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 التساؤل الذاتي  تأثري بزناهج تعليوي باستخذام اسرتاتيجية  
          علي تعلن ههارة التنطيط يف رياضة كزة اليذ للوزحلة االعذادية 

 أ.م.د / محمد خضرى محمد 
الباحثة / أسماء جابر عبد العزيز 

  البحث :مقدمة ومشكمة 
ىو أساس التقدم والتعميم أصبح في مصر األن مرتبطا باالنتقال إلي لقد أصبح التعميم 

، وأصبحت ومن دور معمم ممقن الي  دور وسيط المستقبل ومن التعميم السمبي لمتعميم اإلجابي 
عمييا واصبح المجتمع شريكا الدولة تمعب دورا ىاما في قيادة  العممية التعميمية ،وتمويميا الرقابة 

 عمييا .
إعداد أفراد ذوي  ( أن النظرة الحديثة لمعمم تشتمل عمىم0222" ) إبراىيم أحمدويؤكد " 

سمات خاصة يستطيعون التكيف مع المتغيرات العممية والتكنولوجية التي ستحدث مستقبال  ، وىذا 
يدة لو تيدف إلي تغير طريقة لن يأتي إال من خالل تطوير التعميم عن طريق وضع فمسفة جد

  (.11:  1) تفكير المتعممين ليكونوا قادرين عمي التفكير العممي السميم  
عبارة مجموعة من االسئمة يمكن لمطالب أن يسأليا لنفسة أثناء  أستراتيجية التساؤل الذاتي ىى

معالجة المعمومات والتعامل معيا وىذه االسئمة يمكن تقسيميا الى مراحل عدة تبعا لمكان 
استخدميا فى التعمم )قبل اثناء وبعد التعمم(وىى بذلك تساعد عمى زيادة الوعى بعمميات التفكير 

 (42،13)لدى الطمبة.
 

تعد استراتيجية التساؤل الذاتي من أىم إستراتيجيات ما وراء المعرفة وأكثرىا شيوعًا في        
التالميذ عمى  التطبيقات التربوية الخاصة بميدان  التعميم حيث يتفق التربويون عمى أىمية تدريب

التالميذ استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي، وذلك ألن معالجة المعمومات بطريقة األسئمة تنشط 
 لدييم عن طريق وتحفزىم عمى استيعاب النصوص العمميات التعميمية، وتحسن مستوى التفكير

إثارة وعييم بما يقومون بو من أنشطة عقمية وعمميات معرفية، ومراقبة فيميم  واكتشاف 

                                                 
  جامعة جنوب  -كمية التربية الرياضية -استاذ مساعد بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية

 الوادي.
 .معممة تربية رياضية 
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ل مواطن الضعف الكامنة لدييم في تعمم واكتساب الميارات ، ومحاولة التغمب عمييا من خالل تعدي
عادة تنظيميا أواًل بأول  (11). خططيم  وا 

م( أن كرة اليد تعتبر من األلعاب الرياضية التى زاد اإلىتمام بيا فى 0226ويذكر ياسر دبور)
معظم دول العالم نظرا لما تحتويو ىذه المعبة من عوامل التشويق متمثمة فى سرعة أداائيا 

كرة اليد ايضا بالسموك الحركى والتنوع والتعدد والتكوينات اليجومية والدفاعية المنسقة، وتتميز 
التفاعل المستمر وغير المنقطع، لذلك يتميز االداء الميارى بأنو  نظرا لوجود العب منافس وأداء

مجموعة من الحركات المترابطة والمندمجة، والتى يؤدييا الالعب وفقا لمتطمبات الموقف الذى يمر 
 ( 17: 14بو خالل المنافسة لتحقيق ىدف.)

والتغير وفقا  ( أن الالعب فى كرة اليد يتجو فى أداءه الى التنويع0226ويرى خالد البرعى )
ظروف المعب المستمر من حيث مركز الالعب فى الممعب إما العب الجمباز أو العاب إلختالف 

 (10: 11القوى فإن يؤدى الميارات بطريقة ثابتو تقريبا تختمف عن طريقة أداءه فى المبارة .)
وقد أكدت بعض الدراسات التي تطرقت في مجاالت مختمفة تؤكد عمي أىمية التساؤل الذاتي في 
تعميم وتطوير األنشطة الرياضية لتحقيق نواتج تعمم وتسيم في تحقيق األىداف التعميمية ومنيا 

(، 11م()0216طاىر مطفي عبد الواحد ) (،4م()0202:"أشرف أبو الوفا عبدالرحيم)كدراسة
(، رانيا محمد 14م( )0210)Mohamed el baroudy (،6م()0215مان حسن صالح )إي

 (.5م()0226(، أماني مصطفي السيد )10م()0227إبراىيم)
وفى حدود ما أطمع عميو الباحثان من ودراسات مرجعية سابقة والتي تتطرق إلى ىذا المجال 

دائي ومعرفي ضعيف لدي الطالبات حثي وجدا أن االساليب التقميدية في التدريس ليا مردود أالب
أي من األبحاث  مما يؤثر عمي تعميميم لتك الميارات بشكل ممحوظ فضال عن انو لم يجد الباحثان

فى  تنطيطعمى  تعمم ميارة ال والدراسات العممية المرجعية التي تتناول إستراتيجية التساؤل الذاتي 
طالبات الصف الثالث االعدادي  وىذا ما دفع الباحثان إلى إجراء ىذا البحث األمر لدى  يدكرة ال

 الذي قد يتحقق معو االرتفاع بمستوى تعمم ميارة التنطيط  في رياضة كرة اليد قيد البحث
 :أىمية البحث 

