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( على تنمية التفكير االبتكارى والتحصيل المعرفي لمقرر المناهج فى SOWMفاعلية إستراتيجية سوم )
 التربية الرياضية لدي طالبات كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق

 م.د/ إسراء أسامة دمحم خميل
 مدرس بقدؼ السشاهج وطرق التدريس والتدريب 

 شات، جامعة الزقازيقكمية التربية الرياضية لمب
 المقدمة ومشكلة البحث

أصبح العرر الحديث يتعرض الى  متييىرات ومتظمبىات ويحىدبات بدىبب الشسىؾ الستدىارا لىا وسىامل التعمىيؼ 
حيىىىث أن الؾسىىىامل التقميدبىىىة أصىىىبح  ليىىىر قىىىادرةل طمىىى  مؾاكبىىىة هىىى ا التظىىىؾر مسىىىا ألقىىىدها القىىىدرة طمىىى  ي ي ىىىة 

لخبىىراء والعىىامميؽ لىىا الستىىال التربىىؾى العسىىل طمىى  يظىىؾير العسميىىة الظىى ب برىىؾرة لاطمىىة، مسىىا لىىرض طمىى  ا
التعميسيىىىة، ويعىىىد طسميىىىة يظىىىؾير التعمىىىيؼ وةصىىى ح مدىىىارل طسميىىىة مدىىىتسرة بدىىىعا إلي ىىىا الستتسىىى ، لىىىالتييرات 
الستدىىارطة التىىا حىىدا  لىىا الستتسعىىات أدت إلىىا إدخىىال يييىىرات ج ريىىة وممسؾسىىة لىىا  الىىة متىىا ت الحيىىاة 

لتىىىىامعا، لىىىى ا أدرك التربؾيىىىىؾن أن التعمىىىىيؼ لىىىىؼ ب ىىىىؽ بسشىىىى ى طىىىىؽ التظىىىىؾرات الست حقىىىىة لىىىىا ومش ىىىىا التعمىىىىيؼ ا
الستتسعىىىات، وهىىى ا يتظمىىىب حذىىىد ويىىىؾلير ألزىىىل السىىىؾارد البذىىىرية ويظىىىؾير إسىىىتراييتيات التىىىدريس وأسىىىاليب 

 التفكير.
يسيىة، و ىل طريقىة يعتبر أساليب واستراييتيات الىتعمؼ التىا بدىتخدم ا السعمسىؾن مىؽ أهىؼ جؾامىب العسميىة التعم

 (77:18يداهؼ لا يشسية الستعمسيؽ لا األبعاد السادبة والتقشية وا جتساعية والسعرفية. )
لقد ولىدت اىؾرة السعمؾمىات اسىتراييتيات وأسىاليب يعميسيىة حديطىة، ويظىؾر مغىام التعمىيؼ بذى ل  بيىر، و  يىزال 

 (15:  4يتعمؼ بالظريقة التقميدبة. )
ات إلىى  ضىىرورة ايبىىاا ا يتاهىىات الحديطىىة وجؾامىىب ا  تكىىار لىىا طىىرق التىىدريس، أشىىارت العديىىد مىىؽ السىى يسر 

ويتربت ىىا وا سىىتفادة مش ىىا، والحاجىىة والسحتىىؾ  واألسىىاليب واألسىىاليب وا سىىتراييتيات لتحفيىىز الظىى ب طمىى  
ؼ والىتعمؼ. السذار ة لا الفرل، ويظؾير التعمؼ ال ايا لدي ؼ. الس ارات ويحديد األهداف لستابعة يظؾير التعمي

 (1  :3) 
( إذ School Wide Optimum Modeومؽ ه ة اإلستراييتيات إستراييتية سؾم وهىا إحترىار لمابىارة  )

يعّد إحدى إستراييتيات التفكير العميا، السدتشدة طم  أسىاس دمىج التفكيىر بىالسحتؾى الدراسىا، حيىث أن يعمىؼ 
العقمية، بحيىث بتىد الظالىب الىربي مفيىدأ  ىيؽ م ىارات التفكير طؽ طريق السؾاد الدراسية بعزز يعمؼ العسميات 
 (141:   21التفكير ومتال يظبيق ا لا مختمف مذاطاية اليؾمية. )

واليابة مؽ وراء إستراييتية سؾم هىا إطىداد جيىل مىؽ الستعمسىيؽ ومفكىريؽ يترىفؾن بىالتعميؼ الى ايا السدىتسر، 
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يقىىة طبيايىىة لىىا يىىدريس مختمىىف السىىؾاد التعميسيىى  وذلىىػ  ىىدمج متسؾطىىة مىىؽ الس ىىارات والعسميىىات العقميىىة وبظر 
 (56: 18ولق إساليب واضحة وطسمية. )

وُيعد إستراييتية سؾم  أحد اإليتاهات الحديطة لا يىدريس الس ىارات لىؾق السعرفيىة، ل ىا ي ىدف إلىا يحدىيؽ 
لسعمؾمىىة، و  الىىتعمؼ وةمتاجىىة إلطىىداد جيىىل واطىىا بفكربظريقىىة شىىسؾلية وبشحىىؾ ماقىىد ومبىىدا  ىىدأل مىىؽ أن يتمقىىا ا

يتفاطل مع ا، ومؽ مسيزاي ا الدى ؾلة والدقىة لىا التفاصىيل بستسؾطىة مىؽ ألكىار وأسى مة مشغسىة يتبع ىا السعمىؼ 
 (201:  32طشد يدريدة م ارات التفكير.)

ويبىىىرز أهسيىىىة إسىىىتراييتية سىىىؾم  ؾم ىىىا إحىىىدى إسىىىتراييتيات مىىىا وراء السعرلىىىة مىىىؽ خىىى ل مىىىا يقدمىىىة لمسىىىدرس 
يدل مؽ خ ل رل  مدتؾى التحريل الدراسا والؾطا بقؾاطد ما لؾق السعرلة،  وقىدري ؼ والظالب مؽ مزابا طد

طم  إستدطاء السعمؾمات،    الػ يدريب الظمبة يؾعيف يمػ السعمؾمات واإلستراييتيات قد بد ؼ لا يس يؽ 
 (349: 16الظمبة مؽ زيادة يحريم ؼ الدراسا ويزليل الرعؾبات الدراسية. )

 ريس    ل اإلستراييتية ولق س  م ارات لمتفكير اإل داطا وها:ويدير طسمية التد
م ىىارة التدىىامل: م ىىارة يتزىىسؽ قىىدرة الفىىرد طمىى  أن بدىى ل مفدىى  أو لضخىىريؽ ب بتىىاز طىىؽ مؾضىىؾا يعمسىى  أو 

