثالثة إلي ووضع استراتيجية مقت
 (.22: 12) المعمم لممستقبل وبطرائق التدريسية الحديثة

(, المؤتمر العالي لمنظمة 9090)  GESS Dubai المؤتمر الدولي وكما نادى كل من      
( في اليوم العالمي لممعمم عمى الدور الذي يقوم بو المعمم في بناء القدرة عمى 9102) اليونسكو

 ( .44(, )45) 1202 عام حتى التعميم متطمبات التعميم لتمبيةالصمود ورسم مالمح مستقبل 

ان التعميم التمايز ىو احد االستراتيجيات التعميمية الحديثة  Gangi, (9100) جاني يرى
والتي تتمركز حول المتعمم وتأخذ بيعن االعتبار ميولو وقدرتو واستعداداتو وخبرتو السابقة وتراعي 

 (.1: 55تالف الموجود بين التالميذ )في نفس الوقت التمايز واالخ

 وتعلم المعرفي التحصيل تنمية في المتمايز التعليم استراتيجية إستخدام أثر " 

 بمحافظة االبتدائية المرحلة لتالميذ القدم كرة في االساسية المهارات بعض

 " سوهاج

 قبيصي محمود مصطفى/د.م  

 سوهاج جامعة -الرياضية التربية کلية  
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 (9003كوجك ) كوثر (,9112)عطية محسن , (9102) السميد أبو سييمةويتفق كل من 
التعرف عمي احتياجات التالميذ المختمفة ومعموماتيم السابقة  أن التعميم المتمايز ييدف إلي

ة, ثم االستجابة لذلك في عممية واستعدادىم لمتعمم ومستواىم العقمي, وميوليم وأنماط تعمميم المفضم
التدريس, فتنويع التدريس ىو عممية تعميم وتعمم التالميذ بينيم اختالفات كثيرة في فصل دراسي 

  (.14: 02(, )015: 14(, )221: 21) واحد

 مروة(, 4) (9090احمد جمال ) ,(01( )9191) حسن سمروكما تتفق دراسة كل من 

بوسي Ioannis Makris (9191) (51 ,) سماكري لوانيس(, 00) (9191) عباس
Annemieke E.  (9102 )إي أنيميكي (,01( )9004سعاد عبد اهلل ), (1( )9102)احمد

عمى ان التعميم المتمايز ىو طريقة  Cihad Senturk (9101) (50) سياد سنتورك (, 01)
كل تمميذ في الفصل تدريس يقوم فييا المعمم بتوفير مداخل متعددة تمبي االحتياجات المختمفة ل

 الدراسي وذلك لمعمل عمى اطالق أعمي قدر من القدرات الكامنة لمتالميذ.

 أنو سوف يستخدم اسموبين من اساليب التدريس المتمايز ىما )اسموب التعمم الباحثويشير 

 قدماسموب التعمم التنافسي ( وذلك لتعمم الجوانب المعرفية والحركية لبعض ميارات كرة ال – التبادلي

. 

 Gruenbaum جرينبيم (,9100) أحمد جودتNavan (9102 ,) نافان يري كل من

,E (9109)  أن استراتيجية التدريس التبادلي تعد من أىم استراتيجيات المتقدمة في الميدان التربوي
, لةبسيو  والمعممون التالميذ يتقنو أن يمكن, والتي تمثل عالمة فارقة في استراتيجيات التدريس الفعالة

 التالميذ وبين, أنفسيم التالميذ بين والنقاش, الحوار عمى مبنياً  تعاونياً  تعمماً  التبادلي التعميم ويتضمن

 التعميمية العممية في بدورىم التالميذ يشعر حيث, والتمميذ المعمم بين االدوار تبادل يمكن كما, والمعمم

 يحمل التمخيص إن إذ, التمخيص عمى تعينيمو  استيعابيم مراقبة من وتمكنيم, معني ذا تعمميم ويجعل

 ( .222:  54(, )211: 1(, )2: 42) والتمكن الفيم إلى وتشير كبيرة داللة

, بوننيسس Marashi & Dibah (9102)مارشي وديبو وكما يري كل من 
Bonniess,M  (9112 ,)( 9002سناء محمد سميمان)  أن أسموب التعمم التنافسي ضرورة
قي والتطور في تعمم الميارات الحركية, كما يجب عمى المعمم أن يراعي دخول ىامة لتحقيق الر 
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المتعمم في مسابقات تقوم عمى اساس التنافس من أجل التعمم والمتعة, كما يجب إتاحة الفرصة 
أمام المتعمم لمعمل بشكل فردي لتحقيق أغراض خاصة بالمتعمم, وكذلك وضعو داخل مجموعات 

 12(, )214: 50(, )541: 42) أفراد المجموعة إلي مستوى التمكن صغيرة بغية وصول جميع

:51. ) 

أن المعمم يعد احد أىم محاور المدخالت البشرية  (9002ابو النجا عز الدين )ويشير 
لمعممية التعميمية, إن لم يكن أىميا عمى االطالق, فيو العنصر الفعال والمؤثر في جميع مدخالت 

يق أىدافو عمى نحو أفضل وبكفاءة عالية, كما أن معمم التربية الرياضية النظام التعميمي, وفي تحق
 1ىو سيد المنظومة التعميمية وىو مفتاحيا واساسيا, وعمية يقع نجاح أو فشل المنظومة التعميمية )

:21.) 

ان الميارات االساسية ىي تمك  (9003يوسف لزام ) (,9090سعد عمى ) كل من ويري
عوامل يستخدميا الالعب في المباراة كالميارة الفردية والمعب الجماعي  الحركات مركبة من عدة

من الضروري السعي لمتوصل إلي أفضل األساليب التدريسية لتعميم مياراتيا  ومعرفة قوانين المعبة,
الن جزءًا من نجاح الفريق يتوقف إلي حد كبير عمي مدي اتقان أفرادىا لمميارات  االساسية

القدم, لذلك كان العمماء في السعي دائم إلى دراسة أفضل الطرائق واالساليب االساسية في كرة 
التدريسية لتعمم الميارات الحركية وتطبيق ما يتوصمون إليو من نتائج القتصاد في الجيد والوقت 

 (24: 01(, )22: 21) في عممية التعمم

 :مشكمة البحث 

ثر بشكل كبير في بناء جيل جديد يعد التعميم من أىم مظاىر تطور األمم ونموىا, ويؤ 
عمى اسس عممية, ويتحدد ىذا النمو والتطور بمدي تحقيق الجودة في مخرجات العممية التعميمية 
التي تنعكس بشكل ايجابي في تحقيق الرفاىية والتقدم لممجتمع وأبنائو, ويقاس تقدم األمم بمدي 

 ي طاقات الكوادر البشريةقدتيا عمى امتالك التقنية الحديثة واالستثمار األمثل ف

من خالل عمل الباحث كمدرس كرة القدم بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بجامعة 
انخفاض في مستوي التحصيل  سوىاج وقيامو باألشراف عمى مدارس التعميم االبتدائي الحظ الباحث

القدم وكذلك وجود فروق المعرفي لمتالميذ وعدم قدرتيم عمى اداء بعض الميارات االساسية في كرة 
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الفردية بينيم في االستيعاب لممعارف والمعمومات الخاصة بكرة القدم, كما انو ال يوجد تفاعل 
ايجابي بين التالميذ والمعمم داخل الدرس, وذلك االعتماد القائمين بتدريس كرة القدم عمي اسموب 

الفروق الفردية بين التالميذ مما  تعميمي واحد فقط ىو االسموب التقميدي )االمر( الذي ال يراعي
يبعث بحالة من الممل والفتور, كما انو ال يتم استخدام االساليب التدريسية متنوعة لمتالميذ مع العمم 
انو توجد استراتيجية تعميمية اخري تناسب جميع مستويات التالميذ لم يتم استخداميا, لذلك قرر 

ي تعميم المعارف والمعمومات والميارات الخاصة بكرة الباحث االعتماد عمى استراتيجية تساعد عم
القدم ويمكن من خالليا مراعاة الفروق الفردية لمتالميذ وتكون أكثر جذبًا النتباه وأكثر تشويقًا ويتم 
من خالل توفير مواقف تعميمية جديدة يستطيع من خالليا التمميذ أن يكون أكثر فاعمية ومشاركة 

ومن خالل اطالع الباحث عمي  ,ميارات االساسية في كرة القدملموصول إلي اتقان بعض ال
المراجع العممية والدراسات السابقة قرر الباحث استخدام استراتيجية التعمم المتمايز حيث انيا تعمل 
عمى رفع المستويات الدراسية لمتالميذ جميعًا وال ترتكز عمى التالميذ الضعفاء فقط, كما تيدف إلي 

الميذ الذىنية والبدنية عمي المشاركة في األنشطة مع زمالئيم وكذلك تعتمد استراتيجية زيادة قدرة الت
التعمم المتمايز عمى ضرورة المام المعمم بخصائص كل تمميذ ومن ثم قدرة المعمم عمى التدريس 
وفق استراتيجيات مختمفة وال يعتمد عمى استراتيجية واحدة لمتدريس مما يزيد من قدرة استيعاب 

 تالميذ لممعارف والمعمومات والميارات في كرة القدم ال

 :ثانيًا : ىدف البحث 

ييدف البحث الحالي إلي التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تنمية 
التحصيل المعرفي ومستوى اداء بعض الميارات االساسية في كرة القدم لتالميذ المرحمة االبتدائية 

 . بمحافظة سوىاج

 :ثالثًا : فروض البحث 

( بين متوسطات درجات القياسين 0...توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1
القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في االداء البدني ومستوى اداء بعض الميارات االساسية 

 س البعديفي كرة القدم والتحصيل المعرفي لتالميذ المرحمة االبتدائية لصاح القيا

( بين متوسطات درجات القياسين 0...توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2
القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االداء البدني ومستوى اداء بعض الميارات االساسية 

 في كرة القدم والتحصيل المعرفي لتالميذ المرحمة االبتدائية لصاح القياس البعدي
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جد فروق احصائيا بين متوسطات القياس البعدي لممجموعة )التجريبية, الضابطة( في تو  .3
متوسط درجات التالميذ في األداء البدني ومستوى اداء بعض الميارات االساسية في كرة القدم 

 والتحصيل المعرفي لتالميذ المرحمة االبتدائية لمقياس البعدي لممجموعة التجريبية.

 مصطمحات البحث :

 استراتيجية التعمم المتمايز : -

ىو   Differentiated Educationأن التعميم المتمايز ( 9100) سميمان خيرويري        
إطار أو فمسفة لمتدريس الفعال الذي ينطوي عمى تزويد التالميذ بطرق مختمفة متنوعة لمساعدتيم 

واد تعميمية وطرق مناسبة في اكتساب المحتوى, وبناء المعاني وصنع األفكار, وكذلك تطوير م
 ( .8:  41لمتقييم, حتي يتسنى لجميع التالميذ داخل الصف الدراسي أن يتعمموا بشكل فعال )

ان التعمم المتمايز ىو استجابة عممية التدريس لالحتياجات ولممستويات  الباحثويري 
لمنخفض, عن طريق العقمية المتنوعة وأنماط التعمم المختمفة لمتالميذ ذوى التحصيل الدراسي ا

 تدريج الميام المتطمبة وتنويعيا بما يتناسب مع تمك االختالفات, ولتحقيق مخرجات تعميمية واحدة .

 التعمم التبادلي :  -

أنو عبارة عن نشاط تعميمي يقوم عمى الحوار بمواجبو يتم  (9112) عطيو محسنويري 
ئيا, ويحدد قائد أو مرشد لكل مجموعة توزيع الطالب بين مجموعات, توزع األدوار فيما بين أعضا

 (.100:  14يقوم بتوجيو أعضاء المجموعة )

 التعمم التنافسي  -

ان التعمم التنافسي ىو ما يقوم بو المعمم من تخطيط وتحديد ( 9002عفاف عثمان )وتري 
عداد المواد التعميمية, وقبل تنفيذ التالميذ لمنشاط  األىداف التعميمية في ضوء مستوى التالميذ وا 

التنافسي يقوم المعمم بشرح وتوضيح اليدف وقواعد العمل وتقسيم المتعممين إلي مجموعات, وفي 
أثناء التنفيذ يقوم المتعمم بممارسة النشاط التعميمي ويحصل عمى فرص متساوية لمكسب أو خساره, 

عدة ليم أثناء تنفيذ ويكون دور المعمم توجيو سموك وأداء المتعممين وتقديم التغذية الراجعة والمسا
 ( .214:  14) الميمة وذلك بيدف تحسن االداء
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 الدراسات السابقة :

 أواًل: الدراسات العربية:

 دافعية عمى المتمايز التعميم استراتيجية : تأثير بعنوان( 01( )9191) احمد حسن سمردراسة  -0

 الميدان ىوكي في لممضرب المعكوس بالوجو المعب ميارات بعض وأداء اإلنجاز

 بعض وأداء اإلنجاز دافعية عمى المتمايز التعميم استراتيجية تأثير عمى التعرف إلى الدراسة وتيدف

 التجريبي المنيج الباحثة واستخدمت الميدان, ىوكي في لممضرب المعكوس بالوجو المعب ميارات

, الزقازيق جامعة بنات ضيةالريا التربية بكمية الرابعة الفرقة طالبات من طالبة( 42) قواميا عينة عمى

 ميارات بعض وأداء اإلنجاز دافعية عمى إيجابياً  تأثيراً  المتمايز التعميم استخدام يؤثر: النتائج أىم

 . الميدان ىوكي في لممضرب المعكوس بالوجو المعب

: أثر استراتيجيات التعميم المتمايز لتدريس األحياء بعنوان  (5) (9090احمد جمال ) دراسة -1
 ى تنمية ميارة الطالقة لدي طالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعوديةعم

وتيدف الدراسة إلي التعرف عمي اثر استخدام التعميم المتمايز في تدريس األحياء عمى قدرة الطالقة 
( طالبًا من صف 14لدي طالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية, وقد بمغ عدد العينة )

الثاني الثانوية, استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي ذا تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية, 
في تنمية ميارة الطالقة لدي طالب المجموعة  التعمم المتمايز التدريس واسفرت النتائج الي تأثر

 التجريبية إذ تفوقوا عمى طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقميدية

تأثير استخدام التعمم المتمايز عمى تعمم بعنوان :  (29( )9191)محمد عادل عبد اهلل  دراسة -0
 بعض مسابقات الميدان والمضمار لتالميذ الحمقة األولي من التعميم األساسي

 الميدان مسابقات بعض تعمم عمى المتمايز التعمم استخدام وتيدف الدراسة إلى التعرف عمي تأثير

 والعينة التجريبي, األساسي, وقد استخدم الباحث المنيج التعميم من األولى الحمقة لتالميذ والمضمار

 بعض تعمم عمى المتمايز تمميذ من التعميم االساسي, وكان من اىم النتائج وجود تأثير لتعمم( 52)

 األولى الحمقة لتالميذ والمضمار الميدان مسابقات

 التحصيل عمي المتمايز التعميم استخدام تأثيروان : بعن (22) (9191) عباس مروة دراسة -4

 التوقيعية السباحة في األولى النجمة وميارات المعرفي
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 النجمة وميارات المعرفى التحصيل عمي المتمايز التعميم استخدام فاعمية عمى التعرف البحث أستيدف

 طالبة من( 52) قواميا عينة عمى التجريبي المنيج الباحثة واستخدمت التوقيعية, السباحة في األولى

 التعميم استخدام يؤثر: النتائج أىم الزقازيق, ومن جامعة بنات الرياضية التربية بكمية الرابعة الفرقة طالبات

 التوقيعية السباحة فى األولى النجمة ميارات أداء ومستوى المعرفي التحصيل عمى إيجابياً  تأثيراً  المتمايز

 البحث قيد

تأثير استراتيجية التعميم المتمايز وفق بعنوان :  (1)( 9004حمد جودة )بوسي ادراسة  -5
الذكاءات المتعددة عمي تعمم بعض ميارات اليوكي لطالبات كمية التربية الرياضية جامعة 

 االسكندرية 

 البصر الذكاء المتعددة الذكاءات وفق المتمايز التعمم استراتيجية تأثير عمي التعرف الي الدراسة وتيدف

 المنيج استخدام الباحثة واستخدم اليوكي ميارات بعض تعمم عمب الحركي الجسمي الذكاء المكاني

( طالبة .49وبمغ عدد العينة ) عمييا المطبق تجريبيتي لمجموعتين والبعدي القمبي بالقياس التجريبي
 نسبة وجود النتائج واىم ة,المياري االختبارات باستخدام البيانات جمع بالفرقة الثالثة )شعبة التعميم(, وتم

 .لممجموعة التجريبية  المياري االداء مستوي في تحسين

: التعميم المتمايز وأثره عمى تعمم بعض  بعنوان( 01( )9004سعاد عبد اهلل عزت )دراسة  -4
 الميارات االساسية لدي الناشئات في كرة السمة  

ز عمى تعمم بعض الميارات االساسية واآلراء وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى تأثير العميم المتماي
 المنيج الباحثة واالنطباعات الوجدانية نحو أسموب التدريس لمناشئات في كرة السمة, واستخدم

( 00وبمغ عدد العينة ) التجريبي بالتصميم التجريبي لمجموعتين احداىما تجريبي واألخر ضابط,
لنتائج : أن استخدام التعميم المتمايز أثر تأثيرًا من تمميذات الصف السادس االبتدائي, ومن أىم ا

 إيجابيًا في اآلراء واالنطباعات الوجدانية وتحسين مستوى بعض الميارات كرة السمة . 

