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على  ها  ريأث ت لتطوير درس الرتبية الرياضية و   أساس ك   التعليمية  السقاالت   اسرتاتيجية "  
 "   اإلعدادية املرحلة    تالميذ ل  املهارى   األداءالتحصيل املعريف و 

 ليمان ابراهيم محد س د/أ 
 املقدمة ومشكلة البحث 

ليمية بصفة عامة يتميز العصر الحالي بالعديد من المتغيرات المستحدثة إلثراء العمليات التع    
ي تنمي مهارات التفكير والبناء والتربوية بصفة خاصة، والبحث عن الوسائل والطرق المبتكرة الت

د استراتيجية المعرفي لدي المتعلمين وتساعد على زيادة فاعلية العملية التعليمية ومخرجاتها، وتع
ا أن ات التي يمكن لهمن االستراتيجي  Scaffold Learning Strategy السقاالت التعليمية

ومراعاة الفروق الفردية ومستوي التمايز بين المتعلمين وكذا  والمهارىتتناسب مع الكم المعرفي 
 ليمي المختار.مستوي النضج والتفكير بل وتعمل على تطوير الجوانب المعرفية تجاه النشاط التع

ة بين معرفة فجو  ناكه أن (Vygotsky)  فيجوتسكي نقاًل عن (Van Hiele) فان هيل يذكر   
 Zone of) األقرب وتسمى الخبرة األقرب لدى الطالب منطقة النموم الطالب ومعرفة المعل

Proximal Development)  هذه الفجوة من خالل برامج التسقيل ملئويتم (Scaffolding)  
ذا ظهر على هبناء    ,لطالب على الربط بين المعرفتينلمساعدة ا التي يستخدمها المعلم بشكل مؤقت

مفهوم السقاالت أو الدعائم التعليمية، التي تؤكد أهمية تقديم المساعدات والتعليمات والنصائح 
وتعتبر السقاالت التعليمية   ,مستويات تعليمية أعلى  إلىللوصول  واألدوات للطالب بهدف مساعدتهم  

ضفي على الحصة الدراسية إحدى أهم استراتيجيات التعلم النشط، والتي تتمحور حول المتعلم، حيث ت
 (144:  31).الحيوية والنشاط

لبة تعليم الط فييستخدمها المحاضر  يالت االستراتيجياتمن تعتبر  ةالتعليمي السقاالتأن  كما 
لبة على تساعد الط ي، حيث ينتقى المحاضر العناصر الفعالة من الخبرات المختلفة الت عميقاً  تعلماً 

على التفاعل  الطالبالتعليمية يزيد من قدرة معظم  السقاالت داماستخو  ،أن تصبح متعلم مستقل
على المعلومات  الطالبأنها تعرف  هامميزات ومنواالنخراط في بيئة تعليمية محفزة على االبداع، 

 فيالحرية يهم ، وتعط الطالبوالمفاهيم الجديدة، وتقلل من الفشل واالحباط لدى 
 الشيخ ة كفر  ة جامع *مدرس بكلية الرتبية الرياضي 
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مرحلة غير  إلىالتمييز واالبداع قبل االنتقال  فرصة منال االبداعية وتتيح له متوظيف قدراته 
 (41:  11) .على الربط بين المعلومات السابقة والحديثة الطالبتساعد  حيث معروفة

تبني علي تخطيط   استراتيجيةالتعليمية    السقاالت  أن   Lawson, L (2002)  بينما يوضح
العروض   ،  يستخدم فيها المعلم األنشطة المساندة )الكمبيوترالتي  التعليمية    ظم لعدد من المواقفمن

، النماذج والمجسمات( كسقاالت ودعائم، بهدف تنمية المعارف ومهارات التفكير لدي  التوضيحية
طار إب بالطال، ومساعدتهم علي انجاز المهام الجديدة فهي عملية يقوم فيها المعلم بمد  الطالب

م بأنفسهم، وعندما علي تنمية دافعيتهم ومهاراته  الطالبطار يشجع  عمل مؤقت أثناء التعليم وهذا اإل
التعليمية تتالشي في نهاية عملية التعلم ألن المتعلم   السقاالت  فإن عنصر  بها    معرفتهم  الطالبيبني  

  .إليها إلي ذلك لم يعد في حاجة
(26  :58) 

بأنها ليست مقصورة على جانب المعرفة النظرية، بل يمكن التعليمية أيضًا وتمتاز السقاالت      
إشراك  إلىويؤدي استخدام السقاالت التعليمية  ،والعمليةتطبيقها في كل مجاالت الحياة التطبيقية 

االنتقال  أنها تشعر الطالب بتحقيق النجاح قبل إلىمعظم الطالب في العملية التعليمية، باإلضافة 
 (20:  3) .ة جديدةار مه إلى

السقاالت . أما مختلطة، و محفزة، و معرفيةثالثة أنواع رئيسية:  إلىوتنقسم السقاالت التعليمية      
فهي التي تتضمن ثالثة مستويات، تبدأ بالمعرفة  (Cognitive Scaffoldsالتعليمية المعرفية )

لمعرفة وربطها بمختلف تلك ا تطبيق إلىعن طريق شرح المعلومات الواردة في الدرس، ثم تنتقل 
تيجة رفع مستوى مهاراته جوانب الحياة، ثم تنتهي بمستوى التركيب واالبتكار الذي يحققه الطالب ن

من األجزاء الرئيسية (  Motivational Scaffoldsالمحفزة )السقاالت التعليمية  وتتكون  ,  المعرفية
اء بطريقة شيقة تحفز م الربط بين تلك األجز األجزاء الفرعية، ويت إلىللمادة التعليمية باإلضافة 

أما  الطالب على البحث والدراسة واالطالع على المزيد من المعلومات حول تلك المادة التعليمية.
( فتتكون من مجموعة من الدعائم التعليمية Mixed Scaffolds) تلطةالسقاالت التعليمية المخ

يثة والسلوكيات االجتماعية والقدرة على التعلم الذاتي المتنوعة التي تجمع بين تعليم التقنيات الحد
 (58:  23) والمهارات الفردية.
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 من قدر إلى تعلمه بداية في التلميذ احتياج في تتبلور التعلم لسقاالت األساسية فالفكرة    
 تعليم مسئولية ويتحمل تدريجيا، المساعدات هذه إلى التلميذ اعتماد يتضاءل ثم المساعدة،/الدعم
 ما وهذا إكماله، أجل من البناء عمال يستخدمها التي السقاالت مثل ذلك في مثله ذلك بعد نفسه
 تقديم في الزاوية حجر هو النظام هذا في والمعلم االستقاللية، نحو التدريجي االنطالق عليه يطلق

 .الدراسة لداخ تعليمية سقاالت من يستخدم وماذا وكيف متى يحدد الذي فهو التعليمية، السقاالت
(21  :127) 
  :منها مختلفة بطرق التعلم سقاالت تقديم المعلم ويستطيع  

 مساعدتهم بهدف األسئلة من عدد توجيه خالل من التالميذ لدى السابقة المعرفة تنشيط -
 (513:  24ساب. ) تعلموه ما استرجاع على

 مواصلة التلميذ تمكن التي والتلميحات األساسية األفكار يقدم الذي القائد بدور المعلم قيام -
 ذي تعلم لبناء ويرشدهم تالميذه ويوجه التعلم، بيئة وينظم يخطط فالمعلم مستقال، التعلم
  (١٦٥:  15). لديهم معنى

 في تساعده التي الفورية المعلومات ببعض التلميذ إمداد مثل اإلجرائية اإلمكانات تقديم -
 (315:  25. )التعليمية أنشطته إنجاز

  :يأتي كما الناجحة السقاالت عناصر Danley (I999) لينيدا وقدم
  .التالميذ انتباه على االستحواذ -1
  .المهمة وتقسيم التعاوني العمل -2
  .المادة في معرفية خلفية التلميذ امتالك  -3
  .التعليمية الوسائط استخدام على باالعتماد الدعم تقديم -4
  .للتالميذ والتشجيع المعنوي الدعم -5
  .التلميذ لقدرات طبقا المساعدة ديمقت في التدرج -6
نقاذ بالمسئولية الشعور التلميذ إعطاء -7  (62:  22) .المطلوبة المهام وا 
وفقًا  تكثيف النشاط الرياضي بصورة متزايدة  توجهات وزارة التربية والتعليمن من أهم  كما أ     

رفع مستوى و ، دارس والجامعاتبالرياضة وتحديدا بالم االهتماملتعليمات القيادة السياسية بضرورة 
من خالل استخدامه الستراتيجيات التعلم أداء وفعالية المعلم وكفاءته وتحسين إنتاجيته في العمل 
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 مستويوسينعكس ذلك على تحسين قدرة إدارة التربية الرياضية لينعكس ذلك على تحسين النشط 
كسابهم المعارف والمعلومات حول النشاط الممارس با الطلبة لجوانب المهارية لدرس وكذا تطوير اوا 

 لديهم سواء كانت باأللعاب الجماعية داخل الدرس أو الرياضات الفردية.
وهذا المضمون هو الذي  رقمية،مسابقات الميدان والمضمار هي مسافات موضوعية  وتعتبر     
محاولة أن  ن مسابقات الميدان والمضمار ليست منافسة بين العب واخر فيأب المناداة إلىدعي 

 بها،ق أرقام قياسية يتم االعتراف إنما هي مجال للمنافسة من أجل تحقي أخر،يفوز العب ويهزم 
  ذاته لمنافسة رقم أقل لتحقيق رقم أعلي. يتحدىويمكن القول بأنها العب 

(6  :28) 
وتزداد  رياضة ألعاب القوى مكانة خاصة بين الرياضات منذ القدم وتتجدد هذه المكانة وتحتل     

مقدمة الرياضيات التى تمارس من  فيعمقا بمرور العصور وذلك لما تتميز به من صفات تضعها 
حقق للموهبين أعلى مراتب التفوق بالنسبة لألداء البشرى أنها ت إلىباإلضافة وكذلك أجل الصحة 

حققت تطورا ( وقد نمت ألعاب القوى فى اآلونة األخيرة بدرجة ملحوظة و األعلى- األسرع-)األقوى 
علوم   التقدم العلمي الواضح فى  إلىحد اإلعجاز البشرى ويرجع الفضل فى ذلك    إلىفى األرقام يصل  

 (12:  9الرياضة المختلفة. )
لعبة الكرة الطائرة من الميادين الفعالة التي يتعلم فيها الطالب بالممارسة وتحت  عدكما ت  

مكانات عدي وكذلك أي بيئة آخري ،    فيدة ومختلفة قد ال تتاح له  إشراف قيادة مؤهلة تأهيال علميا وا 
وتجريب ما تعلمه وما  اختباررات جديدة وحرية أن الطالب يجد فيها فرصة تعلم مها إلىباإلضافة 

يتناسب مع ميوله ورغباته واستعداداته وقدراته وحاجاته لذلك على المعلم أن يراعى كل االعتبارات 
س والوسائل التعليمية المستخدمة والتدرج التعليمي وطرق ووسائل المتعلقة بطرق وأساليب التدري

 (4 : 1)لخبرات المتعلمة . القياس والتقويم والمعلومات المقدمة للمتعلم لضمان تتابع ا
  
تواجهنا باالنفتاح على عالم   يووجود بعض التحديات الت  لطبيعة العصر الذى نعيش فيه ،  نظراً و 

المعارف الطالب يعد الهدف من العملية التعليمية قاصرا على اكساب  التكنولوجيا الحديثة ، فلم
درس التربية الرياضية  وخصوصا في ضوء تطويروالمعلومات والمهارات األساسية فقط 

