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فاعمية  استخدام الرحالت المعرفية عمي تنمية بعض مهارات التدريس لدي 
 الطالبات بكمية التربية الرياضية

 د/سيد فتح اهلل
 

 أواًل: مقدمة ومشكمة البحث:
لقد شيد العقد األخير من القرن الماضى والسنوات الماضية من القرن الحالى العديد         

فى مجال التربية والتعميم , وخاصة ما يتصل منيا بإستثمار من األفكار الجديدة  والمبتكرة 
اإلمكانات التى توفرىا تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت , مثل التعمم اإللكترونى , والتعمم 
المتنقل , والتعمم عبر اإلنترنت  وغيرىا من العناوين التى تبرز مدى اإلىتمام التى تحظى بو 

 فكار الجديدة لتطوير أساليب التدريس .التقنيات الحديثة فى دعم األ
إلى الفوائد التربوية التى تحدث من استخدام التكنولوجيا التعميمية فى التدريس إذ أنيا تجعل 
التعميم محسوسا كما تثريو وتجعمو حيويا وأيضا تزيد من االىتمام بالمتعممين ومراعاة الفروق 

 (33:  28الفردية بينيم .)
ستمر لمتكنولوجيا وتطبيقاتيا يعتبر أمرًا ميمًا إذا ما أريد بو إستغالل فرص والتطوير الم       

توزيع التعمم فإنو يمكن اإلستمرار فى دعم التكنولوجيا المصممة بصورة خاصة لتأكيد النماذج 
المتزايدة من التفاعل , وبصورة ّاخرى يمكن القول إن تطوير ىذه التكنولوجيا لخدمة أىداف 

سيعضد من قدرتيا عمى ربط التفاعالت بين التالميذ , والحصول عمى  تربوية مناسبة
 (39:  30المصادر التعميمية .)

إلى أن تكنولوجيا التعميم لعبت دورًا ىامًا فى تحديث عممية التدريس لتحقيق تعمم فعال 
سوف ولتحقيق أكبر قدر من النتائج التعميمية المرغوبة , حيث أن التطبيق الواعى لمتكنولوجيا 

يزيد من إنتاجية العممية التعميمية ويحرر المعمم من األعمال الروتينية , ويضع المتعمم فى 
ستخدام الحواس .)  (130: 20مواقف تحفزىم عمى التفكير وا 
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إلى أن تقنيات التعميم ال تقف عند حد ااّلالت واألجيزة , بل أصبحت ترتبط بجميع عناصر 
جراءات تنفيذية  العممية التعميمية من معمم ومتعمم وأىداف ومحتوى تعميمى وأساليب تقويم وا 

لمعممية التعميمية , فكان لمتقنيات التعميمية دورىا فى رفع كفاءة العممية التعميمية من خالل حل 
الكثير من المشكالت التعميمية مثل مشكمة التدفق المعرفى ومواجية ثورة إنفجار المعمومات , 

 (20:  30لمتعممين , ومشكمة الفروق الفردية بين المتعممين .)ومشكمة الزيادة فى أعداد ا
 

أن توظيف اإلنترنت فى العممية التعميمية يتمثل فى تقديم المنيج والتدريس لمتالميذ فى صورة 
برنامج تعميمى منشور عمى األنترنت أو صفحة تعميمية عمى اإلنترنت تستخدم كمصدر 

عزيزى لمتعمم الصفى ويمكن الدخول عمى ىذه الصفحة اساسى فى التعميم والتعمم أو كمصدر ت
من قبل التالميذ , ويمكن أن يحتوى البرنامج أو الصفحة الموجودة عمى اإلنترنت عمى 
معمومات عن المقرر كمفردات المحتوى وممخصات الدروس والتمرينات والمراجع والتعرف 

ة عمى اإلنترنت ذات الصمة بمعد الصفحة , إلى جانب الربط بالمصادر والمواقع المختمف
بطبيعة المقرر , ومع تطور أداء إنشاء الصفحات عمى اإلنترنت , أصبح بإمكان المعمم بناء 
مواقع وصفحات لتوجيو التالميذ من خالليا , وىذا يجعل من السيل تحديث المعمومات 

التغيير السريع  المتضمنو بيا ويكون التدريس بواسطة اإلنترنت قابل لمتعديل والتطوير لمواكبة
 (196:  17فى المعمومات الدراسية .)

أن االتجاىات التربوية الحديثة تؤكد عمى ضرورة إيجاد أفضل الطرق لتوفير تعميمية تفاعمية 
مناسبة لجذب إىتمام المتعممين , وحثيم عمى التعمم وتبادل ااّلراء والحوار فال يكون متمقيًا 

وباحثًا عن المعمومة والمعرفة بكل الوسائل الممكنة  لممعمومات فقط بل مشاركًا إيجابياً 
ومستخدمًا مجموعة من اإلجراءات العممية تحت إشراف مدرسو وتقويمو، وتعد عممية دمج 
تقنيات المعمومات ممثمو بالحاسوب واالنترنت والوسائط المتعدده بالعممية التدريسية من أنجح 

التعمم والتعميم بما يحقق احتياجات واىتمامات الوسائل إليجاد ىذه البيئات الثرية بمصادر 
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المتعممين ، وتعزيز دافعيتيم من جية، وخدمة العممية التعميمية واالرتقاء بمخرجاتيا من جية 
 (26:  3ّاخرى.)
ومن اإلستراتيجيات الحديثة التى تساعد فى تحسين عممتى التعميم والتعمم , وجعل        

يجابية فى الحصول عمى المعمومة من خالل نشاطاتو وتفاعمو ىى  المتعمم أكثر نشاطًا وا 
إستراتيجية الرحالت عبر الويب , فيى واحدة من التوجيات الحديثة لتحقيق التعمم الفعال 
والنشط فى العممية التعميمية , كما أنيا تنسجم مع الدور الحديث لممعمم بكونو مرشدًا وموجيًا 

