
 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان المجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م 2022  يوليو اخلاص باالحباث املستنبطة من رسائل املاجستري والدكتوراه  اجلزء 96 العدد     علوم الرياضةللرتبية البدنية و  اجمللة العلمية  
 

549 
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 بدرس الرتبية الرياضية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية  األساسية

 مصطفى محمد أحمد الجباليأ.د/ 
 على مصطفى طه مصطفىأ.د/ 
 محمد کمال حسين عزتأ.د/ 

 عبد الکريم محمد عبد العال محمد الباحث/ 
 

 مقدمــة: 
أصببت التربية ببرلترية عبب رل أبب للببولأابب لترةأببإلنلتربيةإلةببرلفتها بب ا رلهبب لهأ بب ب  لفا ية   بب ل
ترمخبأ ببرولفةلببوضللإلعببإلللتربببةأ لتهببالتر ببإلتايلتند ببيلأام ببرل يببالتها بب  لهةببول ية ببرل وب بب ل

للوالتلف  ا  تل ةأ م رل مأي  ل ب ةرلترةصبيلجم علخبيت هلفت ج ا  هلفةإلتجهلتربةأ  له للصيل
فترخصبب  الترمميببه لرببهلفرببمر لحدبباللببولتهبباتفل أيببيلف لببإلةيلهبب لأةبب ري لتربةأبب  لترمبتةببرل  يبب ل

 ديولترمةأ لفترمبةأ ل.لل صتحلترةمأ رلتربةأ م رلعت ر ل ول    ضلل بمي
للللللللللل لةالتربةأ  لق  ي لتربيم رلنيلدفررولفةبإلتزىلتابم نلترافلللللللل للل لللللللللللللل ل لللللللللللل دبارةسلترمإلتدلترارتة رلرأميتهضللللل لللللللللللللل

تر  ر ول ترةصيل فلبأييتتل رم ب اث تل فذر ل ت  لل ترية ع ر؛ل تربية رل ل د ل فةخ صرل للترمخبأ رول للل للل ل ل لللل ل لللللللل ل لللل لل للل للل ل ل ل لللل لللل لللللل لللللللل للللل لل لل للل لللللل لللل
لفتربلإلرلتربكيإلرإلج ولفترب ي لتر يةعولفهىلعإلءلتةبيت  ج  تلتربارةسلتر اي ر.ل

ج رلترةاياللوله ربةأ  لاإللترم إلرلتنة ة لربإلج هلتنج  للرم  يي لامهلتربأييتتلفلإلت
(.لل187:لل23ترب ا  تلترجايا لترب ل إلتج   له له     لفذر للولخالللترم يرتتلترارتة رلر  ل)ل

ه ربية رلفتربةأ  لام لأا لترميدفدتتلترم مرلرأبارةسولتذللولخاللل مأ رلتربارةسلترميل  إلنلد  لل
للتربأميملترمةأ ول موولت ل ءل ةضلترمةأإلل تلفترمة رفلفإد  بل ةضلترم  رتتولفلولث ليبةأ لل

ل(.لل47:لل15)ل ل ل  إلنلترمةأ لدبارة هولدمر ل ب ل مأ رل ةأ  لترلالبل
هإ لتةبيت  ج  تلل لفرتءلترمةيهرل    الترلالبل أىل   يقلتربةأ لديج حولف ةمضلف أ هلل

 أىل ي يملترةمأ  تلترمةيف رلترمي ةترلرب  يقلترأيضللي  ولل ضلترضتطلتريل طلر مهلترةمأ  تل
 .(30:ل21)ل(391:لل5فتربخل طلربةأ لل  نلل .لفليتقترل مأ  تلتر   لرب  يقل مأ رلتربةأ ل)

لللف لةالتةبيل (ل)ل ذتلت يف؟ولل ذتلأرةالت يف؟ولل ذتل ةأما؟(لتربب لفعبة  لK.W.Lت  ج رل)لل للللل
Donna Ogalنولفابب لتهبباىلتةبببيت  ج  تللبب لفرتءلترمةيهببرلتر اي ببرلهبب لتربببارةسل1986 بب نلل

ترب ل  افلترىل يل طللةيه لرألالبلفرةل  ل  رمةيهرلترجايا ولف ةهةبهلترةمبضلترجمب   ولفزةب د ل
فشةإلرا ل  حةب  د للم ل ةأمإله.لهي ل بيىلابمهلتحةببيت  ج رل أبىلل  بإلنلللث رلترمبةأميول أا    و

ليكبببهيلاببببإلللةأإللبببب تلترمبةأمببببيولتر بببب   روله ببببالأدبببباتلاببببب   لترةايبببباللببببولترارتةبببب تل أببببىلأام ببببرل
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لتربأميببمللةأإللب تلفلةبب رفلترمبةأمببيولتر ب   رولفإ ل ةأبب للةأإللبب تلجايبا لأةبب ضل و يببيل يبال ل  ببإلنل
ل(.251:ل3)  لراي  للوللة رفلفلة رفل ولترمإلعإللديةطل أ لترمةأإلل تل م

(ل أىلتري يةرلتربي   رلترب ل  إلنل أىلتهبيتضلأة ة للK.W.L  بيالتحةبيت  ج رل)دمر لل
ترمت  رلل فترخبي ل ترجايا ل ترمةأإلل تل ديول ترب   ضل دي  هل ول يةقل يبي ل ةأمهل ترمبةأ ل أ لل لللللللللفاإلل لللل لللل للللل للل ل للللللللل ل للل ل ل لللللل ل للل ل ل ل ل لل لللل لللللل ل لللل لللللللل ل لل  ل ل لل

تري يةرل يك امهل عإلءل فه ل ترمتدي ول ه ل تة للترمإلجإلد ل فترب ل لأقل أي  ل تحةبيت  ج رل امهل هل
ترمبةأ ل راىل ترمإلجإلد ل ترمت  رل فترخبيتتل فترمةأإلل تل ترارسل دي ءل أىللةيهرللإلعإللل تةبيت  ج رل
هإلللترمإلعإلللترمليفحلفك فل  بخانلامهلترمةأإلل تلرأبيبؤل م لييةالأ ليبةأمهلفه ل  إلة لل لل

ل.ل(219:لل1)  ةأمهل  ر ةضل ةالتاب  ءللإلقفلتربةأ 
(لذتتله  ا لكبيي ل موولترلالبللولتحشبيتكللعل ةض  لترتةضولK.W.Lه ةبيت  ج رل)

ف ت دللترمةأإلل تلترب ل ةيهإلا  ل ولترمإلعإللولكم ل موي  للولفععلأااته  لرأبةأ للم ل ةهزل
لللل(.لهضاللل ولأ لتةبيت  ج رل)185:لل12 مأ رلتر   ولفتحةب ة بلراي  ل) لللللل للل للل ل ل لل (ل موولترلأترللK.W.Lللللل

(.له  لدمر ل    الترلالبل252:لل13)  ل ليبةأمإلاهولفق  د لأا    لهىل مأ رلتربةأ للول  يةيلل
 أىلتةبخيتجلترمةأإلل تلتر    رل ولترمإلعإللولف إلع حلترأيضللولترمإلعإللولفليتقترله م  لل

لف  إلةمهولف إلة علأهك را لف م ل ةالترمإلعإلل.
( تةبيت  ج رل لف لةال للل لللللل لل تهاىلK.W.Lلل للل فا ل تحةبخاتنول فتةةرل تةبيت  ج رل ةأ ل ا ل (ل

ترىل يل طلل ف  افل ترم يفءول ه  ل ف يم ل تر يتء ل ترب ل  يال ارةسل ترمةيهرل فرتءل ل ل تةبيت  ج  تل
لةيهرلترلالبلترمت  ولفجةأ  لا لرلتالالقولأفلل إلرلتر ك زلريةل  ل  رمةأإلل تلترجايا لترإلترد لل

ه لأثي ءلتر يتء ولفامتلتربلإلةيليبم ضله لخيةلرلللتربأميمللل  ريالترم يفءللولأجضل لإلةيل  كيي
ل(.ل37:ل12تريالأفل أخ الترمةأإلل ت")

ترمارسله لتع هرلخلإلتتلجايا ل بي ة لفقارتتللل(.K.W.L) دم ل    التةبيت  ج رلل
 أىللإلعإللللللتربأميملترلالبلترمةيف رلف بالءنللعل  كييا ولهأ ل  بصيلتنليل أ لأ ل  صضلل

ه   و ترىللللترارسل رأإلصإللل ترالزلرل ترم  رتتل ترمبةأ ل تدب  بل تربةأ ل لول تر افل أصتحل دضل
ترمص درلتنة ة رلرأم د لترةأم رلف ية رلرأب كييلفترت  لف يم رلترميإلللترةأم رلفترق  لتر أإلك رلل

له له عيله     لفل ب بأ  للإلت ييولأد يله م للفقار ل أىلتةبخاتنلترةأ له لللتربأميملترب ل جةضلل لللللللللللل لل للل لل للللل لللللللل للللل للل للللللللللل للللللللل لل ل لل لل لل
تةبيت  ج رللتر    لل ترب كييلفهقل صم  ل ترةمأ رل    أ رللولخالللل   ا   ل أىل يم رلل  رتتل

ل(.ل139:ل8تربةأ لترخ صرلد  ل)ل
 مشكلة الدراسة :

ل لببب الترةصبببيلتر ببب ر ل هتيببباتلللأ إلفببب للهببب لترمةيهبببرلترةأم بببرولف لبببإلرتللربلب     ببب لهببب لجم بببعل للل لل ل للل لللللل للل لللل لللللللللللللل للللللل ل ل لل لل للللللل لللل للل لللل ل للللللل لل
ترمجبب حتل مبب لهي بب لتربةأبب  ولفاببمتلتربلببإلرليببيةوسلدببافرهل أببىل ببيقلفأةبب ري ل ببارةسلترمخبأ ببرلول
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فأصببتحللببولترضببيفريلتةبببخاتنل ببيقلفأةبب ري ل  ببب ييلاببمتلتربلببإلرلتر ببيةعولف ببب إلنل أببىله  أ بببرل
ج ديبببهولفةي كببهلتريلبب  لهي بب ل أببىلتةبببخاتنلترم  إلةبب تلهبب لتربببارةسولف أببىلتربةبب ف لفإ لتربأميببمل

ل.   قلال  لفإ ج د رلترمبةأ له لترمإلقفلتربةأ م ل لية رفترب   ضلديولترمةأ لفترمبةأ ل
ترىلأ ل"ل صم لتحةببيت  ج رلهب لصبإلر لخلبإلتتلتجيت  برل(لل2011ل مإلدلترية ة ل)فةلييلل

ضولك ل ب ب ل  رميفابرل يبال ي يبما ولفكبضلخلبإل ل  ببإليل أبىلجه  ب تل  ي ل وإل لركضلخلإل لدات 
  صيأ رلليب مرلفلبب  ةرلرب  يقلتنااتفلترميجإل ولفذر ليبلأ للولترمةأ ل يال ي يملتةبيت  ج رل
لتربببارةسلتربخلبب طلترمببي  لليتع بب للهبب لذربب ل ب ةببرلترمبةأمببيولفه بب لتر ببيفقلتر يد ببرلفتربةببيفل أببىل لل لل لل لللللللللللللل لللللللل لللل لل للللللللل للل لل لللل لل للل لللللل لل لللل لل ل للللل للللللل

ل(.لل28:ل18لوإلا تلتربارةس")
( أ لحةبيت  ج رل تر    رل تندد  تل لول ترةايال أداتل ترمميهتتللK.W.Lدم ل لول ترةايال (ل

 جةضلترمبةأ لل إلرلترةمأ رلتربةأ م رولف ؤكاللباألتربةأ لترمت  ولفتح بم دل أىللهي لأا  لللي  :لل
دات رلترة نللتري سولف مويهللول   يقل  انلكبييلهىلدي رلتربةأ .لفةموولتةبخاتل  للعلترلأترله لل

أا  ل يلطلل كم ل ترارتةرول ا   رل ه ل ذر ل م ل ةأمإلهل فلإلتزارل ييةاف ل ةأمهول ل ل رب ايال ترارتة ل
ف  ييلل صةإلةب  ول درجرل ك اال ل م ل ترارتة رل ترمإلعإل  تل لول ةأ ل ف موي  ل تر    رول ترمةيهرل

ل(.ل48:ل19هضإلللترلالبله لترب كييلفتدب  بلترمةيهرولفإدرتكلترم  ه  ل)
حهببالترت هب للببولخبالللخبي ببهلهب ل ببارةسللب د لتربية ببرلترية عب رلرأميهأببرلتح اتد ببرلدمب ل

ت لأغأب ببرلترليت ببقلفتحةبب ري لترم بببخالرل ةبمببال أببىلتنر بب ءلفترلببيحلفترةببيضللببولقبببضلترمببارسول
ل-تربلب  ببب لدبكبببيترتتولقبببالحل  ببب ل ببب رأيضلحدب ببب بلترم ببب رتتلترملأإلةبببرللتريلببب  فتربيكيبببهل أبببىل
داقرولأيلتا  لحل ب حلرأل ر لهيصرلزة د ل ةأمهلتربمت  لف يم برللل-بية رلترية ع رلللإلعإلللدرسلتر
ا إلل أب لترم ب رتتولأفل ةبايضل صبإلرت هلترخلبألا بإلل أب لترم ب رتتولكمب لأا ب لحلللرلة رهرلفلةأإلل  

  بب ييل  كيبيهلا بإللتربيةطلدبيولأجبهتءلتر يكب تلترخ صبرلدبأب لترم ب رتت؛لربمتلأصبت التر  جبرلتربىل
لنلتةببببيت  ج  تلهاي بببرلهببب للجببب للتربية بببرلترية عببب رولخ صبببرلل أببب لتربببب ل ةمبببضل أبببىل لبببإلرلتةببببخات لل للل لل لل ل لللل للللل ل لللل لل للللل للللللللللللللل لل للل ل لللللل لل للل لللللل لللل