تأثير التعمم المتمايز عمى التحصيل بعنوان :  (05) (9003دعاء محمد كمال )دراسة  -6
 ية المعرفي وميارات النجمة األولي في السباحة التوقيع

 وميارات المعرفى التحصيل عمي المتمايز التعميم استخدام فاعمية عمى التعرف الدراسة إلي وتيدف

( 52) قواميا عينة عمى, التجريبي المنيج الباحثة واستخدمت التوقيعية, السباحة في األولى النجمة

 التعميم استخدام يؤثر: النتائج أىم ومن, الرياضية التربية بكمية الرابعة الفرقة طالبات من طالبة

 السباحة فى األولى النجمة ميارات أداء ومستوى المعرفي التحصيل عمى إيجابياً  تأثيراً  المتمايز

 . البحث قيد التوقيعية
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: اثر استخدام اسموب التعمم المتمايز عمى  بعنوان (2( )9002دراسة احمد ابو بكر احمد )  -2
 د لدي طالب المرحمة االعدادية بمحافظة القميوبية تعمم بعض الميارات االساسية في كرة الي

 األساسية الميارات تعمم عمي المتمايز التعمم أسموب استخدام أثر عمي التعرف وتيدف الدراسة إلى

ذو  التجريبي المنيج الباحث استخدم ,القميوبية بمحافظة اإلعدادية المرحمة طالب لدى اليد كرة في
( 152) عدد العينة وقد البالغ, ضابطة واألخرى تجريبية إحداىما لمجموعتين التجريبي التصميم

 التنطيط تعمم في النتائج أعمي حقق المتمايز األسموب تمميذ, واسفرت اىم النتائج إلى ان استخدام

 .بنين الحديثة االعدادية امياي مدرسة لتالميذ اليد كرة في والتصويب والتمرير

 ثانيًا الدراسات االجنبية :

 المنيج فاعمية : بعنوانIoannis Makris  (9191 )(51 ) ماكريس لوانيس اسةدر  -2

  الخاصة التربية مجال في( DDATA) بطريقة والرقص الموسيقي تدريس في المتمايز التعميمي

 في( DDATA)بطريقة  المتمايز التعميم باستخدام والرقص الموسيقى تدريس إلي الدراسة ىدفت

 من فرد( 222) عمى الدراسة عينة اشممت, التجريبي المنيج الباحث ستخدما, الخاصة التربية مجال

 DDATA بنموذج اإليجابي النفسي العامل تحسن فييا لوحظ النتائج اىم من, العقمية اإلعاقات ذوي

 .   والرقص الموسيقي في االنجاز ودافع العقمية اإلعاقات ذوي لألشخاص الموجو

 التعميم في متمايز تأثير التعميم( بعنوان: 52) Annemieke E.  (9102)إي أنيميكي دراسة -1

 الثانوي

 في الطالب تحصيل تعزيز وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام التعميم المتمايز في

الثانوي, واستخدم الباحث المنيج التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من الخبراء التربويون  التعميم
( طالب ثانوي, من اىم النتائج فاعمية التعميم المتمايز وزيادة نسبة التحصيل 799مون,)( ومعم72)

 . الدراسية بالتعميم الثانوية المعرفي في مواد

 التعميم آثار استقصاء( بعنوان : 50) Cihad Senturk (9101) سياد سنتوركدراسة  -0

 . مقرر العموم نحو بالطال اتجاىات في االبتدائية المدارس في المطبق المتمايز

 في االبتدائي الرابع بالصف العموم عمي مقرر المتمايز التعميم آثار إلي تحديد الدراسة ىذه من ىدف

 في فيبيمجيك حكومية ابتدائية مدرسة في والمعممين الطالب وآراء المقرر نحو الطالب اتجاىات

 يدرسون, الذين الرابع الصف طالب عم الدراسة ىذه استخدم الباحث المنيج التجريبي, جريت تركيا,
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 الضابطة المجموعة مثل أخرى مجموعة كانت تمميذ, (10متساويتين ) مجموعتين وبمغ عدد العينة

 .المقرر العموم  تجاه الطالب مواقف تحسين إلى أدى المتمايز التدريس أن واىم النتائج:(, 12)

 لمحتوى المتمايز التدريس فعالية:  نبعنواBikić et al. (9101 )(52 ) باكي يت يل دراسة -5

 . المشكالت حل عمى القائم التعمم نيج ضمن اليندسة

 القائم التعمم نيج ضمن اليندسة لمحتوى المتمايز التدريس فعالية إلى التعرف الي الدراسة وتيدف

 لًباطا( 88) عمي الدراسة عينة واشتممت التجربة, شبو المنيج الباحث استخدم, المشكالت حل عمى

 اىم ومن المعتادة, التقميدية بالطريقة تعميميم تم آخر طالًبا( 11) المتمايز التعميم عميم طبق ثانوًيا

 المحتوى المشكالت حل عمى القائم التعمم نيج فعالية تحسين إلى أدي المتمايز التعميم ان النتائج

 . اليندسي

م التعميم المتمايز في مدراس أثر استخدابعنوان :  scott (9109( )59)سكوت دراسة   -4
 المتميزين والمقارنة عمى مستوى النوع االجتماعي والمواد الدراسية

وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام التعميم المتمايز في مدراس المتميزين والمقارنة عمى 
كونت عينة البحث مستوى النوع االجتماعي والمواد الدراسية, واستخدم الباحث المنيج التجريبي, وت

( طالبًا بالصف الرابع االعدادي بالواليات المتحدة االمريكية, وتفوقت المجموعة التجريبية 20)
 عمى المجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي.

 التعميق عمى الدراسات السابقة :

يز ىدفت معظم الدراسات السابقة إلي التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التعميم المتما
 حسن سمر عمي تعمم بعض الميارات االساسية في األلعاب الرياضية المختمفة مثل دراسة

 دراسة, (29( )9191)محمد عادل  دراسة, (5) (9090احمد جمال ) دراسة(, 01( )9191)

( 9004سعاد عبد اهلل ) دراسة, (1)( 9004بوسي احمد ) دراسة ,(22) (9191) عباس مروة
كما ىدفت بعض  ,(2( )9002احمد ابو بكر ) , دراسة(05) (9003) دعاء محمد دراسة ,(01)

في , الموسيقي الدراسات إلى التعرف عمي أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تدريس
اليندسة, في تدريس بعض المواد  تدريس المواد التعميم الثانوي, مقرر العموم, تدريس محتوى

Ioannis Makris  (9191( )02 ,) ماكريس لوانيس كل من : الدراسية المختمفة, مثل دراسة

 Cihad سياد سنتورك , دراسةAnnemieke E.  (9102) (01)إي أنيميكيدراسة 
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Senturk (9101) (02) ,باكي يت يل دراسة Bikić et al. (9101( )00) ,سكوت  دراسة
scott (9109( )59) .ويتفق ذلك مع الدراسة الحالية 

ة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث اليدف حيث ان ىدف الدراسة الحالية اتفقت الدراس -
التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز عمى تنمية التحصيل المعرفي وتعمم بعض 

 ميارات كرة القدم لدي تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة سوىاج.

جريبي والمنيج شبو التجريبي, وسوف يستخدم الباحث استخدمت الدراسات السابقة المنيج الت -
 المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث.

تشابيت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختبار التحصيل المعرفي واألداء  -
 الميارى

 في في كرة القدماستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تنمية األداء الميارى والتحصيل المعر  -

 -خطة البحث :

 -: أواًل : منيج البحث

الباحتتتتتتث المتتتتتنيج التجريبتتتتتتي لمناستتتتتبتو لطبيعتتتتتتة البحتتتتتث باستتتتتتتخدام التصتتتتتميم التجريبتتتتتتي  استتتتتتخدم
 .لمجموعتين )المجموعة التجريبية والضابطة( باستخدام القياس القبمي والبعدي لكال المجموعتين

 -ثانيًا : مجاالت البحث :

 مدرسة الجالء االبتدائية بمحافظة سوىاج : نىالمكا المجال -

تم تطبيق إجراءات البحث خالل في الفصل الدراسي األول خالل العام  : الزمنى المجال -
 م 1212/1212عام  الدراسي

في  يتمثل المجتمع األصمي لمبحث خبراء في المناىج وطرق التدريس وخبراء : البشرى المجال -
( 27-44لخامس االبتدائي بمحافظة سوىاج الذين تتراوح اعمارىم )كرة القدم وتالميذ الصف ا

 -سنو وقد قام الباحث باختيار عينة البحث من المجال البشرى كالتالى :
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 .ثالثًا : عينة البحث 

( تمميتذ بالصتف الختامس االبتتدائي بمدرستة .2تم اختيتار عينتة البحتث بالطريقتة العمديتة لعتدد ) 
( .0( تمميتتذ لمدراستتة االستتتطالعية وعتتدد ).7وتتتم تقستتيميم بواقتتع عتتدد )الجتتالء محافظتتة ستتوىاج, 

( 70( تمميتتتذ والمجموعتتتة الضتتتابطة عتتتدد )70تمميتتتذ لمدراستتتة االساستتتية )المجموعتتتة التجريبيتتتة عتتتدد )
 .تمميذ( والجدول التالي يوضح توزيع عينة البحث

 (1خذول )

 (07انًزحهت االبتذائٍ بًحافظت سىهاج )ٌ=  َسبت تىسَغ ػُُت انبحث االستطالػُت واالساسُت يٍ تاليُذ 

 النسبة% المجموع العدد عينة البحث م

 الدراسة االساسية 1
 52 المجموعة التجريبية

25 31.17% 
 52 المجموعة الضابطة

 %55.23 55 55  الدراسة االستطالعية 5

 %166 36 المجموع

ل حيحححج ت عححح  ػينحححل حث  حصحححل ( ػينحححل حث احححج حيصحححتساػيل  حيص صحححي1يتضحححن جححح  رححح     

تالميتتتذ الصتتتف % جححح  21.43%  ػينحححل حث  حصحححل حيص صحححيل تنضححح ل 25.52حيصحححتساػيل تنضححح ل 
 تما فظل صوه د.الخامس االبتدائي 

 توصيف عينة البحث . -رابعًا :

قتام الباحتث بالتوصتتيف االحصتائى لعينتة البحتتث لمتعترف عمتتى التجتانس بتين أفتتراد عينتة البحتتث  
ستتتتطالعية فتتتى القياستتتات االساستتتية واالختبتتتارت البدنيتتتة والمياريتتتة واختبتتتار التحصتتتيل االساستتتية واال

المعرفتتتى فتتتى كتتترة القتتتدم لتالميتتتذ المرحمتتتة االبتدائيتتتة بمحافظتتتة ستتتوىاج والتتتتي اشتتتارت الييتتتا المراجتتتع 
 نبيمةةة احمةةدوالدراستتات العمميتتة التتتي تناولتتت المكونتتات واالختبتتارات البدنيتتة الخاصتتة بكتترة القتتدم مثتتل 

 Lee (,99)( 9004عبد الرحمن عبد الحميةد)(, 25( )9000(, مفتي ابراىيم )22( )9100)

S Sitkowski  (9111( (01( ميرفت عمي ,)21( )9002) . 
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 ( 2خذول )

  سىهاج انتىصُف االحصائً فً انمُاساث االساسُت نؼُُت انبحث يٍ تاليُذ انًزحهت االبتذائُت بًحافظت

 ساسيةالقياسات األ م
 ألم

 لًُت

 أػهً

 لًُت

 انًتىسػ 

 نحسابً

 االَحزاف

 انًؼُاري

 يؼايم

 االنتىاء

 يؼايم

 انتفزغح

 1.526- 1.115 3.166 132.34 143 131 الطول )سم( 1

 1.145- 1.512 4.315 36.32 42 22 الوزن )كجم( 5

( أقححو  أػ ححم قيمححل  حثمتوصححظ حثاضحح تم  حيياحح حى حثمؼيحح    فححم حث ي صحح   2يتضححن جحح  رحح     

( 3 ±  حألص صيل، حيج ر ء  جؼ جا  حإلثتوحء ت ت ب ج  حثصف ،  جؼ جا  حثتف طن تناص  ج  تحي

جمحح  يحح   ػ ححم ػحح   حثتدححت   حػت حثيححل حث ححي   تزحح يش أفحح حم ػينححل حث اححج جحح  تاجيحح  حثم ح ححل حيتت ح يححل 

 تما فظل صوه د 

 (4) جدول

 انتىصُف االحصائً فً االختباراث انبذَُت وانًهارَه نؼُُت انبحث يٍ تاليُذ انًزحهت االبتذائُت بًحافظت سىهاج 

 القياسات م
 ألم

 تلًُ

 أػهً

 لًُت

 انًتىسػ 

 نحسابً

 االَحزاف

 انًؼُاري

 يؼايم

 االنتىاء

 يؼايم

 انتفزغح

ت 
را

قد
ال

ة 
ني
بد

ال
 

 1.335- 1.525- 1.251 2.12 5.56 5.32 متر عدو من البدء المنطلق )ث( 75اختبار 

 1.416 1.146 1.213 1.41 1.22 1.15 اختبار الوثب من الثبات )م(

 1.233- 1.512 1.624 1.63 3 1 اختبار ثني الجذع  من الوقوف )سم(

 ا
ت

را
با
خت

ال
ا

ية
ار

مه
ل

 