 تنويع إليالتربية الرياضية بصفة خاصة  عمميوم ةبصفة عام عممينيوجو ىذا البحث أنظار الم 
توصيل ، استراتيجيات التدريس واالىتمام بتعميم الطمبة كيف يفكرون ويتأممون في تفكيرىم 

المتعممين ألي الكفاءة التعميمية في اكتساب ميرات رياضة كرة اليد عمي تعميم التالميذ كيف 
يفكرون وذلك عن طريق تنمية قدراتيم عمي التفكير وكيفية معالجة المعمومات لالستفادة من 

قف الحياة المختمفة حتي يكونوا قادرين عمي االنتقاء والتجديد واالبتكار وممارسة ميارات موا
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التفكير وعممياتو في مجاالت الحياه المختمفة وتنمية قدراتيم عمي التعمم الذاتي وكيفية البحث عن 
 المعرفة من مصادرىا المختمفة

 دف البحث : ى
ومعرفة  مج تعميمي باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي ييدف البحث الحالى الى تصميم برنا

 : تأثيره عمى 
يارة التنطيط في رياضة كرة اليد لطالبات الصف الثالث مستوى األداء الميارى لتعمم م -1

 . االعدادي
 فروض البحث : 

 لممجموعة يين القبمي والبعديسدرجات كل من القياات جد فروق دالو احصائيا بين متوسطتو  -1
 لصالح القياس البعدى. تعمم ميارة التنطيط في رياضة كرة اليدفي  الضابطة

لممجموعة  سيين القبمي والبعديبين متوسطي درجات كل من القيا توجد فروق دالو احصائيا -0
 لصالح القياس البعدى. تعمم ميارة التنطيط في رياضة كرة اليدفي التجريبية 

لممجموعتين الضابطة  يينالبعد ياسييندرجات الق اتمتوسطوجد فروق دالو احصائيا بين ت -1
 لصالح  المجموعة التجربية .يد في رياضة كرة الارة التنطيط تعمم ميفي والتجريبية 

 :  المصطمحات الواردة بالبحث
 self-questioning strategyاستراتيجية التساؤل الذاتي: 

من األسئمة لنفسو في أثناء معالجو المعمومات ىي استراتيجية تقوم عمى توجيو المتعمم مجموعو 
مما يجعمو أكثر اندماجا مع المعمومات التي يتعمميا ويجعل لديو الوعي بعمميات التفكير لبناء 
عالقات بين أجزاء المادة موضوع الدراسة وبين معمومات الطالب وخبراتو ومعتقداتو من جانب 

 ( 37:1)والموضوعات الدراسية من جانب أخر.

جراءات البحث :  خ  طة وا 
 منيج البحث : -1

المنيج التجريبي نظرًا لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث باستخدام التصميم  الباحثاناستخدم  
التجريبى لمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة بإتباع القياس القبمى والبعدى لكال 

 .المجموعتين 
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 مجتمع وعينة البحث : -0
الصف الثالث اإلعدادي بمدرسة أبوبكر الصديق بدشنا  باختيار طالب الباحثانقام  
وقد قام ( طالب .022والبالغ عددىم ) م  0202/0201 تمعًا لمدراسة وذلك لمعام الدراسيمج

من مجتمع  ( طالب42باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية قواميا ) الباحثون
، وتم تقسيم العينة إلى من أجمالي مجتمع البحث % 10وذلك بنسبة مئوية قدرىا   البحث 

 . ( طالب12ي ضابطة وقواميا )واآلخر  ( طالب12)ياقوامتجريبية مجموعتين متساويتين 
 الفئات التاليـة :  الباحثونوقد استبعد 

  .الطالب الباقون لإلعادة والغير منتظمون  -
  .األندية الرياضية الطالب المشتركون فى -

( طالب وذلك 12وسوف يتم االستعانة بعينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة االصمية وتشمل )
 ألجراء المعامالت العميمية والتحقق منيا لبعض مواد المعالجة التجريبية المستخدمة في  البحث 

 :اعتدالية عينة البحث في متغيرات النمو-1
 (لســن، الطــول، الــوزناعتداليــة عينــة البحــث فــي متغيــرات النمــو )ابــإجراء  البــاحثونقــام 

 ( يوضح ذلك1وجدول )
والتفمطح في  نحراف المعياري ومعامل اإللتواءالمتوسط الحسابي واإل  (1جدول )

 (42لمعينة )ن= متغيرات النمو

 1.30ضعف الخطأ المعياري التفمطح=    2.56ضعف الخطأ المعياري لإللتواء=       
( وىي أقل 2.12: 2.01-أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين )( 1يتضح من نتائج جدول )

-من ضعف الخطأ المعياري لمعامل اإللتواء، كما تراوحت قيمة معامل التفمطح ما بين )
( وىي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفمطح، مما يشير إلى إعتدالية 2.02:1.20

 .ذي يشير إلى إتباعيا التوزيع الطبيعيتوزيع العينة في المتغيرات قيد البحث، وال
 تجانس عينة البحث في متغيرات النمو: -2

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل
 اإللتواء

 معامل
 الداللة التفمطح

 غير دال 1.20- 2.01 0.25 126.56 سم الطول )سم( 1

 غير دال 2.42- 2.24- 1.77 24.23 كجم الوزن )كجم( 0

 غير دال 2.02 2.01- 2.31 11.51 سنة السن 1
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و طالــب فــي متغيــرات النمــ( 42قواميــا )بــإجراء تجــانس عينــة البحــث البمــغ  الباحثــانقــام 
 (  يوضح ذلك.0وجدول )( ،  )السن، الطول، الوزن

 (42)ن= النمو المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري فى متعيرات (0جدول )

( تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع المتغيرات 0يتضح من جدول )   
( ما (LEVEN Testاألساسية قيد البحث حيث ترواحت قيمة مستويات الداللة لمعامل ليفين 