ترب كييلا إلل ةأ لترم  رتتلتر يك رلراىلترلالبللولخاللللل ركبهله لت ج دلتر أإلللرأملوالتول
حل مأببب لترمةأإللببب تللتربأميبببملتربببب ل إلتج بببهلهببب ل ةأببب لل ببب رتتلدرسلتربية بببرلترية عببب رولخ صبببرلأ ل

لك ف رلأدت   .ترك ف رل ول
تةبيت  ج رلل تةبخاتنل ل  فررل ه ل ترت ه ل هكيل ةبقل ل ل عإلءل ركإلا  لللل(.K.W.L)فهىل

راىلل ترمت  رل ترمةيف رل ترمةأإلل تل تةبأاللل ه ل تةبخاتل لل للتند يل للل لللللللل للللللللل ل للللللللل ل ل للل لل ل لل لللل ل لل لل ل للل فذر ل ول يةقل يحللتربأميمللل ول
هإللللإلعإلللل  ر لترارسوللم ليب حلتر يصرلرهل ةمأ رل ت دللللتربأميملةؤتلل خصإلصلل ل ةيههلل

فةةاا ل  إلنللتن لعلزلالءهول ترب للللتربأميملهك رل تنةئأرل دبت دلل جم ع رل أفل صإلر ل ل ب ضل  لوضل
 أىلتج   تلر مهلتنةئأرل  بل عللللتربأميمل افرله لذاي  لهإلللل بإلىلترمإلعإللولفةمجيدل  إلرلل
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مهلترخ  ئل وللإلعإلللترارس.لرمتل بأخالللوأرلترت  له لل  فررل ترمبةأ لأ ل ةالللوله
)للتربةيفل أى تةبيت  ج رل ترم  رىلK.W.Lه  أ رل تندتءل ف يم رل تربايأرل تربصإلرتتل ه ل ةايضل (ل

لراىل البلترميهأرلته اتد رل م  ه رلترجيه .للللرم د لتربية رلترية ع ر()
 هدف الدراسة:

ل بإلىللله لل (K.W.L) ةبيت  ج رلترجافللترمت  ته  أ رل أىل  افلترارتةرلترىلتربةيفلل
لأدتءل ةضلترم  رتتلتنة ة رلدارسلتربية رلترية ع رلراىل الليملترميهأرلته اتد رل

 فروض الدراسة:
رأمجمإل ببرلترضببب  لرلهببب لهبببيفقلذتتلدحرببرلتهصببب   رلدببيولترق ببب سلتر بأبب لفترتةبببايلل إلجببال .1

 .رص رحلترق  سلترتةايلل بإلىلتندتءلترم  ريلرأم  رتتل"لقيالترت  "لو
رأمجمإل بببرلتربجيةب بببرلهببب لهبببيفقلذتتلدحربببرلتهصببب   رلدبببيولترق ببب سلتر بأببب لفترتةبببايلل إلجبببال .2

 .رص رحلترق  سلترتةايلل بإلىلتندتءلترم  ريلرأم  رتتل"لقيالترت  "لو
رأمجمبإل بيولتربجيةب برلفترضب  لرللترق  ةب تلترتةا برهيفقلذتتلدحررلتهصب   رلدبيولللل إلجال .3

 .ترمجمإل رلتربجيةب ررص رحللتءلترم  ريلرأم  رتت"لقيالترت  "لوه لل بإلىلتندل
 مصطلحات الدراسة:

 تتحدد مصطلحات الدراسة الحالية على النحو التالي:      
 :Effectivenessالفاعلية  (1

ل لييللصلأحلهة ر رلهىلترأأرلترةية رلترىلتنصضلهلةلضلوله الفردلهىلترمةج لترإلجيهله ل للل لل لللللل لللللل لللللللللللل ل  لل ل  ل ل للل لللللللللللللللللل لللللللللل لل ل للل لل لل
للل د لهلةلضلول ل  لل)هلةلضل(لترل ءللللللل ل  ل للللل ل  لهلةلاللولفهلةلالل:ل مأهول)تر لةل لل(:لترةملضللتر ميالولف ةيىلكأمرلهة ر رله للل–لل ل  للللللللللللللل للل للللللل لللل للللللل ل  لل  للللللللل ل  ل للل ل لللل ل  ل ل 

ل(.ل476:ل17ترأأرلتهاجأيهةر:ل" يل طولتريل  لدت  لتر يكروللجب ا")
 (: K.W.Lاستراتيجية ) (2

تربارةس فترموب ترله ل تر    رل ترمةيهرل امإلذجل تةبيت  ج رل تةبماتلل(للK.W.L)ا ل ترميل
أهك رللل تربارة  ل  البياجيةول تريمإلذجل امتل فةيارجل ترمةيهرول فقالةميال  ةبيت  ج رل كإلةول ول

):لل ترمةيف رل تربةأ  ل تةبيت  ج رلل19ام ذجل ف لةيفل لللل(.ل لللللل لل ل لل للل ل لأ ض لل(للK.W.L)للل "تةبيت  ج رل ةأ لل للل  أا  :ل
 (.31:ل26)لترجايا "ل  رمةيهر  افلترىلتربةيفل أىلتربي رلترمةيف رلتر    رلرأمبةأ لفرةل  ل

 :أجراءات البحث الميدانية
 منهج البحث:     اوال :

ذفلتربصببم  لتربجيةببب ل  ق  بب لنابباتفلترت بب لفهيفعببهلتةبببخانلترت هبب لترمببي  لتربجيةببب ل
   تببب للترق  ةببب تلتر بأ بببرلترتةا بببرلا بببيتلرمال مببببرللرمجمبببإل بيولأهببباتام لعببب  لرلفتنخبببيىل جيةب بببر

لرلب ةرلترت  .
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 :مجتمع البحث        ثانيا : 
لة بببالخببب   ل مارةبببرللترصبببفلتر ببب ا لتح ببباتديل بببالبلترارتةبببرل أبببىلجم بببعلأشببببمضللجبمبببعل

(ل70ترتبب رعل ببادا ل)لترجيببه لتربةأ م ببرفترب  ةببرلحدتر للتريمببإلذج لديببيولترميةببأيولتح بباتديلتر بب اإليل
ل.ن2021/2022ترارتة لرأة نللترمارةرلفترم ياف ل  جالتلل  ر ل
 :عينة البحث         ثالثا :  

لة بالخب   ل مارةبرللترصفلتر ب ا لتح باتديل البلترةما رللوللترةييرل  رلية رلل  لتخب  ر
ل  ر ببجالبلولفترم يباف لترجيببه لتربةأ م برفترب  ةبرلحدتر للتريمببإلذج لديبيولترميةبأيولتح باتديلتر ب اإليل

كةييبببرلتة ةببب رللبببإلز يولل  رببب ل(ل65وفترتببب رعلقإلتل ببب ل)ولن2021/2022لترارتةببب رأةببب نلترمارةبببرل
ركببضلل  ربب ل(ل20عبب  لرلدإلتقببعلل صببي   ل)لفتنخببيىل  رب بب فيل أببىللجمببإل بيولتهبباام ل جيةب ببرل

كةييبرل  يبيولتةببلالع رلللبوللجبمبعلترت ب لل  رب ل(ل15لجمإل رلولكم ل  لتخب  رل ييهلقإلتل ب ل)
ل.رضتطلترمبأييتتلترمخب ر ل"لقيالترت  "تنة ة رلفخ رجل ييرلترت  ل

 ار عينة البحث :شروط اختي
 راعى الباحث عدة شروط عند اختياره لعينة البحث وهى :     

ل.لل البل( 3)ترت رعل ادا لل،ترميولر لييب مإلتل  ربيا ل لتربةأ م للالبلتةبتة دلتر -1
 ب ببرلولترتبب رعل ببادا للن ببمترلترملبب ركإل لترببميول أيبببإلتل ببولأدتءلتحخبتبب رتتلللببالبلتةبببتة دلتر -2

 .  ر ل( 2)
ولر  إلنلترت ه ل إ م نلتجيتءتتلترت ب ل أبىل  ر ل( 65)فة رب ر لدأعلترمجبمعلتركأىلرأت  ل

ل ييرللولامتلترمجبمع.ل
 التوصيف االحصائي لمجتمع وعينة البحث:

 (  1جدول )
 مجتمـــــــع وعينــــــــة البحث الكليــــــة  توصيف

 العينة الكلية  البيانات 
 عينة البحث األساسية 

 المستبعدين العينة األستطالعية 
 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 5 15 20 20 70 العــــــــــــــــــــدد 
 % 7.1  % 21.4 % 28.6 % 28.6 %100 النسبـــــــــــــــة 

 أسباب اختيار عينة البحث: 
فترب  ةبرللتريمبإلذج لديبيوللة بالخب   لترميةبأيولتح باتديلتر ب اإليللارةبرللتعمد الباحث اختيار   

 لألسباب األتية :لترجيه لتربةأ م رحدتر ل
ل ةببيلامهلترميهأهلتر ي رل ص هل  لهلترةميلترمابىلرأبةأ . -
 . ج اسلأهيتدل ييرلترت  للولهي لترةميلترهليى -
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  إلتهيلتهلو ا  تلفتندفتتلترالزلرلربلبيقلترت  . -
 لإلته بببببرلتدتر لترمارةبببببببببببببببببببببببببرلف ة فا  للببببببعلترت ه . -

                                                          اوال : اعتدالية البيانات للمتغيرات فيد البحث ) التجانس ( :
لللللللللللللللللللللللللل   بببببببقلترت هببببببب للبببببببولت باتر بببببببرل إلزةبببببببعلأهبببببببيتدل ييبببببببرلترت ببببببب للبببببببولهيببببببب للةببببببباحتلتريمبببببببإلللللل

فترم  رةببرل(ل"لقيببالل-ترباا ببرل)لتر ببووترلإللوترإلز (ولفتخبتبب رلتر ببارتلترة أ ببرل"لترببمك ء"ولفترمبأيببيتتل)
ل(.2كما يتضح من جدول )ولا يتلحام رلامهلترمبأييتتلف أثييا ل أ لتربةأ ولترت  "

   ( 2جدول )
 55تجانس عينة البحث في متغيرات العمر والطول والوزن ن= 
 االلتواء  االنحراف المعيارى  المتوسط  وحده القياس  المتغيرات 
 0.757 0.474 13.327 سنه  العمر 
 0.389- 0.719 146.236 سم  الطول 
 0.146 1.515 47.236 كجم  الوزن 
 0.192 1.387 37.036 درجة  الذكاء 

فابببإلللببب ل لبببييلتربببىل(  3) ± (لأ لقببب  للة لبببضلتحرببببإلتءل ي صبببيلدبببيول2يبضبببحللبببولجبببافلل)
ل م ثبببضلترب  اببب تلهبببإلللل بببإلرلترمي يبببىل  يةتببب للوللمببب ليبببالل أبببىلأ لجم بببعلأهبببيتدلترةييبببرل  بببعل  بببال ل للل ل لللل للللللللل للل ل لل لل للل لل لل لل للل ل للللل لللللل ل ل لللللل لل للل لل لل لل للللللل ل لللل

لمبب ل لببييلترببىل جبب اسلأهببيتدل ييببرللترببمك ءولترمي يببىلتح ببباترىلهببىللبأيببيتتلترةمببيلترلببإلللترببإلز ل
ليتتلترمخب ر .ترت  لهىلترمبأي

 (  3جدول )
 البدنية  االختباراتتجانس عينة البحث فى 

 55ن=  
 االلتواء  االنحراف المعيارى  المتوسط  وحده القياس  المتغيرات  م
اختبــار الوثــع العــري  مــن  القوة   .1

 سم  الثبات
114.564 1.437 0.081 

ــن  التحمل   .2 ــذراعين مـ ــي الـ ــار ثنـ اختبـ
 عدد  االنبطاح المائل

19.091 1.578 0.285 

م مـــــــن 30اختبــــــار عــــــدو  السرعة   .3
 0.969- 0.603 9.545 ثانيه الوقوف

ثني الجذع امامـا اسـفل مـن  المرونة   .4
 سم  الوقوف

1.927 0.634 0.057 

 0.033- 0.805 25.018 ثانية اختبار بارو للرشاقة الرشاقة   .5

فابببإلللببب ل لبببييلتربببىل(  3) ± (لأ لقببب  للة لبببضلتحرببببإلتءل ي صبببيلدبببيول3يبضبببحللبببولجبببافلل)
ل م ثبببضلترب  اببب تلهبببإلللل بببإلرلترمي يبببىل  يةتببب للوللمببب ليبببالل أبببىلأ لجم بببعلأهبببيتدلترةييبببرل  بببعل  بببال ل للل ل لللل للللللللل للل ل لل لل للل لل لل لل للل ل للللل لللللل ل ل لللللل لل للل لل لل لل للللللل ل لللل
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وللمبب ل لببييلترببىل جبب اسلأهببيتدل ييببرلترت بب لهببىلتر ببارتتلترباا ببرترمي يببىلتح ببباترىلهببىللبأيببيتتل
لترمبأييتتلترمخب ر .