متر في خطط مسطتميم 15اختبار الجري بالكرة 
 )ث(

5.35 5.34 6.21 1.232 1.526 -1.412 

 2اختبار الجري بطالكرة وطول داةطرة  قطر طا 
 متر  )ث(

2.36 12.25 11.12 1.551 -1.131 -1.161 

اختبار تصويب الكرة علط  جطزء موطدد علط  
 المرمي  )درجة(

1 5 2.12 1.652 1.222 1.261 

 1.422- 1.241 3.512 14.51 23 5 ث )عدد( 75تبار تمرير اخ

 1.512 1.211 1.353 2.52 11.22 5.15 اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م(

( أقحو  أػ حم قيمحل  حثمتوصحظ حثاضح تم  حيياح حى حثمؼيح    فحم حي ت ح  ح  3يتضن ج  رح     

ثتحوحء ت تح ب جح  حثصحف ،  جؼح جا  حثتفح طن حث  ييل  حي ت   ح  حثمه  يل، حيج ر ء  جؼ جا  حإل

( جم  ي   ػ م ػ   حثتدت   حػت حثيل حث ي   تزح يش أفح حم ػينحل حث احج جح  تاجيح  3 ±تناص  ج  تي  

  حثم ح ل حيتت ح يل تما فظل صوه د

 (4خذول )

  االبتذائُت بًحافظت سىهاج انتىصُف االحصائً فً اختبار انتحصُم انًؼزفً نؼُُت انبحث يٍ تاليُذ انًزحهت 

 اختبار التحصيل المعرفى م
 ألم

 لًُت

 أػهً

 لًُت

 انًتىسػ 

 نحسابً

 االَحزاف

 انًؼُاري

 يؼايم

 االنتىاء

 يؼايم

 انتفزغح

 1.122- 1.212 1.632 5.33 12 5 اسةلة الصواب والخطأ 1

 1.512- 1.145 1.544 4.21 6 3 أسةلة االختيار من متعدد 5

 
 1.545 1.252 1.212 12.53 15 2 الدرجة الكلية لالختبار

 (35=ن)

 (35=ن)

 (35=ن)
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 اختبار ف  المعيارى واالنوراف الوساب  والمتوسط قيمة وأعل  أقل( 1) جدول من يتضح
 تنوصر التفرطح ومعامالت الصفر, من تمترب اإللتواء معامالت جاءت ويث ,المعرف  التوصيل

 تالميذ من البوث عينة أفراد وتجانس الميم واعتدالية التشتت عدم عل  يدل مما( 7)± بين ما
 . سو اج بموافظة االبتداةية المرولة

 خايساً: انتكافؤ بٍُ يدًىػتٍ انبحث .

 اسية الى المجموعة التجريبية والضابطة وذلك لتحديد الضبطقام الباحث بتقسيم عينة البحث األس

التجريبي المناسب لطبيعة البحث وتحقيق التجانس والتكافؤ بين مجموعتى البحث في القياسات 
في كرة القدم تالميذ المرحمة  االساسية واالختبارات البدنية والميارية واختبار التحصيل المعرفي

 االبتدائية بمحافظة سوىاج .

 (5خذول )

انًزحهت االبتذائُت  دالنت انفزوق نهمُاص انمبهً بٍُ انًدًىػت انتدزَبُت وانعابطت فً انمُاساث االساسُت نتاليُذ

 بًحافظت سىهاج

 القياسات األساسية م
 انًدًىػت انتدزَبُت

 = ٌ (25) 

 انًدًىػت انعابطت

 = ٌ (25 ) 

 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 االنتىاء

 يؼايم

 انتفزغح
ص

- 
ص ع±

- 
 ع±

 1.111- 1.163 1.543 3.11 132.45 3.65 136.26 الطول )سم( 1

 1.434- 1.411 1.222 4.25 32.61 4.33 35.22 الوزن )كجم( 5

 2.667=  7.71، **ػُذ يستىي  2.77=  7.75*يؼُىَت "ث" اندذونُت ػُذ يستىي 

 المبل  للمياس بةالموسو" ت" قيمة ف  معنوية داللة ذات فروق وجود عدم( 2) جدول من يتضح
 من تمترب اإللتواء معامالت جاءت ويث األساسية, المياسات ف  والضابطة التجريبية المجموعة بين

 بين والتكافؤ والتجانس الميم اعتدالية عل  يدل مما( 7)± بين ما تنوصر التفرطح ومعامالت الصفر
 سو اج بموافظة االبتداةية المرولة تالميذ من البوث مجموعت 

 (0ل ) جدو
تاليُذ انًزحهت االبتذائُت داللة الفروق للقياس القبلى بين المجموعة التجريبية والضابطة فى االختبارات البدنية ل

 بًحافظت سىهاج

 االختبارات البدنية م

 انًدًىػت انتدزَبُت

 = ٌ (25) 

 انًدًىػت انعابطت

 = ٌ (25 ) 
 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 االنتىاء

 يؼايم

 انتفزغح
ص

- 
ص ع±

- 
 ع±

 1.535- 1.134- 1.222 1.62 2.42 1.53 2.35 جت  ػ   ج  حث  ء حثمنس ق  ث( 31ح ت     1

 1.622- 1.326 1.425 1.11 1.31 1.12 1.36 ح ت    حثوحب ج  حثخ      ( 5

 1.241- 1.454 1.515 1.55 1.56 1.52 1.45 ح ت    حني حثز ع  ج  حثوقوى  ص ( 7

 2.667=  7.71، **ػُذ يستىي  2.77=  7.75ستىي *يؼُىَت "ث" اندذونُت ػُذ ي

 بين المبل  للمياس الموسوبة" ت" قيمة ف  معنوية داللة ذات فروق وجود عدم( 3) جدول من يتضح
 الصفر من تمترب اإللتواء معامالت جاءت ويث البدنية, االختبارات ف  والضابطة التجريبية المجموعة
 مجموعت  بين والتكافؤ والتجانس الميم اعتدالية عل  يدل مما( 7)± بين ما تنوصر التفرطح ومعامالت

 سو اج بموافظة االبتداةية المرولة تالميذ من البوث
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 (3جدول ) 
تاليُذ انًزحهت داللة الفروق للقياس القبلى بين المجموعة التجريبية والضابطة فى االختبارات المهارية ل

 االبتذائُت بًحافظت سىهاج

 ات المهاريةاالختبار م

انًدًىػت 

 انتدزَبُت

 = ٌ (25) 

 انًدًىػت انعابطت

 = ٌ (25 ) 
 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 االنتىاء

 يؼايم

 انتفزغح

ص
- 

ص ع±
- 

 ع±

1 
متططر فططي خططط 15اختبططار الجططري بططالكرة 

 مستميم )ث(
6.26 1.55 6.52 1.21 1.231 1.222 -1.114 

5 
اختبار الجري بالكرة وول داةرة  قطر ا 

 متر  )ث( 2
11.61 1.31 11.16 1.26 1.456 -1.125 -1.161 

7 
اختبططار تصططويب الكططرة علطط  جططزء موططدد 

 عل  المرمي  )درجة(
1.65 1.35 1.22 1.22 1.652 1.124 -1.525 

 1.262- 1.316- 1.225 3.13 13.54 2.22 13.61 ث )عدد( 75اختبار تمرير  1

 1.123- 1.412- 1.121 1.56 2.14 1.52 2.12 اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م( 2

 2.667=  7.71، **ػُذ يستىي  2.77=  7.75" اندذونُت ػُذ يستىي *يؼُىَت "ث

 بين المبل  للمياس الموسوبة" ت" قيمة ف  معنوية داللة ذات فروق وجود عدم( 3) جدول من يتضح
 الصفر من تمترب اإللتواء معامالت جاءت ويث المهارية, االختبارات ف  والضابطة التجريبية المجموعة
 مجموعت  بين والتكافؤ والتجانس الميم اعتدالية عل  يدل مما( 7)± بين ما تنوصر التفرطح ومعامالت

 سو اج بموافظة االبتداةية المرولة تالميذ من البوث
 (8جدول )

انًزحهت  داللة الفروق للقياس القبلى بين المجموعة التجريبية والضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى لتالميذ

 هاجاالبتذائُت بًحافظت سى

 م
 التحصيل المعرفى
 واألداء المهارى

 انًدًىػت انتدزَبُت

 = ٌ (25) 

 انًدًىػت انعابطت

 = ٌ (25 ) 
 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 االنتىاء

 يؼايم

 انتفزغح
ص

- 
ص ع±

- 
 ع±

 1.253- 1.322- 1.331 1.35 2.22 1.21 5.14 ةلة الصواب والخطأاس 1

 1.265- 1.114- 1.542 1.25 4.12 1.26 4.11 أسةلة االختيار من متعدد 5

 1.115 1.423- 1.111 1.34 12.14 1.23 12.14 الدرجة الكلية لالختبار 

 0.006=  6.61 مستوى عند** ، 0.66=  6.63 مستوى عند الجدولية" ت" معنوية*

 بين المبل  للمياس الموسوبة" ت" قيمة ف  معنوية داللة ذات فروق وجود عدم( 5) جدول من يتضح
 من تمترب اإللتواء معامالت جاءت ويث المعرف , التوصيل اختبار ف  والضابطة التجريبية المجموعة
 بين والتكافؤ والتجانس يمالم اعتدالية عل  يدل مما( 7)± بين ما تنوصر التفرطح ومعامالت الصفر

 سو اج بموافظة االبتداةية المرولة تالميذ من البوث مجموعت 

 سًا: أدوات البحث :ساد

 األجيزة واألدوات المستخدمة فى قياسات البحث.:  -أ

 جياز الرستاميتر لقياس الطول الكمي لمجسم بالسنتيمتر. -

 ساعة ايقاف -افرة           ص -ميزان طبي لقياس الوزن بالكيمو جرام           -

     شريط قياس -كرة قدم واقماع تدريب            -ممعب كرة قدم                    -
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 ( 9مرفق )                 -: االختبارات البدنية : -ب  

 )ث(متر عدو من البدء المنطمق  02اختبار  -

 )م(اختبار الوثب من الثبات  -

 )سم(من الوقوف   اختبار ثني الجذع -

 ( 2مرفق )               -: االختبارات الميارية : -ج    

 )ث(متر في خط مستقيم  22اختبار الجري بالكرة  -

 )ث(متر   4اختبار الجري بالكرة حول دائرة  قطرىا  -

 )درجة(اختبار تصويب الكرة عمى جزء محدد عمى المرمي   -

 )عدد(ث  02اختبار تمرير  -

 )م(رمية التماس ألبعد مسافة اختبار  -

  (0مرفق )      اختبار التحصيل المعرفى )درجة(:  -د   

 مفردة( .7اسئمة الصواب والخطأ ) -

 مفردات( .4أسئمة االختيار من متعدد ) -

 مفردة( .1الدرجة الكمية لالختبار ) -

 :استًاراث استطالع انزأي 

 االختبارات الميارية: -أ

ارة تقييم األداء المياري الخاصة بكرة القدم وذلك من خالل االطالع استم الباحثصمم  .1
Stuart Rook (9100 )(, 90) (9002عزت خيرت ) :عمى بعض المراجع مثل 

(, فتحي المشيش 01( )9102) (, حسن ابوعبده1( )9002(, أحمد حسني )52)
اىيم ابر  (,25( )9000(, مفتى ابراىيم )20( )9009(, مشعل عدي )91( )9002)

حيث حدد الباحث الميارات األساسية التي ليا إرتباط بالمرحمة  (,0)(9000شعالن )
( سنة, تم التوصل ألىم االختبارات المياريو في كرة القدم والتي تقيس 47-44السنية )

الميارات األساسية في كرة القدم وفقًا البرنامج تعميمي المتمايز في تنمية الميارات 
 لقدم لتالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة سوىاج.األساسية في كرة ا
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قام الباحث بتصميم االختبار الميارية وعرضيا عمى الخبراء فى مجال المناىج وطرق   .2
التدريس وفى مجال تدريس وتدريب كرة القدم الخبراء إلبداء أراءىم حول تحديد أىم 

 (.  2االختبارات البدنية والميارية مرفق )

الستمارة عمى السادة الخبراء إلبداء أراءىم حول أنسب االختبارات الميارية تم عرض ا  .3
 (.0المقترحة مرفق )

 المعامالت العممية لالختبارات البدنية والميارية المستخمصة:

 الصدق استمارة االختبارات الميارية في كرة القدم :  -

ختمفتين من أفراد العينة م عمى مجموعتين م21/22/1212 تم تطبيق االختبارات يوم السبت
االستطالعية إحداىما مميزة في الميارات األساسية في كرة القدم واألخرى غير مميزة وبمغ حجم 

تم حساب الصدق لمقياسات البدنية والميارية لتالميذ المرحمة االبتدائية  وقد, تمميذ( 12العينة )
وغير مميزة ولمتحقق من ذلك بمحافظة سوىاج عن طريق الصدق التمييزي بين مجموعة مميزة 

وفيما يمي الفروق بين المجموعتين كما  ,أختبار "ت" المحسوبة ومعامل الصدق التمييزي باستخدام
 .(2جةدول )يظيرىا 

 ( 9خذول )

دالنت انفزوق بٍُ انًدًىػت انًًُشة وانغُز يًُشة فً االختباراث انبذَُت نتاليُذ انًزحهت االبتذائُت بًحافظت 

 (27سىهاج )ٌ= 

 االختبارات البدنية م
 انًدًىػت انًًُشة

 = ٌ (17 ) 

 انًدًىػت انغُز 

 ( 17يًُشة ) ٌ = 

 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 انصذق

 ع ص ع ص انتًُُشي

 1.522 **2.52 1.55 2.44 1.35 5.53 جت  ػ   ج  حث  ء حثمنس ق  ث( 31ح ت     1

 1.525 **5.52 1.14 1.35 1.15 1.52   حثوحب ج  حثخ      (ح ت   5

 1.643 **3.56 1.55 1.45 1.55 2.35 ح ت    حني حثز ع  ج  حثوقوى  ص ( 7

 2.202=  7.71، **ػُذ يستىي  2.171=  7.75*يؼُىَت " ث " اندذونُت ػُذ يستىي 

ثماضحوتل تحي  حثمزموػححل (  رححوم فح  ا  ح  ميثحل ححصح  يل فححم قيمحل     ح2يتضحن جح  رح     

،  1.643حثمميزة  حثعيح  جميحزة فحم حي ت ح  ح  حث  ييحل ، حيحج رح ء  قحي  جؼ جحو حثصح ا حثتمييحز   

(  هححم قححي  ج تفؼححل تصدحح  حثصحح ا  حث حح  ة ػ ححم حثتمييححز تححي  حثمضححتوي   حثم ت فححل جحح  تاجيحح  1.525

 حثم ح ل حيتت ح يل تما فظل صوه د.
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 ( 17خذول )

بٍُ انًدًىػت انًًُشة وانغُز يًُشة فً االختباراث انًهارَت تاليُذ انًزحهت االبتذائُت بًحافظت  دالنت انفزوق

 (27سىهاج )ٌ =

 االختبارات المهارية م

 انًدًىػت انًًُشة

 = ٌ (17 ) 