تعدى هذا أن ي  ولذا فيجب،  واالستراتيجيات المستخدمة فيه بعيدًا عن األساليب التقليدية في التدريس
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األمر  موقدراته ممن امكانياته ةالتفكير حتى نشجعهم على االستفاد لىع متنمية قدراته إلىالهدف 
 يالذى يتطلب من المؤسسات التربوية أن توفر األدوات واألجهزة، واألساليب والبرامج المناسبة الت

يهم القدرة على استخدام تلك دبجانب وجود معلمين ل  والنشاط واالبتكار،  على التفكير ،  الطالب  تحفز
 على التفكير . الطالبالتي تحفز األدوات 

التعلم النشط وتطبيقها على بعض مهارات   تاستراتيجيامن    استراتيجية  الختيار  الباحثدفع    هذا ما   
الكرة الطائرة( بدرس التربية الرياضية, ووفقًا لمنهج الصف الثالث اإلعدادي مجتمع   –)ألعاب القوي  

الميزات بمجموعة من  تمتاز حيث أنها التعليمية التالسقا استراتيجيةوهى  ,موضع الدراسة البحث
من أهم هذه الميزات أنها تصلح لالستخدام في جميع مراحل التعليم و  التي تجعلها فعالة في التعليم

أنها تقلل الشعور باإلحباط لدى , كما لمواد والمقرراتلكونها فكرة مرنة يمكن تطبيقها في مختلف ا
التدرج في , وكذا ميةدرجة الفهم الشامل والعميق في المواد العلالطالب، وتساعده على تحقيق 

اكتساب المهارات التعليمية باستخدام هذه السقاالت يساعد في مراعاة الفروق الفردية ويسهم في 
وذلك باستخدام بعض أساليب التدريس مدعمة بأدوات وأجهزة تعليمية   تقلة للطالبتكوين شخصية مس
 فيلتدريس التربية الرياضية المهارات والتطبيق عليها كأسلوب جديد  ليمتع فيمساعدة للمساهمة 

 فيالحديث وذلك    يمع التفكير التربو   يتالءمبما    األداءرفع مستوى    فيمحاولة قد تسهم من خاللها  
التعليمية في بعض جوانب تعلم  درس   السقاالت  استراتيجية  استخدامتأثير  محاولة منها للتعرف على  

 .لرياضيةالتربية ا
التعليم  تاستراتيجياوفي إطار ما سبق وفى ضوء تأصيل الفهم بأهمية البحث في تطوير       

 السقاالت استراتيجيةوالتعلم بالرياضة المدرسة صاغ الباحث موضوع الدراسة على النحو التالي 
 المهارى اءداألالتحصيل المعرفي و على  تأثيرهاكأساس لتطوير درس التربية الرياضية و  التعليمية

 .   لتالميذ المرحلة اإلعدادية

 هدف البحث 
 مقترحة كأسس لتطوير درس التربية الرياضية من خاللوضع صياغة  إلىيهدف البحث  
 على: رهايأثتومعرفة  التعليمية السقاالت استراتيجية استخدام
 .)الجانب المعرفي( بالدرس إكساب المعارف والمعلومات حول النشاط الممارس -1
 .(المهارى األداء) البدنيجوانب التعلم ين تحس -2



 اجمللد اخلامس –رياضية ويف لعلوم الرتبية البدنية والني سجملة ب       

   
 

 

 

 

-  298   - 
 

 فروض البحث 
التحصيل البعدي( في  –القبلي ) متوسط درجات القياستوجد فروق داله إحصائيًا بين  -

لدى المجموعة الضابطة  بدرس التربية الرياضية تعلم بعض المهارات األساسيةو  المعرفي
 البعدي.ولصالح القياس 

التحصيل في البعدي(  –)القبلي  سمتوسط درجات القيا توجد فروق داله إحصائيًا بين -
لدى المجموعة التجريبية  بدرس التربية الرياضية تعلم بعض المهارات األساسيةو  المعرفي

 البعدي.ولصالح القياس 
 –)الضابطة  توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسط القياسين البعديين للمجموعتين -

 بدرس التربية الرياضية المهارات األساسيةتعلم بعض و  المعرفيالتحصيل في التجريبية( 
 لصالح المجموعة التجريبية.
 بعض املصطلحات الواردة يف البحث  

 -التعليمية:  السقاالت -

إطار دعم مؤقت أثناء التدريس بما يوجه مهام التعلم عبر تشجيع "تعرف على أنها        
لي تالشي صور الدعم حال تمكنه من إ الً المتعلم على تنمية دافعيته ومهاراته ذاتيًا وصو 
 (42:  26) ."بناء المعرفة وتكوين معني محدد لها في ذهنه

 - الرياضية: رس التربية د -
الدرس محدد بزمن هو الشكل األساسي لبرنامج التربية الرياضية المدرسي و "الدرس         

بإتمام وظيفة هامة فيها دقيقة، و يعتبر الدرس جزء من وحدة دراسية، و يقوم   45  يقدر بـ
كونات النشاط المنهجي و يشكل الدرس وحدة متكاملة من من خالل التركيز على بعض م

ة خالل ترابط أجزاءه له أهدافه المحددة و المرتبطة بأهداف الوحدة التعلمية فلكل درس وظيف
لبات محددة بداخل الوحدة التعلمية حيث يقوم المدرس بتحضير الدرس و تنفيذه حسب متط

كل إمكانات المرحلة الدراسية و اإلمكانات المتاحة بالمدرسة من أدوات و مرافق، حيث تش
الممارسة الرياضية عنصرا هاما عند التحضير و اإلعداد و التنفيذ للدرس و صفته من 

 (32:  13) ".ارةحيث التشويق و اإلث
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 الفترة )تعريف إجرائي( -
صتين ية بالمدارس الرسمية وتكون عبارة عن حهي نمط متبع لحصة التربية الرياض     

ويقوم المعلم فيها بتحضير درس تربية رياضية واحد مدمج  دقيقة، 90تقدر بــ  متتاليتين،
 بما يعادل درسين في المحتوي وفقًا لخطة الدراسة وتعليمات توجيه التربية الرياضية.

 المهارى: األداء -
من السلوك الحركي الناتج عن عملية  متعلمال رجة أو الرتبة التي يصل إليهاهو الد    

تقان حركات النشاط الممارس على أن تؤدي بشكل يتسم باالنسيابية  التعلم الكتساب وا 
 14)  .لتحقيق أعلى النتائج مع االقتصاد في الجهد  هوالدقة وبدرجة عالية من الدافعية عند

 :51) 
 -المعرفي: التحصيل  -

و منهج مدرسي قصد تكيفه مع أرنامج ببصل عليها الفرد يتمثل في المعرفة التي يح     
الوسط والعمل المدرسي. ويقتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الفرد المتعلم من 

جعل المتعلم أكثر تكيفا مع الوسط االجتماعي الذي  إلىمعلومات وفق برنامج معد يهدف 
 (33  : 19) .عامةرسي بصورة اده للتكيف مع الوسط المدإعد إلىينتمي إليه، باإلضافة 

 بعض الدراسات السابقة  
ــة  - ــعد محمد البيومي )دراسـ ــنى سـ ــتخدام  بعنوان "  (8) (2019عزة حسـ تأثير برنامج تعليمي باسـ

ـــية ,   اـلدعـائم التعليمـية على مخرجـات التعلم في رـياضــــــــــة الهوكي لطـالـبات كلـية التربـية الرـياضـــــــ
ر برنامج تعليمي باســتخدام الدعائم التعليمية على  ثيتأالتعرف علي اســتهدفت الدراســة التعرف على 

ــية ــة الهوكي لطالبات كلية التربية الرياضــــ ــتخدمت  مخرجات التعلم في رياضــــ المنهج   الباحثةواســــ
ــتملت عينة البحث على  ــية  70التجريبي واشـــ الثانية بكلية التربية  طالبة من طالبات الفرقة الدراســـ

تفوقت المجموعة التجريبية التي اســتخدمت  نتائج ن أهم الوكانت م  جامعة المنصــورة –الرياضــية 
التدريس   فيالبرنامج المقترح باسـتخدام الدعائم التعليمية على المجموعة الضـابطة التي اسـتخدمت 

 الطريقة التقليدية )الشرح والعرض( في تعلم المهارات قيد البحث
تأثير اســـتخدام اســـتراتيجية الدعائم  بعنوان"  (18) م(2020هدير محمود ابراهيم الحناوي)دراســـة  -

, واســتهدفت   "التعليمية في تعلم بعض المهارات االســاســية في رياضــة كرة الســرعة لدي المبتدئين 



 اجمللد اخلامس –رياضية ويف لعلوم الرتبية البدنية والني سجملة ب       

   
 

 

 

 

-  300   - 
 

المهارات االساسية  التعرف علي تأثير استخدام استراتيجية الدعائم التعليمية في تعلم بعض الدراسة 
المنهج التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة   ةحثباالواســتخدم  في رياضــة كرة الســرعة لدي المبتدئين

ــتمـلت عيـنة البـحث على  مبـتد  وـقد ـقاـمت الـباحـثة ـباختـيار العيـنة ـبالطريـقة  ( 40بلغ قوامـها )واشـــــــ
ـــية ) ــاســـــــ د فروق ذات دالـلة  وجو وـكاـنت من أهم النـتائج  ( مبـتد 20العـمدـية وحجم العيـنة االســـــــ

ــائية ــابطة التجريبية والبين المجموعة  (0.05عند مســـــتوى معنوية ) إحصـــ تعلم   فيمجموعة الضـــ
 لصالح المجموعة التجريبيةبعض المهارات االساسية في رياضة كرة السرعة 

  ةالتعليمي الموديالتثير استخدام أتبعنوان  (17) م(2020) منار عبد الحميد احمد حجاج دراسة   -
ــب اآل ــتخدام الحاســ ــي ةلي علي بعض جوانب تعلم  درس التربيباســ ــة   , ةالرياضــ ــتهدفت الدراســ اســ

التحصـــــيل   في مســـــتوي تأثيرهبالحاســـــب االلي ومعرفه  التعليمية الموديالتتصـــــميم التعرف على 
ـــكل ، و الـطائرةالمعرفي لبعض مـهارات الكره  ــتوي شـــــــ    الـطائرةلفني لبعض مـهارات الكره ا األداءمســـــــ

ــتخدمت ــتملت عينة البحث على المنهج التجريبي  ةالباحث واســ ذه ،وقد قامت  ( تلمي65عددهم )واشــ
  مئوية( ثالثون تلميذه بنســـبه 30والبالغ عددهم )  العمدية بالطريقة الدراســـةباختيار عينه  الباحثة
فى درس  بالحاسـب االلي  التعليمية الموديالتاسـتخدام نتائج  أن وكانت من أهم ال% 46,15قدرها 

ــية  ــيل المعر التربية الرياضـ ــتوي التحصـ ــن مسـ ــاهم بطريقه ايجابيه في تحسـ   المجموعة ألفرادفي  سـ
ــتخدام  - الطائرةرات الكره في تعلم بعض مها التجريبية ــب االلي  التعليمية الموديالتاسـ   فىبالحاسـ

  المجموعة ألفرادالفني  األداءـساهم بطريقه ايجابيه في تحـسن مـستوي ـشكل درس التربية الرياضـية 
 (.الدراسة)قيد  الطائرةفي تعلم بعض مهارات الكره  التجريبية