 ( 4جدول )
 المهارية  االختباراتتجانس عينة البحث فى  

 55ن= 
 االلتواء  االنحراف المعيارى  المتوسط  وحده القياس  المتغيرات  م
اختبار دقة التصويع من الثبات فـي كـرة   .1

 اليد
 0.383 0.714 2.164 درجة 

 0.767 1.002 3.182 درجة  اختبار الوثع الطويل بطريقة الفرفصاء  .2

 -0.322 0.705 6.146 ثانيه م( من البدء العالي20اختبار عدو )   .3
كــرة  -اختبــار االرســال مــن أســفل موجــة  .4

 0.188 0.503 2.455 درجة  طائرة

اختبــــار الدحرجــــة األساســــية والوقــــوف   .5
 1.010 0.634 3.473 درجة  على الرأس

فاببإلللبب ل لببييلترببىل(  3) ± (لأ لقبب  للة لببضلتحربببإلتءل ي صببيلدببيول4يبضببحللببولجببافلل)
ل م ثبببضلترب  اببب تلهبببإلللل بببإلرلترمي يبببىل  يةتببب للوللمببب ليبببالل أبببىلأ لجم بببعلأهبببيتدلترةييبببرل  بببعل  بببال ل للل ل لللل للللللللل للل ل لل لل للل لل لل لل للل ل للللل لللللل ل ل لللللل لل للل لل لل لل للللللل ل لللل

وللمبب ل لببييلترببىل جبب اسلأهببيتدل ييببرلترت بب لهببىلترم  رةببرترمي يببىلتح ببباترىلهببىللبأيببيتتلتر ببارتتل
لترمبأييتتلترمخب ر .

لوعتي البحث :تكافؤ مجم
 ةالأ ل أدالترت ه للولأ ل ييرلترت  لل  إلةرللوللجبمعللبج اسلف  عل  الترمي ي لل

دإلتقعلل أهاتام ل جيةب رول لجمإل بيول ترىل ترةييرل فتنخيىللتربأميمل(  20)تح باتر ول  ل     ل ول
ديوللجمإل ب لللل)التكافؤ(لولتربك هؤللولخالللت ج دلللترت ه لولف   قللتربأميمل(  20)ع  لرولدإلتقعلل

 (. 5جدول )" كما يتضح من  T "ترت  لولفذر ل  ةبخاتنلتخبت رل
 ( 5جدول )

  التجريبية ( في القياسات القبلية للمتغيرات -داللة الفروق بين مجموعتي البحث ) الضابطة  
   "قيد البحث" االنثروبومترية واختبار الذكاء 

 (ل40 ل=ل)

 وحده القياس  المتغيرات 
 المجموعة التجريبية  الضابطة المجموعة 

 (Tقيم) 
 ع م ع م

 0.330 0.489 13.350 0.470 13.300 سنه  العمر 

 0.443 0.733 146.300 0.696 146.200 سم  الطول 

 0.101 1.542 47.200 1.599 47.150 كجم  الوزن 
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 0.677 1.446 37.250 1.356 36.950 درجة  الذكاء 

ل2.042=للل0.05ق مرل)ت(لترجافر رل يالل بإلىلل*
( جدول  من  ترت  ل(  5يتضح  لجمإل ب ل ديول تهص    ل دتررل غييل ج ءتل تل ق مرل أ ل

تريمإللللل–ترض  لرلل لةاحتل ق  ة تل جم عل السن  تربجيةب رل أ ل (  –الطول    –)  للل-للالوزن 
 .امهلترق  ة تلللفتخبت رل)لترمك ءل(له لترق  ة تلتر بأ رلللم ليالل أىل ك هؤلترمجمإل بيوله 

 (  6جدول )
 التجريبية ( في القياسات   -داللة الفروق بين مجموعتي البحث ) الضابطة 

 " قيد البحث"  في االختبارات البدنية القبلية 
 (ل40 ل=ل) 

 م
 وحده القياس  المتغيرات 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
 (Tقيم) 

 ع م ع م

العــــري  اختبــــار الوثــــع  القوة  .1
 من الثبات

 0.000 1.504 114.550 1.432 114.550 سم 

اختبار ثني الـذراعين مـن  التحمل  .2
 0.389 1.585 19.250 1.669 19.050 عدد  االنبطاح المائل

 السرعة  .3
م( مــن 30اختبــار عــدو ) 

 الوقوف
 0.000 0.605 9.550 0.605 9.550 ثانيه

ثنــي الجــذع امامــا اســفل  المرونة  .4
 0.990 0.671 1.850 0.605 2.050 سم  من الوقوف

 0.588 0.826 24.950 0.788 25.100 ثانية اختبار بارو للرشاقة الرشاقة  .5

ل2.042=للل0.05ق مرل)ت(لترجافر رل يالل بإلىلل*
( جدول  من  ترت  ل(  6يتضح  لجمإل ب ل ديول تهص    ل دتررل غييل ج ءتل تل ق مرل أ ل

تر بأ رللللل–ترض  لرلل ترق  ة تل ترت  "للتربجيةب رله ل "قيال ترباا رل يالل أىل ك هؤللرأمبأييتتل لم ل
 .ترمجمإل بيوله لامهلترق  ة تل

 ( 7جدول )
في االختبارات  التجريبية ( في القياسات القبلية  -داللة الفروق بين مجموعتي البحث ) الضابطة  

 " قيد البحث"  المهارية
 (ل40 ل=ل) 

 م
وحده   المتغيرات 

 القياس
 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 (Tقيم) 
 ع م ع م

اختبار دقة التصويع من   .1
 الثبات في كرة اليد

 0.213 0.716 2.250 0.768 2.200 درجة 
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اختبـــــار الوثـــــع الطويـــــل   .2
 0.155 1.005 3.200 1.040 3.150 درجة  بطريقة الفرفصاء

م( مــن 20اختبــار عــدو )   .3
 0.462 0.649 6.000 0.718 6.100 ثانيه البدء العالي

ــن   .4 ــال مــــ ــار االرســــ اختبــــ
 كرة طائرة  -أسفل موجة

 0.000 0.510 2.450 0.510 2.450 درجة 

5.  
اختبــــــــــــــار الدحرجــــــــــــــة 
األساســية والوقــوف علــى 

 الرأس
 0.244 0.688 3.500 0.605 3.450 درجة 

ل2.042=للل0.05ق مرل)ت(لترجافر رل يالل بإلىلل*
 (  7يتضح من جدول )

ترض  لرلل ترت  ل لجمإل ب ل ديول تهص    ل دتررل غييل ج ءتل تل ق مرل ه لللل–أ ل تربجيةب رل
لل تر بأ رل ترت  "للترق  ة تل "قيال ل ترم  رةرل امهلرأمبأييتتل ه ل ترمجمإل بيول يالل أىل ك هؤل لم ل

 . ترق  ة تل
  Means & Data Collection Toolsوسائل وأدوات جمع البيانات          رابعا :  

 الخبراءاستطالع رأى  
ترمي تلرلل ترت   رل ترةأم رلفترمإلتقعل ترت ه ل  ه اللل أىلترميتجعلفترارتة تلفترت إلفل ق نل
فترم  رةرلل ترباا رل تحخبت رتتل فل فترم  رةرل ترباا رل تر ارتتل دب ايال ترت ه ل ق نل ث ل ول تر انل  وي ل

ر  د لترخبيتءلت للولكم لرتللترت ه له لتخب  رلتترخ صرلد مهلتر ارتتل م ياتلرةيع  ل أىلترخبيتء
ل وإلاإلتلعمولأ ض ءلايئرلتربارةسل وأ  تلتربية رلترية ع ر.ل

 ( 2مرفق ) اختبار القدرات العقلية)الذكاء(
ترت ه لل تر ب حللأةبخانل ه رفقل بال /ل تراكبإلرل رألةب ذل ترمصإلرل ترمك ءل تخبت رل

ل2007ولإلة 
ل(3مرفق ) estsThysical Pاالختبارات البدنية 

ق نلترت ه ل ةمضلتةبلالللرأىلترخبيتءلهىلتهخبت رتتلترباا رلهىلكي لتر انلولف إلصضل
ترخبيتءلل رأىل تةبلاللل خاللل لول تر    رللفذر للترت ه ل فترارتة تل ترميتجعل خاللل فقاللللول

ذفللة لالتل أا  ل فثبال ترمم ثأرول فتن   فل ترارتة تل ترةاياللول تحخبت رتتله ل  ت الامهل
 ل. أم رل  ر ر

 ( 4مرفق ) Skillful Testsختبارات المهارية اال
ترمي تلرل وي لل ترت   رل فترمإلتقعل ترةأم رل فترت إلفل ترميتجعل ترت ه ل  ه اللل أىل ق نل
ترم  رةرل م ياتلرةيع  ل أىلل تحخبت رتتل فل ترم  رةرل تر ارتتل دب ايال ترت ه ل ق نل ث ل ول تر انل
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لترخبيتء:لل
 (1مرفق ) لترخبيتء.لف إلصضلترت ه للولخالللتةبلالللرأى

 القياسات الخاصة والشرح التفاعلى بالبحثاألجهزة المستخدمه فى 
Devices Used in Measurements for Research 

لج  زلكمبيإل يل -
للData showج  زل يضل -
ل(للولتر  ا ر.0.1ة  رلت   فلنقيبل) -
لليهت ل بىلتركبيفاى. -
لشيةطلق  س. -
لل لي للارجر. -
لرأبارةت ت(تةلإلتارلل  رتتلترافرىل)لترخ صرل  ريم ذجلترب   أ رل -

 األدوات المساعدة فى القياسات والبرنامج التدريبى الخاصة بالبحث
Utilities in the Measurements and the Training Program 
for Research 

 ديتتلقان. - أقم للكبيي . -

 أقم للصأيي . - أ الن. -

 هإلتجهلصأيي . - أ ت قل ارة . -

ل ص   . - لليلىلصأيي. -
لأ إلتق. - لهت ل. -
ل ارة .قمص  ل - لةأ ل إلته ى.ل -

 Surveysالدراسات االستطالعية   
قبب نلترت هبب ل ببإجيتءلتربجيةببرلتحةبببلالع رلتنفرببىل أببىل ييببرللببوللببوللجبمببعلترت بب لفلببول

إلـى   7/3/2021االحد يوم لولولخالللتر بي ل  ر ل(لل15خ رجلترةييرلتحة ة رولترت رعل ادا ل)
 .14/3/2021االحد يوم 

 The Aims of the Surveyأهداف الدراسة اإلستطالعية 
لليتجةرلترليف لتري    رلترخ صرلدبلبيقلتهخبت رتت. -
للاىلتةب ة بلترم   ايولرلية رلتجيتءلتهخبت رتت. -
 لبيببقل ةببضلترإلهبباتتلتربارةب ببرلتريإلل ببرللببولتربيابب ل لفذربب لرب ايببالف  يببيولشبباهلترإلهبباهل -

لفتنهم للتربارةب ر.
لترصةإلة تلفترمةإلق تلتربىلقال   يلخالللتربلبيق.تدبل فل -
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لتربأداللولترمة لالتلترةأم رلرالخبت رتتل -
 The Results of the Surveyنتائج الدراسة اإلستطالعية 

لترمةيهرلترب لهل  رليف لفتهجيتءتتلتري    رلترخ صرلدبلبيقلتهخبت رتت. -
لتةب ة بلترم   ايولرلية رلتجيتءلتهخبت رتت. -
لترمة لالتلترةأم رلرالخبت رتتلترم بخالرلصاله رل -
لتر ار ل أىلتربأأ ل أىلترصةإلة تلفترمةإلق تلتربىلقال   يلخالللتربلبيق. -

 المعامالت العلمية لإلختبارات
قبببب نلترت هبببب ل  ربأدبببباللببببولترصبببباله رلترةأم ببببرل)لترصبببباقلفلتر تبببب تل(لر خبتبببب رتتلترباا ببببرل

لربةأ م ل أىلتري إللترب ر :تفترم  رةرلترم بخالهلقبضل لبيقلتربيا ل ل
 ( 2مرفق )المعامالت العلمية للقدرات العقلية)الذكاء(: 

ترمك ءلل حخببب رل ترةأم رل ترمة لالتل ترت ه ل   ب بل تر بي للق نل االحد يوم  لوللخاللل
ل-على النحو التالي: ،2021/ 14/3االحد إلى يوم   7/3/2021

 -:Tests Validityأوال: صدق االختبار 
)ترمك ء(   قلل ترة أ رل تر ارتتل تخبت رل البحث  ترت ه للولصاقل قيد  ترصاقل"  "  ةبخاتنل

ولفذأر ل ول يةقل لبيقلتحخبت رتتل"قيالترت  "ل أىللجمإل بيوللب  فةبيولل)التمايز(تربجيةب 
)مجموعة غير  ولأهاتام ل م ضل ييرلترت  لتحةبلالع رلل البل(  15)  ه لترةادلقإلتنلكضللي  

فترمجمإل رمميزة( ترمبأييتتللللول ه ل أ ل لي  عل ل بإلىل ذتتل المميزة(تنخيىل فترب لللل)المجموعة 
ترصفلتر  ر ل  رميهأرلتح اتد رولف  له  بلدحررلتر يفقلديولترمجمإل بيوولللل البل م أاله لل

 (.8وتني" ، كما يتضح من جدول ) -"مانفذر ل ول يةقلتخبت رل
 (  8جدول ) 

القدرات العقلية   في االختبارات(  ة غير المميز  -الفروق بين المجموعتين ) المميزة  داللة
 وتني"  -قيد البحث بطريقة " مان 

 ( 15=)2=ن1ن 

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 
وحــــدة  
 المجموعات  القياس 

متوسط 
 الرتع

مجموع 
 U Z الرتع

احتمالية 
 P)الخطاء )

 درجة  الذكاء -العقليةالقدرات 
 120.50 8.03 غيــــر المميزة 

0.500 -4.677 b.000 
 344.50 22.97 المميـــــــــــــــــزة 

 1.96= 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية   zقمية ) 
فجإلدلهيفقلدتررلتهص    لديولترمجمإل بيولترمميه لفغييلترمميه له لللل(8يتضح من جدول )

 تر ارتتلترة أ ر.
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 (  9جدول )
قيد   البدنية " االختباراتي ف(  ةغير المميز  -الفروق بين المجموعتين ) المميزة  داللة 