 ة ومصدرىا .لمعممية التعميمية ال ناقاًل لممعرف
وقددددددد إكتسددددددبت الددددددرحالت المعرفيددددددة عبددددددر الويددددددب كإسددددددتراتيجية تعميميددددددة موجيددددددو فددددددى        

الدددددتعمم مدددددن خدددددالل شدددددبكة اإلنترندددددت إىتمامدددددًا كبيدددددرًا مدددددن المدددددربيين , وىدددددى يمكدددددن أن تكدددددون 
وسددددديمة فعالدددددة لتنظددددديم مدددددوارد اإلنترندددددت ومسددددداعدة المتعممدددددين عمدددددى إكتسددددداب معرفدددددة جديددددددة 

 (13:  29الموجيو .) من خالل بيئة التعمم
وتعتبدددددددر الددددددددرحالت المعرفيدددددددة نمطددددددددًا تربويددددددددًا بنائيدددددددًا حيددددددددث تتمحدددددددور حددددددددول المددددددددتعمم        

الرحددددال والمستكشددددف , وتسدددداعد عمددددى تحقيددددق أىددددداف تعميميددددة محددددددة مسددددبقًا ومخططددددًا ليددددا 
بعنايددددة , كمددددا تقددددوم بتشددددجيع العمددددل التعدددداونى , وتبددددادل ااّلراء واألفكددددار بددددين التالميددددذ وذلددددك 

 (234:  27يمنع العمل الفردى.)ال
أن الرحالت المعرفية عبر الويب تتفق كإستراتيجية تعميمية مع األسس والمبادئ التى يقوم 
عمييا المدخل البنائى فى التصميم التعميمى , فمن خصائص ىذا المدخل أنو يتمركز حول 

ى ليا والتأكيد عمى المتعمم , ويؤكد عمى بناء المتعمم لممعرفة بنفسو ورفض التمقى السمب
المشاركة النشطة لممتعمم فى عممية التعمم وربط معارفو الجديدة بخبراتو ومعارفو السابقة , 
والتأكيد عمى العمل الجماعى مع اإلعتراف بذاتية المتعمم , وجعمو واعيًا بدوره ومسئوليتو 

يجية الرحالت المعرفية الفردية , وأن تكون ميام التعمم واقعية وذات معنى , وبذلك تعد إسترات
إحدى إستراتيجيات التعمم التى تتوافر فييا أسس الفكر البنائى ومبادئو من حيث أنيا تستيدف 
نتاجيا بنفسو بداًل من نقميا إليو , كما أن تنفيذ  تدريب المتعمم وتشجيعو عمى بناء المعرفة وا 

كتساب خ برات جديدة , فتنتظم ىذه التمميذ لخطوات اإلستراتيجية يمكنو من إكتشاف معارف وا 
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الخبرات فى اإلطار الموجود لديو بالفعل , لتؤدى إلى إبداع تراكيب معرفية جديدة تساعده 
عمى إعطاء معنى لخبراتو التى مر بيا , وكمما مر المتعمم بخبرات جديدة حدث تعديل 

 (130:  25لممنظومة المعرفية الموجودة لديو.)
 ثانيًا: مشكمة البحث:

من ىذا الجيل فى استخدام التقنيات الحديثة وسيولة  النظر إلى قدرات الطالباتب       
إستخداميم ليا مما سيسييل ليم فيم إجراء عممية البحث , وبالنظر إلى حجم المعمومات 
المتزايد عمى شبكة اإلنترنت , فإنو ليس من السيل عمييم إجراء عممية البحث دون التشعب 

بعد عن محور اإلىتمام والبحث , مما يؤدى إلى تشتت جيد فى موضوعات بعيدة كل ال
نطالقًا من ذلك جاءت الحاجة إلى تطوير  الطالبات فى البحث عن المعمومة المطموبة , وا 

وتحوليم الى  WebQuestsنماذج تعميمية محددة وأساليب موجيو مثل الرحالت المعرفية 
 جيل مميز فى إستخدام التكنولوجيا  .

ظير ميارات التدريس من خالل الفيديوىات والرسومات وبذلك ي  انالباحث  ويجد        
فإنيا فإنيا تجذبيم لإلبحار واإلستمتاع والتشوق لممشاىدة والتطبيق بعد ذلك مما يؤدى الى 

 الوصول الى معرفة األداء بسرعة .
ريس و الرحالت المعرفية عبر الويب تعكس الفكر التكنولوجى الحديث فى التد       

المعاصر الذى يعتمد عمى أحدث تقنيات العصر كمصدر لممعرفة فى مختمف المراحل 
الدراسية وكذلك المجاالت المتعددة النظرية منيا والتطبيقية , وأن المعمومات المتوفرة فييا تتسم 
بالحداثة والجدية وفى التخصصات المختمفة وذلك باإلضافة إلى أنيا من الوسائل المستحدثة 

مة فى إكساب الطالبات العديد من الميارات والمعارف الالزمة ليم من خالل اإلبحار فى واليا
الشبكة الدولية لممعمومات وتعميم البحث الذاتى والتعمم التفاعمى الغير مقيد بالزمان والمكان 

ستخدام الطريقة التقميدية المتبعة )الشرح   أداء النموج( فى التدريس . –ولمواجية عيوب وا 
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 ثًا: هدف البحث:ثال
الددددددرحالت المعرفيدددددددة إسددددددتخدام بوضددددددع برنددددددامج تعميمدددددددى إلدددددددى البحددددددث ىددددددذا ييدددددددف 
ومعرفدددددة تدددددأثيره جامعدددددة مديندددددة السدددددادات  -بكميدددددة التربيدددددة الرياضدددددية الثانيدددددة لطالبدددددات الفرقدددددة 