 انًدًىػت انغُز 

 ( 17يًُشة ) ٌ = 
 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 انصذق

 ع ص ع ص انتًُُشي

1 
متططر فططي خططط مسططتميم 15اختبططار الجططري بططالكرة 

 )ث(
5.21 1.12 2.14 1.21 6.31** 1.531 

5 
متطر   2اختبار الجري بالكرة وول داةطرة  قطر طا 

 )ث(
2.24 1.31 11.25 1.46 6.35** 1.533 

7 
اختبططار تصطططويب الكطططرة علطط  جطططزء موطططدد علططط  

 المرمي  )درجة(
4.61 1.65 1.61 1.26 4.52** 1.233 

 1.215 **2.11 2.41 13.21 1.16 21.31 ث )عدد( 75اختبار تمرير  1

 1.215 **2.15 1.26 2.12 1.22 11.22 اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م( 2

 2.202=  7.71، **ػُذ يستىي  2.171=  7.75*يؼُىَت " ث " اندذونُت ػُذ يستىي 

مل     حثماضوتل تي  حثمزموػل (  روم ف  ا  ح  ميثل ححص  يل فم قي11يتضن ج  ر     

،  1.233حثمميزة  حثعي  جميزة فم حي ت   ح  حثمه  يل، حيج ر ء  قي  جؼ جو حثص ا حثتمييز   

(  هم قي  ج تفؼل تصد  حثص ا  حث   ة ػ م حثتمييز تي  حثمضتوي   حثم ت فل ثتاجي  حثم ح ل 1.215

 حيتت ح يل تما فظل صوه د

 الستمارة تقييم األداء المياري في كرة القدم : الثبات والصدق الذاتي -

( .7قام الباحث بتطبيق استمارة تقييم األداء المياري لكرة القدم عمية عينة استطالعية قواميا ) 
في  تمميذ لحساب الثبات عن طريق اسموب التطبيق واعادة التطبيق لالختبارات البدنية والميارية

م واالعادة يوم الخميس .7.7/.42/4يوم السبت  كرة القدم, حيث تم التطبيق األول
 (00وجدول ) وذلك باستخدام اختبار "ت" ومعامل الثبات بين التطبيقين م.7.7/.77/4

 .يوضح معامالت األرتباط الستمارة تقييم األداء المياري قيد البحث 

 (11خذول )

 بًحافظت االبتذائُت انًزحهت نتاليُذاراث انبذَُت دالنت انفزوق ويؼايم انثباث بٍُ انتطبُك واػادة انتطبُك فً االختب

 (27)ٌ =  سىهاج

 االختبارات البدنية م
 لًُت اػادة انتطبُك انتطبُك األول

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 ع ص ع ص انثباث "ر"

 **3...5 1.22 1.26 6.61 1.25 6.63 جت  ػ   ج  حث  ء حثمنس ق  ث( 31ح ت     1

 **1...5 1.25 1.26 1.61 1.25 1.61 وحب ج  حثخ      (ح ت    حث 5

 **55..5 1.11 1.21 1.23 1.22 1.21 ح ت    حني حثز ع  ج  حثوقوى  ص ( 7

 2.261=  7.71، **ػُذ يستىي  2.793=  7.75*يؼُىَت " ث " اندذونُت ػُذ يستىي 

 7.561=  7.71 ، **ػُذ يستىي 7.444=  7.75*يؼُىَت " ر " اندذونُت ػُذ يستىي 

( ػ    روم ف  ا  ح  ميثل ححص  يل فم قيمل     حثماضوتل تي  حثتس يق 11يتضن ج  ر     

 حػ مة حثتس يق فم حي ت   ح  حث  ييل ،   روم ميثل جؼنويل فم قي  جؼ جا  حثخ    جم  ي   ػ م 

 ح    حي ت   ح  ثتاجي  حثم ح ل حيتت ح يل تما فظل صوه د
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 (12خذول )

دالنت انفزوق ويؼايم انثباث بٍُ انتطبُك واػادة انتطبُك فً االختباراث انًهارَت نتاليُذ انًزحهت االبتذائُت 

 (27بًحافظت سىهاج  )ٌ = 

 االختبارات المهارية م
 لًُت اػادة انتطبُك انتطبُك األول

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 ع ص ع ص انثباث "ر"

 **5...5 1.62 1.21 6.41 1.52 6.43 متر في خط مستميم )ث(15اختبار الجري بالكرة  1

 **....5 1.23 1.55 2.22 1.55 2.24 متر  )ث( 2اختبار الجري بالكرة وول داةرة  قطر ا  5

7 
اختبطار تصططويب الكططرة علطط  جططزء موططدد علطط  المرمططي  

 )درجة(
3.11 2.11 3.35 2.11 1.25 5..21** 

 **5...5 1.51 4.43 12.61 4.31 12.51 ث )عدد( 75رير اختبار تم 1

 **53..5 1.52 1.54 5.53 1.25 5.22 اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م( 2

 2.261=  7.71، **ػُذ يستىي  2.793=  7.75*يؼُىَت " ث " اندذونُت ػُذ يستىي 

 7.561=  7.71 ، **ػُذ يستىي 7.444=  7.75*يؼُىَت " ر " اندذونُت ػُذ يستىي 

( ػ    روم ف  ا  ح  ميثل ححص  يل فم قيمل     حثماضوتل تي  حثتس يق 12يتضن ج  ر     

 حػ مة حثتس يق فم حي ت   ح  حثمه  يل ،   روم ميثل جؼنويل فم قي  جؼ جا  حثخ    جم  ي   ػ م 

 ح    حي ت   ح  ثتاجي  حثم ح ل حيتت ح يل تما فظل صوه د

 التحصيل المعرفي قام الباحث بالخطوات التالية : اختبار -ب

  . تحديد اليدف من االختبار:0

ييدف ىذا األختبار إلى قياس التحصيل المعرفي لتالميذ الصف الخامس األبتدائي لممفاىيم المتضمة 
 لمميارات األساسية في كرة القدم 

 . تحديد المستويات التي يقيسيا االختبار:9

الميذ عينة البحث في ىذا االختبار عمى المستويات األولي من المجال المعرفي أقصر قياس تحصيل ت
 التحميل  –التطبيق  –الفيم  –حسب تصنيف بموم وىي : التذكر 

 . نوع أسئمة األختبار: 2

 ( سؤاًل جاءت في نوعين من األسئمة ىي :.1تضمن األختبار )

 دد.أسئمة األختيار من متع -أسئمة الصواب والخطي  ب -أ

 تعليمات األختبار: -3

تضمن األختبار مجموعة من التعميمات لمساعدة التمميذ في األجابة, وقد روعي في ىذه التعميمات أن 
 تكون سيمة وواضحة, ويتم وضعيا في الصفحة االولي لألختبار التحصيمي.
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 : مفردة لكل الدرجات ووضع األختبار تصحيح طريقة -5

 الدرجة لتكون الصحيحة األجابة حالة في األختبار مفردات من( سؤال) ردةمف لكل واحدة درجة تحديد تم

 ( . درجة 02) لألختبار الكمية

 : المحكمين السادة عمى لألختبار األولية الصورة عرض -1

 عمى األطالع ليم سبق الذين المحكمين السادة عمى عرضو تم المبدئية صورة في األختبار إعداد بعد

 مع وأتساقيا مفرداتو صياغة وصحة األختبار تعميمات وضوح عمى أراءىم أتفقت وقد, التعميمية الوحدة

 .  القدم كرة في التعميمية الوحدة

 : التحصيمي لالختبار االستطالعية التجربة -2

 وتحديد المعرفى التحصيل اختبار وتقنين ضبط بيدف االستطالعية الدراسة باجراء الباحث قام

 قواميا عينة عمى وذلك القدم, كرة فى المعرفى التحصيل اختبار( والثبات لصدقا) العممية المعامالت

عادة م.14/22/127 األحد يوم األساسية العينة وخارج البحث مجتمع من تمميذ( 12)  يوم التطبيق وا 

 :  بيدف وذلك 02/22/1212 السبت

 تحديد زمن االختبار : -أ

%( من تالميذ 32بناء عل  الزمن الذي استغرفه ) توديد الزمن الالزم لألختبار التوصيليوتم 

 دقيمة( تمريباً. 75المجموعة االستطالعية في اإلجابة عن أسةلة, والذي ودد ب )

 حساب ثبات االختبار: -ب

أعتمد الباوث في وساب معامل ثبات األختبار التوصيلي عل  أسلوب التطبيق واعاده التطبيق 
 (  ذه النتاةج17وبين جدول )

 ( 13ل )خذو

دالنت انفزوق ويؼايم انثباث بٍُ انتطبُك واػادة انتطبُك فً اختبار انتحصُم انًؼزفً فً كزة انمذو نتاليُذ 

 (27انًزحهت االبتذائُت بًحافظت سىهاج )ٌ = 

 اختبار التحصيل المعرفى م
 لًُت اػادة انتطبُك انتطبُك األول

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 ع ص ع ص انثباث "ر"

 **5...5 1.45 2.13 2.31 2.12 2.21 اسةلة الصواب والخطأ 1

 **32..5 1.11 1.22 4.61 1.24 4.55 أسةلة االختيار من متعدد 5

 
 **5...5 1.53 2.56 13.21 2.22 13.25 الدرجة الكلية لالختبار

 2.261=  7.71، **ػُذ يستىي  2.793=  7.75*يؼُىَت " ث " اندذونُت ػُذ يستىي 

 7.561=  7.71، **ػُذ يستىي  7.444=  7.75" اندذونُت ػُذ يستىي  *يؼُىَت " ر
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 التطبيق بين الموسوبة" ت" قيمة ف  اوصاةية داللة ذات فروق وجود عدم( 17) جدول من يتضح
 معامالت قيم ف  معنوية داللة ووجود المدم, كرة ف  المعرف  التوصيل اختبار ف  التطبيق واعادة
 صوه د تما فظل حيتت ح يل حثم ح ل ثتاجي  االختبار تثبا عل  يدل مما الثبات

 تم التأكيد من صدق االختبار عن طريق : :صدق االختبار 

 المحتوي(المنطقي )صدق 

يعد األختبار التحصيمي المصمم صادقًا منطقيًا إذا كانت أسئمة األختبار تقيس تحصيل التالميذ  
مية ولمتأكد من ذلك تم عرض األختبار عمى مجموعة لممعمومات التي أحتوى عمييا الوحدة التعمي

 ( .0مرفق ) من األساتذة المتخصصين ) المحكمين ( إلستطالع رأييم في 

 .صالحية مفردات األختبار لقياس الجوانب المعرفية لمميارات األساسية في كرة القدم -

 .األتساق بين األختبار ومحتوى الوحدة التعميمية  مدى  -

 .ة مفردات األختبار لمميارات األساسية مدى صالحي -

  .مدى مالئمة التقدير الكمي لمدرجات ووضوح تعميمات األختبار ودقتيا  -

 وقد أبدى بعض السادة المحكمين أراءىم ومالحظتيم من أىميا :

 .إعادة الصياغة المغوية لبعض بنود األختبار ليتناسب مع التالميذ  -

 .بار نظرًا لعدم وضوحيا تعديل بعض بدائل بنود األخت -

 .تم األخذ بجميع المالحظات وأجريت التعديالت الالزمة في ضوء تمك األراء  -

  صدق التمايز:  

لحستتتتاب صتتتتدق األختبتتتتار قتتتتام الباحتتتتث بحستتتتاب صتتتتدق التمتتتتايز وذلتتتتك عتتتتن طريتتتتق األختبتتتتار عمتتتتى 
األصتمية لمتأكتد ( طالب من خارج عينتة البحتث وليتم نفتس مواصتفات العينتة .1مجموعتين قواميا )

( يوضح معامل الصدق ألختبار 25م وجدول )0/22/1212من صدق األختبار وذلك يوم الثالثاء 
 .التحصيل المعرفي المستخدم في الدراسة

 (14خذول )

دالنت انفزوق بٍُ انًدًىػت انًًُشة وانغُز يًُشة فً اختبار انتحصُم انًؼزفً فً كزة انمذو نتاليُذ انًزحهت  

 (27بًحافظت سىهاج )ٌ=  االبتذائُت

 اختبار انتحصُم انًؼزفً م

 انًدًىػت انًًُشة

 = ٌ (17 ) 

 انًدًىػت انغُز 

 ( 17يًُشة ) ٌ = 
 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت

 يؼايم

 انصذق

 ع ص ع ص انتًُُشي

 1.522 **2.56 1.26 2.41 1.52 11.11 اسةلة الصواب والخطأ 1

 1.216 **4.23 1.24 3.21 1.63 5.21 أسةلة االختيار من متعدد 5

 1.211 **5.53 1.42 11.31 1.22 16.21 الدرجة الكلية لالختبار 

 2.202=  7.71، **ػُذ يستىي  2.171=  7.75*يؼُىَت " ث " اندذونُت ػُذ يستىي 
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 المجموعة بين الموسوبة" ت" قيمة ف  اوصاةية داللة ذات فروق وجود( 11) جدول من يتضح
 الصدق معامل قيمة جاءت ويث المدم, كرة ف  المعرف  التوصيل اختبار ف  مميزة والغير المميزة
 من المختلفة المستويات بين التمييز عل  والمدرة الصدق تؤكد مرتفعة قيمة و  ( 51..5) التمييزى
 صوه د تما فظل حيتت ح يل حثم ح ل ثتاجي 

 حساب معامل السيولة والصعوبة لالختبار :

 والخاطئة الصحيحة تم حساب معامل السيولة والصعوبة ألسئمة األختبار التحصيمي االجابات

:  2.12) بين ما القيم وتراوحت( 2.54) االختبار فى الصعوبة معامالت متوسط جاء حيث, لمتالميذ

 قيم تعتبر وىى( 2.82:  2.04) بين ما القيم وتراوحت( 2.45) السيولة معامالت ومتوسط( 2.44

( 2.24) عن تقل التى المفردة تعتبر حيث( 2.84:  2.24) بين ما وتنحصر والصعوبة لمسيولة مقبولة

 وتراوحت( 2.48) زالتميي معامل متوسط وجاء جدا, سيمة تكون( 2.84) عن تزيد والتى جدا صعبة تكون

( 2.02) عن تمييزىا معامل يقل الذى المفرده تقبل ال حيث مقبولة قيم وىى( 2.82:  2.52) بين ما القيم

 القدم كرة فى المعرفى التحصيل اختبار لمفردات والتمييز والصعوبة السيولة معامل قبول يمكن وبذلك

 الصف الخامس االبتدائي لتالميذ

 ميمي باستخدام أسموب التعميم المتمايز :سابعًا : البرنامج التع

 األىداف المعرفية : -

 أن يذكر التالميذ مراحل الفنية والخطوات التعميمية لميارات كرة القدم   -1

 أن يفرق التالميذ بين االداء الصحيح والخاطئ لميارات كرة القدم   -2

 االساسية ان يفيم التالميذ النواحي القانونية المرتبطة بالميارات   -3

 األىداف الميارية : -

 المدم بوجه – الداخلي المدم بوجه – المدم بباطن) الكرة تمرير مهارة التالميذ يؤدي أن -1
 ( البوث قيد) صويح بشكل(  الخارجي

 (البوث قيد) صويح بشكل بالكرة الجري مهارة التالميذ يتمن ان -2
 الكرة استمبال – بالصدر الكرة امتصاص)  الكرة عل  السيطرة مهارة التالميذ يطبق ان -3

 الكرة استالم -المدم بباطن الكرة استالم - االمامي المدم بوجه الكرة استالم – بالفخذ
  صويح بشكل(  الخارجي المدم بوجه

 األىداف الوجدانية : -

 أن يتعاون التالميذ مع بعضيم البعض في تعمم ميارات كرة القدم  -1

 أنفسيم عند أداء ميارات كرة القدم  ان يثق التالميذ في -2

 ان يشعر التالميذ بالدافعية عند تعمم لمميارات االساسية في كرة القدم  -3
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 أسس وضع البرنامج التعميمي:  -

 أن يتحدى محتوى البرنامج قدرات التالميذ بما يراعي الفرق الفردية ويثير دافعيتيم لمتعمم . -1

يزيد من  التعمم من جانب المتعمم تقوده إلي إتقان ما يتعممو مماخمق بيئة مشوقة لمتعميم و  -2
 دافعيتو لمتعمم .