   وتني"  -بطريقة " مان  "البحث
 ( 15=)2=ن1ن

 م
 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 

وحــــدة  
 المجموعات  القياس 

متوسط 
 الرتع

مجموع 
 U Z الرتع

احتمالية 
الخطاء 

((P 

العري     .1 الوثع  اختبار 
 من الثبات 

 سم 
 120.00 8.00 غيــــر المميزة 

0.000 -4.688 b.000 
 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة 

الذراعين    .2 ثني  اختبار 
 عدد  من االنبطاح المائل 

 124.50 8.30 غيــــر المميزة 
4.500 -4.507 b.000 

 340.50 22.70 المميـــــــــــــــــزة 

عدو    .3 من  20اختبار  م 
 الوقوف 

 ثانيه
 338.00 22.53 غيــــر المميزة 

7.000 -4.527 b.000 
 127.00 8.47 المميـــــــــــــــــزة 

4.  
ثني الجذع اماما اسفل  

 سم  من الوقوف 
 120.00 8.00 غيــــر المميزة 

0.000 -4.793 b.000 
 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة 

 342.50 22.83 غيــــر المميزة  ثانية اختبار بارو للرشاقة   .5
2.500 -4.619 b.000 

 122.50 8.17 المميـــــــــــــــــزة 

 1.96= 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية  zقمية ) 
فجإلدلهيفقلدتررلتهص    لديولترمجمإل بيولترمميه لفغييلترمميه له لللل(9يتضح من جدول )

 ترمبأييتتلترباا رل"قيالترت  ".
 ( 10جدول ) 

قيد   المهارية " االختباراتي ف(  ةغير المميز  -الفروق بين المجموعتين ) المميزة  داللة 
 ( 15=)2=ن 1ن                  وتني"  -بطريقة " مان  "البحث

 1.96= 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية   zقمية ) 

 م
وحــــدة   المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 

متوسط  المجموعات  القياس 
 الرتع

مجموع 
 U Z الرتع

احتمالية 
الخطاء 

((P 
التصويع من الثبات في كرة  اختبار دقة    .1

 درجة  اليد
 121.50 8.10 غيــــر المميزة 

1.500 -4.716 .000b 
 343.50 22.90 المميـــــــــــــــــزة 

 اختبار الوثع الطويل بطريقة الفرفصاء   .2
 درجة 

 130.50 8.70 غيــــر المميزة 
10.500 -4.393 .000b 

 334.50 22.30 المميـــــــــــــــــزة 

 م( من البدء العالي30اختبار عدو )  .3
 ثانيه 

 307.50 20.50 غيــــر المميزة 
37.500 -3.345 .001b 

 157.50 10.50 المميـــــــــــــــــزة 

موجة  .4 أسفل  من  االرسال  كرة    -اختبار 
 درجة  طائرة

 120.00 8.00 غيــــر المميزة 
0.000 -4.785 .000b 

 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة 

اختبار الدحرجة األساسية والوقوف على    .5
 درجة  الرأس 

 132.00 8.80 غيــــر المميزة 
12.000 -4.287 .000b 

 333.00 22.20 المميـــــــــــــــــزة 
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فجإلدلهيفقلدتررلتهص    لديولترمجمإل بيولترمميه لفغييلترمميه لللل( 10يتضح من جدول )
 .ترمبأييتتلترم  رةرل"قيالترت  "ه ل
 Tests Riliabilityثبات اإلختبارات   

 ييرلترت  للل البل  له  بللة لضلتر ت تل ول يةقل لبيقلتحخبت رلفإ  د ل لب  هل أىلل
ول   رقلزلي لقار لأةبإلللفةي سلفيففلتربلبيقلتنفل,لل( طالع15)تحةبلالع رولترت رعلقإلتل  لل

 ( 11كما يتضح من  جدول ) فإ ج دللة لضلتحر ت  لديولتربلب  يوو
 (  11جدول ) 

 االرتباط بين التطبيق األول والثاني في القدرات العقلية)الذكاء ( معامالت 
ل(ل15 ل=ل)لل

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 التطبيق الثاني  التطبيق االول 

 اإلرتباط   معامل
 ع م ع م

 ** 0.986 1.486 36.933 1.407 36.867 الذكاء  -القدرات العقلية

 0.482( = 0.05الجدولية عند مستوى داللة )قيمة )ر( *
أ للة لضلتحر ت  لديولترق  سلتحفللفتر  اىلرأمك ءللدأعللل(11يتضح من الجدول رقم ) 

ل.ل لم ل لييلترىلت لتحخبت رلترم بخانلذتتللة لضلثت تلل  رلل0.981
 ( 12جدول )

 االختبارات البدنية "قيد البحث"معامالت االرتباط بين التطبيق األول والثاني في  
 (ل15 ل=ل)ل

 م
 وحده القياس  المتغيرات 

  معامل التطبيق الثاني  التطبيق االول 

 ع م ع م اإلرتباط 

 القوة  .6
اختبـــار الوثـــع العـــري  مـــن 

 ** 0.935 1.387 114.733 1.454 114.600 سم الثبات

 التحمل  .7
اختبــــار ثنــــي الــــذراعين مــــن 

 ** 0.987 1.598 18.867 1.535 18.933 عدد  االنبطاح المائل

م مـــــــن 30اختبـــــــار عـــــــدو  السرعة   .8
 الوقوف

 ** 0.919 0.639 9.467 0.639 9.533 ثانيه 

ثنــي الجــذع امامــا اســفل مــن  المرونة  .9
 الوقوف

 ** 0.931 0.704 1.933 0.639 1.867 سم

 ** 0.956 0.884 25.067 0.845 25.000 ثانية  بارو للرشاقةاختبار   الرشاقة   .10

 0.482( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )*
جدول) من  ق مرلللل(12يتضح  ل بإلىلل"ر"  أ ل ترجافر رل يال "ر"ل ق مرل لول أدبيل ترم  إلةرل

ديولتربلب  ييولتنفللفتر  ا ل أىلجم علترمبأييتتلترباا رلوللم ليالل أىلفجإلدل( 0.05) لةيإلةرلل
 أىلتخبت رتتلترباا رل"لقيالترت  "وللالثاني (    -) األول   القرلتر ت  لدتررلتهص    لديولتربلبيقلل
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ل لييلتر لثت تل أ لتحخبت رتتل يالت  د ل لب    ل أىل ييرلترت  .للفترمي
 (  13جدول )

 االختبارات المهارية "قيد البحث" معامالت االرتباط بين التطبيق األول والثاني في  
 (ل15 ل=ل)ل

 م
 وحده القياس المتغيرات 

 التطبيق الثاني  التطبيق االول 
 اإلرتباط  معامل

 ع م ع م
اختبار دقة التصويع من الثبـات فـي   .1

 كرة اليد
 ** 0.919 0.594 2.067 0.655 2.000 درجة 

ــة   .2 ــل بطريقــــ ــع الطويــــ ــار الوثــــ اختبــــ
 ** 0.968 1.033 3.267 1.014 3.200 درجة  الفرفصاء

ــدو )  .3 ــار عـــ ــدء 20اختبـــ ــن البـــ م( مـــ
 العالي

 ** 0.931 0.676 6.200 0.704 6.267 ثانيه 

ــار االرســال مــن أســفل موجــة  .4  -اختب
 ** 0.875 0.516 2.533 0.516 2.467 درجة  كرة طائرة

األساسـية والوقــوف اختبـار الدحرجـة   .5
 على الرأس

 ** 0.924 0.507 3.400 0.639 3.467 درجة 

 0.482( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
جدول) من  ق مرلللل(13يتضح  ل بإلىلل"ر"  أ ل ترجافر رل يال "ر"ل ق مرل لول أدبيل ترم  إلةرل

ديولتربلبيقلتنفللفتر  ا ل أىلجم علترمبأييتتلترباا رلوللم ليالل أىلفجإلدلل(  0.05) لةيإلةرلل
تربلبيقلل ديول تهص    ل دتررل تر ت  ل األول   القرل  (-    ) قيالالثاني  "ل ترم  رةرل تحخبت رتتل  أىل

ل لييلتر لثت تل أ لتحخبت رتتل يالت  د ل لب    ل أىل ييرلترت  .للفترميترت  "ول
 (5مرفق )لقرتح:الربنامج التعليمي امل

 خطوات التصميم التعليمي:  
أ ل صببم  لاببمهلتريمبب ذجللامبب ذجلتربصببم  لتربيةببإليلكوببضلأفلتري بب نلتربةأ مبب ولاالهببال  ةببب يتء

لللللجم ةببب لل لببببيكلهببب لخلبببإلتتلل ببباد لو للل للل ل لل ل لل للل ل للل للل تنخبببيولفةموبببوللقببباليبببالج  لتربببتةضلفقبببال  صبببأ  لتربببتةضللل
لهصيا له لترخلإلتتلترب ر رل:

 . تربإلع   ر إلهييلترب  ا تل .1
 بببيضلأةبببئأرل بببؤديلترببب لترلبببةإلرلأفلتر  جبببرلترببب لترت ببب لفتربي يببب لولأفللببب د ل ةأ م بببرلغيبببيل .2

لوبمأبببرلأفلغيببببيللي مبببرلأفللةأإللبببب تللبي قضبببرلولفقببببال ببب لصبببب  غب  لكم ببب   حلرأ ببببضل ببببؤديل
 .  لتر لتربارجله لتدبل فلتريب جرلتري    رل)تر يكر( ربأميمل 

لل جبب لأ ل وببإل لترمةأبب لل بببةاتلل م ببب حل خببيلرييشبباللتذتلكبب  لايبب كلأد ببيللببولتةبببج  رللمويببر .3 للللل ل للل لللل للللللل لللللللللل لل للل للل ل لل
 . ترمبةأ لتر لتخب  رلفتهاله طلفةبيكلترت ق لدب ا  لل ب حلأفلةؤتللتع ه 

 . دضلخلإل ل بي ل أ لتحةبج  رلترب ليب ل  ق    له لترخلإل لتر    ر .4
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غييلله له ررلتحا يتفل ول مأ رلتحدبل فل ويرلتر ؤتللأفلترم ب حلترميل  بقلتحةبج  ر .5
 . ترص   رلفذر للولقبضلترمةأ 

ه له ررلتحةبميترله لتحةبج  رلغييلترص   رليباخضلترمةأ لفة انلةؤتحل خيل م ضلخلبإل ل .6
 . صأيي لل   ا لرأبةأ 

 ةلببب لرأل رتبببرل أم بببرللي بببا لل ببببمي ل وأمبببرلاةببب لأفلت مببب ءل ببب ريأسلأفلكأمبببرلصبببحلأفليإلتصبببضل .7
 .  حتنةئأرلترب ل إلعحلرهلأاهل أىلترليةقلترص 

لل لحل ةل لترمةأ لرأمبةأ لتهج  رلت الق لل .8 ل لللللل ل لللللللللللللللللل ل لللل  . ل
  موولتةبخاتنلتر أإلكلترأ   لل ضل:لاضل   ةالتج دب ل؟لأفلاضل   لأ ل  كيلأد يل؟ .9

 ل أاببهل يببالهلببأهلهبب لتدبلبب فلترملأببإلبلليببهلهببإ لرا ببهلقببارتتل مويببهللببولتربأميببملديببالربببمكييل .10
 .ترت  ل

 .  إلجي  تلربهفةالتربأميملد   .11
 . لأ لليهلت  د لترم  فررل ةأ م تلربإلع حللبى .12

 :والدليل المصورلتصميم أوراق العمل في نموذج التعلم
(ل5ليهبقل) .ل  ةبيت ج رلترجافللترمت دبصم  لأفرتقلترةمضلترخ صرلللةإلفل  إلنلترت ه ل

 : فا لترإلةيأرلترب ل  لتةبخاتل  له ل ي يملترةمضلديمإلذجلتربةأ لتربي   لفةإلجالد  
صبببإلرلأفلرةبببإلل تل إلعببب   رل بببؤديلتربببىلترلبببةإلرلأفلتر  جبببرلرأت ببب لفتربي يببب لولفقبببال ببب ل .1

 . ترىلتربارجله لتدبل فلتريب جرلتري    رل)ترم  ر (لتربالليملص  غب  لكم    حلرأ ضل ؤديل
للتذتلكبب  لايبب كلأد ببيللببولتةبببج  رللمويببرل جبب لأ ل وببإل لترمةأبب لل بببةاتلل م ببب حل خببيلرييشببال .2 للللل ل للل لللل للللللل لللللللللل لل للل للل ل لللللللللللل لل للل ل لل للللل للل لل لل للللل

 . ترىلتخب  رلفتهاله طلفةبيكلترت ق لدب ا  لل ب حلأفلةؤتللتع ه لتربالليمل
 . دضلخلإل ل بي ل أىلتحةبج  رلترب ليب ل  ق    له لترخلإل لتر    ر .3
تر بؤتللأفلترم بب حلتربميل  ببقلتحةببج  رله له ررلتحا يتفل ول مأ رلتحدبلب فل:ل وبيرل .4

 . ترأييلص   رلفذر للولقبضلترمةأ 
لهبب له رببرلتحةبببميترلهبب لتحةبببج  رلترأيببيلصبب   رليببباخضلترمةأبب لفة ببانلةببؤتحلل خببيل م ببضل .5 للللل ل للل للل للللللللللللللل ل لللللل لل ل لل للللللللل لل ل للل للل للللل ل لللللل لل لل

 . خلإل لصأيي لل   ا لرأبةأ 
 ةلبب لترمةأبب ل أم ببرلرتجةببرلل بببمي ل وأمببرلاةبب لأفلت مبب ء ل بب ريأسلأفلكأمببرلصببحلأفليإلتصببضل .6