  تدريس في التعلم دورة اسـتراتيجية سـتخدامابعنوان"  (2) (م2015)محمد  أحمد شـوقيدراسـة  -
  االبتدائية المرحلة ــــالميذت لدى التحصيل مستوي علــــى وأثرها والمضمار الميدان مسابقات بعض

  التحصـــيل مســـتوي على التعلم دورة اســـتراتيجية اســـتخدام تأثير على التعرفاســـتهدفت الدراســـة 
  واســتخدم الباحث االبتدائية المرحلة تالميذ لدي الرياضــية التربية بدرس المهارى األداءو  فيالمعر 

وكانت من   االبتدائية المرحلة تالميذ من تلميذ( 50)المنهج التجريبي واشـتمل عينة البحث على 
ــتراتيجية باســــتخدام التعليمي البرنامجأهم النتائج   مســــتوى على تأثيرا أكثر كانت التعلم دورة اســ
ــيل ــابقات ببعض المرتبطة للمعلومات المعرفي التحصــــ ــمار الميدان مســــ   المرحلة لتالميذ والمضــــ
 االبتدائية
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  المتمايز التعلم اســتخدام تأثيربعنوان"  (14) م(2020)محمد عادل عبد اهلل ســراج الدين دراســة  -
واسـتهدفت  األسـاسـي" مالتعلي من ىاألول الحلقة لتالميذ والمضـمار الميدان مسـابقات بعض تعلم على

  والمضـــمار الميدان مســـابقات بعض تعلم على المتمايز التعلم اســـتخدام تأثير التعرف عليالدراســـة 
لتجريبي واشـــــتملت عينة  المنهج ا واســـــتخدم الباحث األســـــاســـــي" التعليم من ىاألول الحلقة لتالميذ
  العينة تكونت حيث تدائي،باال الســادس الصــف تالميذ من العمدية بالطريقة العينة اختيار تمالبحث 

  إيجابياً  تأثيراً  أظهر المتمايز التعليم اســــــتخداموكانت من أهم النتائج  تلميذًا. (20) من الضــــــابطة
  متوســــطي بين إحصــــائية دالة فروق توجد حيث المهارى األداءو  المعرفي التحصــــيل مســــتوى على

 .للمجموعة البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياسين
  تأثير الدعائم المســــــــتمرة" بعنوان (20) مAndrewA.e.al (2018). اندرو، وآخرون ســــــــةدرا -

  التعرف عليواســــتهدفت الدراســــة  "والتي تتالشــــى على مناقشــــات الطالب فى تنظيم حل المشــــكلة
  تتالشى تدريجيا على مناقشات الطالب في تنظيم حل المشكلة يوالت مقارنة تأثير الدعائم المستمرة

(  2و)( جدول دعائم مســـــــــتمرة 1اعطي المتعلمون جدولين )ج التجريبي باحث المنهواســـــــــتخدم ال
وكانت من أهم النتائج  واسـتخدام ثالثة قياسـات مختلفة لتثبيت النتائج جدول دعائم تالشـى تدريجيا 

 .ي التدريج يمن الطالب فى حالة التالش أن أداء الطالب فى حالة الدعائم المستمرة أفضل بكثير

  الســـقاالت اماســـتخدمعرفة أثر " بعنوان( 28م( )2011)  Noriega & Zambrano دراســـة -
ــيـات بـاليلالتع ،  "في كولومبيـا االبتـدائي تالميـذى لع اإلنجليزيـةغـة لميـة في تـدريس مـادة الريـاضـــــــ

ــتخـد   والمالحظـة المـقابـلةأداة  نالتجريبي، وـكاـنت أدوات اـلدراســـــــــة عـبارة ع جهالمنالـباحـث م اســـــــ
غة  لالرياضـيات بال ليمالتعميمية في تع السـقاالت مئج الدراسـة فعالية اسـتخداتان أظهرتالصـفية، وقد 

الجديدة   المصــطلحاتام ى اســتخدلع همومســاعدتهم واســتيعابي التالميذفي تطوير قدرات  اإلنجليزية
ــتخـد اهـ وـتذكر  هـاوحفظ ومـةلالمع همف ىلع التالمـيذ ســــــــــاعـدت ـلك، وكـذالمالئمـةـبالطريقـة  اســـــــ   امـب

يمية ســــاعدت  لالتع الســــقاالت نالنتائج أ أظهرتيمية، كما لالتع الســــقاالتية في ميحات البصــــر لالت
 .الجديدة وتعلم اللغةالرياضيات  فهم وتعلمى لع التالميذ

 
 البحث: إجراءات  

 دراسة منهج ال أوالً:  
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  (التجريبية والضـــــــــابطة)اســـــــــتخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصـــــــــميم للمجموعتين  
 .ثلمناسبته لطبيعة البح

 ثانيًا: جماالت البحث: 
 المرحلة اإلعدادية )بنين(. تالميذعينة المجال البشري: 
 (.2022-2021للعام الدراسي ) األولالفصل الدراسي المجال الزماني: 
 إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية. للغات،على عبد الشكور الرسمية  مدرسةالمجال المكاني: 

 وعينة البحث: جمتمع  
ــة ين نبمجتمع البحث  ــمية للغاتالمرحلة اإلعدادية بمدرسـ ــكور الرسـ التابعة   علي عبد الشـ

عينة البحث بالطريقة   اختيارتم , وقد  تلميذ (412وعددهم ) كفر الشـــــــيخ التعليمية شـــــــرقإلدارة 
،   الصــــف الثالث اإلعدادي )بنين( تالميذمن  تلميذ( 70) من مجتمع البحث حيث بلغتالعشــــوائية 

( لكل من  25قســـــمت بالتســـــاوي إلي مجموعتين قوامها ) طالب( 50ســـــاســـــية )بلغ قوام العينة األ
ــابطة  ــية العينةمن خارج  ( طالب20) ختياراتم  وقد ،المجموعة التجريبية والضـــ ــاســـ إليجاد   األســـ

 .معلمية والتجارب االستطالعية عليهالمعامالت ال
 توزيع توصيف العينة( 1جدول )

 العينة االستطالعية مجتمع البحث
 األساسية نة العي

 التجريبية الضابطة

412 20 25 25 
 

 البحث: جتانس عينة  
 – الطول –متغيرات )السن  فيبين أفراد عينة البحث  االلتواءقام الباحث بحساب معامل 

أفراد توزيع  اعتداليةوذلك للتأكد من  (،المتغير المعرفي –المتغيرات المهارية قيد البحث  –الوزن 
 المستخدمة. لالختباراتالتحقق من المعامالت العلمية بعد  وذلك البحث،عينة 

 
 
 (2جدول )

 المتغيرات االساسية قيد البحث لتوصيف افراد العينة فى حصائيةالدالالت اإل
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 لبيان اعتدالية البيانات 
  50ن=                                                          

 م
 المتغيرات االساسية

 وحدة

 سالقيا

 طالمتوس

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعيارى

 االلتواء التفلطح

 

       معدالت دالالت النمو 

1 
 سنة/شهر السن 

14.360 14.300 0.217 -0.488 0.329 

 0.309- 0.286 1.199 162.500 162.460 سم طول 2

 0.188- 0.553- 1.267 52.000 52.160 كجم الوزن 3

       االختبارات البدنية 

 0.552- 19.894 0.097 7.535 7.524 ث م )ث( 30عدو   1

 0.461 0.170- 0.316 17.306 17.443 كجم القوة العضلية  2

 0.291 0.815- 0.200 1.520 1.520 متر الوثب العريض من الثبات  3

 0.513 0.317- 0.441 16.840 16.817 سم ثني الجذع لألمام  4

 0.611- 4.651 0.264 9.250 9.298 ث اختبار الدوائر 5

 0.283 0.457- 0.814 8.000 8.100 ث اختبار باس 6

       المتغير المهارى 

 0.395 1.258- 1.457 3.000 3.280 درجة اإلرسالمهارة  1

 0.077 1.198- 1.352 3.000 3.315 درجة مهارة الوثب الطويل  2

       المعرفيالمتغير  

 0.102 0.091- 1.583 5.000 4.940 درجة لألرسال  المعرفيالتحصيل  1

 0.198- 0.383- 1.620 5.000 4.780 درجة للوثب الطويل المعرفيالتحصيل  2

 0.337لمعامل االلتواء= المعياري الخطأ
 0.660= 0.05حد معامل االلتواء عند مستوى معنوية 

فراد العينة ألدى المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء  (2يوضح جدول )
ن قيم معامل االلتواء قد تراوحت ما بين إالمتغيرات االساسية قيد البحث قيد البحث ويتضح  في
االعتدالي البيانات وتماثل المنحنى  اعتدالية إلىاقل من حد معامل االلتواء مما يشير  وهي( 3)±
 .اعتدالية يعطى داللة مباشرة على خلو البيانات من عيوب التوزيعات الغير مما

 البحث: تكافؤ جمموعتي  
الضابطة( المجموعة    –   التجريبية المجموعة  )  البحث   مجموعتيبإيجاد التكافؤ بين    الباحث قام  
 البحث.قيد السابقة   في المتغيرات 
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 (3)  جدول 
 التجانس وداللة الفروق بين متوسطات القياسات القبلية لدى المجموعتين التجريبية 

 ث لبيان التكافؤات األساسية قيد البح والضابطة فى المتغير   
 25= 2=ن1ن                                                                                                                             

 م
المتغيرات  

 االساسية 

 وحدة

 القياس 

 الفرق  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  

بين 

 سطات المتو 

 التجانس 

 

قيمة  

 )ت(

مستوى الداللة  

 حصائية اإل
 ع± س ع± س

 
معدالت دالالت  

 النمو 
         

 0.067 1.874 1.073 0.112 0.215 14.304 0.208 14.416 سنة/شهر  السن  1

 0.561 0.586 1.594 0.200 1.146 162.560 0.907 162.360 سم طول 2

 0.120 1.586 1.627 0.560 1.481 51.880 1.161 52.440 كجم ن الوز 3

 
االختبارات  

 البدنية 
             

 0.278 1.098 1.262 0.030 0.091 7.539 0.102 7.509 ث  م )ث( 30عدو  1

 0.758 0.310 1.019 0.028 0.318 17.429 0.321 17.457 كجم القوة العضلية   2

3 
الوثب العريض  

 الثبات من 
 0.232 1.209 1.445 0.068 0.180 1.554 0.216 1.486 متر

 0.094 1.709 1.667 0.209 0.484 16.922 0.375 16.712 سم ثني الجذع لألمام  4

 0.548 0.606 1.506 0.046 0.292 9.275 0.238 9.320 ث  اختبار الدوائر  5

 0.864 0.172 1.051 0.040 0.812 8.080 0.833 8.120 ث  اختبار باس  6

              المتغير المهارى  

 0.566 0.578 1.247 0.240 1.546 3.160 1.384 3.400 درجة  اإلرسال مهارة   1

 
مهارة الوثب  

 الطويل 
 0.837 0.207 1.130 0.150 1.406 3.240 1.323 3.390 درجة 

              المتغير المعرفى  

1 
التحصيل المعرفى  

 لالرسال 
 0.427 0.801 1.218 0.360 1.665 4.760 1.509 5.120 درجة 

 
التحصيل المعرفى  

 للوثب الطويل
 0.667 0.433 1.085 0.200 1.666 4.880 1.600 4.680 درجة 

 1.98=  (24، 24.  ودرجتي حرية )05قيمة )ف( الجدولية عند مستوى معنوية 

      2.021. =  05)ت( الجدولية عند مستوى معنوية  قيمة

قل من قيمة )ف( أ صغر في جميع المتغيرات  األ( ان قيمة التباين األكبر على التباين  3يوضح جدول ) 
تجانس مجموعتي البحث كما يتضح عدم وجود  إلى مما يشير  0.05الجدولية عند مستوى معنوية 