 : عمى
 مستوى التحصيل المعرفى لدى عينة البحث األساسية . .1
 سية .مستوى ميارات التدريس لدى عينة البحث األسا .2

 فروض البحث:
التحصديل  فدىتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسدين القبمدى والبعددى لممجموعدة التجريبيدة  -1

 .فى ميارات التدريس  لصالح القياس البعدى المستوى الميارىو  المعرفي

و  التحصيل المعرفي فىتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة  -2
 .فى ميارات التدريس  قيد البحث لصالح القياس البعدى مستوى الميارىال

 فدددىتوجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائيًا بدددين القياسدددين البعدددديين لممجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة  -3
فى ميارات التدريس  قيد البحث لصالح المجموعدة  المستوى الميارىو  التحصيل المعرفي

 .التجريبية

 :خامسًا: مصطمحات البحث
  الرحالت المعرفية : 

ىي "بيئة تعمم موجيو تقوم عمى االستقصاء يتفاعل فييا المتعممون مع مصادر التعمم        
المتاحة عمى شبكة االنترنت لتنمية ميارات التفكير العميا من خالل العمل التعاوني في 

 .(396:  12مجموعات صغيرة".)
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 :التحصيل المعرفى 
من السمات التى توصل المعرفة وتصفيا والتى تأخذ بشكل ىى المجموعة األولية  

الميارات المتعددة األبعاد المعتمدة عمى التفكير من أجل استظيار واسترجاع ومعالجة 
 (160:  24مدرجات الفرد لممعمومات.)

 مهارات التدريس :
 أنواع من المعارف والميارات والقدرات يحصل عمييا الطالدب مدن خدالل إعدداده كمعمدم 

ويصددبح قددادرا عمددي تطبيقيددا باألسددموب التربددوي الددذي يحقددق لمتالميددذ نمددوا فددي النددواحي العقميددة 
 ( . 21:  83والوجدانية والحركية ) 

 إجــراءات البحــث
 أواًل: منهج البحث.
المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث من حيث التصميم الباحث  استخدم

س القبمي والبعدي لمجموعتين إحداىما تجريبية باستخدام التجريبي الذي يعتمد عمي القيا
 الرحالت المعرفية واألخرى ضابطة باستخدام األسموب التقميدي . 

 ثانيًا: مجتمع البحث.
 بكميددة التربيددة الرياضدديةتددم اختيددار مجتمددع البحددث بالطريقددة العمديددة مددن طالبددات الفرقددة الثانيددة 

م والبددال  2020/2021معددام الجددامعي والمقيدددات ل ,جامعددة مدينددة السددادات -بمدينددة السددادات 
  .طالبة (241ن )عددى

 ثالثًا: عينه البحث.
بكمية التربية من طالبات الفرقة الثانية بنات تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية 

جامعة مدينة السادات وقد بم  حجم العينة قبل تطبيق البرنامج  -السادات بمدينة  الرياضية
من المجتمع األصمي لمعينة، ثم قسمت بالطريقة العشوائية  ٪33( طالبة بنسبة 120عميمى )الت

 عمى النحو التالى : 
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التى خضعت ألسموب الشرح المفظى  ( طالبة50عددىا )المجموعة األولى )الضابطة(: و -أ 
  وأداء النموذج العممى واألسموب التقميدى فى التعمم.

( طالبة التى استخدمت أسموب الرحالت 50وعددىا )جريبية(: المجموعة الثانية )الت -ب 
( أعداد أفراد عينة البحث لمدراسة األساسية وأفراد عينة الدراسة 1. ويوضح جدول) المعرفية

 اإلستطالعية.
 (1جدول)

 120ن=   توصيف مجتمع وعينه البحث
 انُسبت انًئىَت انعذد انًجًىعت و
 ٪41.6 50 انضببطت 1
 ٪41.6 50 انتجزَبُت 2
 ٪16.6 20 انذراسبث األستطالعُت 3
 ٪100 120 اإلجًبنً 5

 

 . تجانس عينة البحث :2

ن والبال  عددى )األساسية، األستطالعية(قام الباحث  بإيجاد التجانس لعينو البحث 
وذلك  طالبة لمتأكد من وقوعيا تحت المنحنى اإلعتدالي وذلك في المتغيرات التالية( 120)

 (:  2جدول ) كما يوضحة
 (2جدول )

 120إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في معدالت النمو  ن = 
 و

 االختببراث
وحذة 

 انمُبس

انًتىسظ 

 انحسببٍ
 انىسُظ

االَحزاف 

 انًعُبرٌ

يعبيم 

 االنتىاء

 2.101 6.79 164 163.82 انسُتًُتز انطىل  .1

 0.279 7.24 61 61.77 انكُهى  انىسٌ  .2

 1.111- 0.44 21 20.74 انسُت انسٍ  .3

 0.582 - 7.82 88 86.85 انذرجت انذكبء  .4

 0.448 3.34 19 18.95 انذرجت انًعزفً  .5
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 –السن  –الوزن  –متغيرات  " الطول أن معامل االلتواء ل( 2يتضح من جدول )
( مما 3)± بين ألفراد عينة البحث قد انحصرت ما االختبار المعرفى "  –الذكاء معامل 
 .اد عينة البحث فى ىذه المتغيراتعمى تجانس أفر يدل 
 . تكافؤ مجموعتي البحث:3

 (3جدول رقم )
داللة الفروق بين  المجموعتين التجريبية والضابطة في قياس السن ، الذكاء ، مهارات التدريس ) ن= 