 . ةئأرلترب ل إلعحلرأمبةأ لأاهل أىلترليةقلترص  حتن
لل لحل ةل لترمةأ لتهج  رلرأمبةأ لت الق لل .7 ل لللللللللللللل ل لللللللللل ل لللل  . ل
  موولتةبخاتنلتر أإلكلترأ   لل ضل:لاضل   ةالتج دب ل؟لأفلاضل   لأ ل  كيلأد ي؟ .8
 . ل أاهل يالهلأهله لتدبل فلترملأإلبل أ لرا هلقارتتل مويهللولترت  لتربأميملديالربمكييل .9
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 البرنامج : لتنفيذاإلطار العام  
"قيالترت  ل"فذر للللق نلترت ه لدإلععلترإلهاتتلتربةأ م رلرتةضلترم  رتتلتحة ة رلللللللل

للفها (لل16  ريجإلللترىلترميتجعلتري يةرلفترخبيتءللص إلةرل أااتفلةأإلك رلفق مالترىل)
لللللللللللللأةبإلع  للفه  للرأجاللترارتة لفترهلولترمخصالركضلفها ل ةأ م رلوللليول ةأ م رلدإلتقعلدرة للل لللل ل ل للللل للللللل ل للللللل لل لل للللل لللل للل لل

(لأة د علفك  لل8(لدق  رولفةي ءل أىلذر له التةبأيقل ي يملترإلهاتتلتربةأ م رل)90فةهلول)
لترلوضلتري    لرأإلها لتربةأ م رل أىلتري إللترب ر ل:لل

 ( 14جدول )
 التوزيع الزمني ألجزاء الوحدة التعليمية 

 الزمن  المحتــــــوى  دة أجزاء الوح
لترب  رلفتخملترغ  ب.لل ⎯ اعمال ادارية 

ل ج يهلتندفتتلترم بخالرله لتندتء.ل ⎯
 ترة بلصأيي لأفلجمت زللإلتاعلأفلتهم ءلهي.لل ⎯

ل
 قل5

 

  / الجزء التمهيدي
ومشاهدة النشاط  

 التعليمي 
 يم رلترأ  قرلترباا رل ص رل  لرلفترأ  قرلترباا رل ⎯

لترمي تلرل  رم  ر لترميتدل ةأ م  ل ص رلخ صر.لل
تربيا ل لل ول يةقللل اا لترم  ر ل  ةبخاتنل ⎯

 للتربةأ م لترم بيح

ل

 قل30

دبلبيقلل لش اافهله لترمةمضللترمبةأميو  إلنل ⎯ الجزء الرئيسي
ل  التشيتفلف إلجي  تلترمةأ .

ل
 للق40

دبلبيقلل لش اافهله لترمةمضللترمبةأميو  إلنل ⎯ الجزء الختامي
   التشيتفلف إلجي  تلترمةأ .ل

ل

 قل15

 للقل90ل ....................................................... المجموع
 تقويم محتوى البرنامج :  /أ

ترم  رةرل تحخبت رتتل ترت ه ل  ةبخاتنل ق نل تربيا ل ل ل بإلىل ه  أ رل أجضل  إلة ل لول
فترب ل ق سلل بإلىلتربالليملهىلتدتءل ةضلل  رتتلللكي لتر انفترخ صرلدتةضلل  رتتلل

ل-ولفترمبم أرله لترم  رتتلترب ر ر:"قيالترت  "لدي لتر ان
ل رلتر يهص ءترإلث لترلإلةضل لية -لدقرلتربصإلة للولتر ت تله لكي لتريال -
 كي ل   ي لل-تحرة لللولأة ضللإلجرل -لن(للولترباءلترة ر 30 افل) -
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فترإلقإلفل أىلل - تنة ة رل تراهيجرل
لتريأس

ل

 تجريع البرنامج التعليمي :  / ب
ق نلل ترم بيحل تربةأ م ل تربيا ل ل لوإلا تل ف  ايال تربصم  ل ليهأرل لول تحاب  ءل  ةال

لم ثأرلل تربيا ل ل أىل ييرل دبجية ل ترت  لترت ه ل خ رجل ييرل فلول ترت ب ل رمجبمعل
( قإلتل بب ل فترت رعل ترب ل15تحة ة رل )ترم  رتت(ل تربةأ م رل ترم د ل لة يييل تربأداللول (ل أميمول

ةإلفل  انلرأبالليمل ييرلترت  لرمةيهرللاىله  لتربالليملرأبيا ل لترم بيحلولفةي ءل أىل
للربيا ل للج هتللفلوبمالللرأبلبيقللتولفةمر لتصتحللاب   لليهأرلتربجية ل  لتجيتءلتربةايالتل للل للل للللللل للللل للل للللللل

 أىلترةييرلتنصأ رلقيالترت  ولللف أىلامتلق نلترت ه ل  ربي يملتر ةأ لرأبيا ل لتربةأ م لل
لترم بيحل.ل

 ـربة البحث:تنفيذ  تجـ        خامسا : 
ل:للالقياس القبلي

فترم  رةبرول أبىلل-ترباا رل-أجيىلترت ه لترق  ة تلتر بأ رلركضللولتحخبت رتتلتر ارتتلترة أ ر
ولخببالللتر بببي لم2020/2021 الليببملترمجمببإل بيولتربجيةب ببرلفترضبب  لرلهبب لدات ببرلترةبب نلترارتةبب ل

ف بببب ل صبببب     لولفرصبببباتلل25/3/2021الخمــــيس ترببببىليببببإلنل 21/3/2021االحــــد لببببوليببببإلنل
جب ببب لتهصببب    لرأبأدببباللبببول بببانلفجبببإلدلهبببيفقلذتتلدحربببرلتهصببب   رللدبببيول الليبببمللاب  ج ببب لف ببب للة ر

ترمجمبببإل بيولتربجيةب بببرلفترضببب  لرلهببب لل ببببإلىلتندتءلتربببباا لفترم ببب ريلهببب لترجبببهءلتري   ببب للبببول
 ترارس.

ل:للتنفيذ البرنامج التعليمي المقترح
ه ل)تربيا ل لتربةأ م لترم بيح(لل (K.W.L) ةبيت  ج رلترجافللترمت  تق نلترت ه لدبلبيقلل

تنة ة ر ترت  "للترم  رتتل قيال ترض  لرلللرلالبل"ل ترمجمإل رل ت تةال دييم ل ول تربجيةب رل للرأمجمإل رل
لوللترةيضل(له لتربارةسلفذر ل   لترق  سلتر بأ لفه لخالللتر بي لللل-ترلية رلترب أيا رل)لترليح

يإلنلللل3/2021/ل28تحهالليإلنلل )للرةيودلإلتقعللدلل2021/ل23/5تحهاللتر ل فةهلول ل لأةبإلع  لول ل للللل ل لل لل للل (لل90لل
لأة د عل.ل(ل8)لدق  رلركضلفها ل ةأ م رلولدي ءل أىلذر لتةبأيقل ي يملتربجيةرل

ل:للالبعديالقياس 
ترم بيحل  لتجيتءلترق  سلترم إلريل أىلللل تربةأ مل ةالتاب  ءلتر بي لترم اد لربي يملتربيا ل لل

"لقيالترت  "لفذر لخالللتر بي لللللترم  رةرلجمإل ب لترت  لتربجيةب رلفترض  لرله لتحخبت رتتلل
ولفقال  لترق  سلرالخبت رتتل27/5/2021الخميسإلى يوم    2021/ 5/ 24االثنين  يوم  لولللولل

لترم  رةرل أىلا إللل ل  لتجيتؤهله لترق  سلتر بأ ل.ل
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 : المعالجات اإلحصائية        سادسا : 
ترت  ل  ةبخاتنللترت ه للتةبخانلل امتل دتخضل تنة ة رل رأب  ا تل تههص   رل ترمة رج تل

ل:للتحجبم ع رديا ل لتر هلرلتههص   رلرأةأإلنل
Statistical Package for Social Science   ( SPSS  )ل(.ل

 Meanترمبإلةطلتر   د ل -1
 Medianترإلة طل. -2
 Standard Deviationترمع  ري.تحا يتفل -3
 Skewnessلة لضلتحربإلتء. -4
 Correlation Coefficientلة لضلتحر ت  . -5
 .  T test"ت"للتخبت ر -6
 Change Ratioلة لضلتربأيييل)لترب  ول(للل -7

 : النتائجوتفسير عرض ومناقشة 
                       اوال : عرض نتائج البحث:

ترمة رجرلتههص   رلةيب ل يضلاب   لترت  للهىلعإلءلأااتفلفلفهيفضلترت  ولفهىلت  رلل
ل  ربي ي لترب رى:ل

البحث   • فروض  من  االولى  الفرضية   نتائج  لبإلةطلعرض  ديول تهص    لل دتلل هيقل ليإلجال ل لللل ل للل لللل ل ل لل ل للل ل للل لل للل
ترمجمإل رلل ترتةايلراىل البل تر بأ لفترق  سل ترق  سل تخبت رتتلتندتءلله للللترض  لردرج تل

ل.لترق  ة تلترتةا ررص رحلترم  ريل
 ( 15جدول )

داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية   
 "قيد البحث" 

 (ل20 =ل)لل
 م

 وحده القياس المتغيرات 
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 ( Tقيم)
 نسع التغير 

 ع م ع م
اختبار دقة التصويع من   .1

 الثبات في كرة اليد
 % 95.05 11.390 0.759 4.950 0.768 2.200 درجة 

اختبـــــار الوثـــــع الطويـــــل   .2
 % 94.65 7.041 0.933 5.350 1.040 3.150 درجة  بطريقة الفرفصاء

م( مــن 30اختبــار عــدو )  .3
 البدء العالي

 % 94.65 2.316 0.489 5.650 0.718 6.100 ثانيه 

ــن   .4 ــال مــــ ــار االرســــ اختبــــ
 % 94.85 13.369 0.745 5.150 0.510 2.450 درجة  كرة طائرة -أسفل موجة
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اختبــــــــــــــار الدحرجــــــــــــــة   .5
األساسية والوقـوف علـى 

 الرأس
 % 94.05 10.925 0.826 5.950 0.605 3.450 درجة 

ل2.093=للل0.05ق مرل)ت(لترجافر رل يالل بإلىلل*

ل
 (  1) شكل

داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في المتغيرات  
   البحث"المهارية "قيد 

دتررلتهص    لل يالل بإلىل)لل(1، شكل )(15يتضح من جدول)  للفجإلدلهيفقل للل للللل لللل لل ل لللللللل للللللل ديولللل(0.05لل
ترق  ة تلتر بأ رلفترتةا رلرأمجمإل رلترض  لرله لترمبأييتتلترم  رةرل"قيالترت  "لولكم ل يتفهال

ل(لفرص رحلترق  ة تلترتةا ر.ل95.05%لل-%ل94.05ا  لتربأييلل لديول)
لللل لليإلجالهيقلدتللتهص    لللفترميلييال أىللعرض نتائج الفرضية  الثاني من فروض البحث   • ل للل لللل للللل للل

ترمجمإل رلل راىل البل ترتةايل فترق  سل تر بأ ل ترق  سل درج تل لبإلةطل ه للللتربجيةب رديول
 .لترق  ة تلترتةا ررص رحلتخبت رتتلتندتءلترم  ريل
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ل(  16جدول )
لمجموعة التجريبية في المتغيرات داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية ل

   المهارية "قيد البحث"
ل( 20ن= )

 م
 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 

وحدة  
 القياس 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 نسع التغير  ( Tقيم)

 ع م ع م
في  ل .1 الثبات  من  التصويع  دقة  اختبار 

 0.894 6.200 0.716 2.250لدرجة  كرة اليد
15.41

5 
93.08 % 

 0.834 6.200 1.005 3.200لدرجة  اختبار الوثع الطويل بطريقة الفرفصاء ل .2
10.27

4 
93.08 % 

 % 95 4.873 0.649 5.000 0.649 6.000لثانيه  م( من البدء العالي30اختبار عدو )ل .3

موجةل .4 أسفل  من  االرسال  كرة    -اختبار 
 طائرة

 0.788 5.900 0.510 2.450لدرجة 
16.43

2 
94.1 % 

والوقوف  ل .5 األساسية  الدحرجة  اختبار 
 % 93.9 9.444 1.021 6.100 0.688 3.500لدرجة  على الرأس

ل2.093=للل0.05ق مرل)ت(لترجافر رل يالل بإلىلل*

ل
 ( 2) شكل

داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في المتغيرات 
ل  المهارية "قيد البحث"

دتررلتهص    لل يالل بإلىل)لل(2شكل )ولل(16جدول) يتضح من   للفجإلدلهيفقل للل للللل لللل لل ل لللللللل للللللل ديولل0.05لل (ل
ترمبأييتتلل ه ل ترض  لرل رأمجمإل رل ترتةا رل تر بأ رل كم ل يتفهاللترم  رةرللترق  ة تل ترت  "ول "قيال

ل(لفرص رحلترق  ة تلترتةا رلرأمجمإل رلتربجيةب ر.ل%95لل-%ل93.08ا  لتربأييلل لديول)
ل
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لللل لليإلجالهيقلدتللتهص    للل أىللعرض نتائج الفرضية  الثالثة من فروض البحث والذي ينص   • ل للل لللل للللل للل
ديوللبإلةطلدرج تلترق  سلترتةايلراىل البلترمجمإل رلتربجيةب رلفترمجمإل رلترض  لرله لل

 رص رحل البلترمجمإل رلتربجيةب ر.لتخبت رتتلتندتءلترم  ريل
 (  17جدول )
 لمجموعتي البحث الضابطة  داللة الفروق بين القياسات البعدية

لوالتجريبية في المتغيرات المهارية "قيد البحث" 
 (ل40 =ل)لل

 م
 وحده القياس المتغيرات 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
 ( Tقيم)