 ان يتميز البرنامج بالبساطة والتنويع. -3

مراعاة عرض نموذج لكل واجب حركي بالبرنامج عن طريق الصور التوضيحية لألداء  -4
 المياري لتقديم التغذية راجعة لمتالميذ 

ت واإلرشادات التي توضح النواحي الفنية الصحيحة لميارات كرة القدم مراعاة تقديم التعميما -5
 )قيد البحث( وذلك لتالفي االخطاء وتصحيحيا فور ظيورىا

 مراعاة التدرج من السيل إلى الصعب -6

  محتوى الوحدات التعميمية : -

الجري  –تم اجراء مسح مرجعي لمخطوات التعميمية وطريقة األداء الفني لميارة )التمرير 
, (22) (9003يوسف لزام ) السيطرة عمى الكرة ( وذلك من المراجع العممية المتخصصة –بالكرة 

(, أحمد حسني 9100( )52) Stuart Rookستارت رووك (, 90()9002عزت خيرت )
(, مشعل عدي 91( )9002(, فتحي المشيش )01( )9102) (, حسن ابو عبده1( )9002)
(, إبراىيم شعالن 25( )9000(, مفتى ابراىيم )21( )9000) (, ىشام ياسر20( )9009)
 Horst, Wein  (9112( )01)ىروست وين (,02( )9003(, حنفي محمود )0)( 9000)

وقد اسفر ذلك عن التعرف عمى الخطوات التعميمية وطريقة األداء وتم ترتيبيا من السيل إلى 
 الصعب ومن البسيط إلى المركب.

 يذ الوحدات التعميمية :األطار العام لتنف -

( درس 22( أسابيع بعدد )4)تم وضع وتوزيع محتوى الوحدات التعميمية لميارات كرة القدم عمى  
بواقع وحدتان في األسبوع الواحد, وقد تم استخدام الوحدات التعميمية المقترحة )التعميم المتمايز( مع 

الشرح المفظي والنموذج العممي( ) مم باألمرأسموب التع أفراد المجموعة التجريبية, كما تم استخدام
مع أفراد المجموعة الضابطة, وقد روعي عند تنفيذ البرنامج التعميمي باستخدام التعميم المتمايز 

 : المعايير التالية

تم وضع الخطوات التعميمية عمى شكل ميام تعميمية وحركية من خالل أساليب التدريس )التعمم  -1
 لتنافسي ( .التعمم ا –التبادلي 



 

360 
 م0601 يونيو–( 1) العدد –( 600) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

تم تقسيم أفراد المجموعة التجريبية إلى أزواج متقاربة في المستوى المياري في أسموب التعمم  -2
التبادلي بحيث يكون تمميذ مالحظة وتمميذ مؤدية ويتم تبادل األدوار ويمتزم التالميذ بأداء جميع 

 الميام التعميمية.

الواجب الحركي ومشاىدة الصور التوضيحية وقراءة  يوم التمميذ المالحظ والتمميذ المؤدي بقراءة -3
اإلرشادات الفنية ثم يقوم التمميذ المؤدي بأداء الواجب الحركي, والتمميذ المالحظ يالحظ األداء 

 . ( ثم يتم تبادل األدوار8ويعدل وفقًا ورقة المعيار مرفق )

افس مع الزميل )القرين(, كما تم في أسموب التعمم التنافسي يتم وضع الميام التعميمية في شكل تن -4
تقسيميم إلى مجموعات لتحقيق التنافس الجماعي بينيم, حيث تم تنفيذ الواجبات الحركية لمميارات 

 ( 1قيد البحث من خالل التنافس المقارن والجماعي بين التالميذ مرفق )

 يشجع الباحث التالميذ من وقت ألخر ومدح األداء الجيد. -5

 ممجموعة التجريبية والضابطة بواسطة الباحثتم التدريس ل -6

 -انذراست األساسُت :

االبتتتدائي  الختتامس الصتتف قتتام الباحتتث بتطبيتتق الدراستتة االساستتية عمتتى عينتتة البحتتث متتن لتالميتتذ
م وذلتتك وفقتتًا .24/47/7.7م التتى الثالثتتاء .1/44/7.7بمحافظتتة ستتوىاج فتتى الفتتترة متتن األربعتتاء 

 -: لمخطوات التنفيذية التالية

   -: أواًل: القياس القبمى

يجاد التكافؤ  قام الباحث بإجراء القياسات القبمية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وا 
التحصيل  –الميارات األساسية قيد البحث  –بينيما في )التغيرات البدنية الخاصة بكرة القدم 

 م.0/44/7.7الخميس  م حتى يوم.5/22/127 المعرفي( وذلك خالل الفترة من يوم األربعاء

 ثاَُاً : تُفُذ انتدزبت :

السبت   قام الباحث بتنفيذ التجربة عقب انتياء القياس القبمي وذلك في الفتة من يوم  
( وحدة 7( اسابيع متصمة بواقع )4عمي مدي ) م.41/47/7.7م إلي يوم السبت .2/44/7.7

( دقيقة 22)ق( أعمال  ادارية  0إلي )( دقيقة مقسمة 54تعميمية في األسبوع الواحد زمن الوحدة )
دقائق لشرح الجوانب  4( دقيقة لمجزء الرئيسي تم توزيعيا كاالتي )14احماء عام وخاص, وزمن )
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( دقائق, بينما 4التعمم التنافسي( والجزء الختامي ) دقيقة لمتطبيق) التعمم التبادلي, أو 12المعرفية , 
 .دية )التعمم باألوامر( أتبعت المجموعة الضابطة الطريقة التقمي

م والثالثاء .25/47/7.7تم إجراء القياسات البعدية في يومي االثنين  ثالثًا : القياسات البعدية :
الضابطة( في التحصيل المعرفي ومستوى أداء  –م لمجموعتي البحث )التجريبية  .24/47/7.7

 ي.بعض ميارات كرة القدم عمى النحو ما تم إجراؤه في القياس القبم

 -:المعالجات االحصائية 

لمحصول عمى المعالجات  IBM SPSS Statistics 12تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج 
االحصائية )المتوسط الحسابى, االنحراف المعيارى, النسبة المئوية, معامل اإللتواء, معامل 

" لمعينات المستقمة, مربع التفرطح, معامل االرتباط "ر" لبيرسون, اختبار "ت" الفروق, اختبار "ت
 ايتا, حجم التأثير(.

 -ػزض ويُالشت انُتائح :

يتضم  ػ ض حثنت  ذ حثتي ت  حثتوحصو إثيه  ج   ا  حثمؼ ثز   حإلحص  يل ث  ي ي   

 حثتي ت  حثاصو  ػ يه   ا  حث اج   ثك فيم  يتؼ ق  يتفق جغ ط يؼل حث اج،  حث ي يتزه ه فه 

يل حثتؼ ي  حثمتم يز ػ م تنميل حثتاصيو حثمؼ في  تؼط حثمه  ح  ياو أح  حصت  ح  حصت حتيز

حيص صيل فم د ة حث    ثتاجي  حثم ح ل حيتت ح يل تما فظل صوه د،  ت   ثك ج   ا  إر حء 

 حثم   ي   حألتيل في حث ي ص   حث   يل  حث ؼ يل ثمزموػل حث اج،  حث ي يدتمو ػ م :
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 ػزض َتائح انفزض األول :

 (15ذول )خ

 واالختبار انًؼزفٍانمُاساث انبذَُت وانًهارَت دالنت انفزوق بٍُ انمُاص انمبهً وانبؼذي نهًدًىػت انعابطت فً 

 (25نتاليُذ انًزحهت االبتذائُت بًحافظت سىهاج )ٌ = 

 القياسات 
 لًُت انفزق انمُاص انبؼذي انمُاص انمبهً

 "ث"

 انًحسىبت

 َسبت

 ع± -ص ع± -ص ع± -ص انتحسٍ%

  
 البدنية 

جتحح  ػحح   جحح  حث حح ء حثمنس ححق  31ح ت حح   

  ث(
2.42 1.62 6.26 1.53 -1.51 1.31 5.15** 6.55 

 21.54 **12.23 1.15 1.22 1.11 1.52 1.11 1.31 ح ت    حثوحب ج  حثخ      (

 35.46 **14.21 1.21 1.61 1.51 2.16 1.55 1.56 ح ت    حني حثز ع  ج  حثوقوى  ص (

 
 المهارية 

متططر فططي خططط 15اختبططار الجططري بططالكرة 
 مستميم )ث(

6.52 1.21 6.36 1.55 -1.52 1.24 11.11** 2.61 

اختبار الجري بالكرة وول داةرة  قطر ا 
 متر  )ث( 2

11.16 1.26 2.13 1.12 -1.13 1.35 14.51** 11.22 

اختبطار تصططويب الكططرة علطط  جططزء موططدد 
 عل  المرمي  )درجة(

1.22 1.22 4.41 1.22 2.45 1.15 11.56** 122.12 

 32.25 **23.23 1.26 4.56 2.22 15.41 3.13 13.54 ث )عدد( 75اختبار تمرير 

 41.42 **31.21 1.46 2.52 1.61 11.13 1.56 2.14 اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م(

 التحصيل 
 المعرفي

 21.21 **15.25 1.26 5.61 1.15 13.52 1.35 2.22 اسةلة الصواب والخطأ

 22.13 **12.11 1.51 1.21 1.21 5.32 1.25 4.12 أسةلة االختيار من متعدد

 56.45 **12.11 1.25 6.51 1.15 15.54 1.34 12.14 الدرجة الكلية لالختبار

 2.090=  7.71، **ػُذ يستىي  2.764=  7.75*يؼُىَت "ث" اندذونُت ػُذ يستىي 

 

 

0.002.004.006.008.00

متر عدو  75اختبار 
من البدء المنطلق 

 (ث)

اختبار الوثب من 
 (م)الثبات 

اختبار ثني الجذع  
 (سم)من الوقوف 

 االختبارات البدنية  

7.47 

1.31 1.56 

6.96 

1.59 2.16 

 المياس البعدى  المياس المبل  

0
5

10
15
20

اختبار الجري بالكرة 
متر في خط 15

 (ث)مستميم 

اختبار الجري بالكرة 
 2وول داةرة  قطر ا 

 (ث)متر  

اختبار تصويب الكرة 
عل  جزء مودد عل  

 (درجة)المرمي  

ث  75اختبار تمرير 
 (عدد)

اختبار رمية التماس 
 (م)ألبعد مسافة 

   االختبارات المهارية

6.89 
10.06 

1.92 

13.84 

7.14 6.36 
9.03 

4.40 

18.40 
10.03 

 المياس البعدى  المياس المبل  
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( انًتىسػ انحسابً بٍُ انمُاص انمبهً وانبؼذي نهًدًىػت انعابطت فً االختباراث انبذَُت واالختباراث 1شكم )

 بًحافظت سىهاج . البتدائيةا المرحلة لتالميذانًهارَت وانتحصُم انًؼزفٍ 

(  روم ف  ا  ح  ميثل جؼنويل فم قيمل     حثماضحوتل تحي  1(  شكو  15يتضن ج  ر     

حث ي س حث   م  حث ؼ   ث مزموػل حثض تسل فحم حي ت ح  ح  حث  ييحل  حثمه  يحل  حي ت ح   حثمؼ فحي، 

%(  حث ي صحح   35.46% : 6.55   حيححج ت ح ححح  يضحح ل حثتاضحح  فححي حث ي صحح   حث  ييححل جحح  تححي 

%( حيحححج رححح ء  يضححح ل حثتاضححح  فحححي حي ت ححح   حثمؼ فحححي 122.12% : 2.61حثمه  يحححل جححح  تحححي   

%( ثص ثن حث ي س حث ؼ   ثتاجي  ثص ثن حث ي س حث ؼح   فحي حثمهح  ح  حيص صحيل فحي دح ة 56.45 

 حث     ثتاجي  حثم ح ل حيتت ح يل تما فظل صوه د.

 األول : يُالشت َتائح انفزض

 بين( 1.15) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد حث ي ينص ػ م : 

 اداء ومستوى البدني االداء في الضابطة لممجموعة والبعدي القبمي القياسين درجات متوسطات

 المرحمة البعدي لتالميذ القياس لصاح المعرفي والتحصيل القدم كرة في االساسية الميارات بعض

 دائية بمحافظة سوىاج .االبت

لتحقيق صحة الفرض األول لمبحث وصدقو قام الباحث بمقارنة نتائج الفروق بين القياسين  
لمميارات األساسية في كرة القدم  القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في مستوى األداء المياري

بنسب متفاوتة تقل فييا  والتحصيل المعرفي لبعض الميارات األساسية في كرة القدم, وتظير الفروق
نتائج القياس القبمي بدرجة متفاوتة عن النسب المحسوبة لمستوى األداء الميارى والتحصيل 

 المعرفي عن القياس البعدي.

أن ناتج تعمم الميرات االساسية في كرة القدم قد تحسن بشكل  (05ونجد من جدول )
بعدي لممجموعة الضابطة في األداء الميارى طفيف من خالل مقارنة نتائج القياس القبمي والقياس ال

 والتحصيل المعرفي في كرة القدم .