 (37: 11) . حغ ، إما لتد يل دراسة السؾضؾا أو س ال اآلخريؽ طؽ شاء لامض طش 
ج  التذاب  وا خت ف  يؽ شي يؽ أو أكطر، لحص الع قة  يش سا، البحىث م ارة السقارمة: بذير إل  يحديد أو 

طؽ ا خت لات والسرادلات، ومعرلة ما لا أحدهسا وما يشقص اآلخر، بس ؽ إل ق السقارمىات أو لتح ىا.. 
(17 :88 ) 

بظريقىىة  م ىىارة يؾليىىد ا حتسىىا ت: يتزىىسؽ هىى ل الس ىىارة اسىىتخدام السعرلىىة الدىىابقة إلضىىالة معمؾمىىات جديىىدة
 (99: 28 شاءة، حيث بدع  الستعمؼ، ولقلا ل  ل الس ارة، إل  إمذاء روابي  يؽ األلكار التديدة والدابقة.)

م ىىارة التشبىى : يؾقىى  لسىىا سىىيحدث لىىا السدىىتقبل،  شىىاءل طمىى  السعمؾمىىات الستاحىىة التىىا أدت إليىى . هىى ا بعشىىا أن 
ا ب ن طسمية جس  السعمؾمات ها الخظؾة األس  (166: 17اسية والدابقة لمتشب . )هشاك التراضل

م ىىارة حىىل السذىى  ت: مذىىان ذهشىىا مىىشغؼ، ومىىش ج طمسىىا يبىىداء ب سىىتطارة التفكيىىر  ؾجىىؾد مذىى مة مىىا يدىىتحق 
 (166: 21التفكير والبحث طؽ  حم ا مؽ خ ل طدد مؽ الشذاطات التعميسية،. )

طمىى  التفكيىىر لىىا السذىى  ت التىىا  م ىىارة إيخىىاذ القىىرار: مذىىان طقمىىا مىىشغؼ وأسىىمؾب طمسىىا، بحفىىز الشىىاس أو ل 
 (22: 13يدتحق التفكير لي ا، وةبتاد الحمؾل مؽ خ ل سمدمة مؽ األمذظة التعميسية. )

والتفكير واإل داا م ارات وقدرات قا مىة لمىتعمؼ  ى ى م ىارة أخىر  مىؽ خى ل إطىداد البىرامج التدريبيىة السشاسىبة. 
إل تكىىىارى بذىىى ل ممحىىىؾف لىىىا الشرىىىف الطىىىاما مىىىؽ القىىىرن ول ىىى ا إزداد ا هتسىىىام العىىىالسا بسؾضىىىؾا التفكيىىىر ا

العذىىريؽ، سىىيسا طقىىد الطساميشىىات مشىى ، ويسطىىل ذلىىػ ا هتسىىام لىىا الكطيىىر مىىؽ مسىىاذج التفكيىىر والبىىرامج التدريبيىىة 
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والبحؾث والدراسات والتا ي دف لمش ىؾض   ى ا الستىال الحيىؾى ويظىؾيرل، طسى  بسبىادي التربيىة ال ادلىة ب ىل 
ؼ التفكيىىىر اإل تكىىىارى طشىىىد الستعمسىىىيؽ سىىىيسا مىىىش ؼ طمبىىىة التربيىىىة الرياضىىىية، ويس يىىىش ؼ مىىىؽ أبعادهىىىا إلىىى  يشغىىىي

 (31: 9استطسار أقر  حد مس ؽ مؽ قدراي ؼ وطاقاي ؼ اإل تكارية. )
ومقىىىرر السشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية لمفرقىىىة الطاميىىىة مىىىؽ السقىىىررات الدراسىىىية التىىى  يحتىىىؾ  طمىىى  العديىىىد مىىىؽ  

لت  بتب أن يمؼ   ا الظالىب، لى ا لىشحؽ لى  أمىس الحاجىة إلى  يدريدى ا ب سىتراييتيات السعارف والسعمؾمات ا
جديىىدة يتىىيح لمظالبىىة السذىىار ة الفعالىىة لىى  التىىدريس وخاصىىتال أن طالبىىات الفرقىىة الطاميىىة لىىؼ يتكىىؾن لىىدي ؼ بعىىد 

 (5: 22الخبرات السعرفية أو التظبيقية بذ ل  الا. )
رياضىىية طمىى  الؾجىىة الرىىحيح مىىؽ القزىىابا التىىا   زالىى  يذىىيل يفكيىىر ويىىدريس مقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة ال

الكطيىىىر مىىىؽ البىىىاحطيؽ والس تسىىىيؽ بستىىىال السشىىىاهج، وةذا مغرمىىىا إلىىىا واقىىى  التىىىدريس لىىىا معغىىىؼ  ميىىىات التربيىىىة 
الرياضية،  متد أمىة يتدىؼ باإلسىتقبال الدىمبا لمسعمؾمىات مىؽ قبىل الستعمسىيؽ مسىا يتشىاقض مى  مىا يؾصىا بى  

الحديطىىة لمشغريىىة البشاميىىة لىىا التعمىىيؼ مىىؽ ضىىرورة إبتا يىىة الستعمسىىيؽ لىىا السؾاقىىف التعميسيىىة، ومىىؽ  التؾجي ىىات
خىى ل طسىىل الباحطىىة مىىدرس بقدىىؼ السشىىاهج وطىىرق التىىدريس ب ميىىة التربيىىة الرياضىىية لمبشىىات جامعىىة الزقىىازيق، 

ب ميىىة التربيىىة الرياضىىية لقىىد  ويىىدريس السقىىرر الدراسىىا السشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية لظالبىىات الفرقىىة الطاميىىة
 قام  الباحطة ب جراء دراسة اإلستظ عية يزسش  : 

أو : إجىىراء مقا مىىة شخرىىية مىى  بعىىض أطزىىاء هي ىىة التىىدريس القىىامسيؽ  تىىدريس مقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة 
 الرياضية.

لسعرلىىا برىىؾرة مبدميىىة ااميىىال: قامىى  الباحطىىة أبزىىال  تظبيىىق إختبىىار ب التفكيىىر ا  تكىىارىب، وةختبىىار التحرىىيل ا
 طم  متسؾطة مؽ طالبات الفرقة الطامية.