100) 
 لًُت )ث( انًجًىعت انضببطت  انًجًىعت انتجزَبُت  انًتغُزاث 

 0ر70 0ر44 6ر08 0ر44 6ر15 أهذاف انذرس ) انذرجت (

 0ر43 0ر75 5ر92 0ر45 5ر86 تخطُظ انذرس ) انذرجت (

 0ر98 0ر58 17ر24 0ر58 17ر11 تُفُذ انذرس ) انذرجت (

 0ر49 0ر47 11ر81 0ر43 11ر86 أسبنُب انتذرَس )انذرجت (

 1ر18 0ر38 5ر78 0ر44 5ر89 تمىَى انذرس ) انذرجت (

 0ر70 3ر34 46ر11 4ر82 46ر86 انذرجت انكهُت ) انذرجت (

 1.97=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

يوضح الجدول السابق عدم وجود فورق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبيدة 
والضددابطة فددي متغيددرات السددن والددذكاء وميددارات التدددريس ممددا يشددير إلددي تكددافؤ مجموعددة 

 البحث قبل تنفيذ التجربة.
 وسائل جمع البيانات :

 انات البحث استعان الباحث بما يمي :لجمع بي
 أوال : األدوات :

اسددتمارة تسددجيل البيانددات وتحتددوى عمددى البيانددات الشخصددية األوليددة : االسددم ، السددن   -1
 استمارة تسجيل البيانات لقياسات القبمية والبعدية لممتغيرات قيد البحث  -
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 ثانيا االختبارات :
 اختبار الذكاء : 

( 2،3،4،11،12،22،25عمددددددى المراجددددددع العمميدددددددة ) قددددددام الباحددددددث بددددددداالطالع 
لمتوصدددل إلدددي اختبدددار لقيددداس الدددذكاء ألفدددراد ىدددذه المرحمدددة السدددنية قيدددد البحدددث وقدددد اختدددار 
الباحث اختبار " كاتل" لمذكاء والذي أخذ صورتو العربية أحمدد عبدد العزيدز سدالمة، عبدد 

  Remon Katel , Bالسالم عبد الغفار ووضعو في األصل " كاتل " 

وقددد تددم حسدداب ثبددات ىددذا االختبددار فددي البيئددة المصددرية فددي العديددد مددن الدراسددات التددي 
 .(55( ) 1996ي ) راسة محمود رجائطبقت في المجتمعات المصرية المتشابية مثل د

ولقد اختار أحد المعامالت العممية والتدي قدام بيدا أحمدد عبدد العزيدز وعبدد السدالم 
قددت فددي البيئددة المصددرية عددن طريددق  حسدداب معامددل عبددد الغفددار وىددى الدراسددات التددي طب

االرتبدداط بددين تقددديرات الطددالب فددي الجددزء األول مددن االختبددار ومنددا ناحيددة وتقددديراتيم فددي 
 الجزء الثاني من ناحية .

 صدق االختبار :

قام أحمد عبد العزيز وعبد السالم عبد الغفار بحساب صدق االختبدار فدي البيئدة المصدرية عدن 
 م منيجين ىما :طريق استخدا

: المقارندددة بدددين النتدددائج التدددي تدددم التوصدددل إلييدددا عدددن طريدددق ىدددذا االختبدددار والنتدددائج التدددي األول 
 (.  0.44يحصل عمييا من استخدام اختبار مصور آخر لمذكاء وقد بم  )

 : عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين نتيجة االختبار ودرجة التحصيل الدراسي  الثاني 
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 ممية :المعامالت الع

 أوال : المعامالت العممية الختبار الذكاء " كاتل " 

 صدق االختبار :

لحساب صدق االختبار قيد لمبحث قام الباحث باستخدام صدق التمايز وذلدك بتطبيدق االختبدار 
( عشرون طالبا من نفس مجتمع البحث ومن خارج العيندة األصدمية وقدد 20عمى عينة قواميا )

ين متسدداويتين ، مجموعدة ذات مسددتوى مرتفدع الددذكاء ومجموعددة ذات تدم تقسدديميم إلدي  مجمددوعت
متددون مددنخفض فددي درجددات اختبددار الددذكاء وتددم إيجدداد داللددة الفددروق بددين المجمددوعتين  الجدددول 

 ( يوضح النتيجة .4)
 (4جدول رقم )

 داللة الفروق بين الطالب ذوى المستوى المرتفع والمنخفض في اختبار الذكاء           
 (20)ن=                                                                     
 لًُت  انًستىي انًُخفض انًستىي انًزتفع االختببر 

 2ع 2و 1ع 1و )ث (

 16, 58 3.91 44, 05 5, 68 70.71 اختببر انذكبء 

  2.1=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

ق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين المجموعدددة ذات المسدددتوى مدددن الجددددول السدددابق يتضدددح وجدددود فدددرو 
المرتفع والمجموعة ذات المستوى المنخفض في الذكاء وىذا يدل عمدى قددرة ىدذا االختبدار عمدى 

 التمييز بالمجموعتين المميزة والغير مميزة وىذا يركد صدق االختبار قيد البحث .
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 ثبات االختبار :

يقددة تطبيددق االختبددار ثددم اعددادة تطبيقددو وذلددك عمددى لحسدداب ثبددات االختبددار اسددتخدم الباحددث طر 
( عشرة طالب من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األصمية ثم أعيد تطبيدق 10عينة قواميا )

 ( خمسة عشر يوما من التطبيق األول وتم إيجاد 15االختبار مرة أخرى وذلك بعد مضى )
 (5جدول رقم )

 (20) ن=  معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني
 )ر( انًحسىبت  انتطبُك انثبٍَ  انتطبُك األول  االختببر 

 4 و 4 و

 0.896 0.31 47.12 0.32 46.91 اختببر انذكبء

 0.576 = 0.05قيمة )ر( عند مستوى 

مددددن الجدددددول السددددابق يتضددددح أن قيمددددة معامددددل االرتبدددداط الختبددددار الددددذكاء أكبددددر مددددن قيمددددة )ر( 
 الختبار المستخدم قيد البحث .الجدولية مما يدل عمى ثبات ا