 نسع التغير 
 ع م ع م

اختبار دقة التصويع من   .1
 % 93.8 4.765 0.894 6.200 0.759 4.950 درجة  الثبات في كرة اليد

اختبـــــار الوثـــــع الطويـــــل   .2
 % 93.8 3.038 0.834 6.200 0.933 5.350 درجة  بطريقة الفرفصاء

م( مــن 30اختبــار عــدو )  .3
 % 95 3.577 0.649 5.000 0.489 5.650 ثانيه  البدء العالي

ــن   .4 ــال مــــ ــار االرســــ اختبــــ
 % 94.1 3.093 0.788 5.900 0.745 5.150 درجة  كرة طائرة -أسفل موجة

الدحرجــــــــــــــة اختبــــــــــــــار   .5
األساسية والوقـوف علـى 

 الرأس
 % 93.9 3.583 1.021 6.100 0.718 5.100 درجة 

ل2.042=للل0.05ق مرل)ت(لترجافر رل يالل بإلىلل*

ل
 (3) شكل

 داللة الفروق بين القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة  
لللوالتجريبية في المتغيرات المهارية "قيد البحث"
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للفجإلدلهيفقلدتررلتهص    لل يالل بإلىل)للل(3، شكل )(17يتضح من جدول) للل للللل لللل لل ل لللللللل للللللل (لديولل0.05لل
ترت  "ل "قيال ترم  رةرل ترمبأييتتل ه ل فتربجيةب رل ترض  لرل ترت  ل رمجمإل ب ل ترتةا رل ترق  ة تل

لأمجمإل رلتربجيةب ر.ترق  ة تلترتةا رلرفرص رحل
 ثانيا : تفسير ومناقشة النتائج:

لت ه ل ةيضلف   ييلتريبب   ل تةب للناباتفلت بم دتل أىلتريب   لترب ل  لتربإلصضلتري  لق نلتر للل ل ل لل لللل لللللللل لل للللل للللل ل للل
لترت  لفهيفعهلكم ليأ ل:

وتفسير • البحث    مناقشة  فروض  من  االولى  الفرضية   ديوللنتائج  تهص    لل دتلل هيقل لليإلجال للل لللل ل ل لل ل للل ل للل لل للل
تخبت رتتلله للللترض  لرلبإلةطلدرج تلترق  سلتر بأ لفترق  سلترتةايلراىل البلترمجمإل رلل

 .لترق  ة تلترتةا ررص رحلتندتءلترم  ريل
للفجببإلدلهببيفقلدترببرلتهصبب    لل يببالل بببإلىل)ل(1، شــكل )(15يتضــح مــن جــدول) للل للللل لللل لل ل لللللللل للللللل دببيولل(0.05لل

ترق  ة تلتر بأ رلفترتةا برلرأمجمإل برلترضب  لرلهب لترمبأيبيتتلترم  رةبرل"قيبالترت ب "لولكمب ل يتفهبال
ل(لفرص رحلترق  ة تلترتةا ر.95.05%ل-%94.05ا  لتربأييلل لديول)

(ل ةبمببال أببىلترلببيحألأدتءلتريمببإلذجية ببرلترب أيا ببرل)فةةببهفلترت هبب لاببمهلتريب جببرلترببىلأ لترل
ترليحلترأ   لرأم  ر لتر يك رلفترةبيضلترجيبالر ب ل)تريمبإلذج(لثب ل بأ  لترمم رةبرلفتربكبيترللبولج برل

لهيصبرلترببةأ للمب ليبؤثيلت ج د ب للهب للرألبالبلث لتربأم رلتريتجةرللولج ا لترمةأ لفامتليبب حلللتربأميمل لللل للل لللل لللللل للللللللللل للل
لتندتءلترم  ري.

  ةبببخاتنلأةببأإلبلترلببيحلترأ  بب لفأدتءلتريمببإلذجلترةمأبب للترمبتةببرأ لترلية ببرللترت هبب لفةببيىل
ترمجمإل ببرلترضبب  لرلقببالييجببعلترببىل  ببا  لترمةبب رفلفترمةأإللبب تلترمي تلببرلل ببالبلترببب لخضببةالرببهل

  رم بب رتتلقيببالترت بب لهيبب لةبب  الذربب ل أببىل كببإلةول صببإلرلهيكبب لفتعببحل ببولترم بب ر لترملأببإلبل
أ لتدب بب بلترمةبب رفللكمبب قبببضلترمم رةببرله رمةيهبرل ببأ  لقبببضلترمم رةبروللأدت  ب لفاببمتل م ببضلتنةب س

تري يةببرل  بب ا لهبب لزةبب د له  أ ببرلتربببةأ لفأ لدرجببرلأدتءلترمبببةأ لرأم بب ر ليبإلقببفل أببىلل ببار لترمةأبب ل
ل. أىل  ا  لتر صيأرلترمةيف رلرأمبةأ ل لوضلجيال ةمضل أىل ةأم  ل   إلررلفةي ر

 أيايل)ترليحلفتريمإلذج(لرهل أثييلت ج د ل أىل ةأ لترم  رتتلفامتل لييلترىلأ لتنةأإلبلترب
تر يك ببرلقيببالترارتةببرلفةيجببعلذربب لترببىلفجببإلدلترمبببةأ لفق  لببهل  رلببيحلفأدتءلتريمببإلذجلفت خبب ذلجم ببعل
تر يترتتلفلب  ةرلترمبةأميولأثي ءلتندتءلفإ ل ءلتربأم رلتريتجةرلر  لجم ة له لفقالفتهاللم لكب  ل

ل ل مأ رلتربةأ .رهلتنثيلته ج د له
يبلأ للولترمةأ لللت  تريمإلذجل(ل ترليحلفأدتءل ترب أيايل)ل ترىلأ لتنةأإلبل تر  دفل ترب انل

 أىله  لترب أ ضلتر يك لربأ لترم  رتتلللترلالبلترليحلفأدتءلتريمإلذجلترجيالرأم  ر للم لة  الل
تر يك رل أ رأم  رتتل ترأ   ل ترليحل فترميل ةبمال أىل ترب أيايل تنةأإلبل أ ل ج  زللهي ل ىل
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لولل فتربكيترل تنرع رل تنخل ءللللتربأميملتر يك تل دبص  حل ترمةأ ل ق  نل أثي ءل مأ رللللرألالبللعل
 ارة لترلالبل أىلامهلل لوضلجيالفأ لللليبةأمإلتك للللرألالبلتربةأ لكضلامتلأ  حلتر يصرلترجيا لل
ل.ترم  رتتلرهعلل بإلىلتندتءلترم  ريل
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية والـذي يـنص علـي"   االولوبهذا تتحقـق صـحة الفـرض  

القياسات لصالح في المتغيرات "قيد البحث"، البعدية للمجموعة الضابطة القبلية و   بين القياسات
 .البعدية

يإلجالهيقلدتلللفترميلييال أىللنتائج الفرضية  الثاني من فروض البحث    مناقشة وتفسير •
للللللللتهص    للديوللبإلةطلدرج تلترق  سلتر بأ  للللللل لل لللل ل للللل لللل لللل ل للتربجيةب رفترق  سلترتةايلراىل البلترمجمإل رلللللل

 .لترق  ة تلترتةا ررص رحلتخبت رتتلتندتءلترم  ريله ل
للفجببإلدلهببيفقلدترببرلتهصبب    لل يببالل بببإلىل)ل(2شــكل )ول(16يتضــح مــن جــدول) للل للللل لللل لل ل لللللللل للللللل (لدببيول0.05لل

"قيببالترت بب "ولكمبب ل يتفهببالترم  رةببرلهبب لترمبأيببيتتللتربجيةب ببرترق  ةبب تلتر بأ ببرلترتةا ببرلرأمجمإل ببرل
ل(لفرص رحلترق  ة تلترتةا رلرأمجمإل رلتربجيةب ر.%95ل-%93.08ا  لتربأييلل لديول)

تربببمت  لتربببب لتةببببخال  لهببب ل بببارةسلل ةبببهفلترت هببب لةبببب لذرببب لتربببىلت لتةببببيت  ج رلترجبببافل
لرأبالليبملفأ لاللتنة ة رل"قيالترت  "ترمجمإل رلتربجيةب رلك  لر  لأثيلت ج د له ل ةأ لترم  رتتل

تر يصببببرلهبببب ل  ايببببالتنهكبببب رلتري   بببب رلرأمإلعببببإللولفقببببيتء لترمإلعببببإللولف ي بببب  للةأإللبببب    ولفرةببببطل
لةيهب  لتر    رل  رجايبا ولهيب لقب نلترلبالبل  ةببا  ءلترخببيتتلتر ب   رولفةإلعبعلأةبئأرلهبإللللب ل

لببولفلييةبباف ل ةأمببهلفتهج  ببرل ببولاببمهلتنةببئأرللببولخببالللترت بب لهبب لترمصبب درلترةأم ببرلترخ صببرل
ربمر لرأت ب ل بولتهج  برل بولتنةبئأرلتربب لرب ل  صبأإلتل أبىلتج  برل أي ب وللل هلترت هب و إلجخالللل

الببل لأثيبب ءل إلف ببفلتحةبببيت  ج رولفأد ببيل   مبب لرأمةأإللبب تللمبب لةبب  اا ل أببىللتربأميببملفاببمتلجةببضل
ترب لذكيا ل (K. W. L)  ةأ لترم  رتتلقيالترت  .لفامتليب قللعللميهتتلتةبيت  ج رلترجافللترمت  

ل بإلرتلرأةمأ برلتربةأ م برللتربأميبمل(لفلي  :ل ةهةهلهكي لتربةأ لترب ل جةضللبول2005يلتديته  ول)لجال
دباحللببولترمةأبب .لف موببولترمةأب للببولأ ل   ببقلفثتبب تل   مببرلفخلبإلتتللب الببرلربةهةببهلديئببرلتربببةأ ل

  يةببيلفق بب د ل ةأم بب لترخب صولفلببولفتجبب لترمةأبب لأ ل ةببهيلاجبب ه  لهبب للتربالليببملترصب  .لفةموببول
ل(.102:ل30(ل)61:ل27(ل)66:ل24)ل(125:ل16ةأم  لترمت  لترىلل لق لإلتل هللولج ا.ل) 

؛لابببإلتلل ببببال(ل9)ل2014فجببب ءتلتريبببب   ل ب بببقللبببعلابببب   لدرتةببب تل) ببببالتربببإلر لترببباام  ,ل
 2009؛له   ل أ لفليىلف صض,ل(لل13)2010ل؛له ال بالتريهمولتر ية ,ل(22)لل2011تر ب ح,لل

ل.(3)ل2006؛لفإي  بلجإلد ,ل(ل6)ل2007ليتد,ل؛لةيال  سلفةمييل(4)
 (2011)فــراس أكــرم ســليم الخيــاطدراســة وتتفــق نتــائج هــذا البحــث مــع دراســة كــال مــن 

(لهببب لترب صبببيضلترمةيهببب لK-W-L-Hتةببببخاتنلتةببببيت  ج رل)لأثبببيتركلبببفل بببولاســـتهدف  ( 11)
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ت ل، والتــي توصــل  الــى ترمةيف ببرلرأمإلتقببفلترخلل ببرل بب ركي لترلبب  ي لفتربلب  بب لفترببإل  ل  رةمأ بب تل
(لأهضضللبولتنةبأإلبلتنلبييلهب لتدب ب بلترب صبيضلترمةيهب لرأمإلتقبفلK-W-L-Hتةبيت  ج رل)

تربةبيفللفااهالترارتةرل(10) (2014)عماد طعمه راضيدراسة  ولدرتةرللترخلل رل  ركي لترل  ي 
فلبولل،ه لترب صبيضلترمةيهب لفتندتءلترم ب رىل وبي لتر بأرلK.W.L أىل أثييلتةبخاتنلتةبيت  ج رلل

ف بإلرلتر بيفقلدببيولابب   لتحخبتب رتتلتر بأ برلفترتةا برلرأمجمإل برلتربجيةب ببرلأاب لابب   ل أب لترارتةبر:ل
تةضلترم ببب رتتلهببب ل لبببإلرل  رب صبببيضلترمةيهببب لفتندتءلترم ببب رىلربببلرتحةببببيت  ج دببببالل أبببىل بببأثييل

تربةيفل أىل أثييلفااهالترارتةرل(ل8)ل(2015) ظافر ناموس خلفدراسة ولأر تراه ع رل وي لتر
هببببب ل ةأببببب ل ةبببببضلترم ببببب رتتلتر جإلل بببببرلف لبببببإلةيلترب كيبببببيلل(.K.W.L)تةببببببيت  ج رلترجبببببافللتربببببمت  

 إلصبببضلترت هببب لتربببىلتحةببببيب ج تلترب ر بببر:لأ لولفلترخللببب لرألبببالبلهببب لترمتببب رز ل  بببالحلترلببب  
فترلية رلترمبتةرل أثييلت جب د لهب ل ةأب لترلبالبلرأم ب رتتلل(.K.W.L)حةبيت  ج رلترجافللترمت  ل

رمجمإل بببرلتربجيةب بببرلتربببب لتةببببخالالتةببببيت  ج رلتر جإلل بببرلهببب لترمتببب رز ل  بببالحلترلببب  .لف  بببإلقلت
(K.W.L.)أببىلترمجمإل ببرلترضبب  لرلهبب لتحخبتبب رلترتةببايلرببتةضلترم بب رتتلتر جإلل ببرل)تر جمببرلل 

ترمت شببببي ولاجمببببرلته  بببب فولتر جمببببرلترةاد ببببر(لهبببب لترمتبببب رز ل  ببببالحلترلبببب  لفترب كيببببيلترخللبببب ل
اببإلللتربأميببملفترببب ل ةبمببال أبىلكببإل للوتر جبإلل .لفةإلصبب لترت هبب ل  ةبببخاتنلتحةببيت  ج  تلتر اي ببر