االطىىىال: قامىىى  الباحطىىىة  تظبيىىىق محاضىىىرة لىىىا إحىىىدى مؾضىىىؾطات مقىىىرر السشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية طمىىى  
 ب ستخدام استراييتية سؾم: –متسؾطة مؽ طالبات الفرقة الطامية 

 وقد يؾصم  الباحطة لمشتامج األيية : 
التىىدريس القىىامسيؽ  تىىدريس مقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية لىىا طىىرض لمسقىىرر طمىى   بعتسىىد أطزىىاء هي ىىة

 اإللقاءوالتمقيؽ،وأن دور الستعمؼ سمبا لا السؾاقف التعميسية  الظرق التقميدبة )الستبعة(،والتا يعتسدطم 
 مدبة طالية مؽ الظالبات لدي ؼ ضعف لا إكتداب السعمؾمات طم  التفكير ا  تكارى.

لدراسىىة لسقررالسشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية ب سىىتخدام  الظالبىىات لىىدي ؼ اإلسىىتعداد شىىاك مدىىبة طاليىىة مىىؽأن ه
 استراييتية سؾم. 

ومسا سبق يتزىح أن مذى مة الدراسىة الحميىة لىا الؾاقى  الفعمىا لمتىدريس والى ى بذىير إلى  أن السعمىؼ بدىتخدم 
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الظالبات لا التمقا ومراقبىة السذى د التىا بخظىي  اإلجراءات السش تية والتفاط ت المفغية والتا يحرر دور
لىىى  السعمىىىؼ ويشفىىى ل،  سىىىا أن السقىىىرارات الدراسىىىية الحاليىىىة   يىىىزال لىىىا جؾهرهىىىا مقىىىرارات  يقميدبىىىة ليىىىر مشسيىىىة 
لس ارات التفكير ا  تكارى رلؼ محاو ت التظؾير التا يعىرض ل ىا، إ  أن هى ا التظىؾير لىؼ بذىسل السشغؾمىة 

عمؼ يمقؽ والظالب بدتس  وا متحامات   يقيس سؾ  م ارات يفكير متؾاضعة، وه ا الؾاقى  ك ل، ل  يزال الس
بذير إل  غياب أبعىاد ا  تكىار، األمىر الى ى يى دى إلى  وجىؾد قرىؾر واضىح لىا مدىتؾى التفكيىر ا  تكىارى 
مسىىىا يىىى ار بذىىى ل سىىىمبا طمىىى  مدىىىتؾى التحرىىىيل باإلضىىىالة أن هشىىىاك دراسىىىات مرجايىىىة يؾصىىىا ب سىىىتخدام 

(، 9(، )4(، )33(،)30سىىىىىىىتراييتية سىىىىىىىؾمعم  يشسيىىىىىىىة التفكيىىىىىىىر ا  تكىىىىىىىارى والتحرىىىىىىىيل مطىىىىىىىل  ىىىىىىى  مىىىىىىىؽ )إ
)لىىا طسميىىة التىىدريس   swom(ب حيىىث أشىىارات أن إسىىتخدام إسىىتراييتية سىىؾم )3(،)5(،)29(،)2(،)7(،)10)

 والتحريل السعرلا قيد أبحاا ؼ. ل ا ي اير إبتا ا طم  يشسية التفكير ا  تكارى 
 :هدف البحث 

ي دف البحىث إلىا التعىرف طمىا ل طميىة إسىتراييتية سىؾم طمى  يشسيىة التفكيىر ا  تكىار  والتحرىيل السعرلىا  
جامعىىىىة  -لسقىىىىرر السشىىىىاهج لىىىى  التربيىىىىة الرياضىىىىية لظالبىىىىات الفرقىىىىة الطاميىىىىة  ب ميىىىىة التربيىىىىة الرياضىىىىية لمبشىىىىات 

 الزقازيق.
 فروض البحث : 

 ل  ضؾء أهداف البحث بفترض الباحطة مايم :
يؾجد لروق دالة إحراميلا  يؽ القياسىيؽ القبمىا والبعىدى لمستسؾطىة التتريبيىة لىا التحرىيل السعرلىا  .1

 لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية، لرالح القياس البعدى.
يؾجد لروق دالة إحراميلا  ىيؽ القياسىيؽ القبمىا والبعىدى  لمستسؾطىة التتريبيىة لىا التفكيىر ا  تكىارى  .2

 مي (، لرالح القياس البعدى.)ا  تكار  درج   
 مصطلحات البحث
مىىؽ اإليتاهىىات الحديطىىة لىىا يىىدريس الس ىىارات الفىىؾق السعرفيىىة ويرمىىا الىىا يحدىىيؽ الىىتعمؼ إستتتراتيجية ستتوم: 

وامتاجىىة إلطىىداد جيىىل واطىىا بفكىىر بظرمىىق شىىسؾلية مىىؽ خىى ل متسؾطىى  مىىؽ األلكىىار واألسىى مة السشغسىىة التىىا 
 (141:23مؾضؾا معيؽ )يتبع ا السدرس والظالب طشد دراسة 

مذان طقما مر ب، وهادف يؾج   رغبىة قؾيىة لىا البحىث طىؽ حمىؾل، أو التؾصىل إلى  :  التفكير االبتكاري  
 (28: 4مؾايج أصيمة لؼ يكؽ معرولة سابقا. )

  اجراءات البحث. 
 منهج البحث: 
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البعىىد  لستسؾطىىة يتريبيىىة اسىىتخدم  الباحطىىة السىىش ج التتريبىى  ب يبىىاا الترىىسيؼ التتريبىىا ذو القيىىاس القبمىى  و 
 واحدة.

 مجتمع البحث:
/  2022يتسطىل متتسىى  البحىىث الفرقىىة الطاميىىة ب ميىىة التربيىىة الرياضىىية لمبشىىات جامعىىة الزقىىازيق لمعىىام التىىامعا)

  ( طالبة.1012م(، والبالغ طددهؼ )2021
 عينة البحث:

( طالبىىة مىىؽ متتسىى  البحىىث، 877)وقامىى  الباحطىىة باختيىىار طيشىىة البحىىث بالظريقىىة العسدبىىة، وقىىد  مىىغ قؾم ىىا 
( طالبة لمدراسة ا سىتظ عية لحدىاب معىامما الرىدق والطبىات لى دوات 50باإلضالة إل  متسؾطة طددها )

 ( يؾصيف طيشة البحث.1( ، وش ل )1قيد البحث، ويؾضح جدول )
 ( يؾصيف متتس  وطيشة البحث.1جدول )

 
 البرنامج من المجتمع النسبة العدد نوع العٌنة

 البرنامج الممترح 86.66 877 المجموعة التجرٌبٌة العٌنة األساسٌة 1

  4.94 55 العٌنة اإلستطالعٌة  2

  8.45 85 المستبعدون  3

 %155 1512 م(2522/2521طالبةات الفرلة الثانٌة  للعام )
 