 بطاقة المالحظة لتقييم مهارات التدريس :

قددام الباحددث بتحديددد بطاقددة المالحظددة لتقيدديم ميددارات التدددريس ألبددو النجددا عددز الدددين وذلددك بندداء 
 عمى :

الدراسدددات السدددابقة : حيدددث قدددام الباحدددث بددداالطالع عمدددى البطاقدددات الخاصدددة بتقيددديم الطدددالب -أ
التدددريس والتددي قددام بوضددعيا جددابر عبددد الحميددد وخالددد حسددن وخميفددة عبددد  المعممدين فددي ميددارات

السميع )وقد توصل الباحث إلي اختبار البطاقة التي قدام بتصدميميا أبدو النجدا أحمدد عدز الددين 
( أربعددون عبددارة 40( لقيدداس كفدداءة تدددريس الطالددب المعمددم وقددد بمدد  عدددد عباراتيددا )4()1998)

 ة لألسباب التالية :وقد اختار الباحث ىذه البطاق
تتماشددى أىددداف البطاقددة مددع طبيعددة ىددذا البحددث حيددث تقدديس ميددارات تدددريس  -1

 الطالب المعمم من خالل فترة التدريب الميداني بالمدارس الحكومية .
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تدددوافر فرصدددة االتصدددال بواضدددع البطاقدددة لالستفسدددار عدددن مدددا يتعمدددق بظدددروف  -2
 شكل وكيفية استخداميا .تطبيق البطاقة في البحث الخاص بواضع البطاقة وكذلك 

توازن محتويات البطاقة مع بيئة البحدث الحدالي مدن حيدث اإلمكانيدات المتاحدة  -3
 وقدرات الطالب المعممين عمى األداء لمميارات التدريسية .

 المعامالت التي قام بها مصمم البطاقة .

 الصدق :
 (6جدول رقم )

 طاقة معامل االرتباط بين درجات كل محور والدرجة الكمية لب
 (20المالحظة )ن= 

 لًُت ) ر ( عذد انعببراث انًحـــــبور و

 0ر639 5 أهذاف انذرس . 1

 0ر796 5 انتخطُظ نهذرس . 2

 0ر867 15 تُفُذ انذرس . 3

 0ر657 10 أسبنُب انتذرَس . 4

 0ر691 5 تمىَى انذرس . 5

   0.444=  0.05قيمة )ر( عند مستوى داللة 

 ضح وجود ارتباط دال إحصائيا بين درجات المحاور .( يت 6من الجدول رقم ) 
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 ثبات البطاقة :

 ( 6جدول ) 
 نسبة االتفاق واالختالف بين واضع االختبار والمساعد

 النسبة المئوية لالتفاق  عدم االتفاق االتفاق عدد المواقف التدريسية  الطالب المعمم

1 10 8 2 80 % 

2 10 7 3 70 % 

3 10 9 1 90 % 

4 10 8 2 80 % 

5 10 8 2 80 % 

من الجدول السابق يتضح وجود نسبة اتفاق بين المالحظة األولدى والثانيدة  وقدد بمغدت 
% وىدددو يشدددير إلدددي  80% وبمددد  متوسدددط االتفددداق  70% وأقدددل نسدددبة  90أعمدددي نسدددبة اتفددداق 
 معامل ثبات عالي .

 درجة كالتالي :وقد تم وضع ميزان ثالثي التقدير عمي طريقة ) ليكارت ( بحيث تقدر ال
 درجة ( ثالث درجات . 3متوفرة بدرجة كبيرة )  -
 درجة ( درجتان . 2متوفرة بدرجة متوسطة )  -
 درجة ( درجة واحدة . 1متوفرة بدرجة أقل من المتوسطة )  -

 المعامالت العممية لبطاقة المالحظة في البحث الحالي :

 لحساب المعامالت العممية لبطاقة المالحظة في البحث الحالي قام الباحث بما يمي :
 الصدق : - أ

قددام الباحددث بحسدداب صدددق البطاقددة عددن طريددق حسدداب ) صدددق التمددايز ( وتددم تطبيددق 
( عشدددرة طدددالب مدددن مجتمدددع البحدددث  10بطاقدددة المالحظدددة عمدددي عيندددة عشدددوائية بمددد  قواميدددا ) 
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بتقسددديميم إلددي مجمدددوعتين متسدداويتين ، مجموعدددة ذات مسدددتوي وخددارج العيندددة األصددمية ثدددم قددام 
عددالي فددي درجددات البطاقددة ومجموعددة ذات مسددتوي مددنخفض فددي درجددات البطاقددة ثددم تددم حسدداب 

 (  7داللة الفروق بين المجموعتين كما ىو موضح في جدول )
 (7جدول ) 

 داللة الفروق بين الطالب ذوي المستوي المرتفع 
 ( 10) ن = اقة والمنخفض في درجات البط

انفزق بٍُ  انًستىٌ انًُخفض  انًستىٌ انًزتفع أبعبد انبطبلت

 انًتىسطٍُ

 لًُت ) ث (

 ع و ع م

 2ر51 16.00 3ر13 5ر71 6ر46 11ر71 أهذاف انذرس .

 3ر45 8ر21 2ر41 5ر11 6ر74 13ر31 انتخطُظ نهذرس .

 8ر35 26ر31 8ر11 16ر71 23ر88 4ر31 تُفُذ انذرس .

 6ر03 16ر71 5ر31 11.00 6ر41 27ر71 انتذرَس .أسبنُب 

 3ر28 7ر61 2ر71 5ر71 7ر31 13ر31 تمىَى انذرس .

 4ر12 66ر57 24ر61 34ر33 41ر74 109ر91 انذرجت انكهُت .