 يدل عمى تجانس المجموعتين. ( مما2.23( وىي أكبر من مستوى )0.00: 2.11بين )
 جمع البيانات : وأدوات وسائل -3
 األجيـزة: -أ      

 جياز الرستاميتر لقياس الطول بالسنتمتر. -
 ميزان طبي مقنن لقياس الوزن بالكيموجرام. -
 .ساعة إيقاف لتحديد الزمن في بعض االختبارات -

 األدوات: -ب    
عالمات  -حواجز   -كرات طبية  -صافرة -شريط قياس   -أطواق  -أقماع بالستيك  -        

   الصقة                                        
رايات  -ممعب كرة السمة  -برج كرة السمة  – سمةكرات   -حائط   -مقاعد سويدي   -  

 وأعالم       
 ميارى( –)بدنى  اختبارات متغيرات البحث-ج

 المعامالت العممية لإلختبارات البدنية:
 طذق االخزجبس : -1

( 12بإستخدام المقارنة الطرفية في االختبارات البدنىة قيد البحث باختيار )  الباحثوناستعان 
 04/12 االثنين البحث األساسية وذلك في يومعينة  طالب من نفس مجتمع البحث وخارج

كربيع أعمى  ( طالب6ًا واختيار درجات أعمى )ليوتم ترتيب درجاتيم ترتيبًا تناز  ، 0202/

المتغيرا
 ت

وحدة 
 القياس

 التجريبية المجموعة  الضابطة المجموعة 
LEVE

N Test 
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 غير دال 1.35 0.01 127.15 0.01 126.22 سم الطول 
 غير دال 0.00 1.52 24.25 1.52 24.21 كجم الوزن 
 غير دال 2.07 2.32 11.51 2.32 11.46 سنة السن
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، وجدول كربيع أدنى واجراء اختبار ت لداللة  الفروق بين الربعين ( طالب6ودرجات أقل )
   ( يوضح ذلك.1)

 (1) جدول
قياسات الربيع األعمى وقياسات الربيع األدنى في االختبارات البدنية  بين الفروق داللة

 (14قيدالبحث)ن=

 0.13=  2.23قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
الربيع االعمى والربيع األدنى  إحصائية بين داللة ذات فروق ىناك أن (1السابق ) الجدول يتضح من

(، مما 17.61: 10.03في جميع االختبارات المختارة قيد البحث حيث تراوحت قيم ت ما بين )
  يدل عمى صدق االختبارات وقدرتيا عمى التمييز.

 :االختبارثبات  -0
عادة تطبيق االو  طريقة التطبيق الباحثانااالختبارات البدنية إستخدام يجاد ثبات إل ، ختبار ا 
عمى نفس  االختبار، ثم أعيد تطبيق طالب( 12بتطبيقو عمى عينة قواميا ) انالباحثقام  حيث
وذلك في  أسبوعوتحت نفس ظروف التطبيق األول بفاصل زمني  المستخدمة في الصدق العينة
رتباط بين التطبيق األول والثاني كما ىو ، ثم تم حساب معامل اال    م0202/ 11/ 1 الثالثاءيوم 

 (.2في جدول )
في االختبارات البدنية معامالت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني  (2جدول)

 ( 12)ن=

 2.26=  2.23قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 

 االخزجبساد و
ٔؽذح 

 انمٛبط

 انشثٛع األدَٗ انشثٛع األعهٗ
 لًٛخ"د"

 انًؾغٕثخ
انًزٕع

 ؽ
 االَؾشاف

انًزٕع

 ؽ
 االَؾشاف

 *12.25 1.33 5.13 1.66 11.11 عى لٕح انمجؼخ 1

2 
ش٘ انضعضاعٙ انغ

 ثطشٚمخ ثبسٔ
 *11.31 1.53 11.13 1.64 3.51 س

 م
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 قيمة"ر" التطبيق الثاني التطبيق األول
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المحسوبة

 *2.76 0.11 5.41 0.33 5.34 سم قوة القبضة 1
الزجزاجي  الجرى 0

 *2.70 1.26 11.34 1.71 14.11 ث بطريقة بارو
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البدنية قيد  اإلختباراتفي  األول والثاني دال إحصائياً  التطبيقينبين  االرتباطأن معامل 
: 2.70)ما بين  االرتباطمعامل  تراوح قيمةحيث تمك اإلختبارات،  مما يدل عمى ثبات البحث
 (.2.23الجدولية عند مستوى ) تيا( وىو أكبر من قيم2.76

 المعامالت العممية لإلختبارات الميارية:
 :طذق االخزجبس -1

( 12قيد البحث باختيار ) المياريم المقارنة الطرفية في االختبار بإستخدا الباحثان استعان 
 03/12 يوم االحدالبحث األساسية وذلك في يوم عينة  طالب من نفس مجتمع البحث وخارج

( طالب كربيع أعمى 6تيار درجات أعمى )وتم ترتيب درجاتيم ترتيبًا تنازليًا واخ ، م0202/
، وجدول كربيع أدنى واجراء اختبار ت لداللة  الفروق بين الربعين ( طالب6ودرجات أقل )

     ( يوضح ذلك.3)
 (3جدول)

قياسات الربيع األعمى وقياسات الربيع األدنى في االختبارات الميارية  بين الفروق داللة
 (14قيدالبحث)ن=

 0.13=  2.23قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
الربيع االعمى  إحصائية بين داللة ذات فروق ىناك أن (3السابق ) الجدول يتضح من

: 0.61حيث تراوحت قيم ت ما بين )والربيع األدنى في جميع االختبارات المختارة قيد البحث 
 (، مما يدل عمى صدق االختبارات وقدرتيا عمى التمييز.12.33