 ل إلرلترةمأ رلتربةأ م رله ل ةأ لترم  رتتلتنة ة رله لترمت رز لفترمإلتدلتنخيى.
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية والـذي يـنص علـي"    الثـانيوبهذا تتحقق صحة الفرض  

ــين القياســـات ــة و  بـ ــةالقبليـ ــة للمجموعـ ــة البعديـ ــد البحـــث"،  التجريبيـ ــرات "قيـ ــالح فـــي المتغيـ لصـ
 .القياسات البعدية

يإلجالهيقلدتللل أىللنتائج الفرضية  الثالثة من فروض البحث والذي ينص    مناقشة وتفسير •
فترمجمإل رل تربجيةب رل ترمجمإل رل راىل البل ترتةايل ترق  سل درج تل لبإلةطل ديول للتهص    لل للل للللل لللللل لللل لل للل لللل ل ل ل ل ل للل ل لللللل ل لللللل ل لل للل ل ل لللل ل للل لللل ل ل لل

 رص رحل البلترمجمإل رلتربجيةب ر.للرتخبت رتتلتندتءلترم  ريلفتربصإلرتتلتربايألترض  لرله ل
للفجإلدلهيفقلدتررلتهص    لل يالل بإلىل)للل(3، شكل )(17يتضح من جدول) للل للللل لللل لل ل لللللللل للللللل (لديولل0.05لل

ترت  "لل "قيال ترم  رةرل ترمبأييتتل ه ل فتربجيةب رل ترض  لرل ترت  ل رمجمإل ب ل ترتةا رل ترق  ة تل
لأمجمإل رلتربجيةب ر.ترق  ة تلترتةا رلرفرص رحل

ل (K. W. L) تةبيت  ج رلترجافللترمت  فةةهفلترت ه ل  انلأهيتدلترمجمإل رلتربجيةب رلترىلأ ل
ل يت بب لتر ببيفقلتر يد ببرلدببيولترم بببإلة تلترمخبأ ببرلف ةمببضلكببضللبببةأ لفه بب للر ببي بهلترمت  ببرلفقارت ببهلفحل للللللللللللللللللللل لل للللللللل للل لل ل لل ل للللللللل للللل للللل للللل لللللللللللل للللللل ل لللل
  ببب ر لدبببيولا  بببهلفةبببيوللبببولاببب لأ أبببىلليبببهلهببب لترم ببببإلىلدبببضل  ببب ر لدييبببهلفةبببيوللبببولاببب لل أبببهلهببب ل

لللللللللللجمإل بهلهالل ص بل  ههت  لولكم ليب لليت   لكاللللولذفىلتر ارتتلترمبإلةلرلفتر ارت ل للللللل لللللللل لللل للللل للل للللللللللللللل للل ل لللل لل للل للللل للل تلترمي  ةرللل
لهيببب لت لبب ءل ببارةت تل تةبب للرأم بببإلىلفليت بب  لر ببارتتلترمبةأمببيوللمبب ليبباهعلد بب لترببىلترب ببانلولكمبب لأ ل لللل لللللللللللل للللل للل لللللل للل لل لللللللل للللللللل لللللل للل ل للللل لللل لللللللللل ل للللللل
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فجببإلدلترإلةبب  طلف ةببادا ل  بب  ال أببىلتثبب ر لتابمبب نلترمبببةأ لف   ببههل أببىلدببمللج ببالهبب لتربببةأ لف ببانل
لللل للللترلةإلرل  رمأضلولكم ل ةببيلترإلة  طلترمبةاد لت اتدتلل  أ ب للف مأ ب للرأ لللل للل لللل لل لللللللللللل للل للللل لللللللللللل للللللل للل مببةأ لهيب ل  ب  ال أبىلخأبقلللل

لترك ييللولتر ارتتلترة أ رلك ري الفترب أيضلراىلترمبةأ ل.
  ب  الترمبارسل أبىلأ لي يبيل  كيبيلترلأتبرول (K-W-L) ت لتةببيت  ج رلترجبافللتربمت  دمب ل

هببب لفة بببإلنلدبببافرلترمإلجبببهلفترملبببيفلدبببالللبببولدفرلترمأ بببووللمببب لأدىلتربببىلف بببإلرلتنثبببيلته جببب د ل
 تةبالترمبارسل بول  با  لهأبإللل (K-W-L) ولفإ لتةببيت  ج رلترجبافللتربمت  ترمبأيبيتتل"قيبالترت ب "

رأإلصببإلللر ج  ببرل ببولأةببئأب  للجبب اه لرألةببئأرلترمليفهببرلهبب للإلعببإلللترببارسولف لببجعلترلببالبل
 ل بإلىلتندتءلترم  ريلتع هرلترىلتربصإلرتتلتربايأر. أا    ولفا لدمر ل لإلرل

(ل11)(ل2011)هبيتسلأدبينلةبأ  لترخ ب  درتةبرللفت   الاب   لامهلترارتةرللعلاب   لدرتة تل
  بل(لأهضضللولتنةأإلبلتنلييله لتدبK-W-L-Hت لتةبيت  ج رل)ترب لتش رتلاب  ج  لترىللل

(ل10)(ل2014) مبب دل ةمببهلرتعبب درتةببرلولترب صببيضلترمةيهبب لرأمإلتقببفلترخلل ببرل بب ركي لترلبب  ي 
ف بببإلرلتر بببيفقلدبببيولابببب   لتحخبتببب رتتلتر بأ بببرلفترتةا بببرلرأمجمإل بببرلفلبببولأاببب لابببب   ل أببب لترارتةبببر:ل

هببب ل لبببإلرل  رب صبببيضلترمةيهببب لفتندتءلترم ببب رىلربببتةضللرتحةببببيت  ج تربجيةب بببرلدببببالل أبببىل بببأثييل
 إلصبببضلترت هببب لتربببىلفلل(8)ل(2015)لفببب هيلاببب لإلسلخأبببفولدرتةبببرلأر بببترم ببب رتتلتراه ع بببرل وبببي لتر

 أبببببىلل(.K.W.L)يةب بببببرلتربببببب لتةببببببخالالتةببببببيت  ج رل  بببببإلقلترمجمإل بببببرلتربجلتربببببىتحةببببببيب ج تل
ترمجمإل ببرلترضبب  لرلهبب لتحخبتبب رلترتةببايلرببتةضلترم بب رتتلتر جإلل ببرل)تر جمببرلترمت شببي ولاجمببرل
ته  ببب فولتر جمبببرلترةاد بببر(لهببب لترمتببب رز ل  بببالحلترلببب  لفترب كيبببيلترخللببب لتر جبببإلل .لفةإلصببب ل

ابببإللل بببإلرلترةمأ بببرللتربأميبببمل أبببىلكبببإل لفتربببب ل ةبمببباللوترت هببب ل  ةببببخاتنلتحةببببيت  ج  تلتر اي بببر
 ألببب ا لترةف  بببىوللدرتةبببرولتربةأ م بببرلهببب ل ةأببب لترم ببب رتتلتنة ةببب رلهببب لترمتببب رز لفترمبببإلتدلتنخبببيىل

هب ل صبإلة لتربصبإلرتتلتربايأبرلرأم ب ه  ل (K. W. L) تربب لأدباتله  أ برلتةببيت  ج ر(2) (2013)
(لفابب لترببب لأدبباتله  أ ببرلتحةبببيت  ج  تلفرتءل2012)لتربكيإلرإلج ببرولفدرتةببرلل مببالل مببإلدلتربباي ل

فاب لتربب لل(7)ل(2011)ترمةيهرلهب ل صبإلة لتربصبإلرتتلتربايأبرلرأم ب ه  ,لفدرتةبرلصبالحلتري قبر,ل
أدباتله  أ ببرلتةبببيت  ج رلخببيت طلترمةأإللبب تلتر   مببرل أببىللبب لفرتءلترمةيهببرلهبب ل صببإلة لتربصببإلرتتل

تةببرللب  ببرللببعلاببب   لدرتةببرلأخببيىلت بمبباتل أببىلدمبب لجبب ءتلاببب   لترارل ,تربايأببرلرأم بب ه  لترةأم ببر
ا صبببيللتةبببخاتنلتةبببيت  ج رلترجببافللترببمت  ل م بببإلة    لهببب ل يم ببرلترم بب ه  لف ةم   بب للي بب لدرتةببر

هب ل يم برلتر  ب ل (K. W. L. H) فاب لتربب لأدباتله  أ برلتةببيت  ج ر(ل20)(ل2012)ترج بإلري,ل
فابب لترببب لأدبباتل (14)ل(2012تدببإللةببأل  ,لترةميببقلفل بب رتتللبب لفرتءلترمةيهببر؛لفدرتةببرل)دميأ بب ل

ه لتدب  بلل  ه  لترية ع  ت؛لكمر لج ءتلابب   لدرتةبرلةببيةإلا نل (K. W. L) ه  أ رلتةبيت  ج ر
فاببب لترببب لأدببباتله  أ بببرل(ل28)لل (Siribunnam & Tayraukham, 2009) ف  ييتخبب ن
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ترخب لسلدب يالابا؛لدييمب للله ل يم رلترب صيضلهب للب د لترك م ب ءلهب لترصبف (K. W. L) تةبيت  ج ر
هب ل يم برل (K. W. L)  ه  أ برلتةببيت  ج ر(ل29)ل (Stahel, 2008) أدباتلابب   لدرتةبرلةبب اض

درتةبرللتر ار ل أىلتر يتء لفتر   لرم د لترةأإلنلراىل الليملترصفلتر  ا لتحدبات  ؛لكم لأداتلابب   
هب ل يم برلتر بار ل أبىلتر بيتء ل (K. W. L) ه  أ برلتةببيت  ج ر (Jennifer, 2006) (25)جب ا يي

ل.فتر   لرأم د لترةأم ر
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية والـذي يـنص علـي"    الثالـثوبهذا تتحقـق صـحة الفـرض  

ــين القياســات ــة ب ــة البعدي ــد البحــث"،  لمجمــوعتي البحــث الضــابطة والتجريبي ــرات "قي ــي المتغي ف
 .المجموعة التجريبيةلصالح  

 والتوصيات :األستنتجات 
 جات :  ا             أوال : األستنت

لببببولفتقببببعلترب  ابببب تلفترمةأإللبببب تلترببببب ل إلصببببضلتري بببب لترت هبببب لفهبببب لهببببافدل ييببببرلترت ببببب ل
فخص  صبببب  لف ب ةببببرلفأابببباتفلاببببمهلترارتةببببرلفهبببب لهببببافدلترمجبببب للترببببميل ت ببببالف ببببهلفهبببب لعببببإلءل

لترمة رج تلتههص   رلفلولخاللللي قلرلف   ييلتريب   ل موولتةبيب جلتن  ل:ل
تةبخاتنلترليقلترمبتةرلل)لترليحلترأ   لفأدتءلتريمإلذجل(لك  لرهل أثييلت جب د ل  ب طلهب ل ةأب ل .1

ل ةضلل  رتتلكي لتر أرلرايلتربالليمل.
لكبب  لرببهلل(K.W.L)ةبببيت  ج رلترجببافللترببمت  تتربيابب ل لتربةأ مبب لترم بببيحل  ةبببخاتنللتةبببخاتنل .2

ل .لترت  "لراىل الليملترميهأرلتح اتد ر أىلل بإلىلأدتءل ةضلل  رتتل"لقيال أثييلت ج د ل
أديلتربب للل(K.W.L)ةبببيت  ج رلترجببافللترببمت  ت  ةبببخاتنللتربيابب ل لتربةأ مبب لترم بببيح تةبببخاتنل .3

زة د لدتهع رلتربالليملخالللترةمأ رلتربةأ م رلفكمر لتدب  بلل  رتتلشخص رلفإجبم ع رلخاللل
لللل للل ب باللل.ترةمضلترجم   للم ل  يالتر    لترةمأ رل للل

                     ثانيا  : التوصيات : 
نا بب ل ببيةطلللل(K.W.L)ةبببيت  ج رلترجببافللترببمت  تتةبببيت  ج رل إلصبب لاببمهلترارتةببرل إةبببخاتنل .1

ترج اب لترةمأبب ل  رج اب لتري ببييلف بلأبب للبولتربالليببملترق ب نل  رةايبباللببول مأ ب تلترب كيببيللمبب ل
ليؤديلتر ل   يقلاافلتربةأ لذيلترمةي ل.

ةببببيت  ج رلتتةبببيت  ج رللهةبباللببولترارتةببب تلفتن  بب فل بيبب فللتةببببخاتنليإلصبب لترت هبب ل بببإجيتءل .2
له لأاللرلرة ع رلأخييل.لل(K.W.L)ترجافللترمت  

عمولأة ري لتربارةسل وأ  تلتربية برلل(K.W.L)ةبيت  ج رلترجافللترمت  تتةبيت  ج رلأةبخاتنلل .3
لترية ع رل.