 
 ( يؾصيف طيشة البحث.1ش ل )

 أسباب اختيار العينة:
لتىىدريس ب ميىىة التربيىىة الرياضىىية لمبشىىات جامعىىة الزقىىازيق يقىىؾم  تىىدريس الباحطىىة مىىدرس بقدىىؼ السشىىاهج وطىىرق ا

 مقرر السشاهج ل  التربية الرياضية لظالبات الفرقة الطامية 

المجموعة 
 التجرٌبٌة

87% 

العٌنة 
 اإلستطالعٌة

5% 

 المستبعدون
8% 
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 شروط اختيار العينة :
 %( مؽ مدة البرمامج.90امتغام العيشة لا البرمامج التدربيا  شدبة ) .1
 سا، وذلػ لؾجؾدهؼ ل  محيي الكمية.س ؾلة التؾاصل م  العيشة حيث بظبق إاشاء اليؾم الدرا .2

 التحقق من اعتدالية توزيع العينة الكلية للبحث:
( طالبىىىة )الستسؾطىىىة التتريبيىىىة، والعيشىىىة اإلسىىىتظ عية(  قىىىام 927لمت كىىىد مىىىؽ يتىىىامس العيشىىىة الكميىىىة لمبحىىىث )

ستييىرات قيىد البحىث، الباحث بعسل بعض القياسات، لمت كد مؽ اطتدالية يؾزي  البيامات  يؽ ألراد العيش  لا ال
 (.  2(، وش ل )2كسا هؾ مؾضح لا جدول )

( الستؾسظات الحدا ية والؾسيي وا محرالات السايارية ومعام ت ا لتؾاء لمعيشة الكمية لمبحث لا 2جدول )
 (927ن=) الستييرات قيد البحث

 

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

 االلتواء االنحراف الوسٌط المتوسط

Mean Median Std. Dev Skewness 

 1.47 1.15 25.55 25.54 سنة السن العمر الزمنً

اختبار الذكاء 
 العالى

 5.81 4.93 45.55 41.83 درجة )اعداد د/ السٌد دمحم خٌري(

االبتكار كدرجه 
 كلٌه

اختبار  التفكٌر االبتكاري )اعداد د/ سٌد خٌر 
 هللا(

 5.35 4.25 18.55 18.55 درجة

اختبار 
التحصٌل 

فً لممرر المعر
المناهج فى 
التربٌة 
 الرٌاضٌة

 1.31 5.85 2.55 2.85 درجة المحور األول: المنهج التملٌدي والمنهج الحدٌث

 5.23 1.35 4.55 4.15 درجة المحور الثانً: عناصر المنهج

 5.75 1.57 3.55 3.25 درجة المحور الثالث: انواع المناهج

 1.55 5.35 1.55 1.15 درجة المحور الرابع: تطوٌر المنهج

 5.69 3.55 15.55 11.35 درجة اختبار التحصٌل المعرفى )الدرجة الكلٌة(

 
 ( معامل ا لتؾاء لمعيشة الكمية لمبحث لا الستييرات قيد البحث.2ش ل )

( مسىىا بذىىير 3( و)+3-(، أن قىىيؼ معىىام ت ا لتىىؾاء امحرىىرت مىىا  ىىيؽ )2(، وشىى ل )2يتزىىح مىىؽ جىىدول )
لعيشىىة الكميىىة لمبحىىث لىىا الستييىىرات قيىىد البحىىث قىىد وقعىى  يحىى  السشحشىى  ا طتىىدالا وهىى ا طمىى  أن قياسىىات ا

1.47 

0.81 

0.35 

1.31 

0.23 

0.70 

1.00 

0.69 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 بذير طم  يتامس ألراد طيشة البحث الكمية لا ه ل الستييرات.
 -: وسائل وأدوات جمع البيانات

  اوال: المقابلة الشخصية
ة  ىىل طمىى  حىىدة يىىؼ طىىرض اسىىتسارات ا سىىتبيان طمىى  الدىىادة الخبىىراء طىىؽ طريىىق السقا مىىة الذخرىىي 

 ( 4إل داء الرأ  )خبراء السشاهج وطرق التدريس وطمؼ الشفس(. مرلق )
 ااميال: استسارات يدتيل ويفريغ البيامات 

 قام  الباحطة  ترسيؼ استسارات لتدتيل البيامات الذخرية والقياسات القبمية والبعدبة بعيشة البحث:
 (1استسارة يدتيل  يامات  ل لرد مؽ العيشة. مرلق )

إستسارة إستظ ا رأ  الخبراء حىؾل يحديىد محىاور التحرىيل السعرلىا لسقىرر السشىاهج لى  التربيىة الرياضىية. 
 (3مرلق )

 (5إستسارة أستظ ا رأ  الخبراء حؾل يحديد عبارات التحريل السعرلا. مرلق )
 (6الرؾرة الش امية ل ختبار السعرلا. مرلق )

 االطال : اإلج زة واإلدوات السدتخدمة 
 ال ايف السحسؾل  –ج از دايا شؾ  –اسظؾامة  –ج از الحاسب اإلل  

 ( 2م( مرلق )1989رابعال : إختبار ال  اء العال  : اطداد بالديد دمحمب)
( سىىى ا ل مىىىؽ األسىىى مة ال هشيىىىة التىىى  يبىىىيؽ قىىىدرة السختبىىىرة طمىىى  التفكيىىىر 42بذىىىتسل هىىى ا اإلختبىىىار طمىىى  طىىىدد )

القىىدرة طمىى   –القىىدرة الحدىىا ية  –لعقميىىة الستعىىددة مطىىل )القىىدرة الميؾيىىة )الىى  اء(، مىىؽ خىى ل قيىىاس القىىدرات ا
سىىشة،وزمؽ هىى ا اإلختبىىار  17الترىىؾر( وهىىؾ صىىالح لكىى  التشدىىيؽ،والسرحمة الدىىشية السشاسىىبة لتظبيقىى  لىىؾق 

 ( دقيقة.30)
  (7خامدال: التفكير ا  تكارى : )اطداد د/ سيد خير هللا( مرلق )

دد مؽ اإلختبىارات ذات الع قىة بىالتفكير ا  تكىارى، وجىد أن إختبىار لقيىاس القىدرة بعد إط ا الباحط  طم  ط
طم  التفكير اإل تكارى، مؽ األكطر إستخدامال ، م  العيشىات السساامىة، ويس ىؽ يظبيقى  بظريقىة جسايىة لىا أى 