 :االختبارثبات  -0
عادة تطبيق االو  طريقة التطبيق الباحثانإستخدام  ااالختبار الميارييجاد ثبات إل ، ختبار ا 
عمى نفس  االختبار، ثم أعيد تطبيق طالب( 12بتطبيقو عمى عينة قواميا ) انالباحثقام  حيث
وذلك في  أسبوعوتحت نفس ظروف التطبيق األول بفاصل زمني  المستخدمة في الصدق العينة

رتباط بين التطبيق األول والثاني كما ىو ، ثم تم حساب معامل اال    م0202/ 11/ 0 يوم االثنين
 (.4في جدول )

 

وحدة  االختبارات الميارية
 القياس

 قيمة"ت" الربيع األدنى الربيع األعمى
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المحسوبة

 *12.33 2.77 11.66 2.24 04.03 ث التنطيط
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 (4جدول)
 (12)ن=في االختبارات الميارية الثاني و معامالت االرتباط بين التطبيق األول 

األول  التطبيقينبين  االرتباطمعامل ان  2.14=  2.23"ر" الجدولية عند مستوى قيمة 
تمك اإلختبارات،  مما يدل عمى ثبات اإلختبارات الميارية قيد البحثفي  والثاني دال إحصائياً 

الجدولية  تيا( وىو أكبر من قيم2.74: 2.61)ما بين  االرتباطمعامل  تراوح قيمةحيث 
 (.2.23عند مستوى )

 ث(بحقيد الالتساؤل الذاتي ) البرنامج التعميمي المقترح باستخدام استراتيجة
 ىدف البرنامج:

التعــرف عمــي فاعميــة برنــامج تعميمــي باســتخدام اســتراتيجية التســاؤل الــذاتي لــتعمم ميــارة التنطــيط 
 لطالبات المرحمة االعدادية.

 :  أسس البرنامج -
 االتية:راعاه الباحثان عند وضع البرنامج المقترح باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي االسس 

 _ أن يراعي خصائص النمو ليذه المرحمة.0يحقق البرنامج اليدف منو. _ 1
 .راعي الفروق الفردية بين الطالب_ ي2_ يتناسب محتواه مع أىداف البرنامج. 1
 .راعي المشاركة التعاونية لمطالب_ ي3

 _ محتوي برنامج التعميمي باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي :
 طـالبج التعميمي المقترح باستخدام استراتيجة التساؤل الذاتي لتعمم ميارة التنطـيط ليحتوي البرنام

 المرحمة االعدادية عمي:
 _ االمكانات الالزمة لتنفيذ البرنامج:

)كــرة يــد ، أقمــاع بالســتيك ، لوجــة اليــدف، أطــواق، أطــواق مرقمــة ، كــرات طبيــة، ســاعة ايقــاف ، 
 .مقاعد سويدي، ممعب(

 صائية:المعالجات االح
 المعامالت اإلحصائية التالية :ة وقد استخدمت الباحث 

 .          االنحراف المعياری  –.                 المتوسط الحسابي  - 

وحدة  االختبارات الميارية
القيا
 س

 قيمة"ر" التطبيق الثاني التطبيق األول
المتوس المحسوبة

 ط
االنحرا
 ف

المتوس
 ط

االنحرا
 ف

 *2.74 1.43 03.11 1.22 07.24 ث التنطيط
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 .                معامل اإلرتباط  -     ( اختبار )ت - 
 : انذساعخ األعبعٛخ

 :القياسات القبمية -1 
 : القبمية لمتغيرات الدراسةبإجراء القياسات  انقام الباحث 

لميـارات  الميارىمستوى األداء في م( 16/12/0202م(0202/ 12/ 15) حداالو  سبتاليوم _ 
 .ستون طالب( 42) عددىمالضابطة( والبالغ -، عمى المجموعتين)التجريبية(البحث )قيد كرة اليد 

 تنفيذ الدراسة األساسية-0

اســـتخدام اســـتراتيجية التســـاؤل الـــذاتي المـــدعم المعـــد ببتطبيـــق البرنـــامج التعميمـــي  انقـــام الباحثـــ
عمى المجموعـة التجريبيـة، والبرنـامج التعميمـي المتبـع عقـب اإلنتيـاء مـن القيـاس  بالتغذية الراجعو

ـــــــي الفتـــــــرة  ـــــــك ف ـــــــي وذل ـــــــنالقبم ـــــــوم  م ـــــــوم االلخمـــــــيس 16/12/0202)االحـــــــدي ـــــــى ي م( ال
 (دقيقة.72وزمن الوحده) ولمدة اسبوةع بواقع وحدتانم(00/12/0202)

 القياسات البعدية  -1
قام الباحثان بإجراء القياس البعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة واختبـارات كـرة اليـد مـن 

 م( .0202/ 03/11) االربعاءم(  ،  0202/ 02/11)الثالثاءالفترة 
 عرض النتائج وتفسيرىا :

 عشع ٔرفغٛش َزبئظ انفشع االٔل  انزٖ ُٚض عهٗ : .1

توجد فروق دالو احصائيا بين متوسطي درجات كل من القياسات القبمية والبعديو  لممجموعة  " 
  ". )قيد البحث( لصالح القياس البعدىيدرياضة كرة ال تعمم ميارة المحاورة فىالضابطة في 

 ( 5جدول ) 
اختبار  فيلممجموعة الضابطة  داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي

 (12قيد البحث )ن= يدرياضة كرة ال فى التنطيط

دالة ( وجود فروق 5يتضح من نتائج جدول ) 0.10= 2.23قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
قيد  والميارية ارات في اإلختب إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة

وىي أكبر من ( 12.11) قيمة "ت" المحسوبة  بمغتالبحث لصالح متوسط القياس البعدي حيث 
 ( .% 6.04)قيمتيا  بمغتوبنسبة تحسن  2.23قيمتيا الجدولية عند مستوى 