  2ر26=  0ر05حيث قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي داللة 
موعدددة ذات ويتضدددح مدددن الجددددول السدددابق وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين المج

المسدددتوي المرتفدددع والمدددنخفض لصدددالح المجموعدددة ذات المسدددتوي المرتفدددع ممدددا يددددل عمدددي قددددرة 
 محاور البطاقة عمي التمييز بين الطمبة في ىذا البحث .

 الثبات : - ب
عددادة تطبيقيددا عمددي عينددة  قددام الباحددث بإيجدداد معامددل الثبددات لمبطاقددة بتطبيددق البطاقددة وا 

( عشدر طدالب بفدارق زمندي  10نة األصدمية وكدأن قواميدا ) مماثمة لعينة البحث ومن غير العي
 ( . 8مدتو أسبوعين ثم قام بحساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني جدول ) 
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 (  8جدول ) 
 معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني لبطاقة المالحظة

 ( 10لمهارات التدريس      ) ن = 
 يعبيم االرتببط انتطبُك انثبٍَ  ولانتطبُك األ أبعبد انبطبلت

 ع و ع و

 0ر91 0ر74 5ر91 0ر63 5ر81 أهذاف انذرس .

 0ر92 0ر79 5ر81 0ر17 5ر71 انتخطُظ نهذرس .

 0ر81 0ر71 17ر41 0ر63 17ر21 تُفُذ انذرس .

 0ر94 0ر42 11ر81 0ر48 11ر71 أسبنُب انتذرَس .

 0ر85 0ر95 6ر71 0ر97 6ر61 تمىَى انذرس . 

 0ر89 0ر63 47ر21 0ر32 47ر11 انذرجت انكهُت .

   0ر58=  0ر05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوي داللة 
يتضدددح مدددن الجددددول السدددابق وجدددود ارتبددداط دال إحصدددائيا بدددين التطبيدددق األول والثددداني 

ممددا يدددل عمددي  0ر94،  0ر81ألبعدداد البطاقددة قيددد البحددث إذ تددراوح معامددل االرتبدداط مددا بددين 
 ة ثبات البطاق

 العرض عمى الخبراء في المجال الرياضي :-ج

( إحددى عشدر خبيدرا مدن الخبدراء فدي  11وقد تم عرض بطاقة المالحظة عمدي عددد ) 
مجال المناىج وطدرق التددريس مدن ليدم خبدرة ال تقدل عدن عشدر سدنوات فدي المجدال السدتطالع 

قيددد البحددث والددذين  رأييددم تحديددد مدددى مالئمددة ومناسددبة ىددذه البطاقددة لميددارات التدددريس والعينددة
 أفادوا بمناسبة ىذه البطاقة لمميارات والعينة قيد البحث  )ممحق ط(.

 اإلطار الزمنى لمبرنامج التعميمى المقترح 
قام الباحث  بإعداد إستمارة إلستطالع رّاى الخبراء لتحديد الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ        

وضح ّاراء السادة الخبراء فى تحديد الفترة الزمنية ( ي9البرنامج التعميمى المقترح , وجدول )
 الالزمة لتنفيذ البرنامج التعميمى المقترح.
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 (9جدول )
 نتائج إستطالع رأى الخبراء حول تحديد الفترة الزمنية ألجزاء 

 البرنامج والنسبة المئوية لتحديد التوزيع الزمنى لمبرنامج                          

 انُسبت انًئىَت انتكزار انًمتزحبث  ج انًمتزح يحتىٌ انبزَبي و
انًحتىي 

 انًختبر

1 

 

 تحذَذ انفتزة انكهُت نهبزَبيج

 

 √ %100 10 أسببُع )شهز وَصف(6

  %50 5 أسببُع )شهزٍَ(8

  %40 4 أسببُع)شهزٍَ( وَصف(10

2 

 

تحذَذ عذد انىحذاث انتعهًُُت 

 انُىيُت فٍ االسبىع انىاحذ

 

 √ %100 10 وحذتبٌ

  %50 5 وحذاث 3

  %30 3 وحذاث 4

3 

 

تحذَذ سيٍ انىحذة انتعهًُُت 

 خالل انبزَبيج انتعهًٍُ

 

  %40 4 دلُمت 45

  %20 2 دلُمت60

 √ %100 10 دلُمت  90

( نتائج استطالع الخبراء حول تحديد الفترة الزمنية ألجزاء 9يتضح من جدول )       
حديد التوزيع الزمنى لمبرنامج  حيثإرتضت الباحث بنسبة مئوية البرنامج والنسبة المئوية لت

 %( فأكثر من آراء الخبراء فى التوزيع الزمنى لمبرنامج , وقد أسفرت النتائج ااّلتى :80قدرىا )
  : أسابيع )شير ونصف(.6الفترة الكمية لمبرنامج 
 ( : وحدة .2الوحدة التعميمية اليومية خالل اإلسبوع الواحد ) 
 ( دقيقة .90لوحدة التعميمية اليومية فى اإلسبوع الواحد : )زمن ا 
 م.  2020/2021تم تنفيذ البرنامج التعميمى عمى طالبات الفرقة الثانية  لمعام  -
 ( أسابيع.6عدد األسابيع الخاصة بتطبيق المحتوى التعميمى بم  ) -
 تان تعميميتان.( وحد2تم تحديد عدد الوحدات التعميمية اليومية خالل األسبوع بواقع ) -
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يقوم الباحث بمتابعة المجموعة التجريبية والتوجية واإلشراف عمييا خالل التطبيق العممى  -
 لموحدات التعميمية قيد البحث.