 درجىة واحىدل ( س ا ل  ل عبارل سؾاء معؼ او   بحدىب 37مدتؾ  يعميسا، بذتسل ه ا اإلختبار طم  طدد )
 -لسعرلىىىة درجىىى  ا  تكىىىار  درجىىى   ميىىىة، ويقىىىيس هىىى ا ا ختبىىىار قىىىدرات التفكيىىىر ا  تكىىىارى التاليىىىة :الظ قىىىة 

 (25: 4األصالة  ) -السرومة 
 (.6سادسال: اختبار التحريل السعرلا : )اطداد الباحطة( مرلق) 

ة إطىىىدادها لمسقىىىرات الدراسىىىية بعىىىد أن اطمعىىى  الباحىىىث طمىىى  مسىىىاذج مىىىؽ اختبىىىارات لمتحرىىىيل السعرلىىىا و ي يىىى
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(، ايبعى  الباحطىة خظىؾات طمسيىة 38( )35( )12( )31وبخاصة لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية مطل )
متتابعىىة لبشىىاء وةطىىداد اختبىىار التحرىىيل السعرلىىا مىىؽ حيىىث يحديىىد ال ىىدف مىىؽ ا ختبىىار، ويحديىىد السحىىاور، 

 (.3ويؾضح ذلػ جدول )
 (15لسحاور ا ختبار السعرلا ولقا آلراء الدادة الخبراء )ن=( األهسية الشدبية 3جدول )

 النسبة عدد التكرارات األهمٌة النسبٌة محاور االختبار م

 %155 13 %35 المنهج التملٌدي والمنهج الحدٌث. 1

 %155 13 %35 عناصر المنهج. 2

 %155 13 %25 انواع المناهج. 3

 %155 13 %15 تطوٌر المنهج. 4

وذلىىػ لمىىربي  ىىيؽ أهىىداف  -( 4جىىدول  ) -لباحطىىة ب طىىداد جىىدول لسؾاصىىفات ا ختبىىار التحرىىيما اىىؼ قامىى  ا
ومحتىىىؾى وحىىىدات ويحديىىىد طىىىدد البشىىىؾد ا ختباريىىىة ال زمىىىة لتيظيىىىة األهىىىداف ومدىىىتؾياي ا السعرفيىىىة، وأوزام ىىىا 

 (.416-411: 26( )323:.6الشدبية )
 السشاهح ل  التربية الرياضية.( مؾاصفات اختبار التحريل السعرلا ل  مقرر 4جدول )

عذ
نج

ا
 عُبصر انًىضىع 

 انًطتىَبد انعهُب

 

 األهذاف انتعهًُُخ

 انتمىَى انتركُت انتحهُم

ع 
ى
جً

ي

هخ
ضئ

أل
ا

 

 ٌ
ىز

ان

ٍ
طج

نُ
ا

 رلى عذد رلى عذد رلى عذد 

 ٌ
ُذ

مه
نت

 ا
ج

ه
ًُ

ان
ال
و
أ

:.
ث

ذَ
ح

 ان
ج

ه
ًُ

ان
و

 

انًُهج انتمهُذٌ 

 وانحذَث

     1،2 (2) تشرح انًُهج انخفٍ وانرضًٍ

(8) 10% 
 (4)   تفرق ثٍُ انًُهج انحذَث وانتمهُذٌ

3،4،

19،

17 

  

 (2)     تُظى  اضص تصًُى انًُهج.
21،

6 

: 
ج

ه
ًُ

ان
ر 

ص
ُب

ع
 :

ًُب
بَ

ث
 

 أهذاف انًُهج
   12 (1) 15،18 (2) تجسأ عُبصر انًُهج

(4) 10% 
   20 (1)   تهخص انتخطُط فً ثُبء انًُهج 

 جيحتىٌ انًُه
 26 (1)     تىازٌ ثٍُ يعبَُر تُظُى يحتىي.

(3) 10% 
   28 (2)   تفرق ثٍُ انتُظُى انطُكىنىجً وانًُطمٍ.

 انتمىَى
     29، 30 (2) تفرق ثٍُ انطرَمخ وانتمىَى

(3) 10% 
 31 (1)     تذعى خطىاد عًهُخ انتمىَى

ج
ه
ُب

نً
 ا
ع

ىا
اَ
 :

ثب
بن
ث

 
يُهج انًىاد 

انذراضُخ 

 انًُفصهخ

 وانًرتجطخ

تًُس ثٍُ يُهج انًىاد انذراضُخ انًُفصهخ 

 وانًرتجطخ 
(2) 8 ،9     

(3) 10% 

 16 (1)     تتحمك يٍ عُىة يُهج انُشبط وتطجُمخ.

انًُهج 

 انتكُىنىجٍ

   7 (1)   َصًى انًُهج انتكُىنىجٍ

تفرق ثٍُ انًُبهج انًجريجخ االفمُخ  10% (3)

 وانًتشعجخ
(1) 24،25   (1) 34 

 انرضىو انًتحركخ                       

   32 (1)   تشرح انرضىو انًتحركخ.

تًُس ثٍُ انًهبراد االَتمبنُخ ويهبراد غُر  10% (2)

 اَتمبنُخ
(1) 23     

  
  
ب:

ثع
را

ر 
ىَ

ط
ت

ج
ه
ُب

نً
ا

 

تطىَر وتحطٍُ 

 انًُهج

     10،11 (2) تًُسثٍُ تطىَر وتغُر انًُهج

(4) 10% 
 (2)     ثٍُ يراحم تطىَر انًُهج ترثط 

5،2

2 

 (8) (10) (12) انًجًىع 
(30) 100% 

 26.66 33.33 40 األوزاٌ انُطجُخ 
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 (5(  سا لا جدول )1مرلق ) -اؼ قام   ؾض  يعميسات ا ختبار، وطرض ا طم  الخبراء 
 (15)ن=ولية( لرؾرة األمعامل لؾش لردق السحتؾ  ل ختبار السعرلا قيد البحث )ا( 5جدول )