وحدة  االختبارات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسن

قيمة ت 
 ع م ع م المحسوبة

 *12.11 6.04 1.32 04.41 0.25 06.61 ث التنطيط
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البحث( )قيد  يدكرة الفي رياضة   ميارة التنطيطوجود تقدم في مستوى تعمم  انباحثال وويعز        
اعهٕة انعشع المجموعة الضابطة إلى الطريقة المتبعة ) الباتلصالح القياس البعدى لط

من خالل البرنامج التعميمي )المتبع( حيث كانت تعتمد  مالتي كانت تطبق عمى عميي انزٕػٛؾٗ
في مضمونيا عمى الشرح المفظي وأداء النموذج وتصحيح األخطاء ثم التغذية الراجعة من خالل 

( والممارسة والتكرار من جية الطالب ، كل ىذا أتاح لدييم فرصة التعميم بصورة الباحثونالمعمم )
)قيد البحث( ، ومن ثم أثر ذلك تأثيرا إيجابيا في  يدة كرة الميارات رياضلتعمم سممية ومطابقة 

 كفاءة ىذا األداء لدييم.
لممتعمم فرصة التعميم بصورة  تتيحإلى أن ىذه الطريقة  (3)(م0211")اسماء مطاوعكما يضيف "

أن التعميم بشكل جماعي من خالل طريقة الشرح والعرض لو و  سميمة تطابق األداء الفني لمميارة
يؤدون  ميملمتنافس فيما بينيم إلبراز تفوق كل منيم عمى األخر مما يجع تعمميندافعية لمم أثار

أن التقدم الذي تحققو تمك الطريقة يكمن في جدوىا والتي  ت حيثتعمم المياراو الميارات في أفضل 
 المطموب تحقيقو  ال يمكن إغفاليا في تحقيق تعمم الميارات

عبد  منار"(7)(م0210)"رإيمان عبد المقتد"كال من يتفق ذلك مع نتائج دراسة  كما
أن استخدام  اشارت نتائجيم الى أنوالتي ، (6م()0215ايمان حسن)"،(12)(م(0227الفتاح")
المعرفي لممتعممين في األنشطة نٓب رأصٛشا ئٚغبثٛب فٙ يغزٕٖ انزؾظٛم  انعشع انزٕػٛؾٗ االسموب
 ، وتعطى المعمومات الصحيحة لمميارة. الرياضية

رٕعذ فشٔق دانّ اؽظبئٛب ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد كم " األٔل فٙ أَّ  ٔثزنك ٚزؾمك انفشع

سٚبػخ كشح  رعهى يٓبسح انزُطٛؾ فٗيٍ انمٛبعبد انمجهٛخ ٔانجعذّٚ  نهًغًٕعخ انؼبثطخ فٙ 

  )لٛذ انجؾش( نظبنؼ انمٛبط انجعذٖٛذ ان

 الثانى الذى ينص عمى : عرض وتفسري نتائج الفرض.2
توجد فروق دالو احصائيا بين متوسطي درجات كل من القياسات القبمية والبعديو  لممجموعة " 

 ." )قيد البحث( لصالح القياس البعدى يدفي رياضة كرة ال تنطيطتعمم ميارة الفي التجريبية 
 ( 6جدول ) 

 (12لممجموعة التجريبية )ن= داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي

وحدة  االختبارات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسن

 ت قيمة
 ع م ع م المحسوبة

 *00.27 26.65 1.20 17.15 1.71 06.31 ث التنطيط     
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( وجود فروق دالة إحصائيًا  6يتضح من نتائج جدول )= 2.23قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
قيد البحث  االختبار المياريفي  متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبيةبين 

وىي أكبر من قيمتيا  (00.27)قيمة "ت" المحسوبة  بمغتلصالح متوسط القياس البعدي حيث 
مما يدل عمى تحسن ( % 26.65)قيمتيا  بمغتوبنسبة تحسن  2.23الجدولية عند مستوى 

 إستراتيجية التساؤل الذاتي.العينة قيد البحث في ضوء استخدام 
ميمي باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي ذلك التقدم إلى البرنامج التع الباحثون غزيوي
 مفي ىذه المجموعة التجريبية بأن يحصموا عمى ما يتناسب مع قدراتي البلمط الفرصة تحيث أتاح

)قيد البحث( حيث تم ذلك بصورة نشطة  لتنطيط في رياضة كرة اليدميارة امن معرفة تتعمق بتعمم 
وموجية من خالل الطالب بمشکالت )ميام( تتعمق بشكل األداء ويقوموا بحميا من خالل التفاوض 

 ويستثير مقوم بمخاطبة عقوليت ىذه االستراتيجيةافة إلى أن ، باإلض ماالجتماعي مع زمالئي
يسيروا  معمى التفكير العممي المنظم ويجعمي منحو التعمم بشكل إيجابي كما أنو يساعدى مدوافعي

 الحركية وعمى أىميتيا.  موسرعتي مفي العممية التعميمية وفقا لقدراتي
( 6م()0215إيمان صالح ) (10")م(0227رانيا محمد ابراىيم)وتتفق مع نتائج ودراسات كل من "

والتي أكدت عمي أن استراتيجية التساؤل الذاتي أتاحة فرص عديده لممتعممين لممشاركة في تحديد 
أىدافيم وكذلك مصادر التعمم ،وجعل المتعمم محورا لمعممية التعميمية، واتاحة الفرصة بين الربط 

ة المشاركة كما أتاحت استراتيجية التساؤل الذاتي فرص بين الخبرات السابقة والجديدة لممتعمم
 النشطة لمتالميذ في عممية التعمم ووقياميم بجمع المعمومات والبحث عنيا بانفسيم.