 خطوات تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب 
بعد االطالع عمي العديد من الدراسات والبحوث العممية التي تناولت استخدام الرحالت 

( استعانت الباحث بالمعيار النموذجي العالمي 27( ، )25( ، )6( ، )4بر الويب )المعرفية ع
(ADDIL في تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب لميارات )     المقررة عمي التدريس

 طالبات الفرقة الثانية  ، وقد تم اختيار ذلك النموذج لعدة  أسباب : 
 لمواد التعميمية االلكترونية . يعد من أكثر النماذج استخدامًا في تصميم ا -
 يعتمد عمي خطوات متسمسمة لبناء الموقع التعميمي .  -

 خامسًا: الدراسة االستطالعية:
م  13/3/2021م ألدددددى يدددددوم 6/3/2021أجريدددددت الدراسدددددة اإلسدددددتطالعية فدددددى الفتدددددرة مدددددن يدددددوم 

 بيدف: 
  التأكد من سيولة القياسات    
 اتإختيار األماكن المناسبة إلجراء القياس 
 تحديد زمن إجراء القياسات    
  الثبات(. –التأكد من المعامالت العممية لإلختبارات )الصدق 
 .التأكد من مدى مالئمة اإلختبارات والقياسات المستخدمة 
  .التعرف عمى مدى صالحية األدوات واألجيزة المستخدمة قيد البحث 

 سادسًا: اإلجراءات التنفيذية لمبحث :
 القياس القبمي :

قام الباحث  بإجراء القياس القبمي عمي عينة البحث األساسية في إختبار التحصيل        
 م  .  16/3/2021المعرفى ومستوى أداء ميارات التدريس  قيد البحث , وذلك في يومي 

  



 بكمية التربية الطالباتعمي تنمية بعض مهارات التدريس لدي فاعمية  استخدام الرحالت المعرفية 
 الرياضية

 د/سيد فتح اهلل
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 تنفيذ البرنامج التعميمي :
رفية فى صورتو قام الباحث بتطبيق البرنامج التعميمى المقترح بإستخدام الرحالت المع       

م الى يوم   16/3/2021النيائية عمى المجموعة األساسية وذلك فى المدة الزمنية يوم 
 ( دقيقة .90م  وبواقع وحدتين تعميمية إسبوعيًا , وبم  زمن الوحدة التعميمية )  2/4/2021

 القياسات البعدية:
راء القياس البعدى فى اختبار بعد اإلنتياء من تطبيق البرنامج التعميمى المقترح تم إج        

 .4/4/2021قيد البحث، وذلك يوم   التحصيل المعرفى و مستوى األداء فى ميارات التدريس
 سابعًا: المعالجات اإلحصائية:

قام الباحث  باستدخددام القوانين اإلحصائية وكذلك الحاسب اآللي باستخدام البرنامج اإلحصائي 
“SPSS” ط الحسابي وتم حساب ما يمي : المتوس 

 الوسيط -
 االنحراف المعياري - 
معامل االرتباط وارتضت الباحث بمستوي  -اختبار داللة الفروق )ت( -معامل االلتواء   

 0.05معنوية 
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 عرض النتائج ومناقشتها

 ( 10جدول رقم ) 
 داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي في ميارات التدريس  

 ( 40طة ( ) ن = ) المجموعة  الضاب
انفزق بٍُ   انمُبس انبعذٌ  انمُبس انمبهٍ انًتغُز

 انًتىسطٍُ

 لًُت ) ث(

 ع  و  ع و

 21ر70 2ر43 0ر54 8ر51 0ر44 6ر08 أهذاف انذرس  

 10ر90 1ر69 0ر61 7ر61 0ر75 5ر92 تخطُظ انذرس 

 6ر76 2ر57 2ر31 19ر81 0ر58 17ر24 تُفُذ انذرس

 9ر94 1ر79 1ر03 13ر61 0ر47 11ر81 أسبنُب انتذرَس

 20ر88 1ر67 0ر37 7ر45 0ر38 5ر78 تمىَى انذرس 

 18ر93 10ر60 1ر01 56ر71 3ر34 46ر11 انذرجت انكهُت

 2ر02, =  05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي 
( بين 0ر05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوي )

القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي في متوسطي درجات القياسين 
 ميارات التدريس قيد البحث .

 ( 11جدول رقم ) 
 داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعـدي في                                                            

 (    50عة التجريبية (  ) ن= مهارات التدريس .) المجمو                 
انفزق بٍُ   انمُبس انبعذٌ  انمُبس انمبهٍ انًتغُز

 انًتىسطٍُ

 لًُت ) ث(

 ع  و  ع و

 59ر50 5ر95 0ر47 12ر10 0ر44 6ر15 أهذاف انذرس  

 65ر60 6ر56 0ر39 12ر42 0ر45 5ر86 تخطُظ انذرس 

 93ر28 13ر06 0ر66 30ر17 0ر58 17ر11 تُفُذ انذرس

 58ر69 9ر39 0ر87 21ر25 0ر43 11ر86 ُب انتذرَسأسبن

 58ر36 6ر42 0ر50 12ر31 0ر44 5ر89 تمىَى انذرس 

 51ر45 41ر16 2ر83 88ر02 4ر82 46ر86 انذرجت انكهُت

 2ر02, =  05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي 
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, ( بددددين  05يتضددددح مددددن الجدددددول السددددابق وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائيا عنددددد مسددددتوي ) 
ي فدددي توسدددطي درجدددات القياسدددين القبمدددي والبعددددي لممجموعدددة التجريبيدددة لصدددالح القيددداس البعددددم

 ميارات التدريس قيد البحث .
 ( 12جدول ) 

 داللة الفروق بين متوسطين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات التدريس 
 ( .     100) ن= 