قبلية لدى المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات بين القياسات ال  إحصائية فروق ذات داللة 
 .عتين في تلك المتغيرات لى تكافؤ المجمو داللة مباشرة ع  ى األساسية قيد البحث مما يعط

 وسائل وأدوات مجع البيانات:  
 التالية:األدوات  على    جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالمتغيرات قيد البحث  فيالباحث    اعتمد      

 -البحث: القياسات واالختبارات الخاصة بالمتغيرات قيد 
 -األساسية: قياسات المتغيرات  -1
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البحث   مجموعتيألفراد  ("  1"مرفق )الوزن(    –الطول    –)السن    الت النموعدم  استمارة   
 المخصصة لذلك. االستمارة فيالضابطة( وقد تم تفريغ نتائج القياسات  –)التجريبية 

وقد تم  مدرسةبال الطالبتاريخ الميالد من واقع سجالت شئون  إلىالرجوع  السن: ❖
 بالسنة.حساب العمر 

  .وقد تم قياس الطول ألقرب سنتيمتر ترستاميالري باستخدام الطول: ❖

  كيلوجرام.وقد تم قياس الوزن ألقرب  الطبيباستخدام الميزان  الوزن:  ❖

 -الجانب البدني : تقيم -2

بإستخدام مجموعة من اإلختبارات لمحمد نصر  االساسي بالدرس تم تقييم الجانب البدني
الوثب العريض  –وة العضلية لقا –م 30وكانت عبارة عن )عدو  "7مرفق " الدين رضوان
 (16. )اختبار باس( –اختبار الدوائر  –ثني الجذع من لألمام  –من الثبات 

 -المهارى:  جانبال تقييم -3
تقييم  ستمارةاعن طريق  من أسفل مواجهه اإلرساله لمهار  المهارى الجانبييم تم تق ❖

لتوجه يهدف إلي حيث أن الغرض تعليمي وعليه فإن ا "(2مرفق )" فنيال األداء شكل
على السادة الخبراء   االستمارةبشكل صحيح في جميع مراحله وقد تم عرض    األداءتعليم  

%, وتتضمن االستمارة المرحلة 80ة  ببنس( خبراء وقد تمت الموافقة عليها  10وعددهم )
ات, والمرحلة الرئيسية ويتم ( درج3التمهيدية ويتم تقييم وقفة االستعداد فيها بواقع )

( درجات, والمرحلة 6بواقع ) األداءة وعملية شكل الجسم بها أثناء أداء المهار  تقييم
( درجات, 3الختامية وفيها يتم تقييم شكل الجسم بعد االنتهاء من أداء المهارة بواقع )

 رجة.( د12الصحيح للمراحل الفنية للمهارة ) األداءويكون بذلك إجمالي الدرجات 
 شكلتقييم  ستمارةاعن طريق  الوثب الطويله ار رى لمهالمها األداءييم مستوى تم تق ❖

( خبراء 10, تم عرض االستمارة على السادة الخبراء وعددهم )("3"مرفق )  الفني  األداء
%, وقد صممت لتقييم نتائج غرض تعليمي فمستوي 80و تمت الموافقة عليها بنسبة 

ليس متدرب, واحتوت الرقمي للمتعلم غير مطلوب, حيث أن المستهدف متعلم و  األداء
درجات, مرحلة االرتقاء  (3تالي, مرحلة االقتراب )االستمارة على أربع مراحل تقييم ك
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( درجات, ويكون بذلك 3( درجات, ومرحلة الهبوط )3( درجات, مرحلة الطيران )3)
 ( درجة.12الصحيح للمراحل الفنية للمهارة ) األداءإجمالي الدرجات 

 -المعرفي: التحصيل  اختبار -4
 المعرفيالتحصيل    ختبارامن خالل  وذلك  عينة البحث    المعرفيقام الباحث بقياس التحصيل         

الخطوات  الباحث واتبع" 5" و "مرفق4"مرفق  قيد البحثللمهارات المستخدمة  من تصميم الباحث
 البحث:في بناء االختبار المعرفي قيد التالية 

 االختبار.تحديد الهدف من  ❖
 االختبار.تحديد محاور  ❖
 لمحاور االختبار. التعليميتحليل المحتوى  ❖
 كتابة مفردات االختبار واألوزان النسبية لكل منها.  ❖
 وضع تعليمات االختبار. ❖
 االختبار.وضع خطة تصحيح  ❖
 تطبيق االختبار في صورته المبدئية. ❖
 الصعوبة.معادلة حساب معامل  ❖
 التميز.معادلة حساب معامل  ❖
 لالختبار.حساب المعامالت العلمية  ❖
  ار وخطة التصحيح. الصورة النهائية لالختب ❖

 االختبار:تحديد الهدف من  •

تبعًا ألهداف البحث وفروضه وذلك لقياس الجانب  االختبارالهدف من  الباحثحدد     
 استخدام  للتوصل لمعرفة تأثيروذلك  ( لعينة البحث  المهارى  -القانوني    –التاريخي  )  المعرفي

على وذلك  التعليمية في بعض جوانب تعلم درس التربية الرياضية تالسقاال استراتيجية
 النحو التالي :

 :االختبار جوانبتحديد  •

ألعاب بالكرة الطائرة و العلمية المرتبطة  والبحوث على الدراسات والمراجع االطالعبعد     
ار طإعلى النحو الخاص وفي والوثب الطويل من أسفل مواجهه  اإلرسالو القوى بوجه عام 
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 جوانببتحديد  الباحثقام حيث من خالل آراء الخبراء ذلك المنهج التعليمي للمسابقة و 
 -التالي: النحو  علىوذلك  االختبار
 .الجانب التاريخي للمهارات قيد البحث ❖
 .الجانب القانوني للمهارات قيد البحث ❖
 .الجانب المهاري للمهارات قيد البحث ❖

 تبار:خاالتحليل المحتوى التعليمي لمحاور  •

بتحليل المحتوى التعليمي لمحاور االختبار من المراجع العلمية المتخصصة   الباحثقام       
 ألعاب القوى.الكرة الطائرة و في 

 منها:كتابة مفردات االختبار واألوزان النسبية لكل  •

 الباحث أسلوب االختيار من المتعدد  استخدمإلعداد وصياغة عبارات االختبار وكتابتها ،      
الباحث بالمراجع  استعانسرعة اإلجابة عليه وقد ألسئلة االختبار لسهولة التصحيح و 

واألبحاث والدراسات التي تناولت  ألعاب القوىمسابقة الكرة الطائرة و المتخصصة في 
ألعاب القوى بصفة خاصة وبعد إعداد االختبار الكرة الطائرة و  امة واالختبارات المعرفية ع
من  اإلرساللمهارة   في الكرة الطائرة( سؤاالً 24ية والمكونة من )األولوكتابته في صورته 

تم عرضه على الخبراء و   لمهارة الوثب الطويل  في ألعاب القوي  ( سؤاالً 24)  وأسفل مواجه,  
 .ض العبارات لغوياً بع تعديلحيث تم 

 (4جدول )
  اإلرساللمهارة لالختبار المعرفي  عدلةالعدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات الم

 قيد البحث وفقا آلراء السادة الخبراء
 

 م
 المتغير

العدد  

المبدئي 

 للعبارات

عدد العبارات  

 المستبعدة

العبارات أرقام 

 المستبعدة

عدد العبارات  

 المعدلة 

العبارات أرقام 

 المعدلة 

العدد  

النهائي 

 للعبارات

 24 19 -8 2 0 0 24 االختبار المعرفي 1

الختبار التحصيل المعرفي لمهارة  المعدلةد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات عدال( 4يوضح جدول )
لعبارات  النهائيليصبح العدد  اتعبار  أيحذف  عدم الخبراء علىويتضح اتفاق السادة  اإلرسال
 .ةعبار  (2بعد تعديل عدد)( عبارة 24) إجمالي( عبارة من 24)االختبار

 (5جدول )
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 لالختبار المعرفي لمهارة الوثب الطويل عدلةوأرقام العبارات الم العدد المبدئي والنهائي
 الخبراءقيد البحث وفقا آلراء السادة 

 
 المتغير م

العدد  
المبدئي 
 للعبارات

عدد  
العبارات 
 المستبعدة

أرقام العبارات 
 المستبعدة

عدد العبارات  
 المعدلة 

العبارات أرقام 
 المعدلة 

العدد النهائي  
 للعبارات

ار االختب 1

 عرفيالم
24 0 0 1 14 24 

الختبار التحصيل المعرفي لمهارة  المعدلةالعدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات  (5)يوضح جدول 
لعبارات   النهائيليصبح العدد    اتعبار   أيحذف    عدم  ويتضح اتفاق السادة الخبراء علىالوثب الطويل  

  .ةعبار  (1يل عدد)بعد تعد( عبارة 24) إجمالي( عبارة من 24)االختبار
 االختبار:وضع تعليمات  •

تتضمن طريقة اإلجابة على فقراته باإلضافة   االختباروضع الباحث تعليمات لإلجابة على      
وقد روعي في صياغة  االختباراإلشارة بالتأكيد على ضرورة اإلجابة على جميع أسئلة  إلى

 .البالتعليمات أن تكون بسيطة وواضحة للط
 االختبار:ح وضع خطة تصحي •

بوضع درجة واحدة لكل سؤال فيصبح مجموع درجات االختبار  االختبارتم تصحيح     
في ( درجة 24لعدد العبارات الموضوعة وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار ) يمساو 

 .في ألعاب القوي( درجة 24) الكرة الطائرة و
 :لالختبارالتطبيق المبدئي  •

الصف الثالث   تالميذمن    تلميذ(  20على عينة قوامها )  مبدئي  لكشتم تطبيق االختبار ب    
بهدف التأكد من فهم األسئلة من األساسية عينة الدراسة  وخارجبمجتمع البحث اإلعدادي 

الناحية اللغوية ووضوح األسئلة وحساب مدى صالحية االختبار تبعًا لتقدير معامل السهولة 
التميز لمفردات االختبار التي اشتملت   ومعامل  صعوبةلاقام الباحث بإيجاد معامل  ،  والصعوبة
تم و  ،الوثب العريضفي  ( سؤاالً 24) و مواجه أسفلمن  اإلرسال في سؤاالً ( 24على )

والجدول التالي يوضح  الدراسة،عينة  ومن خارج طالب بمجتمع البحث( 20تطبيقه على )
 -ذلك: 

 (6جدول )
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 دات اختبار التحصيل معامالت السهولة والصعوبة والتميز لمفر 
 قيد البحث اإلرساللمهارة  المعرفي

معامل   رقم العبارة

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة

معامل   رقم العبارة معامل التميز

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة

 معامل التميز

1 0.35 0.65 0.228 13 0.50 0.50 0.250 
2 0.45 0.55 0.248 14 0.40 0.60 0.240 
3 0.50 0.50 0.250 15 0.45 0.55 0.248 
4 0.55 0.45 0.248 16 0.35 0.65 0.228 
5 0.50 0.50 0.250 17 0.40 0.60 0.240 
6 0.60 0.40 0.240 18 0.45 0.55 0.248 
7 0.35 0.65 0.228 19 0.55 0.45 0.248 
8 0.45 0.55 0.248 20 0.60 0.40 0.240 