(، أماني مصطفي السيد 0()0221ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من "إحسان عبدالرحيم فيمي )
( حيث يرجع التقدم في مستوي االداء المياري الي 12()0224(،جمال عطية )5م()0226)

تراتيجية التساؤل الذاتي الذي يكون المتعمم مركز العممية التعميمية ،كما أن التعمم ال استخدام اس
ينتيي بمجرد انتياء الدرس وانما يستمر بعده الن الدرس غالبا ال ينتيي باسئمة مفتوحة مما يدفع 

 .المتعمم الي مواصمة 
و بين متوسطي درجات وبذلك يتحقق الفرض الثاني في أنو " توجد فروق ذات دااللو احصائي 

واألداء الميارى لميارات كرة اليد ) قيدالبحث( في  القياسات القبمية والبعديو لممجموعة التجريبية
 لصالح القياس البعدى ".

 عشع ٔرفغٛش َزبئظ انفشع انضبنش انزٖ ُٚض عهٗ : -1
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لممجموعتين الضابطة  ينالبعدي ينتوجد فروق دالو احصائيا بين متوسطي درجات القياس" 
 . ) قيد البحث( لصالح المجموعة النجربية  يدفي رياضة كرة ال تنطيطوالتجريبية في تعمم ميارة ال

 ( 7جدول )  

 داللة الفروق بين متوسطي القياسين البعديين  لممجموعتين الضابطة
 (42قيد البحث )ن=االختبار المياري والتجريبية في 

  2.23قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

( ٔعٕد فشٔق دانخ ئؽظبئٛبً ثٍٛ يزٕعطٙ انمٛبعٍٛ انجعذٍٚٛ 1ٚزؼؼ يٍ َزبئظ عذٔل ) 

لٛذ انجؾش نظبنؼ يزٕعؾ انمٛبط  ٔانًٓبسٚخٙ اإلخزجبساد نهًغًٕعزٍٛ انؼبثطخ ٔانزغشٚجٛخ ف

ْٔٙ أكجش يٍ لًٛزٓب  (11.53)لًٛخ "د" انًؾغٕثخ  ثهغذؽٛش  نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ انجعذ٘

 (  1.15انغذٔنٛخ عُذ يغزٕٖ )
فٙ سٚبػخ كشح انٛذ لذ  رؾغُذ ثُغجخ كجٛشح  أٌ َزبئظ رعهى يٓبسح انزُطٛؾ (1ٔٚزؼؼ يٍ عذٔل )

ثهغ  ،فُظ فٙ انًغزٕ٘ انشلًٙ نًٓبسح انزُطٛؾيٍ خالل َزبئظ انمٛبط انجعذ٘ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ 

( فٙ انًغًٕعخ انؼبثطخ ْٔٙ أكجش ثكضٛش يٍ انًزٕعؾ انؾغبثٙ فٙ 26.63انًزٕعؾ انؾغبثٙ )

 ( .11.16انمٛبط انجعذ٘ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ ٔانزٙ ثهغذ)

ٔٚعض٘ انجبؽضبٌ عجت رمذو ٔاسرفبع فشٔق يعذالد انزغٛش َٔغجّ انزؾغٍ نهًغًٕعخ انزغشٚجٛخ عٍ 

جعذٚخ نًغزٕ٘ أداء يٓبسح انزُطٛؾ فٙ سٚبػخ كشح انٛذ انٙ انًغًٕعخ انؼبثطخ فٙ انمٛبعبد ان

أعزخذاو اعزشارٛغٛخ انزغبؤل انزارٙ اربؽخ فشص عذٚذح نهًزعهى ثأٌ ٚفكشٔ ثاٚغبثٛخ ٔٚكَٕٕا أكضش 

اثزكبس ٔاثذاع ٔاَزبط نهؾهٕل انًُبعجخ انزٙ يٍ خالنٓب اعزطبعٕا سفع يغزٕ٘ رعهى يٓبسح كشح انٛذ ) 

 لٛذ انجؾش 

(،"اًٚبٌ 6و()2121يع َزبئظ دساعخ كال يٍ "أششف أثٕ انٕفب") ٔرفك رنك

(ؽٛش اعزًعٕا اٌ رمغٛى انًٕلف انزعهًٛٙ 12و()2111(،"ساَٛب اثشاْٛى")3و()2116طبنؼ")

اد٘ انٙ رٕفٛش فشص عذٚذح عٕاء فٙ يشبسكزٓى االٚغبثٛخ ٔفمب نهفشٔق انفشدٚخ ٔايكبَزٓى 

سح انزُطٛؾ فٙ سٚبػخ كشح انٛذ ٔفمب نًزطهجبرٓب فٙ نًٓبٔاعزعذادرٓى ، ٔاداء انغٕاَت انفُٛخ 

االخزجبساد انجذَٛخ ٔانًٓبسٚخ ،ٔانزشكٛضفٙ االداء ٔاكزغبة عٕاَت انًعشفخ يٍ خالل ثُبئٓب 

 . ،ٔانشعٕس ثبنضمخ ٔصٚبدح دافعٛزٓى ٔااللزظبد فٙ انغٓذ انًجزٔل ٔرؾغٍ عٕدح انعًهٛخ انزعهًٛٛخ
 عٍٛٛؽظبئٛب ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد انمٛبرٕعذ فشٔق دانّ ا"  " انضبنش فٙ أَّ ٔثزنك ٚزؾمك انفشع

) لٛذ انجؾش(  ٛذفٙ سٚبػخ كشح ان زُطٛؾفٙ رعهى يٓبسح اننهًغًٕعزٍٛ انؼبثطخ ٔانزغشٚجٛخ  ٍٛانجعذٚ

 "   نظبنؼ انًغًٕعخ انُغشثٛخ 
 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 قيمةت بعدي تجريبية بعدي ضابطة
 ع م ع م المحسوبة