0

20

 الدرجة الكلية لالختبار أسةلة االختيار من متعدد اسةلة الصواب والخطأ

 اختبار التوصيل المعرف 

7.92 
4.12 

12.04 13.52 

5.32 

18.84 

 المياس البعدى  المياس المبل  
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( الجدولية 21.10: 8.28بمغت قيمة )ت( المحسوبة ما بين )وفي القياسات البدنية فنجد 
 ما البدنية القياسات في التحسن نسبة تراوحت حيث, (1.245وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

االختبار المياري في كرة القدم نجد المتوسط الحسابي القبمي في %(, 08.54% : 4.88) بين
وىي أكبر من المتوسط الحسابي في  (4.81)(( ث) مستقيم خط في متر01 بالكرة الجري )اختبار

 حول بالكرة)  اختبار(, وقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي في 6.16القياس البعدي والتي بمغت )

أكبر من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي ( وىي .6..4)(( ث) متر 5 قطرىا  دائرة
 عمى محدد جزء عمى الكرة تصويب اختبار)وقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي في  (,1..9بمغت )

(, 5.52) أقل من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت( وىي 2.11)(( درجة) المرمي

أقل من ( وىي 20.85) ((عدد) ث 21 تمرير اختبار)توسط الحسابي القبمي في وقد بمغ الم
(, وقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي في 28.52المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت )

أقل من المتوسط الحسابي في القياس ( وىي 1.25)( اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م()
وكذلك قيمة )ت( المحسوبة لمقياسات الميارية تراوحت ما بين (, 22.20البعدي والتي بمغت )

وايضًا كما يوضح (, 1.245) ( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية02.12: 22.22)
( نسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي 24جدول )

( وىي 211.21: 1.42) رة القدم حيث بمغت نسبة التحسن ما بينومستوى األداء المياري في ك
  نسب تظير مدي التحسن في القياس البعدي الختبارات الميارية لممجموعة الضابطة

قد بمغت  والخطأ( الصواب )اسئمةوفي التحصيل المعرفي نجد المتوسط الحسابي القبمي في 
وقد بمغ (, 20.41بعدي والتي بمغت )أقل من المتوسط الحسابي في القياس ال( وىي 1.11)

أقل من المتوسط الحسابي ( وىي 5.21) (متعدد من االختيار )أسئمةالمتوسط الحسابي القبمي في 
وكذلك قيمة )ت( المحسوبة الختبار التحصيل المعرفي (, 4.01في القياس البعدي والتي بمغت )

وايضًا  (,1.245ة )ت( الجدولية )( الجدولية وىي أكبر من قيم21.22: 24.14تراوحت ما بين )
( نسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لصالح 24كما يوضح جدول )

: 11.20القياس البعدي ومستوى األداء الميارى في كرة القدم حيث بمغت نسبة التحسن ما بين )

تحصيل المعرفي لممجموعة ( وىي نسب تظير مدي التحسن في القياس البعدي الختبار ال12.12
 الضابطة

التحسن في اتقان بعض ميارات كرة القدم قيد البحث لدي أفراد المجموعة  الباحثويرجع 
الضابطة إلى استخدام أسموب التعمم باألمر, والذي أثر في استجابات التالميذ لعممية التعمم كنتيجة 

مجموعة التجريبية في البيئة التعميمية لمتدريب والممارسة, وكذلك تشابو المجموعة الضابطة مع ال
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من حيث االمكانات والفترة الزمنية لمتعمم, ومعرفة التالميذ لمضمون األداء الخاص بميارات كرة 
القدم ساعد ذلك عمى تكوين صورة واضحة عن ميارات كرة القدم, باإلضافة إلى وجود المعمم الذي 

موذج والشرح المفظي(, وتقديم التغذية الراجعة يعطي فكرة واضحة عن كيفية األداء السميم )الن
لمتالميذ أثناء تنفيذ محتوى الدرس األمر الذ أدي إلى تحسن بعض ميارات كرة القدم قيد البحث 

 (,2) (9004اسماعيل العون )لدي أفراد المجموعة الضابطة, وتتفق ىذه النتيجة مع كل من : 

والتي ( 92( )9105كرارمو أحمد )(, 92( )9002عبد عمى )(, 0) (9001أحمد أمين )
توصمت نتائجيم إلي الطريقة التقميدية والشرح المفظي واألداء العممي باستخدام الطرق التقميدية 
ساىم في التحسن الطفيف لدي طالب المجموعة الضابطة بنسبة أقل بكثير عن طالب المجموعة 

 . التجريبية 

التعمم التقميدي  أن اسموب (9102) ديري عميوتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو 
 تدريس في األساسي الدور يمعب فالمعمم نظرة وجية ليم يراه ما أداء إلى طالبو المعمم )األمري( يدفع

 التمقين من نوعا تعتبر الطريقة فيذه األداء ىذا يتم وكيف الطالب يؤدي ماذا يقرر الذي فيو الحصة

جًا ألي ميارة حركية في ظروف تمكنو من معرفة ارتباط ىذه يشاىد التمميذ نموذ ففييا المباشر
الميارة بباقي الميارات األخرى استطاع إدراكيا بسيولة وعمى ىذا فكمما كان أداء المعمم لمنموذج 
الذي يعرضو لمميارة واضحا من حيث كيفية أدائيا ورف استخداميا, كمما كانت قدرة التالميذ عمى 

الشرح الموجز ألىمية الميارة والنموذج الذي يؤديو المعمم أمام التالميذ استيعابيا أفضل كثيرًا ف
 (04:  11يعتبر الخطوة األولي في التعميم وىي من أىم الخطوات )

 احصائية داللة ذات فروق توجد:  والذي ينص عمىيتحقق الفرض األول لمبحث وبذلك 

 في الضابطة لممجموعة والبعدي بميالق القياسين درجات متوسطات بين( 1.15) داللة مستوى عند

 لصاح المعرفي والتحصيل القدم كرة في االساسية الميارات بعض اداء ومستوى البدني االداء

 االبتدائية بمحافظة سوىاج . المرحمة البعدي لتالميذ القياس
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 عرض نتائج الفرض الثاني :

 (10) جدول
 واالختبار والمهارية البدنية االختبارات فى التجريبية عةللمجمو والبعدى القبلى القياس بين الفروق داللة

 (03=  ن) االبتدائية المرحلة تالميذ المعرفي

 القياسات 
 لًُت انفزق انمُاص انبؼذي انمُاص انمبهً

 "ث"

 انًحسىبت

 َسبت

 ع± -ص ع± -ص ع± -ص انتحسٍ%

  
 البدنية 

جتححححح  ػححححح   جححححح  حث ححححح ء  31ح ت حححح   

 حثمنس ق  ث(
2.35 1.53 5.11 1.53 -2.34 1.62 12.55** 31.2 

 33.2 **21.22 1.11 1.46 1.12 1.52 1.12 1.36 ح ت    حثوحب ج  حثخ      (

 24.3 **6.24 1.52 1.11 1.62 2.55 1.52 1.45 ح ت    حني حثز ع  ج  حثوقوى  ص (

 
 المهارية 

متر في خطط 15اختبار الجري بالكرة 
 مستميم )ث(

6.26 1.55 4.61 1.46 -2.15 1.62 15.52** 31.5 

اختبطططار الجطططري بطططالكرة وطططول داةطططرة  
 متر  )ث( 2قطر ا 

11.61 1.31 6.23 1.33 -3.62 1.22 14.46** 34.6 

اختبطططار تصطططويب الكطططرة علططط  جطططزء 
 مودد عل  المرمي  )درجة(

1.65 1.35 5.24 1.33 6.56 1.22 35.22** 321.5 

 115.3 **24.21 2.21 14.32 2.14 22.22 2.22 13.61 ث )عدد( 75اختبار تمرير 

 24.1 **31.61 1.56 5.26 1.56 12.35 1.52 2.12 اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م(

 التحصيل 
 المعرفي

 111.4 **35.16 1.22 5.26 1.26 12.11 1.21 5.14 اسةلة الصواب والخطأ

 112.1 **12.45 1.11 4.25 1.25 5.25 1.26 4.11 أسةلة االختيار من متعدد

 111.1 **32.56 1.26 13.24 1.43 25.25 1.23 12.14 الدرجة الكلية لالختبار

 2.090=  7.71، **ػُذ يستىي  2.764=  7.75*يؼُىَت "ث" اندذونُت ػُذ يستىي 
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 والمهارية( انًتىسػ انحسابٍ بٍُ انمُاص انمبهٍ وانبؼذٌ نهًدًىػت انتدزَبُت فً انمُاساث انبذَُت 2شكم )
 سوهاج بمحافظة االبتدائية المرحلة لتالميذ المعرفي واالختبار

د فروق ذات داللة معنوية فى قيمة "ت" المحسوبة وجو  (9( وشكل )01يتضح من جدول )
بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في القياسات البدنية والميارية واألخبار المعرفي, حيث 

%(, حيث تراوحت نسبة 21.1% : 14.9تراوحت نسبة التحسن في القياسات البدنية ما بين ) 
%(, اختبار التحصيل المعرفي حيث جاءت 0..19% : 14.8التحسن القياسات الميارية ما بين )

 %( لصالح القياس البعدي لتالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة سوىاج..44نسبة التحسن )

 : مناقشة نتائج الفرض الثاني

 متوسطات بين( 1.15) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجدوالذي ينص عمى :  -

 بعض اداء ومستوى البدني االداء في التجريبية لممجموعة والبعدي بميالق القياسين درجات

 المرحمة البعدي لتالميذ القياس لصاح المعرفي والتحصيل القدم كرة في االساسية الميارات

 االبتدائية بمحافظة سوىاج

لتحقيق صحة الفرض الثاني لمبحث وصدقو قام الباحث بمقارنة نتائج الفروق بين القياسين 
بمي والبعدي لممجموعة التجريبية في القياسات البدنية ومستوى األداء المياري لمميارات األساسية في الق

كرة القدم والتحصيل المعرفي, وتظير الفروق بنسب متفاوتة تقل فييا نتائج القياس القبمي بدرجة 
 س البعدي .متفاوتة عن النسب المحسوبة لمستوى األداء الميارى والتحصيل المعرفي عن القيا

أن ناتج التعمم في الميارات االساسية قد تحسن بشكل ممحوظ من خالل  (01ونجد جدول )
بمغت وفي القياسات البدنية فنجد , مقارنة نتائج القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية

 ,(61..7لية )( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدو 12.11: 4.15قيمة )ت( المحسوبة ما بين )

االختبار الميارى  %(,15.0% : 02.1) حيث تراوحت نسبة التحسن في القياسات البدنية ما بين 
متر في خط مستقيم )ث(( 00)اختبار الجري بالكرة في كرة القدم نجد المتوسط الحسابي القبمي في 

وقد بمغ المتوسط  (,5.42وىي أكبر من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت ) (4.14)

0

50

 الدرجة الكلية لالختبار أسةلة االختيار من متعدد اسةلة الصواب والخطأ
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أكبر من المتوسط وهي  )22.42( ))ث( متر 5 قطرىا  دائرة حول بالكرة ( اختبارالحسابي القبمي في 
 اختبار((, وقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي في 4.10الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت )

لمتوسط الحسابي في أقل من اوهي  )2.48( ))درجة( المرمي عمى محدد جزء عمى الكرة تصويب
 ث 21 تمرير اختبار)وقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي في  ,)8.15( القياس البعدي والتي بمغت

(, وقد بمغ 11.11أقل من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت )وهي  )20.42( ))عدد(
أقل من المتوسط وهي  )1.21( ))م(اختبار رمية التماس ألبعد مسافة (المتوسط الحسابي القبمي في 

(, وكذلك قيمة )ت( المحسوبة لمقياسات المياريو 21.04الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت )
(, وايضًا 1.245( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )04.11: 25.54تراوحت ما بين )

ممجموعة التجريبية لصالح ( نسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي ل24كما يوضح جدول )
 :02.8القياس البعدي ومستوى األداء الميارى في كرة القدم حيث بمغت نسبة التحسن ما بين )

  .للمجموعة التجريبيةوهي نسب تظهر مدي التحسن في القياس البعدي الختبارات المهارية  )012.4

قد بمغت  والخطأ( وابالص )اسئمةوفي التحصيل المعرفي نجد المتوسط الحسابي القبمي في 
وقد بمغ المتوسط (, 21.22أقل من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت )( وىي 8.25)

أقل من المتوسط الحسابي في القياس ( وىي 5.22) (متعدد من االختيار )أسئمةالحسابي القبمي في 
حصيل المعرفي تراوحت ما بين (, وكذلك قيمة )ت( المحسوبة الختبار الت8.18البعدي والتي بمغت )

وايضًا كما يوضح جدول  (,1.245( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )04.24: 21.54)
( نسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي ومستوى 24)

( وىي نسب تظير 222.5: 221.2ن )األداء الميارى في كرة القدم حيث بمغت نسبة التحسن ما بي
 التجريبية مدي التحسن في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي لممجموعة 

كما يرجع الباحث ىذا التحسن في التحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض ميارات كرة القدم 
 متنوعين لمتدريس موبينأس عمى اشتمل حيث التدريس فى والتنويع المتمايز التعميم فاعمية إلي فاعمية إلى

 اشباع من كل تمميذ يمكن مما التنافسي( التعمم -التعمم التبادلي ) وىما البعض بعضيما عن ومختمفين

 التالميذ لدى التشويق واالىتمام من نوعا التالميذ وخمق بين الفردية الفروق ومراعاة الحركية, رغباتيا

 تقسيم يتم حيث لمعممية التعميمية أساسي لتمميذ محورا يعتبر حيث الحركية الميارات تعمم فى والرغبة

 الميام جميع بتنفيذ التالميذ ويمتزم تمميذ مالحظ( – مؤدي )تمميذ أزواج الى التبادلي أسموب فى التالميذ

 نفسو, عمى االعتماد خالل من يتعمم جعل التمميذ إلى ييدف األسموب ىذا أن كما الموضوعة التعميمية

 فى أما التالميذ, لدى والتقويم والمقارنة النقد والتحميل عمى القدرة تنمية إلى باإلضافة اتيالذ جيدىا وكذلك

 مما الزميل مع ومنافسة المجموعة مع شكل منافسة فى التعميمية الميام وضع التنافسي تم التعمم أسموب

 أداء أن حيث وقدارتيم, تيمإمكانيا عمي يتعرفوا حتي بغيرىم أنفسيم لتبديل لمتالميذ الكاممة الفرصة يعطي
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 أداء عمي قدرتو في التمميذ ثقة يعطي الحقيقي الموقف من قريب عممي موقف في الحركية الميارات

 عمي القدرة يتطمب بل جامدا يكون أن فييا األداء ال تتطمب المنافسة أن حيث منفردة, بصورة الميارة

 واتقان وتعمم المعرفي التحصيل زيادة في أسيم مما فةالمختم المعب لمواقف وفقا وتعديمو السموك فى التحكم

 ميارات كرة القدم .

احمد جمال  ,(01( )9191) حسن سمروتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
(, دعاء محمد 01( )9004سعاد عبد اهلل عزت ), (1) (9004بوسي احمد جودة ), (5) (9090)
عمى فاعمية استخدام التعميم المتمايز في التحصيل  (2( )9002, احمد ابو بكر )(05) (9003)

المعرفي وتحسين مستوى أداء بعض الميارات األساسية في الرياضات الجماعية والفردية مقارنة 
 بأسموب التعمم باألمر.