9 0.40 0.60 0.240 21 0.70 0.30 0.210 
10 0.50 0.50 0.250 22 0.45 0.55 0.248 
11 0.30 0.70 0.210 23 0.50 0.50 0.250 
12 0.60 0.40 0.240 24 0.55 0.45 0.248 

 0.30)ان االختبار يتميز بمعامالت السهولة حيث يتراوح معامل السهولة بين    (6)يتضح من جدول  
( وان معامالت 0.70 – 0.30)( ومعامالت الصعوبة حيث يتراوح معامل الصعوبة بين 0.70-

 .(0.250-  0.210)  ما بينالمعرفي   ذات قوة تميز مناسبة حيث تتراوح    لالتميز الختبار التحصي
 (7) لجدو

 معامالت السهولة والصعوبة والتميز لمفردات اختبار التحصيل 
 لمهارة الوثب الطويل قيد البحث المعرفي

معامل   رقم العبارة

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة

معامل   رقم العبارة معامل التميز

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة

 معامل التميز

1 0.40 0.60 0.240 13 0.35 0.65 0.228 
2 0.35 0.65 0.228 14 0.45 0.55 0.248 

3 0.40 0.60 0.240 15 0.40 0.60 0.240 
4 0.45 0.55 0.248 16 0.50 0.50 0.250 
5 0.50 0.50 0.250 17 0.30 0.70 0.210 
6 0.60 0.40 0.240 18 0.60 0.40 0.240 
7 0.45 0.55 0.248 19 0.50 0.50 0.250 
8 0.50 0.50 0.250 20 0.40 0.60 0.240 
9 0.55 0.45 0.248 21 0.45 0.55 0.248 

10 0.60 0.40 0.240 22 0.35 0.65 0.228 
11 0.40 0.60 0.240 23 0.40 0.60 0.240 
12 0.35 0.65 0.228 24 0.45 0.55 0.248 
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 0.30)ان االختبار يتميز بمعامالت السهولة حيث يتراوح معامل السهولة بين    (7يتضح من جدول )
وان معامالت  (0.70 – 0.30)( ومعامالت الصعوبة حيث يتراوح معامل الصعوبة بين 0.70-

 (0.250- 0.210)  ما بينالمعرفي   ذات قوة تميز مناسبة حيث تتراوح    لالتميز الختبار التحصي
 

 - االستطالعية:   اسةر د ال 
م على عينة 2021/ 7/10 إلىم 2/10/2021الفترة من  فيحيث تم إجراء هذه الدراسة 

المستخدمة في البحث  لالختباراتالمعامالت العلمية  بهدف طالب،( 20يبلغ قوامها ) استطالعية
 الدراسة،ه  هذل  االختباراتللتأكد من مدي مناسبة هذه    وثبات االختباراتوذلك من خالل قياس صدق  

 :االتيتحقيق  إلىحيث هدفت 
 التأكد من صالحية الملعب المطبق به تجربة البحث  ❖
 البحث.التأكد من صالحية ومعايرة األجهزة واألدوات المستخدمة قيد  ❖

 التأكد من مدي مناسبة استراتيجية السقاالت التعليمية لهذه المرحلة. ❖

 تطبيق إليجاد الحلول لها.ة التدارك األخطاء والسلبيات التي قد تواجه عملي ❖
 - :للدراسةالمعامالت العلمية  

بإجراء المعامالت العلمية المستخدمة في البحث وذلك من خالل قياس صدق  قام الباحث
 -كالتالي: وكانت النتائج لهذه الدراسة  االختباراتبة هذه للتأكد من مدي مناس االختباراتوثبات 

 الصدق: 
طريقة المقارنة الطرفية لحساب الصدق وذلك من خالل المقارنة بين  باستخدام قام الباحث 

حيث  ،طالب( 20)الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة ألفراد الدراسة االستطالعية المكونة من 
 مجموعة بالمقارنة بين الربيع األعلى والربيع األدنى لدرجات هذه ال قام الباحث

 
 
 ( 8جدول  ) 

 على واالرباعى األدنىتوسطي االرباعى األداللة الفروق بين م
 لمتغيرات االختبارات البدنية لبيان معامل الصدق

 20ن=      
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 االختبارات البدنية  م

                    االرباعى االعلى 

 5ن=

                    االرباعى االدنى

فروق  5ن=

 المتوسطات 

 قيمة

 ت 
 2ايتا

 معامل 

 الصدق 
 ع± س ع± س

 0.906 0.822 6.071 1.620 0.421 7.985 0.328 6.365 )ث( م 30عدو  1

 0.946 0.895 8.249 8.900 1.268 15.800 1.746 24.700 القوة العضلية   2

 0.948 0.898 8.386 0.398 0.063 1.243 0.071 1.641 الوثب العريض من الثبات  3

 0.960 0.922 9.736 12.130 1.174 6.650 2.198 18.780 ثني الجذع لألمام  4

 0.905 0.820 6.028 3.262 0.816 10.874 0.711 7.612 اختبار الدوائر  5

 0.937 0.879 7.617 2.706 0.471 6.672 0.532 9.378 اختبار باس  6

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

بين متوسطى . 05عند مستوى معنوية  إحصائية( وجود فروق ذات داللة 8يتضح من جدول)
كما قيد البحث, االرباعى األعلى و االرباعى األدنى لدى عينة التقنين لمتغيرات االختبارات البدنية 

 وصدق عالية.  تأثيرتبار على قوة يتضح حصول االخ
 (9جدول )        

 داللة الفروق بين متوسطي االرباعى األعلى واالرباعى األدنى الستمارة تقييم
 لبيان معامل الصدق اإلرسالارة لمه األداءمستوى 

 20ن=      

 م
 استمارة تقييم  

 األداء  شكل

                    االرباعى االعلى 

 5ن=

                    االرباعى االدنى

فروق  5ن=

 المتوسطات 

 قيمة

 ت 
 2ايتا

 معامل 

 الصدق 
 ع± س ع± س

1 
 0.915 0.836 6.395 1.574 0.327 3.279 0.368 4.853 اإلرسال مهارة  

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

. بين متوسطى 05عند مستوى معنوية  إحصائية( وجود فروق ذات داللة 9يتضح من جدول)
قيد   اإلرساللمهارة    األداء  شكلاألدنى لدى عينة التقنين الستمارة تقييم    االرباعى األعلى و االرباعى

       على قوة تأثير وصدق عالية. رةكما يتضح حصول االستماالبحث، 
 

 
 (10جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي االرباعى األعلى واالرباعى األدنى الستمارة تقييم 
 لمهارة الوثب الطويل لبيان معامل الصدق  األداءمستوى 

 20ن=      
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 م
 استمارة تقييم 

 األداء  شكل

                    االرباعى االعلى
 5ن=

                    االدنى االرباعى
فروق  5ن=

 المتوسطات 

 قيمة

 ت 
 2ايتا

 معامل 

 الصدق 
 ع± س ع± س

 0.961 0.924 9.838 1.650 0.118 2.645 0.314 4.295 مهارة الوثب الطويل 1

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

. بين متوسطى 05ى معنوية عند مستو  إحصائية( وجود فروق ذات داللة 10يتضح من جدول)
لمهارة الوثب  األداء شكلاألدنى لدى عينة التقنين الستمارة تقييم  االرباعى األعلى و االرباعى

          عالية. وصدق تأثيركما يتضح حصول االستمارة على قوة قيد البحث،  الطويل
 

 (11)جدول 
 نىداللة الفروق بين متوسطي االرباعى األعلى واالرباعى األد

 لبيان معامل الصدق اإلرسالالختبار التحصيل المعرفى لمهارة 
 20ن=      

 المتغير  م

                    االرباعى االعلى 

 5ن=

                    االرباعى االدنى

فروق  5ن=

 المتوسطات 

 قيمة

 ت 
 2ايتا

 معامل 

 الصدق 
 ع± س ع± س

1 
اختبار التحصيل المعرفى لمهارة  

 اإلرسال 
6.100 0.573 3.200 0.478 2.900 7.773 0.883 0.940 

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

. بين متوسطى 05عند مستوى معنوية  إحصائية( وجود فروق ذات داللة 11يتضح من جدول)
قيد   الاإلرسلمهارة   المعرفياالرباعى األعلى و االرباعى األدنى لدى عينة التقنين الختبار التحصيل  

          .وصدق عالية   تأثيركما يتضح حصول االختبار على قوة البحث, 
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 (12جدول )
 داللة الفروق بين متوسطي االرباعى األعلى واالرباعى األدنى

 الختبار التحصيل المعرفى لمهارة الوثب الطويل لبيان معامل الصدق
 20ن=      

 المتغير م

                    االرباعى االعلى
 5ن=

                    االرباعى االدنى
فروق  5ن=

 المتوسطات 

 قيمة

 ت 
 2ايتا

 معامل 

 الصدق 
 ع± س ع± س

1 
 المعرفياختبار التحصيل 

 لمهارة الوثب الطويل
6.744 0.447 4.946 0.550 1.798 5.075 0.763 0.874 

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

. بين متوسطى 05عند مستوى معنوية  إحصائية( وجود فروق ذات داللة 12)يتضح من جدول
لمهارة الوثب الطويل   المعرفياالرباعى األعلى و االرباعى األدنى لدى عينة التقنين الختبار التحصيل  

           .عالية تأثير وصدقكما يتضح حصول االختبار على قوة قيد البحث، 
 : الثبات 
 االستطالعيةتطبيقه مرة أخرى، وذلك علي العينة    إعادةبحساب ثبات االختبار بث  قام الباح         
، حيث طبقت نفس االختبارات وبنفس األولوبفارق زمني أسبوع عن التطبيق  طالب،( 20وعددها )
 والظروف.األدوات 

 (13)جدول 

عادةالتطبيق و معامل االرتباط بين   التطبيق لمتغيرات االختبارات البدنية ا 
 لبيان معامل الثبات 

  20ن = 

 م
 االختبارات البدنية

معامل  التطبيق  إعادة التطبيق 

 ع± س ع± س االرتباط

 0.982 0.723 7.143 0.674 7.175 م )ث(30عدو  1
 0.968 1.967 20.465 2.312 20.250 القوة العضلية  2
 0.981 0.126 1.451 0.115 1.442 الوثب العريض من الثبات 3
 0.976 2.275 13.123 2.736 12.715 ني الجذع لألمامث 4
 0.973 0.976 9.210 1.278 9.243 اختبار الدوائر 5
 0.971 0.753 8.116 0.788 8.025 اختبار باس 6

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
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عادةبين التطبيق و  إحصائيةود ارتباط ذو داللة ( وج13)يوضح جدول  تطبيق  إعادة) التطبيق ا 
. مما 05االختبار( لمتغيرات االختبارات البدنية قيد البحث لدى عينة التقنين عند مستوى معنوية 

 .ثبات االختبار إلىيشير 
 (14جدول )

 األداءمعامل االرتباط بين التطبيق وعادة التطبيق الستمارة تقييم مستوى 
 لبيان معامل الثبات اإلرساللمهارة 

  20ن =

 ة تقييماستمار م
 األداء  شكل

معامل  التطبيق  إعادة التطبيق 

 ع± س ع± س االرتباط

 0.962 0.623 3.521 0.563 3.568 اإلرسالمهارة  1

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

عادةبين التطبيق و  إحصائيةود ارتباط ذو داللة وج (14جدول )يوضح  تطبيق  إعادة) التطبيق ا 
قيد البحث لدى عينة التقنين عند مستوى  اإلرسال لمهارة األداء شكلالستمارة تقييم  رة(االستما
 .ثبات االستمارة إلى. مما يشير 05معنوية 