 معامل لوش لصدق المحتوى النسبة عدد الخبراء الموافمون المفردات المحاور
 

المحور 
األول: 
المنهج 
التملٌدي 
والمنهج 
 الحدٌث

 ممبول 5.867 93.33 14 1

 تعدٌل 5.467 73.33 11 2

 ممبول 1.555 155.55 15 3

 ممبول 5.733 86.67 13 4

 حذف 5.567 53.33 8 5

 ممبول 5.867 93.33 14 6

 ممبول 1.555 155.55 15 19

 ممبول 5.655 85.55 12 21

 تعدٌل 5.467 73.33 11 32

المحور 
الثانً: 
عناصر 
 المنهج

 ممبول 1.555 155.55 15 12

 ممبول 5.867 93.33 14 15

 ممبول 1.555 155.55 15 25

 تعدٌل 5.467 73.33 11 23

 ممبول 5.733 86.67 13 26

 ممبول 5.867 93.33 14 27

 تعدٌل 5.467 73.33 11 28

 ممبول 1.555 155.55 15 29

 ممبول 5.733 86.67 13 35

 ممبول 1.555 155.55 15 31

 حذف 5.255 65.55 9 33

المحور 
الثالث: 
انواع 
 المناهج

 ممبول 1.555 155.55 15 7

 ممبول 5.867 93.33 14 8

 بولمم 5.733 86.67 13 9

 حذف 5.333 66.67 15 13

 حذف 5.567 53.33 8 14

 تعدٌل 5.467 73.33 11 16

 ممبول 5.733 86.67 13 17

 تعدٌل 5.467 73.33 11 18

 ممبول 5.867 93.33 14 24

 ممبول 1.555 155.55 15 25

المحور 
الرابع: 
تطوٌر 
 المنهج

 ممبول 5.867 93.33 14 15

 مبولم 5.733 86.67 13 11

 ممبول 1.555 155.55 15 22

 تعدٌل 5.467 73.33 11 34
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 ( 0.600خبير =  15)الحد األدم  لسعامل لؾش السقبؾل إحراميلا طشد ن = 
اؼ التحقق مؽ الخرامص الدي ؾمترية ويحميىل مفىردات ا ختبىار، ويحديىد الىزمؽ الى زم لعجابىة طميى  و ىان 

( الرىىىؾرة الش اميىىىة 6  يعميسىىىات ا ختبىىىار ويؾضىىىح جىىىدول )( دقيقىىىة، ووضىىى  مفتىىىاح الترىىىحيح، ووضىىى35)
  ختبار التحريل السعرلا.

 ( محاور ا ختبار السعرلا ومفرداي ا6جدول )
 عدد المفردات محاور االختبار م

 8 المنهج التقلٌدي والمنهج الحدٌث. 1

 11 عناصر المنهج. 2

 8 انواع المناهج. 3

 4 تطوٌر المنهج. 4

 31 المجموع 

 الدراسات االستطالعية :
 الدراسة االستطالعية األولي :

م( 2022/ 16/2قام  الباحطة ب جراء التتربة ا ستظ عية خ ل الفتىرة الزمشيىة مىؽ يىؾم ا ربعىاء السؾالىق )
م( طم  العيشة اإلستظ عية السدحؾبة مىؽ متتسى  البحىث وطىددها 2022/ 2/ 19إلا يؾم الدب  السؾالق )

خىىىارج العيشىىىة ا ساسىىىية وذلىىىػ لحدىىىاب السعىىىام ت العمسيىىىة إلختبىىىار السعرلىىىا  وإلختبىىىار  ( طالبىىىة ومىىىؽ50)
 التفكير اإل تكارى.

  الدراسة االستطالعية الثانية :
م( 26/2/2022قامىى  الباحطىىة بىى جراء التتربىىة ا سىىتظ عية خىى ل الفتىىرة الزمشيىىة مىىؽ يىىؾم الدىىب  السؾالىىق )

م( طمى  العيشىة اإلسىتظ عية السدىحؾبة مىؽ متتسى  البحىث وطىددها 2022/ 1/3إلا يؾم  الط ااء السؾالق )
( طالبة ومؽ خارج العيشة ا ساسية يحديد مد  وضؾح ومشاسبة مساذج دورس مقرر السشاهج ل  التربية 50)

الرياضىىىية ولىىىق اسىىىتراييتية سىىىؾم و مشاسىىىبت ا لقىىىدرات الظالبىىىاات ومىىىد  إسىىىتيعا  ؼ ل ىىىا و التاكىىىد مىىىؽ سىىى مة 
 دوات السدتخدمة.األج زة واإل

 التحقق مؽ الخرامص الدي ؾمترية
 يحميل مفردات اختبار التحريل السعرلا لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية: -1
 صدق اختبار التحريل السعرلا لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية: -أ

اهرى، اسىتخدم الباحىث لمتحقق مىؽ الرىدق الغى –( 2مرلق ) -باإلضالة إل  طرض ا ختبار طم  الخبراء 
طريقىىة ا يدىىاق الىىداخما، طىىؽ طريىىق إبتىىاد معامىىل ا ريبىىان  ىىيؽ الابىىارات والسحىىاور التىىا يشتسىىا إلي ىىا وبىىيؽ 

 (.8(، و)7الدرجة الكمية ل ختبار، وبيؽ السحاور وبعز ا،  سا لا جدول)
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 (50( معام ت ا ريبان  يؽ محاور اختبار التحريل السعرلا )ن=7جدول )
 المحاور

المحور 
 األول

المحور 
 الثانى

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

 الدرجة الكلٌة

 المحور األول: المنهج التملٌدي والمنهج الحدٌث
 

5.641 5.751 5.781 5.791 

 المحور الثانً: عناصر المنهج
  

5.781 5.758 5.818 

 المحور الثالث: انواع المناهج
   

5.758 5.818 

 المنهج المحور الرابع: تطوٌر
   

 5.791 

 اختبار التحصٌل المعرفى )الدرجة الكلٌة(
   

  

 0.273( = 0.05، 48) جر
(  ىىيؽ درجىىة  ىىل بعىىد 0.05( وجىىؾد ط قىىة اريباطيىى  دالىىة إحرىىاميال طشىىد مدىىتؾ  معشؾيىىة )7يؾضىىح جىىدول )

 وبيؽ الدرجة الكمية مسا بذير طم  صدق ا يداق الداخم  ل ختبار.
ريبان  يؽ الابارات والسحاور التا يشتسا إلي ا، وبيؽ الابارات والدرجة الكمية ( معام ت اإل8جدول )

 (50)ن=  ختبار التحريل السعرلا لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية
معامالت اإلرتباط للمحور األول: المنهج التملٌدي والمنهج 

 الحدٌث
 معامالت اإلرتباط للمحور الثانً: عناصر المنهج

 مع الدرجة الكلٌة مع المحور المفردات مع الدرجة الكلٌة مع المحور المفردات

1 5.435 5.685 1 5.421 5.771 

2 5.481 5.531 2 5.481 5.631 

3 5.481 5.531 3 5.424 5.674 

4 5.495 5.545 4 5.566 5.616 

5 5.456 5.556 5 5.429 5.679 

6 5.391 5.671 6 5.468 5.518 

7 5.325 5.475 7 5.648 5.518 

8 5.465 5.515 8 5.424 5.674 

 
  