Ioannis Makris  (9191 ) ماكريس لوانيس كل من دراسةوكما تتفق ىذه النتيجة مع  

 Cihad Senturk سياد سنتورك, Annemieke E.  (9102) (01)إي أنيميكي(, 02)

أن  scott (9109( )59)سكوت , Bikić et al. (9101( )00) باكي يت يل, (02) (9101)
استراتيجية التعميم المتمايز من االستراتيجيات التعميمية الحديثة التي توفر فرص تعميم مناسبة لكل 

أسموب حيث يقوم كل تمميذ باختيار األسموب التعميمي  التالميذ حيث يتم فييا تعميم الميارة بأكثر من
 الذي يتناسب مع قدراتو وميولو ورغباتو

ان التعميم المتمايز ييدف الي رفع مستوى جميع الطمبة,  (9002سييمة أبو السميد )وتري 
 وليس الطمبة الذين يواجيون مشكالت في التحصيل, أنو سياسة مدرسية تأخذ باعتبارىا خصائص الفرد

 ( .228:  21) وخبراتو السابقة, وىدفيا زيادة إمكانات وقدرات التمميذ

ان استراتيجية  (9002(, حسن زيتون )9004محمد بالل ), Kelly (9100)ويري 
التدريس التبادلي ىي أحدي االستراتيجيات الحديثة عمى الساحة التربوية والتي تساعد في احداث التعمم 

اط تعميمي يأخذ شكل الحوار بين المعممين والتالميذ أو بين التالميذ لدي التالميذ, وىي تعتبر نش
(, 40: 51) بعضيم البعض, ويعمل المعمم مع التالميذ معا لفيم المادة العممية بحيث يتبادلون االدوار

(02 :021( ,)22  :110) 

أن التعمم التنافسي عممية  (9112) شحاتو حسنBonniess  (9112 ,)بونيسيشير  كما
جتماعية بواسطتيا يوجد شخصان أو اكثر أو جماعتان أو أكثر في موقف معين تجتيد كل منيما في ا

الوصول الي ىدف معين قبل األخرين أو تنال أكبر قسط منو عند الحصول عمية, كما ان التعمم 
ادة دافعية التنافسي يساعد إلى اإلرتقاء بمستوى أداء الميارات الحركية والخططية, كما أنو يؤدي إلى زي
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التالميذ نحو عممية التعمم, األمر الذي يسيم في تكوين اتجاىات ايجابية نحو ممارسة األنشطة 
 ( .22: 21(, )214:  51) المنافسة الرياضية أن

 داللة ذات فروق : " توجد والذي ينص عمى لمبحث يتحقق صحة الفرض الثانيوبذلك 

 لممجموعة والبعدي القبمي القياسين درجات تمتوسطا بين( 1.15) داللة مستوى عند احصائية

 والتحصيل القدم كرة في االساسية الميارات بعض اداء ومستوى البدني االداء التجريبية في

 االبتدائية بمحافظة سوىاج . المرحمة البعدي لتالميذ القياس لصاح المعرفي

 عرض نتائج الفرض الثالث :

 ( 10خذول )

انتدزَبُت وانعابطت نهمُاص انبؼذي فً انمُاساث انبذَُت وانًهزَت واألختبار دالنت انفزوق بٍُ انًدًىػت 

 (57)ٌ =  سوهاج بمحافظة االبتدائية المرحلة لتالميذانًؼزفٍ 

 القياسات

انًدًىػت 

 انتدزَبُت

 = ٌ (25 ) 

 انًدًىػت انعابطت

 = ٌ (25 ) 
 انفزق بٍُ

 انًتىسطٍُ

 َسبت

 انفزق%

 لًُت

 "ث"

 انًحسىبت
 ع± -ص ع± -ص

  
 البدنية 

جتححح  ػححح   جححح  حث ححح ء  31ح ت ححح   

 حثمنس ق  ث(
5.11 1.53 6.26 1.53 1.26 25.12 12.22** 

 **5.42 14.45 1.23 1.11 1.52 1.12 1.52 ح ت    حثوحب ج  حثخ      (

ح ت ححح   حنحححي حثزححح ع  جححح  حثوقحححوى 

  ص (
2.55 1.62 2.16 1.51 1.42 12.44 2.45* 

 
 المهارية 

متططر فططي 15اختبططار الجططري بططالكرة 
 خط مستميم )ث(

4.61 1.46 6.36 1.55 1.26 22.63 12.25** 

اختبططار الجططري بططالكرة وططول داةططرة  
 متر  )ث( 2قطر ا 

6.23 1.33 2.13 1.12 2.11 23.23 2.21** 

اختبططار تصططويب الكططرة علطط  جططزء 
 مودد عل  المرمي  )درجة(

5.24 1.33 4.41 1.22 3.54 52.22 11.35** 

 **13.11 51.24 2.52 2.22 15.41 2.14 22.22 ث )عدد( 75اختبار تمرير 

اختبططار رميططة التمططاس ألبعططد مسططافة 
 )م(

12.35 1.56 11.13 1.61 2.32 23.12 13.25** 

 التحصيل 
 المعرفي

 **12.13 25.24 3.45 1.15 13.52 1.26 12.11 اسةلة الصواب والخطأ

 **11.12 55.64 2.26 1.21 5.32 1.25 5.25 أسةلة االختيار من متعدد

 **12.35 34.15 6.44 1.15 15.54 1.43 25.25 الدرجة الكلية لالختبار

 2.66=  7.71، **ػُذ يستىي  2.77=  7.75*يؼُىَت "ث" اندذونُت ػُذ يستىي 
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ي فً فٍ انمُاساث انبذَُت ( انًتىسػ انحسابً بٍُ انًدًىػت انتدزَبُت وانعابطت نهمُاص انبؼذ3شكم )

 سوهاج بمحافظة االبتدائية المرحلة لتالميذوانًهارَت واالختبار انًؼزفٍ 

وجود فروق ذات داللة معنوية فى قيمة "ت" المحسوبة لمقياس البعدي  (2( وشكل )02جدول )يتضح من 
لمعرفي حيث تراوحت نسبة الفرق بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياسات البدنية والميارية واالختبار ا

% : 71.47%(, والقياسات الميارية تراوحت نسبة الفرق ما بين )9..78% : 41.18لالختبار البدني ما بين )
%(  لصالح المجموعة التجريبية 11.48, حيث جاءت نسبة الفرق ) %(, واختبار التحصيل المعرفي82.72

  لتالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة سوىاج
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 مناقشة نتائج الفرض الثالث :

توجد فروق احصائيا بين متوسطات القياس البعدي لممجموعة والذي ينص عمى : 
)التجريبية, الضابطة( في متوسط درجات التالميذ في األداء البدني ومستوى اداء بعض 

قياس البعدي الميارات االساسية في كرة القدم والتحصيل المعرفي لتالميذ المرحمة االبتدائية لم
 لممجموعة التجريبية.

لتحقيق صحة الفرض الثالث لمبحث وصدقة قام الباحث بمقارنة نتائج الفرق بين القياس  
البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي لممجموعة الضابطة في القياسات البدنية ومستوى األداء 

تقل فييا  في, وتظير الفروق بنفس متفاوتةالميارى لمميارات األساسية في كرة القدم والتحصيل المعر 
نتائج القياس البعدي لممجموعة الضابطة عن النسب المحسوبة لمستوى األداء البعدي لممجموعة 

   .التجريبية 

أن ناتج التعمم في الميارات االساسية قد تحسن بشكل ممحوظ من ( 02ونجد من جدول )
وفي فنجد , لتجريبية والقياس البعدي لممجموعة الضابطةالبعدي لممجموعة ا خالل مقارنة نتائج القياس

 متر 21 )اختبار بمغت المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعديالقياسات البدنية 

من المتوسط الحسابي المجموعة الضابطة في القياس  ( وىو أقل4.22) ((ث) المنطمق البدء من عدو
بمغ المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي  وقد ,(4.14) البعدي والتي بمغت

( وىو أكبر من المتوسط الحسابي المجموعة الضابطة في 2.81) ((م)الثبات من الوثب )اختبار
وقد بمغ المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية في القياس , ,(2.41القياس البعدي والتي بمغت )

( وىو أكبر من المتوسط الحسابي المجموعة 1.48) ((سم) الوقوف من  الجذع ثني )اختبارالبعدي 
االختبار الميارى في كرة القدم نجد المتوسط (, 1.24الضابطة في القياس البعدي والتي بمغت )

 مستقيم خط في متر01 بالكرة الجري) اختبارالحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي في 

توسط الحسابي المجموعة الضابطة في القياس البعدي والتي بمغت وىو أقل من الم (5.42)(( ث)
وقد بمغ المتوسط الحسابي المجموعة  ))ث( متر 5 قطرىا  دائرة حول بالكرة ( اختباروفي (, 4.04)

ىو أقل من المتوسط الحسابي المجموعة الضابطة في القياس و )4.10(التجريبية في القياس البعدي 
وقد بمغ  ))درجة( المرمي عمى محدد جزء عمى الكرة تصويب(اختبار(, في 1.20البعدي والتي بمغت )

ىو أكبر من المتوسط الحسابي و )8.15(المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي 
وقد  ))عدد( ث 21 تمرير)اختباروفي  ,(5.52المجموعة الضابطة في القياس البعدي والتي بمغت )

ىو أكبر من المتوسط و  )11.11(حسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي بمغ المتوسط ال
رمية التماس ( اختباروفي  ,(28.52الحسابي المجموعة الضابطة في القياس البعدي والتي بمغت )
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ىو و  )21.04(وقد بمغ المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي  ))م(ألبعد مسافة 
وكذلك  ,(22.20توسط الحسابي المجموعة الضابطة في القياس البعدي والتي بمغت )أكبر من الم

قيمة )ت( المحسوبة لمقياسات المياريو لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي 
وىذه نسب  (,1.22( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )20.18: 1.12تراوحت ما بين )

 الضابطة.عن لممجموعة  الميارى في القياساتالتحسن في المجموعة التجريبية تظير مدي 

قد بمغ المتوسط  والخطأ( الصواب )اسئمةوفي التحصيل المعرفي نجد المتوسط الحسابي في 
ىو أكبر من المتوسط الحسابي المجموعة و ( 21.22)الحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي 

قد بمغ  (متعدد من االختيار )أسئمة وفي اختبار, (20.41البعدي والذي بمغ ) الضابطة في القياس
ىو أكبر من المتوسط الحسابي و  (8.18)المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي 

وكذلك قيمة )ت( المحسوبة لمقياسات  4.01المجموعة الضابطة في القياس البعدي والذي بمغ )
لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي تراوحت ما بين  التحصيل المعرفي

وىذه نسب تظير مدي ( 1.22( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )21.20: 22.21)
  الضابطة.التحسن في المجموعة التجريبية الختبار التحصيل المعرفي عن لممجموعة 

تجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة تعمم بعض ويرجع الباحث سبب تقدم المجموعة ال
ميارات كرة القدم وفي التحصيل المعرفي إلى التأثير اإليجابي إلى أستخدام التعميم المتمايز)التعمم 

التعمم التنافسي( كأسموب تدريسي شامل يراعي الفروق الفردية ويخمق نوع من التشويق -التبادلي
ميارات الحركية وىذا ما يفقده كثير من األساليب التدريسية األخري حيث واألىتمام لدي التالميذ لتعمم ال

يزيد أسموب التعمم التبادلي من التحصيل المعرفي والحركي من خالل توفير معمم لكل تمميذ حيث يوجد 
تمميذ مؤدي وأخر مالحظ بمثابة معمم في تصحيح األخطاء الفنية فور ظيورىا وتقديم اإلرشادات 

الفنية لمتمميذ المؤدي وذلك من خالل ورقة العمل, ويكمل أسموب التعمم التنافسي ما ينقص والمعمومات 
من أسموب التعمم التبادلي وىو أداء الميارة في موقف تنافسي, وىذا ال يتم إال بوجود منافسة جماعية 

الكرة( في مواقف  السيطرة عمى –الجري بالكرة –بين التالميذ حيث يتم أداء ميارات كرة القدم ) التمرير
  فعمية حقيقية كل ىذا أسيم في تعمم الجانب الميارى والمعرفي في كرة القدم .

(, احمد جمال 03( )9090) حسن سمركما تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
(, دعاء 01( )9004(, سعاد عبد اهلل عزت )3( )9004(, بوسي احمد جودة )2( )9090)

 , أنيميكيIoannis Makris (9191( )02) ماكريس لوانيس, (02( )9003محمد )

عمى Cihad Senturk (9101( )02 )(, سياد سنتورك 9004( )20)  .Annemieke Eإي
ان التعميم المتمايز ىو طريقة تدريس تمبي التنوع في مستويات الميارة وقدرات التالميذ في الفصل 

 . الدراسي الواحد
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 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

أن التعميم المتمايز ىو  (9112)عطية محسن Gangi (9100 ,)جانجى  ويري كل من 
نظام تعميمي يرمي إلى تحقيق مخرجات تعميمية واحدة بإجراءات وعمميات وأدوات مختمفة, كما أنو 
استراتيجية تبين القدرات التعميمية المختمفة لمتالميذ, كما يساعد التعميم المتمايز التالميذ في تمبية 

قوم بتقدم محتوى المنيج بصورة متنوعة يتم من خالليا توصيل الميارات احتياجاتيم المختمفة حيث ي
والمفاىيم والمعمومات المطموب تعمميا إلى التالميذ ويتطمب التعميم المتمايز مشاركة ايجابية من قبل 

 (.015: 14(, )1: 55) التالميذ في عممية التخطيط واتخاذ القرارات وعممية التقييم

توجد فروق احصائيا بين  والذي نص عمى : رض الثالثصحة الفوبذلك يتحقق 
متوسطات القياس البعدي لممجموعة )التجريبية, الضابطة( في متوسط درجات التالميذ في األداء 
البدني ومستوى اداء بعض الميارات االساسية في كرة القدم والتحصيل المعرفي لتالميذ المرحمة 

 تجريبية.االبتدائية لمقياس البعدي لممجموعة ال

 (:حجم التأثير لمبرنامج التعميمي )التعميم المتمايز

 ( 12خذول )

فٍ تًُُت انتحصُم انًؼزفٍ وبؼط انًهاراث حدى انتأثُز نهبزَايح انتؼهًٍُ باستخذاو استزاتُدُت انتؼهُى انًتًاَش 

 االساسُت فٍ كزة انمذو نتاليُذ انًزحهت االبتذائُت بًحافظت سىهاج. 

 
 القياسات

 ( 25انًدًىػت انعابطت ) ٌ =  ( 25ىػت انتدزَبُت ) ٌ = انًدً

 يزبغ

 اَتا

 حدى

 انتأثُز
 انذالنت

 يزبغ

 اَتا

 حدى

 انتأثُز
 انذالنت

 االختبارات
 البدنية 

 ج تفغ 1.55 1.236 ج تفغ 4.41 1.225 جت  ػ   ج  حث  ء حثمنس ق  ث( 31ح ت    

 ج تفغ 2.66 1.225 ج تفغ 4.12 1.242 ح ت    حثوحب ج  حثخ      (

 ج تفغ 1.12 1.211 ج تفغ 1.22 1.654 ح ت    حني حثز ع  ج  حثوقوى  ص (

 االختبارات
 المهارية 

متطططر فطططي خطططط 15اختبطططار الجطططري بطططالكرة 
 مستميم )ث(

 جتوصظ 1.61 1.535 ج تفغ 4.12 1.211

اختبار الجطري بطالكرة وطول داةطرة  قطر طا 
 متر  )ث( 2

 جتوصظ 1.26 1.211 ج تفغ 3.54 1.522

اختبار تصويب الكرة عل  جزء مودد عل  
 المرمي  )درجة(

 ج تفغ 1.22 1.554 ج تفغ 4.54 1.252

 ج تفغ 1.42 1.252 ج تفغ 5.44 1.262 ث )عدد( 75ر تمرير اختبا

 ج تفغ 3.35 1.226 ج تفغ 6.54 1.225 اختبار رمية التماس ألبعد مسافة )م(

 االختبار 
 المعرفي

 ج تفغ 4.52 1.214 ج تفغ 5.12 1.251 اسةلة الصواب والخطأ

 ج تفغ 1.32 1.552 ج تفغ 4.55 1.241 أسةلة االختيار من متعدد

 ج تفغ 5.32 1.235 ج تفغ 11.22 1.253 الدرجة الكلية لالختبار

 يزتفغ 7.14ظؼُف ، أكبز يٍ  7.79* يزبغ اَتا = ألم يٍ 

  يزتفغ 7.2يتىسػ ،  7.5ظؼُف ،  7.2*حدى انتأثُز = 
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اختبار الجري بالكرة 
وول داةرة  قطر ا 

 (ث)متر   2

اختبار تصويب 
الكرة عل  جزء 

مودد عل  المرمي  
 (درجة)

ث  75اختبار تمرير 
 (عدد)

اختبار رمية التماس 
 (م)ألبعد مسافة 

 االختبارات المهارية  

0.61 0.76 1.97 1.47 
3.38 4.09 3.54 4.84 5.44 6.84 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 

فٍ تًُُت انتحصُم انًؼزفٍ وبؼط ( حدى انتأثُز نهبزَايح انتؼهًٍُ باستخذاو استزاتُدُت انتؼهُى انًتًاَش 4شكم )

 انًهاراث االساسُت فٍ كزة انمذو نتاليُذ انًزحهت االبتذائُت بًحافظت سىهاج.