لتربةيفل أ لأهافلتنة ري لتربةأ م ر.عيفر ل  الدفرتتل ارةب رلرأمةأميولفذر للولأجضل .4
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 ع:ـقائمة المراج
 المراجع باللغة العربية: أوال:
ول1(:لتةببيت  ج  تلتربببارةسلفترببةأ ل)امب ذجلف لب  بب ت(ول 2010 لب للجمةبرل ببالتر ببب حلل مبا)  .1

 ترمب ا .دترلتركب بلترج لة لرأيليولترةيوولتهل رتتلترةية رل
 ةبايضلتربصبإلرتتل K. W. L (:لأثبيل إلف بفلتةببيت  ج ر2013ألب ا لل مباله بولترةف  ب ل)  .2

تربايأرلرأم ب ه  لتربكيإلرإلج برلرباىل  رتب تلترصبفلتر ب  علتنة ةب .ل
ل.رة ررلل ج بييلغييلليلإلر .لكأ رلتربية رلج لةرلتنزايلغه 

ترمةيهببب لهببب ل صببب  حلتربصبببإلرتتلتربايأبببرل(:لهة ر بببرلخبببيت طلترصبببيتلل2006تي ببب بلجبببإلد ل أتبببرل)  .3
رببتةضلترم بب ه  لفهببضلترم بب  ضلتر يهة   ببرلربباىل ببالبلترصببفلتنفلل

ل.111ل–ل55(ل1)ل9تر  اإلي.للجأرلتربية رلترةأم ر,ل
(:له  أ ببرلتةبببخاتنلامببإلذجلتربببةأ لتر بب   ل أببىل2009ه بب  ل أبب لرلضبب  لفليببىلف صببضلترخليبب ل)  .4

إلرتتلتربايأبرلف يم برله ل ص  حلتربص (DSLM) ترمإلتقفلترمهدفجر
ترب كييلترةأم له لل د لترةأإلنلراىل الليملترميهأرلتحدبات  ر.للجأبرل

ل.70ل–ل33(ل150درتة تله لترمي ا لف يقلتربارةس,ل)
(:له  أ ببببرلتةبببببيت  ج  تللبببب لفرتءلترمةيهببببرلهبببب ل  صببببيضل أتببببرل2010رلضبببب  لةببببةياولف خببببيف ل)  .5

تر مي بروللجأبرلترصفلتنفللتر ب اإليلهب لترية عب  تلهب لترجم إلرةبرلل
دأ بببرلتربية بببرولترمجأبببالتر ببب دسلفترةلبببيف ولترةبببادلتنفلولجبببهءلأفلول

ليي ييولج لةرلأةيإل .
؛ل ةبايضل صبإلرتتلدايأبرلهبإلللل ب ه  لدي برلترمب د لفأثياب لهب ل2007ةيال أبىل ب سلفةبمييللبيتدل)  .6

أةبب ري ل ةأبب ل ببالبلترةأببإلنلهبب لتر ببيرلتنفرببىللببولتربةأبب  لترجبب لة ل
 (2) 5ت   دلترج لة تلترةية رلرأبية رلف أ لتري سول  رجهت ي.للجأرلل

ل.47 – 11
(:له  أ ببرلخببيت طلترمةأإللبب تلهبب ل ةببايضلتربصببإلرتتلتربايأببرلرم بب ه  لترضببإلءل2011صببالحلتري قببرل)  .7

ربببباىل ببببالبلترصببببفلتر بببب لولتنة ةبببب للجأببببرلترج لةببببرلتهةببببالل رل
 .115ل-ل91(ل2)ل19)ةأ أرلترارتة تلتها  ا ر(ول

ل
.لهبببب ل ةأبببب ل ةببببضلK.W.L(:ل ببببأثييلتةبببببيت  ج رلترجببببافللترببببمت  ل)2015ابببب لإلسلخأببببفل)فبببب هيل  .8

ترم بببب رتتلتر جإلل ببببرلف لببببإلةيلترب كيببببيلترخلببببب لرألببببالبل  رمتبببب رز ل
ول5ولترةببادل8  الحلترل  وللجأرل أإلنلتربية رلترية ع رولترمجضلبال

ل.للل2015ترةيتقول
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بلتربايأبرلقأيأبرلتربكب ر فلهب ل صب  حل(:لأثبيلتةببخاتنلتربجب رل2014 بالترإلر له يولترباام  ل)  .9
تربصإلرتتلترخلألفتربايأرلرم  ه  لترم د لفخص  صب  لفه ح  ب لرباىل

 15 الليملترصفلتر   علتنة ة .للجأرلترةأإلنلتربيةإلةرلفتري   رول
ل.207 – 179 (1)

فأدتءل.لهبب لترب صببيضلترمةيهبب لK.W.L ببأثييلتةبببخاتنلتةبببيت  ج رل(:ل2014) مبب دل ةمببهلرتعبب   .10
ترمجأببرلول ةببضلترم بب رتتلتراه ع ببرل وببي لتر ببأرلرلأتببرلترصببفلتر بب ا 

ج لةببببرل أبببباتدلكأ ببببرلول3ولترةببببادل13ترمجأببببالولترية عبببب رلترمة صببببي 
ل.لتربية رلترباا رلف أإلنلترية عرلرأبي تل

رأمإلتقبفلترخلل برلفل (K. W. L. H) هبيتسلأدبينلةبأ  لترخ ب  ولترببارةسل أبىلفهبقلتةببيت  ج ر  .11
ترب صيضلترمةيه لفلترج ا لتربلب   لفلترإل  ل  رةمأ  تلأثيا له لل

كأ ببرلتربية بببرلولرةبب ررلدكببببإلرتهلغيببيلليلببإلر ولترمةيف ببرل بب ركي لترلبب  ي 
ل2011ولترةيتقلوج لةرلصالحلترايولوترية ع ر

.لهببب ل بببارةسلتر بببيتء لل  إلل ببب لفإجيتءت  ببب ولK.W.L(:لتةببببيت  ج رل2005)ترم بببةإلدلله بببالترةأ ببب    .12
أ بببب تلترمةأمببببيوولترمجأببببالترخبببب لسولترةببببادلتنفلولقإلت بببباا وللجأببببرلك

 .2005ابولل1426ل ينول
(:لتربصببإلرتتلتربايأبرلهب لتر يهةبب ءلف القب ب ل بب رب كييلتري قبالربباىل2010ه بال ببالترببيهمولتر يةب ل)  .13

لجأبرلدرتةب تل ية برل . البلترصفلتر  ا لتر  اإليل  رماييرلترميإلر 
ل.343ل–ل307(ل1)ل4ه لتربية رلف أ لتري س,ل

هب ل يم برلترم ب ه  لفترب كيبيل KWL (:لأثبيلتةببخاتنلتةببيت  ج ر2012دميأ ب لكمب للأدبإللةبأل  ل)  .14
ترمببيطله ببال بببالترببيهمولتر يةبب لقبب لهبب لترية عبب  تلربباىل  رتبب تل
ترصفلترب ةعلتنة ة .لرة ررلل ج بييلغييلليلإلر ,لكأ رلتربية برل

ل.ترج لةرلتهةالل رلغه 
 (:لتربارةسلترمصأيلفل  رت هولتراترلترةية رلرأيليلفتربإلزةعولتر  اي .2007ف خيف )ل جا لتر يال  .15
:ل1أام  ببهول ل-ل  رت ببهل يميبببهل- ب ةبببهل– ةية ببهل–لجببايلتدببيته  ؛لترب كيببيللببوللي ببإلرل يةببإليل  .16

ل.2005تر  اي ول  ر لتركب ول
لولتر  اي .(:لترمةج لترإلجيهولفزتر لتربية رلفتربةأ  2010لجمعلترأأرلترةية رل)  .17
ول بب ر لتركببب لتر بباي ولترةببباول1(:لتةبببيت  ج  تلتربببةأ لتربةببب فا ول 2011ل مببإلدلدتفدلترية ةبب )  .18

 .2011تنرد ول
(:لأثيلتةبخاتنلتةبيت  ج  تللب لفرتءلترمةيهبرلهب ل بارةسلتر ياةبرل أبىل2010ليىلل مإلدلليتدل)  .19

ترب صببيضلفترب كيببيلتر ياةبب لربباىل الليببملترصببفلتر بب ا لته بباتديول
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لة ررلترم ج بييلغييلليلإلر ولكأ رلتربية رولج لةرلةإلا ج.رل
هب ل يم برلتر  ب ل K. W. L. H (:له  أ رلتةبيت  ج رلترجباللتربمت  2012ا صيل أ لترج إلريل)  .20

ترةميبببقلرأم ببب ه  لتر يهة   بببرلفل ببب رتتللببب لفرتءلترمةيهبببرلرببباىل بببالبل
ترصببفلتر بب لولتنة ةبب ل  ببأليرل مبب  .للجأببرلدرتةبب تل ية ببرلهبب ل

ل.58ل–ل11(لترجهءلتر  ا .ل32تربية رلف أ لتري س,لترةادل)
(:لتربأيييلترم  ه م لرتةضلتر إلتايلترمي تلرل وإلك لتنرضلف القبهل2008اةمرله ولأهمال)  .21

  اب بب للترمةيهببرلربباىل أميببمتتلترصببفلتنفللتح بباتديلهبب لترةأببإلن.ل
ل.94ل–ل59(ل1)ل11لجأرلتربية رلترةأم ر,ل

(:لأثببيلتةبببخاتنلتريمبب ذجلترة أ ببرلهبب ل صبب  حلتربصببإلرتتلتربايأببرل2011ضل)اببإلتلل بببالتر ببب حلخأيبب  .22
ف يم ببرلترب كيببيلتحدبكبب ريلف أيببيلأةبب ري لتربببةأ لربباىل الليببملترصببفل

ل1(ل3)ل14تنفللتح اتديله لل د لترةأبإلن.للجأبرلتربية برلترةأم بر.ل
ل.49 –
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 لخص البحث م
 في  مستوى أداء بع  المهارات  (K.W.L) فاعلية استراتيجية الجدول الذاتي

 األساسية بدرس التربية الرياضية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 
 مصطفى محمد أحمد الجباليأ.د/ 
 على مصطفى طه مصطفىأ.د/ 
 محمد کمال حسين عزتأ.د/ 

 عبد الکريم محمد عبد العال محمد الباحث/ 
(لهب للل ببإلىلأدتءل ةبضلK.W.Lتربمت  ل)اافلترت ه لتربةيفل أىله  أ برلتةببيت  ج رلترجبافلل

ترم بب رتتلتنة ةبب رلدببارسلتربية ببرلترية عبب رلربباىل الليببملترميهأببرلته اتد ببرلهيبب لأشبببمضللجبمببعل
ترارتةبببرل أبببىلجم بببعل بببالبلترصبببفلتر ببب ا لتح ببباتديل مارةبببرللة بببالخببب   لترميةبببأيولتح ببباتديل

(ل  ربببب لفترم يبببباف ل70رعل ببببادا ل)تر بببب اإليلتريمببببإلذج لديببببيولفترب  ةببببرلحدتر لترجيببببه لتربةأ م ببببرلترتبببب 
لببولفتقببعلترب  ابب تلفترمةأإللبب تلترببب ل إلصببضللنلف2021/2022  ببجالتلترمارةببرلرأةبب نلترارتةبب ل

تري  لترت ه لفه لهافدل ييرلترت  لفخص  ص  لف ب ةرلفأااتفلامهلترارتةرلفه لهافدلترمج لل
يلتريبببب   ل موبببولتربببميل ت بببالف بببهلفهببب لعبببإلءلترمة رجببب تلتههصببب   رلفلبببولخببباللللي قلبببرلف   بببي

لتةبيب جلتن  ل:ل
.للتةبببخاتنلترلببيقلترمبتةببرلل)لترلببيحلترأ  بب لفأدتءلتريمببإلذجل(لكبب  لرببهل ببأثييلت جبب د ل  بب طلهبب ل1

ل ةأ ل ةضلل  رتتلكي لتر أرلرايلتربالليمل.
(للكبب  لرببهلK.W.L.للتةببخاتنللتربيابب ل لتربةأ مبب لترم بببيحل  ةبببخاتنلتةببيت  ج رلترجببافللترببمت  )2

ل د ل أىلل بإلىلأدتءل ةضلل  رتتل"لقيالترت  "لراىل الليملترميهأرلتح اتد رل.ل أثييلت ج
(للأديلترب لK.W.L.للتةبخاتنللتربيا ل لتربةأ م لترم بيحل  ةبخاتنلتةببيت  ج رلترجبافللتربمت  )3

زةب د لدتهع ببرلتربالليببملخببالللترةمأ ببرلتربةأ م ببرلفكببمر لتدب بب بلل بب رتتلشخصبب رلفإجبم ع ببرلخبباللل
لللل للترجم   للم ل  يالتر    لترةمأ رلل ب باللل.ترةمضل لللللللللللللل للللللللللللل ل للل لللل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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Abstract 

The effectiveness of the self-scheduling strategy (K.W.L) in the  

level of performance of some basic skills in the physical  

education lesson for preparatory stage students 

Prof. Mustafa Mohamed Ahmed Al-Jabali  

Prof. Ali Mustafa Taha Mustafa  

Prof. Mohamed Kamal Hussein Ezzat  

Researcher. Abdel Karim Mohamed Abdel Aal Mohamed 
The researcher aimed to identify the effectiveness of the self-scheduling strategy 

(K.W.L) in the level of performance of some basic skills in the physical education 

lesson for preparatory stage students, where the study population included all students 

of the second preparatory grade at the Khatam Al-Morselin Preparatory School, 

Model Secondary School for Boys, affiliated to the Giza Educational Administration, 

who numbered (70). ) Students and those enrolled in the school records for the 

academic year 2021/2022 AD and from the reality of the data and information reached 

by the researcher and within the limits of the research sample and its characteristics 

and the nature and objectives of this study and within the limits of the field in which it 

was applied and in the light of statistical treatments and through discussion and 

interpretation of the results, the following can be concluded: 

1. The use of the followed methods (verbal explanation and model performance) had a 

small positive effect in learning some basketball skills for the students. 

2. The use of the proposed educational program using the self-scheduling strategy 

(K.W.L) had a positive effect on the performance level of some skills "under 

research" among middle school students. 

3. The use of the proposed educational program using the self-scheduling strategy 

(K.W.L) led to an increase in students' motivation during the educational process, 

as well as the acquisition of personal and social skills during group work, which 

benefits the working life in the future. 
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