 *17.31 1.20 17.15 1.32 04.41 ث التنطيط
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  :االستنتاجات  : أوالً 
البرنامج التعميمي باستخدام اسموب العرض التوضيحي في شرح النموذج العممي والذي يتم _  1

تطبيقة في تدريس مفرر التربية الرياضية في كرة اليد لمصف لطالبات الصف الثالث االعدادي 
 . ساىم بطريقة ايجابية في تحسين تعمم ميارة التنطيط في كرة اليد الفراد المجموعة الضابطة

ساىم بطريقة إيجابية في تحسين  ستخدام استراتيجية التسائل الذاتي باس ميمىبرنامج التعال -0 
 مستوى )قيد البحث( ألفراد المجموعة التجريبية.و رياضة كرة اليد  فى اداء ميارة التنطيط مستوى

تحسن مستوي الطالبات المجموعة التجريبية بشكل كبير في مستوي ميارة التنطيط في كرة _ 1
 %( لصالح القياس البعدي.6.65الي )د حيث تراوحت نسبة التحسن الي

 ثانيًا :التوصيات

في تعمم ميارات رياضة  باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتيضرورة تطبيق البرنامج التعميمي  -1
  صف الثالث االعدادي.الالبات ط عني البحث()قيد  ليدة اكر 
 )الصفية(بالمدرسة الي بيئة بنائية في كل مكوناتيا.االىتمام بتغير البيئة التعميمية -0
عمى مراحل سنية مختمفة إستراتيجية التساؤل الذاتي  إجراء دراسات مشابية باستخدام -1 

 .وأنشطة أخرى لتأكيد فاعميةاألسموب

 املـــزاجــــع

 أواًل : المراجـع بالمغة العربيـة :
انؾذٚضخ فٙ اعزشارٛغٛخ يب ٔساء انًعشفخ فٙ رعهٛى و( :"االرغبْبد 2114ئثشاْٛى أؽًذ ثٓهٕل ) .1

 ( ،ُٚبٚش.31انمشاءح ،انمبْشح انغًعٛخ انًظشٚخ نهمشاءح ٔانًعشفخ ،يغهخ انمشاءح ٔانًعشفخ، انعذد)

(:"فبعهٛخ اعزشارٛغٛخ يب ٔساء انًعشفخ فٙ رًُٛخ يٓبساد م0221حسان عبدالرحيم فيمي)إ .0

انضبَٕ٘ ، انغًعٛخ انًظشٚخ نهمشاءح ٔانًعشفخ ، يغهخ انمشاءح انُبلذح نذ٘ ؽبنجبد انظف االٔل 

 . ( ، 23َّٕٛٚانمشاءح ٔانًعشفخ، انعذد)
رأصٛش اعزخذاو ثعغ أعبنٛت انزذسٚظ عهٙ يغزٕ٘ انزؾظٛم م(:"0222أحمد السيد الموافي) .3

 انًٓبسٖ ٔانًعشفٙ فٙ كشح انطبئشح نطالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ عبيعخ انًُظٕسح.

،منشأه الرياضي  (:"عٛكٕنٕعٛخ انزعهى انؾشكٙ فٙ انًغبلم0221) أحمد آمين فوزى .2
 المعارف ،القاىرة.

يٓبساد انكشح انطبئشح  يشعع ٔؽذح دساعخرأصٛش ":(م0211آسماء مطاوع مصطفى فاضل) .3

 .الرياضية بطنطا ، جامعة طنطا انزشثٛخ، سعبنخ يبعغزٛش  "نزهًٛزاد انزعهى األعبعٙ
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و(:"ربصٛش اعزخذاو اعزشارٛغٛخ انزغبؤل انزارٙ عهٙ 2121انشؽٛى)أششف أثٕ انٕفب عجذ  .6

اكزغبة انًٓبساد انزذسٚغٛخ َٕٔارظ انزعهى نذ٘ انطبنت انًعهى ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ عبيعّ 

 عْٕبط.

التساؤل الذاتي والمتشابيات في تدريس  استراتيجيةفاعمية ":م(0226)أماني مصطفى السيد .5
التاريخ لتنمية ميارات التفكير لدي طالب المرحمة اإلعدادية "استيدفت الدراسة التعرف عمى 

التساؤل الذاتي والمتشابيات في تدريس التاريخ لتنمية ميارات التفكير لدي  استراتيجيةفاعمية 
 .طالب المرحمة اإلعدادية ، ماجستير تربية عين شمس

م(:"تأثير برنامج تعميمي باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي عمي 0215إيمان حسن صالح) .6
التحصيل المعرفي ومستوي اداء الميارات المنيجية فى رياضة الجمباز لطالبات المرحمة اإلعدادية 

. 
ثيره الدولية وتأ بناء برنامج تعميمي عمى شبكة المعمومات:"(م0210إيمان عبد المقتدر ربيع ) .7

في جوانب تعمم بعض ميارات الكرة الطائرة لتمميذات الحمقة الثانية من التعميم األساسي " ، رسالة 
 .دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية بطنطا ، جامعة طنطا 

م(:"فاعمية استراتيجيات ماوراء المعرفة في تنمية ميارات 0224جمال سميمان عطية)  .12
التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االعدادية ،مجمة كمية التربية الرياضية التقدم القرائي لدي 

 ،العددالسابع والستون، الجزء السادس ،جامعة بنيا.
و(:"ثشَبيظ رذسٚجٙ يمزشػ ثبعزخذاو انزؾهٛم انكٛفٙ نهًفشداد 2113خبنذ عهٗ انجشعٗ) .11

ُٙ نهُبشئٍٛ فٙ كشح انٛذ، سعبنخ انٓغٕيٛخ نجعغ يشاكض انهعت نزًُٛخ يغزٕٖ األداء انًٓبسٖ انف

 دكزٕساِ، غٛش يُشٕسح، كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ، عبيعخ أعٕٛؽ.