9 5.379 5.729 

 
  

15 5.391 5.641 

 معامالت اإلرتباط للمحور الرابع: تطوٌر المنهج معامالت اإلرتباط للمحور الثالث: انواع المناهج
 مع الدرجة الكلٌة مع المحور المفردات مع الدرجة الكلٌة مع المحور المفردات

1 5.495 5.545 1 5.441 5.391 

2 5.413 5.563 2 5.478 5.528 

3 5.575 5.625 3 5.473 5.423 

4 5.575 5.595 4 5.558 5.658 

5 5.355 5.455 
   6 5.558 5.658 
   7 5.351 5.451 
   8 5.384 5.534 
 0.273( = 0.05، 48) جر   

(  ىيؽ درجىة  ىل مفىردة 0.05عشؾيىة )( وجىؾد ط قىة اريباطيى  دالىة إحرىاميال طشىد مدىتؾ  م8يؾضح جىدول )
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ودرجىىة السحىىؾر اىىؼ الدرجىىة الكميىىة، وهىى ا يىىدطؼ ا يدىىاق الىىداخم   س شىىر لرىىدق التكىىؾيؽ حيىىث بعتبىىر محىىػ 
 التقؾيؼ هؾ الدرجة الكمية، مسا بذير طم  صدق ا ختبار.

 ثبات اختبار التحصيل المعرفي لمقرر المناهج فى التربية الرياضية -ب
قىىىىىىة التتزمىىىىىىة الشرىىىىىى ية لدىىىىىىبيرمان  ىىىىىىراون، ومعادلىىىىىىة جتسىىىىىىان  باإلضىىىىىىالة إلىىىىىى  طريقىىىىىىة ايبعىىىىىى  الباحطىىىىىىة طري
لحداب معامل الطبات الكمىا ل ختبىار السعرلىا،  Kuder Richardson 20 (KR20)بكؾدرريتذاردسؾنب 

 (.1أو  0ويدشخدم طشدما يكؾن أس مة أداة القياس )
( طالبىة، لحدىاب معامىل ابىات ا ختبىار 50ا )ويؼ يظبيق ا ختبار طمىا طيشىة الدراسىة ا سىتظ عية وطىدده

 ( حداب معامل الطبات ل ختبار السعرلا.9السعرلا  ويؾضح جدول )
 ( ابات اختبار التحريل السعرلا9جدول )

 المحور
كودررٌتشارد  التجزئة النصفٌة

 جتمان سبٌرمان براون سون

 5.755 5.845 5.745 المحور األول: المنهج التملٌدي والمنهج الحدٌث

 5.819 5.759 5.759 المحور الثانً: عناصر المنهج

 5.775 5.765 5.765 المحور الثالث: انواع المناهج

 5.721 5.711 5.711 المحور الرابع: تطوٌر المنهج

 5.875 5.885 5.855 اختبار التحصٌل المعرفى )الدرجة الكلٌة(

التتزمة الشر ية لسحاور ا سىتسارة قىد يراوحى   ىيؽ ( أن قيؼ معام ت ا ريبان بظريقة 9يتزح مؽ جدول )
(، 0.870( و)0.721(، ويراوح  قيؼ الطبات الكمىا لكؾدرريتذاردسىؾن يراوحى   ىيؽ )0.885( و)0.709)

 مسا بذير طم  أن ا ستسارة قيد الدراسة ذات معامل ابات طال.
 الرياضية يحميل مفردات اختبار التحريل السعرلا لسقرر السشاهج ل  التربية -ج

بعىىد الت كىىد مىىؽ صىىدق وابىىات ا ختبىىار السعرلىى ، يىىؼ حدىىاب معىىام ت الرىىعؾبة والدىى ؾلة، ل ختبىىار وذلىىػ 
ا، أو متؾسىىظة الرىىعؾبة، وحدىىاب معامىىل  ا، أو سىى مة جىىدل بيىىرض الكذىىف طسىىا إذا  امىى  الفقىىرات صىىابة جىىدل

أللراد الستسيىزيؽ وليىر الستسيىزيؽ، التسييز وذلػ بيرض الكذف طسا إذا  ان لمابارة القدرة طم  التسييز  يؽ ا
 ( لسفردات ا ختبار السعرل .ID( ومعامل التسييز)DR( معامل الرعؾبة )10ويؾضح جدول )

 (50)ن= ( لسفردات ا ختبار السعرل ID( ومعامل التسييز )DR( معامل الرعؾبة )10جدول )
 لٌل المفردات للمحور الثانً: عناصر المنهجتح تحلٌل المفردات للمحور األول: المنهج التملٌدي والمنهج الحدٌث

 (IDمعامل التمٌٌز ) (DRمعامل الصعوبة ) م (IDمعامل التمٌٌز ) (DRمعامل الصعوبة ) م

1 5.5 5.3 1 5.7 5.4 

2 5.7 5.3 2 5.5 5.4 

3 5.4 5.7 3 5.7 5.5 

4 5.4 5.6 4 5.4 5.6 

5 5.5 5.4 5 5.6 5.5 
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6 5.7 5.3 6 5.6 5.4 

7 5.5 5.5 7 5.5 5.5 

8 5.4 5.6 8 5.4 5.3 

 
  

9 5.3 5.4 

 
  

15 5.7 5.6 

 تحلٌل المفردات للمحور الرابع: تطوٌر المنهج تحلٌل المفردات للمحور الثالث: انواع المناهج
 (IDمعامل التمٌٌز ) (DRمعامل الصعوبة ) م (IDمعامل التمٌٌز ) (DRمعامل الصعوبة ) م

1 5.6 5.4 1 5.6 5.6 

2 5.7 5.3 2 5.3 5.3 

3 5.7 5.4 3 5.6 5.5 

4 5.7 5.3 4 5.6 5.3 

5 5.6 5.6 
   6 5.5 5.6 
   7 5.4 5.5 
   8 5.7 5.3 
( أن جسي  األس مة ل ا القدرة طم  التسييز  يؽ السدتؾيات السريفعىة والسشخفزىة حيىث 10يتزح مؽ جدول )   

جسيىى  مفىىردات ا ختبىىار يقىى  داخىىل الشظىىاق السحىىدد،  (، وأن0.7( و)0.3يتىىراوح معامىىل الرىىعؾبة مىىا  ىىيؽ )
( وهىؾ بعىد م شىرلا طمىا أن 0.3وأم ا ليد  شديدة الد ؾلة و  شديدة الرىعؾبة  ومعامىل التسييىز أكبىر مىؽ )