 (15جدول )

 األداءمعامل االرتباط بين التطبيق وعادة التطبيق الستمارة تقييم مستوى 
 لمهارة الوثب الطويل لبيان معامل الثبات 

  20ن =                                                      

 استمارة تقييم م
 األداء  شكل

معامل  التطبيق  إعادة التطبيق 

 ع± س ع± س االرتباط

 0.974 0.189 3.475 0.211 3.470 مهارة الوثب الطويل 1

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

عادةبين التطبيق و  إحصائيةلة ود ارتباط ذو دالوج (15جدول )يوضح  تطبيق  إعادة) التطبيق ا 
لمهارة الوثب الطويل قيد البحث لدى عينة التقنين عند مستوى   األداء  شكلالستمارة تقييم  االستمارة(  

 .ثبات االستمارة إلى. مما يشير 05معنوية 
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 (16)جدول 

 معامل االرتباط بين التطبيق وعادة التطبيق الختبار 
 معامل الثبات لبيان اإلرساللمهارة  المعرفيالتحصيل 

  20ن = 

 م
 المتغير 

معامل  التطبيق  إعادة التطبيق 

 ع± س ع± س االرتباط

التحصيل المعرفى لمهارة  اختبار 1
 0.714 4.667 0.786 4.650 اإلرسال

0.971 

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

عادةبين التطبيق و  إحصائيةذو داللة  ود ارتباطوج (16جدول )يوضح  تطبيق  إعادةالتطبيق ) ا 
قيد البحث لدى عينة التقنين عند مستوى معنوية   اإلرساللمهارة    المعرفياالختبار( الختبار التحصيل  

 .ثبات االختبار إلى. مما يشير 05

 (17جدول )

 معامل االرتباط بين التطبيق وعادة التطبيق الختبار 
 لمهارة الوثب الطويل لبيان معامل الثبات فىالتحصيل المعر 

  20ن = 

 م
 المتغير 

معامل  التطبيق  إعادة التطبيق 

 ع± س ع± س االرتباط

اختبار التحصيل المعرفى لمهارة  1
 0.864 5.930 0.784 5.845 الوثب الطويل

0.946 

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

عادةبين التطبيق و  إحصائيةرتباط ذو داللة ا ( وحود17جدول )يوضح  تطبيق  إعادةالتطبيق ) ا 
االختبار( الختبار التحصيل المعرفى لمهارة الوثب الطويل قيد البحث لدى عينة التقنين عند مستوى 

 ثبات االختبار إلى. مما يشير 05معنوية 
 

 -:  (الفرتات )   املستهدفة   الدروس
األطر   بوضع  قام الباحث  لتي تناولت تطوير درس التربية الرياضيةالدراسات اوفقًا للعديد من        

درس  التعليمية في السقاالتاستخدام استراتيجية الرئيسية لبناء الدروس وفقًا لهدف البحث وهو 
وتحقيقًا   المهارى والتحصيل المعرفي لتالميذ المرحلة اإلعدادية األداءرها على  يأثتو   التربية الرياضية

تنمية , استحداث أساليب تعليم بالدرس, الرياضيةتطوير درس التربية األغراض وهي مجموعة من ل
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, المعارف والمعلومات حول النشاط تالميذالكساب إ, نحو ممارسة النشاط الرياضي تالميذميول ال
 أنوالسالمة, تعليم القيادة والتبعية, وكذا  األمن مراعاةيق الهدف المهاري والمعرفي للدرس, تحق
 المتاحة. واإلمكانات األدوات التعليمية مع السقاالت إستراتيجية اسبتتن

مستوي نضج مراعاة وضع هذه الدروس مثل عند  العلمية سسألامجموعة من تمت مراعاة  وقد   
توافر   الصعب،مبدأ التدرج من السهل الي    مراعاةوايضًا    ،تالميذللمراعاة الفروق الفردية    المتعلمين،

تحقيق و  واإلثارة،لتشويق في العرض والتنوع  ،تالميذالسالمه  علىلسالمة حرصا وا األمنعوامل 
 .تالميذلل هداف التربية الرياضية كنشاط تربوي وتحقق النمو الشاملأ

 - دروس:ال حمتوي 
مجموعة من الدروس المدمجة في فترات تدريسية وفقًا لخطة توجيه التربية :  وضع المحتوي ❖

فترات  6تم عمل  دقيقة، 90وقد تم وضع محتوي الفترة  ية،الرسمالرياضية بالمدارس 
 منفصلةعلى أن يتم تدريس كل مهارة بفترة    الدراسة(،موزعة في التعليم بين المهارتين )قيد  
من لعبتين مختلفتين  مهارتانليدي الذي يشتمل على عن حداها على خالف الدرس التق

كما تم توصيف   المتعلم بالحصة الواحدةوذلك للتركيز على الهدف المستهدف ومنع تشتيت  
 المقرر على السقاالت المستخدمة وهي:

 ألداءوقد تمت صناعته من الخشب وهو عبارة عن المراحل الفنية  التعليمي:المجسم  -1
 ذه تحت اشراف الباحث.وقد تم تنفي المهارة،

ل الفنية شرائح عرض البوربوينت بوضع المراحوقد تم عملها عبر    التعليمية:البرمجية  -2
 لألداء والشرح النظري وكذا المحتوي المعرفي وقد تم اعدادها بواسطة الباحث.

تم عرضه على السادة الخبراء واستطالع رأيهم حول   لضبط محتوي البرنامجضبط المحتوي:   ❖
على %  90 : 80ومحتواها وقد تراوحت نسب الموافقة من  )الدروس( ت التدريسيةالفترا

اك تحفظ واحد على تطبيق الدروس بنظام الفترة ولكن أتت باقي اآلراء المحتوي, وقد كان هن
 وفقًا للنظام التدريسي بالمدرسة. بالموافقة
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 -: لدروسا اإلمكانات الالزمة لتنفيذ  
 تكون مناسبة لتنفيذه ومراعية  الدرسعلى أن تكون أساليب ووسائل تنفيذ  راع الباحث

 المكانات في:لوسائل واللحالة السنية وتمثلت هذه ا
 والسن والوزن.لتسجيل متغير الطول  استمارات .1

 البدنية. االختبارات .2

 )تصميم الباحث( المهارى األداء تقييم شكل اتاستمار  .3

 )تصميم الباحث( التحصيل المعرفي اتاختبار  .4
  سم/جهاز ريستاميتر لقياس الطول والوزن)مجموعة األدوات التالية    باستخدامقام الباحث  و 

 –  أقماع –  أحبال الوثب  -  كاميرا ديجيتال  -  سم/مسطرة مدرجة  -  . ث1/افساعة إيق  -
 -شريط لقياس المسافة )باألمتار(  - ساعة إيقاف -أقماع  -ميزان طبي  - أطواق

 - كرات طائرة -طباشير  -شريط الصق  -مسطرة مدرجة لقياس المرونة )بالسنتيمتر( 
 .الدعامة التعليمية -( slide projectorجهاز عرض الشرائح ) -أجهزة حاسب آلي 

 -: والقائمني علي التنفيذ   طار الزمني إل ا 
لعام  األول الدراسيالفصل ب "9مرفق " ( أسبوع6)تم تنفيذ الدروس المستهدفة في         
 –اعداد بدني  –مكون من )جزء تمهيدي النهائي للدروس أن يكون الشكل  على م 2021/2022

وبرفقته معلم المرحلة وبعض طالب  الحصةبتنفيذ  قام الباحثكما جزء ختامي(,  –جزء رئيسي 
 .التدريب الميداني بالمدرسة
 إجراءات تنفيذ التجربة 

 القياسات القبلية 
-البدنية) المتغيراتجميع  فيوالتجريبية الضابطة تم إجراء القياسات القبلية للمجموعتين 

 م.16/10/2021 الموافقيوم السبت ( قيد البحث التحصيل المعرفي – اريةهالم
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 ة األساسية تجرب ال
بينما تم  الضابطة،دروس التربية الرياضية المتبعة بالمنهج على المجموعة  تطبيقتم 

يوم األربعاء  إلىم 10/2021/ 20 يوم األربعاء في الفترة من أسابيع،( 6برنامج لمدة )ال تطبيق
 .م2021/2022 الدراسي العام األولالفصل الدراسي  م خالل1/12/2021 الموافق

 القياسات البعدية 
-البدنيةالمتغيرات )تم إجراء القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في جميع 

وذلك في بنفس شروط وترتيب القياسات القبلية كذلك ( قيد البحث و التحصيل المعرفي – المهارية
 م.2/12/2021 الخميس يوم

     دمة:املستخ   حصائية املعاجلات اإل 
 (SPSS) حصائيةبرنامج الحزم اإلتم استخدام اف الدراسة ووفقا لطبيعتها في حدود أهد         

, الوسيط,  المتوسط الحسابي)  حصائيةباألساليب اإل  واستعان  ،إحصائياً ( لمعالجة البيانات  EXCELو)
ة المئوية النسب, 2إيتا  ,االرتباطمعامل , (T)قيمة ت , االلتواءمعامل , التفلطح, المعياري االنحراف

 (لمقدار التغير
 رض ومناقشة النتائج: ع 

توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسطات درجات القياسين   -الذي ينص علي :  األولالفرض         
 بدرس التربية الرياضية تعلم بعض المهارات األساسيةالتحصيل المعرفي و  البعدي( في –)القبلي 

 البعدي.لصالح القياس و  ضابطةلدى المجموعة ال
 (18جدول )

 البحث الضابطةلدى مجموعة  والبعديبين القياس القبلي  داللة الفروق
 ومهارة الوثب الطويل اإلرسال المعرفي لمهارةفى متغيرات مستوى التحصيل 

 25ن=   

 المتغير  م
فروق  القياس البعدى  القياس القبلي 

 المتوسطات 

الخطأ  

المعياري  

 للمتوسط 

قيمة  

 ت 

ة  نسب

 التحسن% 

حجم  

 التأثير 

داللة حجم  

 ع± س ع± س التأثير 

1 
التحصيل المعرفى  

 اإلرسال لمهارة 
 متوسط  0.762 178.151 6.292 1.348 8.480 2.480 13.240 1.665 4.760

1 

التحصيل المعرفى  

لمهارة الوثب  

 الطويل 

 ط متوس 0.748 164.754 5.111 1.573 8.040 2.754 12.920 1.666 4.880

  1.711=0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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 القبليبين القياسين  0.05 عند مستوى معنوية حصائية( داللة الفروق اإل18يتضح من جدول )
ومهارة   اإلرسال  المعرفي لمهارةمتغيرات مستوى التحصيل    فيلدى مجموعة البحث الضابطة    والبعدي

( 6.292 إلى 5.111بين )لمحسوبة قيمة تراوحت ما الوثب الطويل قيد البحث وقد حققت )ت( ا
ت حقق  %( كما178.151  إلى  %164.754)  كما حققت نسبة تحسن مئوية قيمة تراوحت ما بين

مما يدل على فاعلية ،  متوسطة  ةدالل  وهي(  0.762  إلى  0.748)تراوحت ما بين   قيم  التأثيرحجم  
 .على المتغير التابع متوسطبشكل الجة التقليدية المع