م(:"فاعمية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي فى تنمية الفيم 0227رانيا محمد إبراىيم) .10
القرائي لبعض نصوص العممية وميارات ما وراء المعرفة لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية لمادة 

 العموم.
و(:"اعزخذاو انزغبؤل انزارٙ ٔرأصٛشِ عهٙ رؾغٍ 2113ؽبْش يظطفٙ عجذانٕاؽذ ) .13

يغزٕ٘ االداء انًٓبس٘ نجعغ يٓبساد انزُظ ٔرًُٛخ انضمخ ثبنُفظ ٔاالرغبِ َؾٕ يجزذب يذاسط 

 .رعهٛى انزُظ
تفعل درس التربية الرياضية باستخدام الوسائط الفائقة  :"(م0227منار صالح عبدالفتاح) .12
تمميذات الحمقة الثانية من التعميم االساسى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، التربية الرياضية ل

 بالزقازيق لمبنات ، جامعة الزقازيق
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 فبعهٛخ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد يب ٔساء انًعشفخ فٗ":و(2111)أيُٛخ طبدق، انغُذٖيُٛش .15

رؾظٛم انعهٕو ٔرًُٛخ انزفكٛش االثزكبس٘ نذ٘ راليٛز انظف انضبَٙ االعذاد٘ رٔ انغعبد انعمهٛخ 

انًخزهفخ، انًإرًش انعهًٙ انخبيظ نهزشثٛخ انعهًٛخ نهًٕاؽُخ، انًغهذ األٔل، انغًعٛخ انًظشٚخ 

 أغغطظ، . 1ٕٚنٕٛ ئنٗ  21نهزشثٛخ، كهٛخ انزشثٛخ، عبيعخ عٍٛ شًظ، يٍ 
 و(:"انزذسٚت فٙ كشح انٛذ ، يُشأح انًعبسف، اإلعكُذسٚخ.2113)ٚبعش يؾًذ دثٕس .16

 ثانيا : المراجـع بالمغة االجنبية :
17. mohamed el baroudy(2012): The effect of using the self-

questioning strategy on the cognitive achievement and the 

performance level of the students of the Faculty of Physical 

Education on the jumping device. 

18. http://equ.sa/page/ar/HYPERLINK. 
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 البحث بالمغة العربية ممخص
عمى  تعمم باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي تأثير برنامج تعميمى  "

 " المرحمة االعدادية البلدى ط يدفى كرة الميارة التنطيط 
 
 أ.م.د / محمد خضرى محمد *                                                                         


 الباحثة / أسماء جابر عبد العزيز  

التعرف عمي أثراستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي عمي تعمم ميارة يستيدف ىذا البحث إلى 
استراتيجية يم وحدات تعميمية باستخدام تصملدي طالب المرحمة االعدادية ، حيث تم  التنطيط

التساؤل الذاتي عمي تعمم ميارة التنطيط في رياضة كرة اليد لمطالب المرحمة االعدادية لمصف 
لمجموعتين  المنيج التجريبى باستخدام التصميم التجريبى الباحثون، استخدم الثالث االعدادي 

إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة بإتباع القياسات القبمية والبعدية ، وتمثل مجتمع البحث فى 
قام  م0202/0201الصف الثالث االعدادي بمدرسة اوبكر الصديق االعدادية بدشنا عام طالب 

عة التجريبية ، المجمو ( طالب 42لعدد )العشوائية العمدية باختيار عينة البحث بالطريقة  الباحثون
قيد البحث ، والمجموعة الضابطة تستخدم الطريقة  استراتيجية التساؤل الذاتي عمي تعمم ميارات

باستخدام  ميمىالبرنامج التعأن التقميدية فى تعمم الميارات قيد البحث ، وقد أسفرت النتائج 
في رياضة كرة تنطيط تعمم ميارة الساىم بطريقة إيجابية في تحسين  استراتيجة التساؤل الذاتي 

 )قيد البحث( ألفراد المجموعة التجريبية. يدال
لــو تــأثير أفضــل مــن البرنــامج  ام اســتراتيجية التســاؤل الــذاتي باســتخد ميمــىرنــامج التعكمــا أن الب  

فـي تنطيط تعمم ميارة الفي التعميمي التقميدي )المتبع( والذي استخدام التمقين وشرح وأداء النموذج 
   )قيد البحث(.  ليدرياضة كرة ا
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 الوادي.
 .معممة تربية رياضية 
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Abstract 

"The effect of an educational program using the self-

questioning strategy on learning the dribbling skill in 

handball among middle school students" 
* Dr. / Mohamed Khodry Mohamed 

** Researcher / Asma Jaber Abdel Aziz 

 This research aims to identify the effect of using the self-

questioning strategy on learning the skill of dribbling among middle 

school students, where educational units were designed using the self-

questioning strategy on learning the skill of dribbling in the sport of 

handball for middle school students of the third preparatory stage. The 

researchers used the experimental approach using the experimental 

design For two groups, one experimental and the other a control group 

by following the tribal and dimensional measurements, and representing 

the research community in the third preparatory grade students at the 

Obkar Al Siddik Preparatory School in the year 2020/2021 AD. The 

research, and the control group used the traditional method of learning 

the skills under study, and the results showed that the educational 

program using the self-questioning strategy contributed in a positive 

way to improving the learning of the dribbling skill in the sport of 

handball (under research) for the members of the experimental group. 

 Also, the educational program using the self-questioning 

strategy has a better effect than the traditional (followed) educational 

program, which used memorization, explanation and model 

performance in learning the dribbling skill in handball (under 

research). 
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