انفزق بٍُ  جًىعت انضببطتانً انًجًىعت انتجزَبُت انًتغُز

 انًتىسطبث

 لًُت

 ) ث (  

  ع  و  ع و

 32ر64 3ر59 0ر54 8ر51 0ر47 12ر10 أهذاف انذرس  

 43ر73 4ر81 0ر61 7ر61 0ر39 12ر42 تخطُظ انذرس 

 27ر26 10ر36 2ر31 19ر81 0ر66 30ر17 تُفُذ انذرس

 36ر38 7ر64 1ر03 13ر61 0ر87 21ر25 أسبنُب انتذرَس

 48ر60 4ر86 0ر37 7ر45 0ر50 12ر31 ى انذرستمىَ 

 65ر23 31ر31 1ر01 56ر71 2ر83 88ر02 انذرجت انكهُت

  1ر99=  0ر05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي داللة 

, ( بين المجموعة   05يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ) 
لبحث لصالح لبعدي في ميارات التدريس قيد االتجريبية والمجموعة الضابطة في القياس ا

 المجموعة التجريبية .
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 ( 13جدول ) 
الفرق في نسبة التحسن المئوية بين القياسين القبمي والبعدي لكل من المجموعتين التجريبية و الضابطة 

 (     100لمهارات التدريس ) ن= 
 انًجًىعــت انضببطــــت انًجًىعــت انتجزَبُــت انًتغُز

انتحسٍ  انفزق بعذٌ لبهٍ

% 

 انتحسٍ% انفزق بعذٌ لبهٍ

أهذاف 

 انذرس

 28ر55 2ر43 8ر51 6ر08 49ر17 5ر95 12ر10 6ر15

تخطُظ 

 انذرس

 22ر21 1ر69 7ر61 5ر92 52ر82 6ر56 12ر42 5ر86

 12ر97 2ر57 19ر81 17ر24 43ر29 13ر61 30ر17 17ر11 تُفُذ انذرس

أسبنُب 

 انتذرَس

 13ر15 1ر79 13ر61 11ر81 44ر19 9ر39 21ر25 11ر86

 22ر42 1ر67 7ر45 5ر78 52ر18 6ر42 12ر31 5ر89 تمىَى انذرس

 18ر69 10ر60 56ر71 46ر11 46ر76 41ر16 88ر02 46ر86 انذرجت انكهُت

 

يتضح من الجدول السابق وجود فرق في نسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي 
ميارات التدريس قيد البحث كل عمي حدي وفي الدرجة  لممجموعتين التجريبية والضابطة في

 الكمية لمميارات لصالح المجموعة التجريبية . 
 ثانيا : تفسير ومناقشة النتائج  :

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين  10يوضح الجدول )  
لح القياس البعدي القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في ميارات التدريس قيد البحث لصا

( حيث تراوح الفرق بين متوسطات القياس القبمي والبعدي )  0ر05وذلك عند مستوى داللة ) 
( وىذا يعني أن التدريس بالطريقة التقميدية لحصص التربية الرياضية  10ر60 – 1ر67

تدريس أثناء التدريب الميداني  وتوجييات مشرفوا التدريب الميداني من السادة أعضاء ىيئة ال
والمعاونين ومدرسوا التربية الرياضية بالمدرسة  قد أعطي لمطالب المعممين خبرة عممية أدت 

 إلي رفع مستواىم في ميارات التدريس .
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( ، " زكيدة إبدراىيم  28( )  1983وتتفق تمك النتيجة مع " صدفوت محمدد يوسدف " )  
( ، " خالد حسن توفيدق "  3) (  1988( ، " أبو النجا أحمد عز الدين )  18( )  1988" ) 
(حيددث أشدداروا إلددي تددأثير الطريقددة  22( )  1995( وصددالح الدددين محمددد )  13( )  1993) 

التقميدية عمي تنميو ميارات التددريس لددي الطالدب المعمدم وبدذلك يكدون قدد تحقدق الفدرض األول 
مدي والبعددي فدي والذي ينص عمي أنو " توجدد فدروق دالدة إحصدائيا بدين متوسدطي القياسديين القب
 ميارات التدريس قيد البحث لممجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي " .

 اإلستنتاجات.
 فى حدود أهداف البحث والنتائج التى تم التوصل إليها يمكن استنتاج مايمى:

البرنامج التعميمى التقميدى الذى استخدام مع  "المجموعة الضابطة" أدى إلى تحسين فى  -1
" ، حيث أظيرت فروق قيد البحثلميارات ميارات التدريس  المختارة "  جوانب التعمم

معنوية بين القياس القبمى والبعدى لصالح القياس البعدى وكذلك فى نسبة التحسن لصالح 
 القياس البعدى.

الرحالت المعرفية التى طبقت عمى "المجموعة التجريبية" أدت إلى تحسين فى جوانب  -2
" ، حيث أظيرت فروق معنوية بين القياس قيد البحثس  المختارة  "التعمم  لميارات التدري

 القبمى والبعدى لصالح القياس البعدى وكذلك فى نسبة التحسن لصالح القياس البعدى.
الرحالت المعرفية كانت أكثر تأثيرًا عمى مستوى التحصيل المعرفى من األسموب  -3

 التقميدى.
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 التوصيات

المتعددة عن طريق استخدام الحاسب اآللى كوسائل تساير االىتمام باستخدام الوسائط  -1
 طبيعة العصر الحالى.

االىتمام بوضع برامج تعميمية باستخدام الرحالت المعرفية لتحسين وتنمية ميارات  -2
ميارات التدريس  حتى يمكن اإلرتقاء بمستوى تعمم ميارات ميارات التدريس  لطالبات 

 كميات التربية الرياضية.
بإنتاج برامج تعميمية عن طريق استخدام الرحالت المعرفية فى كل األلعاب االىتمام  -3

 الرياضية.
االستعانة بكل ماىو جديد ومبتكر فى مجال تكنولوجيا التعميم لتعمم األداء الحركي  -4

 لألنشطة الرياضية المختمفة.
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