 (19جدول )
 الضابطة لدى مجموعة البحث  والبعديبين القياس القبلي  داللة الفروق

 ومهارة الوثب الطويل  اإلرسالفى متغيرات مهارة 
 25ن=  

 المتغير  م
فروق  القياس البعدى  القياس القبلي 

 المتوسطات 

الخطأ  

المعياري  

 للمتوسط 

 قيمة ت 
نسبة  

 التحسن% 
 حجم التأثير 

داللة  

حجم  

 ع± س ع± س التأثير 

1 
مهارة  

 اإلرسال 
 منخفض  0.428 88.608 4.269 0.656 2.800 1.935 5.960 1.546 3.160

1 

مهارة  

الوثب  

 الطويل 

 متوسط  0.651 104.938 4.526 0.751 3.400 1.907 6.640 1.406 3.240

  1.711=0.05مستوى معنوية قيمة ت الجدولية عند 

بين القياسين القبلى  0.05 عند مستوى معنوية  حصائيةاإل( داللة الفروق 19يتضح من جدول )
ومهارة الوثب الطويل قيد البحث  اإلرسالوالبعدى لدى مجموعة البحث الضابطة فى متغيرات مهارة 

( كما حققت نسبة تحسن 4.526 : 4.269وقد حققت )ت( المحسوبة قيمة تراوحت ما بين  ) 
تراوحت ما  قيمحجم التاثير ت حققكما ( %104.938:  %88.608مئوية قيمة تراوحت ما بين )

مما يدل على فاعلية ,  متنوعة ما بين المنخفضة والمتوسطة  ة( وهى دالل0.651  :  0.428)بين   
 .على المتغير التابع متنوعبشكل المعالجة التقليدية 

فعال بل  ( أن التدريس بالطريقة التقليدية كان تأثيره غير19( و )18) الجدولين ويتضح من    
(, ودراسة 2016كان متوسط الدرجة على التالميذ وهذا يتفق مع دراسة سعيد أحمد المطوق )

( حيث أن ، الطرق التقليدية في التدريس مقارنة ببرنامج الدعائم 2014شيماء محمد حسن )
الرياضيات كانت متنوعة بين الضعيف والمتوسط في تحسين  المستخدم لكليهما في حل مسائل

( والتي تناولت بعض مسائل الفيزياء 2013التالميذ, وأكدت على ذلك دراسة تغريد حمودة )  مستوي
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( فعلي المستوي المعرفي أيضًا لم يكون البرنامج التقليدي 2009ودراسة ايناس محمود أبو اليزيد )
في التدريس مج الدعائم المستخدم, وهذا يدل على افتقار الطرق التقليدية  ذو فاعلية قوية مقارنة ببرنا

تحول دون إثارة تفكير الطالب، أنها التقليدية لها العديد من العيوب وأهمها , كما واالبتكارلإلبداع 
وتمنع استفادته من قدراته الذهنية ومهاراته التفكيرية المختلفة حيث يصبح حافظًا للمعلومة دون 

المواقف الحياتية المختلفة،  يفهمها، وسرعان ما ينساها، األمر الذي يحول دون توظيفها في أن  
وبالتالي دون االستفادة من العملية التعليمية، ويمنع تحقيق أهدافها، أي بمعنى أن  الطالب يحصل 

 10)                                                                     لى النظرية، وال يستطيع تطبيقها.ع
: 2016) 

تابعين لغيرهم، غير قادرين على بناء اآلراء ووجهات   تالميذتجعل من الها  يري الباحث أيضًا أنو       
يناقش فيها، وينساق ألصحاب   طالب المعلومات كم سل مات دون أنالنظر الخاصة بهم، بحيث يأخذ ال

عن  والتعبيرالمختلفة، ال تتيح للطلبة القدرة على خوض غمار النقاشات  فهي ،فهمهااألفكار دون 
من البيئة الصفية والمدرسية جعل  تردد، ولألسف كثرة استخدامها سي  ة ودون أيحرية وجرأرأيهم بكل  

لىوقت طويل، و  إلىتحتاج  كما ،للتالميذمكانًا غير مرغوب فيه  تكلفة أعلى من تلك األساليب  ا 
 .تختصر الوقت والجهد في آٍن واحدالتي الحديثة 

 
 –)القبلي  القياسين يإحصائيًا بين متوسط فروق داله توجد -علي: الذي ينص  الثانيالفرض 

لدى  بدرس التربية الرياضية تعلم بعض المهارات األساسية و التحصيل المعرفيالبعدي( في 
  .البعديولصالح القياس  التجريبيةالمجموعة 

 (20جدول )
  البحث التجريبيةلدى مجموعة  والبعديبين القياس القبلي  داللة الفروق

 ومهارة الوثب الطويل  اإلرسال المعرفي لمهارةى التحصيل متغيرات مستو  فى
 25ن=  

 م

 المتغير 
 القياس البعدى القياس القبلي 

فروق 

 المتوسطات

الخطأ 

المعياري  

 للمتوسط

 قيمة ت
نسبة 

 التحسن%

حجم 

 التأثير 

داللة 

حجم 

 ع± س ع± س التأثير 

1 
التحصيل المعرفى  

 اإلرساللمهارة 
 مرتفع 3.463 288.281 14.977 0.986 14.760 2.968 19.880 1.509 5.120

1 

التحصيل المعرفى  

لمهارة الوثب  

 الطويل

 مرتفع 3.151 335.897 14.268 1.102 15.720 2.581 20.400 1.600 4.680
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  1.711=0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير لكوهن :

بين القياسين القبلى 0.05 عند مستوى معنوية  حصائية( داللة الفروق اإل20يتضح من جدول )
 اإلرساللمهارة   المعرفيوالبعدى لدى مجموعة البحث التجريبية فى متغيرات مستوى التحصيل 

 : 14.268)  تراوحت ما بينومهارة الوثب الطويل قيد البحث وقد حققت )ت( المحسوبة قيمة 
 %(335.897 :% 288.281( كما حققت نسبة تحسن مئوية قيمة تراوحت ما بين )14.988

مما يدل , مرتفعة  ت( وهى دالال3.463 : 3.151)تراوحت ما بين   قيم التأثيرحجم ت حققكما 
 .على المتغير التابع  مرتفعبشكل المعالجة التجريبية على فاعلية 

 (21جدول )
 لدى مجموعة البحث التجريبية  والبعديبين القياس القبلي  اللة الفروقد

 ومهارة الوثب الطويل  اإلرسالفى متغيرات مهارة 
 25ن=  

 المتغير  م
 القياس البعدى القياس القبلي 

فروق 

 المتوسطات

الخطأ 

المعياري  

 للمتوسط

 قيمة ت
نسبة 

 التحسن%

حجم 

 التأثير 

داللة 

حجم 

 ع± س ع± س التأثير 

 مرتفع 2.974 190.588 10.690 0.606 6.480 1.726 9.880 1.384 3.400 اإلرسالمهارة  1

1 
مهارة الوثب  

 الطويل
 مرتفع 3.036 203.245 12.272 0.561 6.890 1.936 10.280 1.323 3.390

  1.711=0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير لكوهن :

بين القياسين القبلي  0.05 عند مستوى معنوية حصائية( داللة الفروق اإل21يتضح من جدول )
ومهارة الوثب الطويل قيد البحث  اإلرسالوالبعدي لدى مجموعة البحث التجريبية فى متغيرات مهارة 

( كما حققت نسبة تحسن 12.272 : 10.690) وحت ما بينوقد حققت )ت( المحسوبة قيمة ترا
تراوحت  قيم التأثيرحجم ت حقق(  كما %203.245 : %190.588مئوية قيمة تراوحت ما بين )

بشكل المعالجة التجريبية مما يدل على فاعلية مرتفعة,  ت( وهى دالال3.036 : 2.974)ما بين  
 .على المتغير التابع متفاوت
( أن السقاالت التعليمية استراتيجية فعالة مع المتعلمين 21( و )20) لجدولينويتضح من ا     

المهارى والتحصيل المعرفي  األداءدالت التحسن في مستوي  حيث أن قوة تأثيرها كانت قوية وكذا مع
عزة حسني سعد  بالمهارات المستهدفة بدرس التربية الرياضية, وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة

( حيث أن كانت معدالت التحسن أثناء استخدام استراتيجية الدعائم 2020هدير الحناوي )  (,2019)
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ض مباد  الهوكي والكرة وكرة السرعة لدي المبتدأين, وهذا لما التعليمية قوية جدا في تعلم بع
 )سيلكك وجان وآخرون بالدرس, ووفقًا لرأي كاًل من استخدامهاللسقاالت التعليمية من فوائد أثناء 

Selcuk Dogan, etal, 2021)  فإن استخدام السقاالت التعليمية في العملية التدريسية يتميز ,
يشكل المتعلم ن ظما من , يبني المتعلم باستمرار المعارف الجديدة بناًء على معرفة سابقةبأن 

 جديد غريب مفهومٍ   إلىيشعر المتعلم بتحقيق النجاح قبل االنتقال  , كما  المعلومات والمفاهيم الجديدة
 إلىيؤدي و  الشعور باإلحباط لدى المتعلمو  لل هذا النوع من التعليم نسبة الفشليق, و بالنسبة له

 (29). إشراك معظم المتعلمين في عملية التعلم
بأشكالها المختلفة لها أثر كبير على المتعلمين   السقاالت  وجد بأنهذه    ربة الباحثومن خالل تج    

وسهولة   المعلومات وسرعة حفظها  الصور  لتعليمية، ألنها تعينهم في تنظيمفي مختلف مستوياتهم ا
، وتمده في جوانب التعلم وال تجعل للمتعلم سقًفا محدوًدا فهي دائًما ترفعه لمستوى أعلى تذكرها

 .وى االتقان في التعلممست إلىبالدعم الالزم وتيسر وصوله 
اله إحصائيًا بين متوسط القياسين البعديين فروق د توجد -علي: الفرص الثالث الذي ينص     

بدرس  التجريبية( في التحصيل المعرفي وتعلم بعض المهارات األساسية –)الضابطة  للمجموعتين
 لصالح المجموعة التجريبية. التربية الرياضية

 (22جدول )
التحصيل لمتغيرات مستوى  التأثير ومعنوية حجمداللة الفروق بين متوسطات القياسات البعدية 

 .والضابطة البحث التجريبية مجموعتيومهارة الوثب الطويل لدى  اإلرسال المعرفي لمهارة
 25= 2=ن1ن                                                            

 المتغير  م
الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة  التجريبية 

 المتوسطات

 قيمة

 ت

فروق نسب  

 التغير 

حجم 

 أثير الت

 

داللة حجم 

 التأثير 
 ع± س ع± س

1 
التحصيل المعرفى  

 اإلرساللمهارة 
 مرتفع 2.678 110.130 8.411 6.640 2.480 13.240 2.968 19.880

1 
التحصيل المعرفى  

 لمهارة الوثب الطويل
 مرتفع 2.716 171.143 9.708 7.480 2.754 12.920 2.581 20.400

        1.684. = 05ند مستوى معنوية ت  ( الجدولية ع  قيمة  )

البحث   مجموعتي  البعدية لدىبين متوسطات القياسات    حصائية( داللة الفروق اإل22يوضح جدول )
ومهارة الوثب الطويل قيد   اإلرسال  المعرفي لمهارةمتغيرات مستوى التحصيل    فيالتجريبية والضابطة  