ير لمبرنامج التعميمي باستخدام استراتيجية التعميم ( حجم التأث5جدول ) (01جدول )يتضح من 
المتمايز في تنمية التحصيل المعرفي وبعض الميارات االساسية لتالميذ المرحمة االبتدائية 
بمحافظة سوىاج, فى االختبارات البدنية جاء بمقدار مرتفع  لممجموعة التجريبية, حيث جاءت 

وتراوحت قيم مربع ايتا ما  .8..مرتفعة اكبر من ( وىى قيم 1.14:  4.22قيمة حجم التأثير )
, وفي االختبارات الميارية جاء بمقدار مرتفع  41..( وىى قيم أكبر من 919..:  601..بين )

( وىى قيم مرتفعة اكبر من  6.81,  1.01لممجموعة التجريبية, حيث جاءت قيمة حجم التاثير ) 
, وفي 41..( وىى قيم أكبر من 987..:  892..وتراوحت قيم مربع ايتا ما بين )  .8..

جاء بمقدار مرتفع  لممجموعة التجريبية, حيث جاءت قيمة حجم التاثير  اختبار التحصيل المعرفى
( وىى قيمة أكبر من 981..وجاء مربع ايتا ) .8..( وىى قيمة مرتفعة اكبر من 99..4)

دل عمى التأثير االيجابى , وجاءت جميع القيم أكبر من قيم المجموعة الضابطة مما ي41..
وفاعمية البرنامج التعميمى باستخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تنمية التحصيل المعرفي وبعض 

 الميارات االساسية لتالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة سوىاج

 ويرجع الباحث ذلك نتيجة استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تعميم بعض الميارات
لتالميذ المرحمة االبتدائية, األمر الذي أدي إلى زيادة كفاءة  االساسية وتنمية التحصيل المعرفي

 وفاعمية عممية التعميم والتعمم 

( 9090(, احمد جمال )03( )9090) حسن سمروىذا ما يفق مع نتائج دراسة كل من 
دعاء محمد  (,01( )9004(, سعاد عبد اهلل عزت )3( )9004(, بوسي احمد جودة )2)
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 , أنيميكيIoannis Makris (9191( )02) ماكريس (, لوانيس02( )9003)

ان Cihad Senturk (9101( )02 )(, سياد سنتورك 9004( )20)  .Annemieke Eإي
التعميم المتمايز يقوم عمى مبدأ رئيسي وىو أن التعمم لجميع التالميذ بغض النظر عن مستوى 

 األكاديمية قدراتيم في مختمفين طالب تحوي صف غرفة كل أن ترضيف ميارتيم أو خمفياتيم, وىو

. لدييم لمتعمم التحفيز ودرجات وتجاربيم المعرفية وخمفيتيم واىتماماتيم وشخصياتيم التعمم وأنماط

 . عينو الصف في المختمفة القدرات ذوي التالميذ تدريس عممية, أساسي بشكل, المتمايز التعميم يمثل

 : االستنتاجات

 جمع وأدوات عينة حدود وفي المستخدم المنيج ضوء في الدراسة ىذه نتائج من انطالقاً 

 : الباحث استخمص البيانات

استخدام التعميم المتمايز يؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى التحصيل المعرفي ومستوى اداء بعض  .1
 ميارات كرة القدم )قيد البحث( .

وتحسين  المعرفى التحصيل في باألوامر التعمم سموبأ من فاعمية التعميم المتمايز أكثر .2
 بعض ميارات كرة القدم ميارات )قيد البحث( . أداء مستوى

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط القياسين البعدين لممجموعتين التجريبية والضابطة   .3
 في المتغيرات )قيد البحث( لصاح المجموعة التجريبية.

بعدي عن القياس القبمي لممجموعة التجريبية أعمى من نسب تحسن نسب تحسن القياس ال .4
 المجموعة الضابطة في المتغيرات )قيد البحث(.

 :التوصيات 

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي:

تزويد أعضاء ىيئة التدريس بدليل إرشادي يوضح فاعمية التعميم المتمايز, ومراحمو وكيفية  .1
 س وكيفية بنائواستخدامو في التدري

 اجراء دراسات مشابية باستخدام التعميم المتمايز ومعرفة تأثيره عمى الرياضات األخرى .2

 تطبيق استراتيجية التعميم المتمايز في كرة القدم في مراحل تعميمية اخري . .3

توفير التدريب المالئم لمعممين التربية الرياضية  بالمدراس عمى كيفية التدريس وفق  .4
 تراتيجية التعميم المتمايز من خالل عقد الندوات والدورات التدريبية .اس
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تدريب طالب كمية التربية الرياضية عمي كيفية تطبيق استراتيجية التعميم المتمايز ضمن  .5
 طرق التدريس ألنيم سيصبحون مربي ومعممي المستقبل.

 : المراجع

 أواًل: المراجع بالغة العربية :

 (, مركز الكتاب لمنشر, القاىرة.47-9كرة القدم لمبراعم واألشبال ) ( :9000ن )ابراىيم شعال   .1

 معمم التربية الرياضية, دار الكتب, القاىرة . (:9115)أبو النجا أحمدعز الدين  .2

اثر استخدام اسموب التعمم المتمايز عمى تعمم بعض الميارات  :  (9002احمد ابو بكر احمد )  .3
ة اليد لدي طالب المرحمة االعدادية بمحافظة االساسية في كر 

 القميوبية, رسالة ماجستير, كمية التربية الرياضية, جامعة بنيا .

أثر استخدام ثالثة اساليب تدريسية األمري والتدريبي والتبادلي عمى  :   (9001أحمد أمين محمد )  .4
وث تعمم ميارة التمرير في الكرة الطائرة, مجمة جامعة مؤتو لمبح

 , العدد الثاني, األردن .14والدراسات, مجمد 

أثر استراتيجيات التعميم المتمايز لتدريس األحياء عمى تنمية ميارة  :  (9090أحمد جمال بحيري )  .5
الطالقة لدي طالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية, 

 رسالة ماجستير, المممكة العربية السعودية .

رابطة األندية المحترفة المصرية لكرة القدم, دار الوفاء لدنيا  :  ( 9002ني خميل )أحمد حس  .6
 الطباعة والنشر, اإلسكندرية .

اثر استخدام استراتيجيتي التدريس ) األمري والتبادلي( في تحسين  (:9004سعود العون ) اسماعيل  .2
, مجمد األداء الحركي والمياري في كرة السمة, مجمة جامعة النجاح

 (, نابمس, فمسطين.8) 11

تأثير استراتيجية التعميم المتمايز وفق الذكاءات المتعددة عمي تعمم  ( :9004بوسي احمد جودة )  .5
بعض ميارات اليوكي لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات, 

 جامعة اإلسكندرية .

, 2الفكر ناشرون وموزعون, ط المنيج المدرسي المعاصر, دار ( :9002جودت أحمد سعادة )  .2
 عمان .

األعداد المياري لالعبي كرة القدم )النظرية والتطبيق(, الطبعة  ( :9002حسن السيد ابو عبده )  .11
 الثامنة, مكتبة األشعاع الفنية, األسكندرية .
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 القاىرة التعميم والتدريس من منور النظرية الوقائية, عالم الكتب, ( :9002حسن حسين زيتون )  .11

 

, دار 4ط العربي, العقل وصناعة الحديثة والتعمم التعميم استراتيجيات : (9002شحاتة ) حسن سيد  .12
 المصرية, القاىرة.

 كرة القدم لمناشئين, دار الفكر العربي, القاىرة . ( :9003حنفي محمود مختار)  .13

المناىج المدرسية, عالم الكتب الحديث  التعميم المتمايز وتصميم (:9002خير سميمان شواىين )  .14
 لمنشر والتوزيع, االردن .

تأثير التعمم المتمايز عمى التحصيل المعرفي وميارات النجمة  (:9003دعاء محمد كمال )  .15
األولي في السباحة التوقيعية, المجمة العممية لمتربية البدنية وعموم 

 ة السادات   جامعة مدين -الرياضة كمية التربية الرياضية 

التعميم المتمايز وأثره عمى تعمم بعض الميارات االساسية لدي  ( 9102) سعاد عبد اهلل عزت  .16
الناشئات في كرة السمة , مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية 

 الرياضية , جامعة اسيوط .

بة كرة القدم, دار االستثمار االستراتيجي لمموارد البشرية في لع ( :9090سعد عمى العنزي )  .12
 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع, بغداد

تأثير إستراتيجية التعميم المتمايز عمى دافعية اإلنجاز وأداء بعض  (:9090سمر حسن احمد )  .15
ميارات المعب بالوجو المعكوس لممضرب فى ىوكي الميدان, 

لمبنات المجمة العممية لعموم وفنون الرياضة كمية التربية الرياضية 
 بالجزيرة.

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين, ديبونو لمطباعة  (:9002سييمة أبو السميد )  .12
 والنشر والتوزيع, عمان .

تطبيقاتو(, عالم الكتب  –استراتيجياتو  –التعمم التعاوني )أسسو  ( 9115) سناء محمد سميمان  .21
 لمطباعة والنشر, القاىرة .  

 المعمم واستراتيجيات التعميم الحديث, دار اسامة لمنشر, عمان . ( :9004عاطف الصيفي )  .21

تدريب لمكفاءة  ..0ميكانيكا تدريب وتدريس العاب القوى ) (9112)عبدالحميد عبدالرحمن  .22
 الفسيولوجية والميارية (, مركز الكتاب لمنشر, القاىرة .

األمري( في تعمم وتحسين  –تأثير استخدام أسموبي التعمم )التبادلي  ( :9105) عبد عمى الفرطوسي  .23
, .7انجاز ميارة القفز العالي, مجمة كمية التربية األساسية, المجمد 

 , العراق.86العدد 
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 اإلسكندرية, الموسوعة الفنية لكرة القدم, دار الوفاء لدنيا الطباعة ( :9105) عزت خيرت يوسف  .24

الجودة الشاممة والجديد في التدريس, دار صفاء لمنشر والتوزيع,  (9112)عمى بن محسن عطيو  .25
 , عمان.7ط

, دار فالوفاء لدنيا الطباعة 4استراتيجيات التدريس الفعال, ط (:9002عفاف عثمان عثمان)  .26
 والنشر, االسكندرية .

ى اقتصاد المعرفة في ظل مناىج التربية الرياضية القائمة عم (:9002عمي محمود ديري  )  .22
تحديات الحاضر والمستقبل في القرن الحادي والعشرين وتطبيقاتو, 

 األردن ., مركز جنة لمخدمات الطالبية , إربد,

التوجيو واالنتقاء الفني في كرة القدم , دار الكتب الوطنية ببنغازي  :(9002فتحي الميشيش يوسف)  .25
 ليبيا. –

األسموب الحر( عمى  –تأثير اساليب التعمم )األسموب االمري  : (9002كرارمو أحمد )  .22
سنة,  40-41عممية انتقال أثر التعمم الحركي لدي الفئة العمرية 

 , جامعة البويرة, الجزائر.48, العدد .4مجمة المعارف, المجمد 

عميم والتعمم تنويع التدريس في الفصل دليل المعمم لتحسين طرق الت (:9003كوثر حسين كوجك )  .31
مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في  في دراس الوطن العربي,

 الدول العربية, بيروت.

المعمم االستراتيجي اختيار االستراتيجية المناسبة لكل درس استنادًا  (:9112) الجيوسي بالل محمد  .31
إلى البحث العممي, مكتبة التربية العربية لدول الخميج, الرياض , 

 ة العربية السعودية .المممك

تأثير استخدام التعمم المتمايز عمى تعمم بعض مسابقات الميدان  (:9090محمد عادل عبد اهلل )  .32
والمضمار لتالميذ الحمقة األولي من التعميم األساسي, رسالة 

 ماجستير, كمية التربية الرياضية, جامعة بنيا.

ام استراتيجية التعمم المتمايز عمى تعمم سباحة الزحف فاعمية استخد ( :9090مروة عباس محمد )  .33
عمى البطن لممبتدئات , ماجستير , كمية التربية الرياضية , جامعة 

 الزقازيق . 

ميارات كرة القدم وقوانينيا, دار أسامة لمنشر والتوزيع, عمان,  ( :9009مشعل عدي النمري )  .34
 األردن .

المرجع الشامل في التدريب الرياضي, دار الكتاب الحديث, القاىرة  ( :9000) مفتي ابراىيم حماد  .35
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. 

المدخل الى طرق تدريس التربية الرياضية, ماىي لمنشر والتوزيع  ( :9002ميرفت عمي خفاجة )  .36
 وخدمات الكمبيوتر, اإلسكندرية.

 دار الفكر العربي, القاىرة .المدرب والتدريب مينو وتطبيق,  ( 9000نبيمة احمد عبدالرحمن)  .32

 
 

تمرينات خاصة لتطوير دقة األداء الحركي والميارى لالعبي كرة  ( :9000ىشام ياسر حسن )  .35
 القدم , مركز الكتاب لمنشر, القاىرة .

تدريب, دار الخميج  –الميارات األساسية في كرة القدم : تعميم  ( :9003يوسف لزام كماش )  .32
 ع, عمان.  لمنشر والتوزي

 

 ثانيا : المراجع االجنبية : 
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1114. doi: 22.21110/eurasia.1224.21025a   
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Investigation of Impacts of Differentiated Instruction 

Applied in a Primary School in Attitudes of Students 

towards the Course Cypriot Journal of Educational 

Sciences, v20 n1 p581-424  
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: 
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Differentiated Instruction Using Multiple Intelligences 
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master s thesis, University of Wisconsin, Stout  
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Common Literacy Struggle With College Students : 

Using The Reciprocal Teaching Technique, Journal Of 

Reading And Learning, 51(1.) 

Gruenbaum,E, 

(9109): 

45.  

Developing youth foot ball players, United States of 

America. 

 

Horst , Wein (9112): 46.  

Reciprocal Teaching In a Regard Or Primary School Kelly, M, (9100):   42.  

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02366
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Classroom , The University Of Auckland v88 n2  

Effects of Participation in Athletics on Academic 

Performance among High School Sophomores and 

Juniors, The Faculty of the School of Education 

Liberty University, June 1228. 

Lee S. Sitkowski 

(9111): 

45.  

The Differentiated Didactic Approach to Teaching the 

Arts (D.D.A.T.A.) in Special Education and Positive 

Psychology, Athens, Greece. DOI: 

22.5104/psych.1212.225204 PDFHTMLXML 

411Downloads 2,154ViewsCitations 

https://scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperi

d=11025 

Ioannis Makris(9191) 

: 

42.  

The Comparative Effect Of Using Competitive And 

Cooperative Learning On The Oral Proficiency Of 

Ltania Introvert and Extrovert EFI Learners Journal 

Of Language Teaching and Research, 5(0), 544-444 

Marashi&Dibah(9102

): 

51.  

Reciprocal teaching Strategy Hanbout, Retrieved 

January,2,1221, From National Behaviour Support 

Service: WWW. Nbss.ie  

.Navan,Education 

Centre  (9102) : 

51.  

The Effectiveness Of Differentiated Instruction In The 

Elementary Mathematics Classroom, Dissertation, 

Ball State University. 

Scott, Brain E (9109): 52.  

222 multi – skill sports games (222 drills) ,New York  Stuart Rook (9100)  53.  
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