 :8.411بين )تراوحت ما سوبة قيمة وقد حققت )ت( المح ،معنويةعند مستوى  البحث وذلك
 إلى% 110.130بين )تراوحت ما  تهامئوية قيمنسبة ( كما حققت فروق نسبة التغير 9.708
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مرتفعة وهى   ة(  وهى دالل2.716  :  2.678)بين    تراوحت  قيم  التأثيرحجم  ت  حقق%( و 171.143
 .ة(  لصالح المجموعة التجريبية عنة لدى المجموعة الضابط0.80اكبر من )

 (23جدول )
 اإلرساللمتغيرات مهارة  معنوية حجم التأثيرو  داللة الفروق بين متوسطات القياسات البعدية

 ومهارة الوثب الطويل لدى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
 25= 2=ن1ن                                                            

 المتغير  م
 لمجموعة الضابطة ا المجموعة  التجريبية  

الفرق بين  

 المتوسطات 

 قيمة

 ت 

فروق نسب  

 التغير 

حجم  

 التأثير 

 

داللة  

حجم  

 ع± س ع± س التأثير 

1 
مهارة  

 اإلرسال 
 مرتفع  2.026 101.981 7.408 3.920 1.935 5.960 1.726 9.880

1 
مهارة الوثب  

 الطويل 
 فع مرت 1.908 98.307 6.561 3.640 1.907 6.640 1.936 10.280

        1.684. = 05ت  ( الجدولية عند مستوى معنوية   قيمة  )

لدى مجموعتي البحث بين متوسطات القياسات البعدية    حصائية( داللة الفروق اإل23)يوضح جدول  
عند مستوى  ومهارة الوثب الطويل قيد البحث وذلك اإلرسالالتجريبية والضابطة في متغيرات مهارة 

( كما حققت فروق 7.408 : 6.561المحسوبة قيمة تراوحت ما بين )  وقد حققت )ت( ,معنوية
 التأثيرحجم ت حقق(  كما %101.981 : %98.307نسبة التغير مئوية قيمة تراوحت ما بين )

(  لصالح 0.80مرتفعة وهى اكبر من ) ة(  وهى دالل2.026 : 1.908)تراوحت ما بين   قيم
 .لضابطةدى المجموعة االمجموعة التجريبية عنة ل

عزي هذه النتيجة لما لالستراتيجيات الحديثة األثر الفعال في عملية التعلم فنتائج الجدولين وت    
( تؤكد تفوق المجموعة التجريبية في االستراتيجية على المجموعة الضابطة التي 23( و )22)

 ,Slavica Maksi´cففي دراسة سالفيك ماكسي و سمايليجانا   ) ,استخدمت الطرق التقليدية
Smiljana Joˇsi´c. 2021)  أكدت النتائج مدي تفوق السقاالت التعليمية في التعلم الحديث

ومدي مالئمتها وتحقيقها للنتائج المرجوة مع المراحل التعليمية, وقد إتفقت معها دراسة كومباز 
( حيث ذكرت أن السقاالت هي استراتيجية االبداع (Nicole M. Coombs, 2021نوكيال 

 (27( )30) حرية المشاركة مع المعلم وكذا التخيل والتقليد والتعلم الذاتي.للمتعلمين فتترك لهم 
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حفز التفكير لدى الحديثة مثل السقاالت ت االستراتيجيات استخدامومن هنا يري الباحث أن       
ة على حل  قدر  تالميذال يعطكما  ،مبدعون تالميذ والكي يكون وتنمي ميولهم وقدراتهم تالميذال

 لديهم.لفروق الفردية وا نضجهموميولهم ومراحل  تالميذال مستوياتومراعاة  ،المشكالت
 
 

   االستنتاجات: 
 فقد استنتج الباحث ما يلي: اونتائجه الدراسة في ضوء إجراءات

أن استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية قد ساهمت بقدر كبير في التحصيل المعرفي  -1
جريبية مقارنة بالعينة الضابطة حيث أن التدريس التقليدي قد أثر على لدي العينة الت

السقاالت   مستوي التعلم بشكل ضعيف وشبه متوسط بينما أثر التدريس باستخدام استراتيجية
التعليمية بشكل كبير وقد ظهر ذلك في دالالت متوسطات الفروق للقياسات البعدين ومعنوية 

فحققت فروق نسبة التغير نسبة مئوية قيمتها تراوحت ما  حجم التأثير لكال الموجوعتين
:  2.678)تراوحت بين  قيم التأثيرحجم ت حقق%( و 171.143 إلى% 110.130بين )

, مرتفعة لصالح المجموعة التجريبية عنة لدى المجموعة الضابطة ةل(  وهى دال2.716
 في تحصيل المعارف المتعلقة بمهارات الدرس قيد الدراسة.

 المهارى األداءبقدر كبير في تعليم  تالسقاالت التعليمية قد ساهم استراتيجية خداماستأن  -2
على قد أثر التقليدي  التدريسحيث أن  مقارنة بالعينة الضابطة لدي العينة التجريبية

بينما أثر التدريس باستخدام استراتيجية السقاالت مستوي التعلم بشكل ضعيف وشبه متوسط  
ر وقد ظهر ذلك في دالالت متوسطات الفروق للقياسات البعدين ومعنوية التعليمية بشكل كبي

تراوحت ما  تهامئوية قيمنسبة فروق نسبة التغير فحققت حجم التأثير لكال الموجوعتين 
 1.908)تراوحت ما بين     قيم  التأثيرحجم  ت  حقق%(  كما  101.981% :  98.307بين )

, عة التجريبية عنة لدى المجموعة الضابطةمرتفعة  لصالح المجمو   ة(  وهى دالل2.026:  
 في مهارات درس التربية الرياضية قيد البحث.
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 التوصيات:  
 في ضوء إجراءات الدراسة وما توصلت إليه من نتائج يوصي الباحث بـــ :

تغير النمط التقليدي لدرس التربية الرياضية بحيث ال يكون درس مشتت األهداف يحتوي  -
نما يكون درس ذو مهارة موحدة على أكثر من مهارة أل كثر من لعبة بالحصة الواحدة وا 

 أثناء الحصة الواحدة.لجميع المتعلمين 

وضع استراتيجية السقاالت التعليمية ضمن االستراتيجيات األساسية بالمنهج المدرسي  -
 للمعلم حيث أنها تفتح له سبل االبتكار المهني.

 المدرسية. توفير اإلمكانات الالزمة للبيئة التعليمية -

 المدرسية. يجب على الوزارة أن تأخذ بالبحث العلمي ونتائجه في تطوير الرياضة -

 ع ـــــــــ املراج 
   العربيـة:املراجع   أوالً: 
" تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على مستوى التحصيل المهارى   أحمد السيد الموافي : -1

لتربية الرياضية " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، والمعرفي في الكرة الطائرة لطالب كلية ا
 م.2004كلية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة ، 

بعض مسابقات إستخدام استراتيجية دورة التعلم في تدريس  أحمد شوقي محمد محمد: -2
الميدان والمضمار وأثرها علي مستوي التحصيل لدي تالميذ المرحلة االبتدائية، بحث غير 

 م.2015 بنها،جامعة  الرياضية،كلية التربية منشور، 

فعالية استخدام السقاالت التعليمية في تنمية التحصيل والتفكير  :اليزيدإيناس محمود أبو  -3
ي من التعليم األساسي، رسالة ماجستير األولميذ الحلقة الناقد في تدريس العلوم لدي تال
  م.2009 الفيوم،غير منشورة كلية التربية، جامعة 

تنمية المفاهيم ومهارات  الدعائم التعليمية فى استراتيجيةأثر استخدام  حمودة:غريد سعيد ت -4
 التربية،كلية  ماجستير،رسالة  بغزة،حل المسائل الفيزيائية لدى طالبات الصف العاشر 

 م.2013 غزة، االسالمية،الجامعة 
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اكساب مفاهيم ومهارات  أثر استخدام استراتيجية الدعائم التعليمية فى سعيد أحمد المطوق: -5
 بغزة،ضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو الريا

 م.2016 غزة، األزهر،جامعة  التربية،كلية  ماجستير،رسالة 

: تقويم المشروعات القومية لتدريب الناشئين في مسابقات السعيد مسعود عثمان القرضاوي -6
الرياضية للبنين، ورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الميدان والمضمار بجمه

 . 2007جامعة اإلسكندرية, 

تنمية مهارات التواصل الرياضي وتحسين  فيأثر الدعائم التعليمية  شيماء محمد حسن: -7
االعدادية، صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة  ذويمهارات ما وراء المعرفة لدى الطالبات 

 م2014 ة،القاهر ، 1، ع 17 الرياضيات، مجلدتربويات  ، مجلةمنشور بحث

استخدام الدعائم التعليمية على تأثير برنامج تعليمي ب عزة حسنى سعد محمد البيومي : -8
مخرجات التعلم في رياضة الهوكي لطالبات كلية التربية الرياضية، رسالة دكتوراه غير 

  م.2019منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة ، 

 (،معاصر  واستراتيجياتوي )أساليب  طرق تدريس ألعاب الق  حسن:عصام الدين شعبان على   -9
 . 2019القاهرة ,  المتنبي،مكتبة 

مؤسسة   والتطبيق،طرق تدريس التربية الرياضية بين النظرية    اهلل:عصام الدين متولي عبد   -10
 م.2016, اإلسكندرية الطباعة،عالم الرياضة للنشر ودار الوفاء لدنيا 

 –مهاراته  –تفكير التقويمي )مفهومه ال فايزة أحمد الحسيني، محمد عبد الوهاب محمود: -11
 م.2021استراتيجيات تدريسه( , دار التعلم الجامعي , اإلسكندرية , 

 م.2001 القاهرة، للنشر،دار الكتاب  الرياضي،القياس المعرفي  فرحات:ليلى السيد  -12

أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية في مرحلة التعليم  محمد سعيد عزمي: -13
 م.2004دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية,  سي،األسا

التعلم المتمايز على تعلم بعض مسابقات  استخدامتأثير  الدين:محمد عادل عبد اهلل سراج  -14
ى من التعليم األساسي" ، رسالة ماجستير ، كلية األولالميدان والمضمار لتالميذ الحلقة 

 .م2020، ها التربية الرياضية ، جامعة بن

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%89+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%83%d9%89+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%89+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%83%d9%89+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%89+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%83%d9%89+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%87+%2f&criteria1=0.
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"فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التفكير التأملي  محمد محمود حمادة: -15
اإلعدادي ذوي أساليب  األولالكتابي والتحصيل في مادة الرياضيات لتالميذ الصف  األداءو 

كلية  الرياضيات،الجمعية المصرية لتربويات  الرياضيات،مجلة تربويات  "،التعلم المختلفة
 م.2011, 239-163ص ص:  (،2يناير ج ) (،14مج ) بنها،جامعة  لتربية،ا

في التربية البدنية والرياضية، دار الفكر  االختبارات والمقاييس: محمد نصر الدين رضوان -16
  م.2002القاهرة,  ،2العربي، ط

ي التعليمية باستخدام الحاسب اآلل الموديالتام  تأثير استخد  منار عبد الحميد أحمد حجاج: -17
كلية التربية  منشوره،ماجستير غير  رسالة الرياضية،التربية  تعلم درسبعض جوانب  على

 م2020كفر الشيخ ، الرياضية، جامعه

"تأثير استخدام استراتيجية الدعائم التعليمية في تعلم بعض  هدير محمود ابراهيم الحناوي: -18
كلية التربية  ماجستير،ة رسال المبتدئين،سية في رياضة كرة السرعة لدي المهارات االسا

 م2020 طنطا،جامعه  الرياضية،

 م.2019مهارة التدريس، دار اليازوري العلمية، األردن,  يحي محمد نبهان: -19
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