 مفردات ا ختبار ذات قدرة يسييزية مشاسبة.
  مي (:التحقق مؽ السعام ت العمسية  ختبار  التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج   -2

ا  بعد العرض طم  الخبراء يؼ التؾصل إلا الرؾرة التتريبية لمسقياس، وب لػ أصبح السقياس صادقلا وصالحل
 ( طالبة، لحداب معامل الطبات، ومعامل الردق.50لمتظبيق طما الستسؾطة ا ستظ عية وها )

 )أ( حداب معامل صدق اختبار  التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج   مي (:
تخدم  الباحطىىة طريقىىة ا يدىىاق الىىداخما، طىىؽ طريىىق إبتىىاد معامىىل ا ريبىىان  ىىيؽ الابىىارة والدرجىىة الكميىىة اسىى

 (.11لمسقياس،  سا لا جدول )
( معام ت ا ريبان  يؽ  ل عبارة والدرجة الكمية  ختبار  التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج  11جدول )

 (50)ن= كمي (
 معامل االرتباط مع الممٌاس العبارة الممٌاس معامل االرتباط مع العبارة

1 5.633 25 5.433 

2 5.596 21 5.896 

3 5.458 22 5.758 

4 5.545 23 5.845 

5 5.585 24 5.885 

6 5.633 25 5.433 

7 5.633 26 5.433 

8 5.384 27 5.684 
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9 5.596 28 5.896 

15 5.571 29 5.871 

11 5.571 35 5.871 

12 5.596 31 5.896 

13 5.665 32 5.465 

14 5.427 33 5.727 

15 5.427 34 5.727 

16 5.725 35 5.425 

17 5.621 36 5.421 

18 5.672 37 5.472 

19 5.693   

 0.273( = 0.05، 48) جر
(  ىيؽ درجىة  ىل عبىارة 0.05( وجؾد ط قة اريباطي  دالة إحراميال طشد مدىتؾ  معشؾيىة )11يؾضح جدول )

ؾر اىىؼ الدرجىىة الكميىىة، وهىى ا يىىدطؼ ا يدىىاق الىىداخم   س شىىر لرىىدق التكىىؾيؽ، مسىىا بذىىير طمىى  ودرجىىة السحىى
 صدق السقياس.

 ( حداب معامل ابات اختبار  التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج   مي (:2)
لفىا ايبع  الباحطة طريقة التتزمة الشرى ية )سىبيرمان  ىراون(، ومعادلىة جتسىان  باإلضىالة إلى  معامىل ابىات بأ

كرومباخب التا يدتخدم لتقدير معامل الطبىات الكمىا لمسقىاييس، ويعظىا معامىل ايدىاق داخمىا لبشيىة السقيىاس، 
باإلضالة إل  التعرف طم  الابىارات التىا يى دى إلى  خفىض أو رلى  معامىل الطبىات الكمىا ألداة القيىاس طشىد 

( طالبىىة، لحدىىاب معامىىل ابىىات 50حىى ل ا، ويىىؼ يظبيىىق السقيىىاس طمىىا طيشىىة البحىىث ا سىىتظ عية وطىىددها )
 (.12السقياس  سا لا جدول )

 ( ابات اختبار  التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج   مي ( بظريقة التتزمة الشر ية وألفا  رومباخ12جدول )

 الممٌاس
 التجزئة النصفٌة

 ألفا كرونباخ
 جتمان سبٌرمان براون

 5.811 5.761 5.855 الدرجة الكلٌة

 ( أن السقياس قيد البحث ذو معامل ابات طال.12ول )يتزح مؽ جد
بعىىىد حدىىىاب السعىىىام ت العمسيىىىة لمسقيىىىاس والتحقىىىق مىىىؽ الرىىىدق والطبىىىات يؾصىىىم  الباحطىىىة لمرىىىؾرة الش اميىىىة 

 لمسقياس وأصبح جاهزا لمتظبيق.
 (:10، 9مساذج دروس السشاهج ل  التربية الرياضية ولق إستراييتية سؾم:)إطداد الباحطة( مرلق)

يرىىىسيؼ مسىىىاذج دروس مقىىىرر السشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية ولىىىق إسىىىتراييتية سىىىؾم  لمتحرىىىيل السعرلىىىا  يىىىؼ
لسحتىىؾى مقررالسشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية والتفكيراإل تكىىارى لظالبىىات الفرقىىة الطاميىىة، ومىىؽ خىى ل ذلىىػ قامىى  

سىىىىاذج التعميسيىىىىة الستعمقىىىىة الباحطىىىى  بىىىىاإلط ا طمىىىى  العديىىىىد مىىىىؽ السراجىىىى  العمسيىىىىة والدراسىىىىات السرجايىىىىة والش
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( مسىىىا سىىىاطدت الباحطىىى  طمىىى  3( )5( )2( )7( )10( )4( )20( )14( )33( )35ب سىىىتراييتية سىىىؾم مطىىىل )
يرىىىسيؼ وةطىىىداد مسىىىاذج دروس مقىىىرر السشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية ولىىىق إسىىىتراييتية سىىىؾم، والتعىىىرف طمىىى  

 ة األمطل. م ؾمات ومتزسشات الدروس لسحاولة إمتاج ا ويرسيس ا طم  الؾج
 وقد أتبع الباحث الخطوات التالية : 
 تحليل محتوي العلمي لمقرر المناهج فى التربية الرياضية : -1

قامىى  الباحطىىة  تحميىىل السحتىىؾى العمسىىا لسقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية مىىؽ خىى ل التؾصىىيف العمسىىا 
مىىىى  العديىىىىد مىىىىؽ السراجىىىى  العمسيىىىىة (، و ىىىى لػ اإلطىىىى ا ط13لسقىىىىرر السشىىىىاهج لىىىى  التربيىىىىة الرياضىىىىية مرلىىىىق )

(,و ىى لػ اإلسىىتعامة بىى راء الستخررىىيؽ،ويؼ يحديىىد 35(,)12(,)24(,)25والدراسىىات السرجايىىة مطىىل  ىى  مىىؽ)
 السؾضؾطات الخاصة بسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية  لدمت ا م  إستراييتية سؾم.

 ة الرياضية  ولق إستراييتية سؾم يحديد األهداف العامة لشساذج دروس مقرر السشاهج ل  التربي -2
التعرف طم  أار يدريس مقىرر السشىاهج لى  التربيىة الرياضىية ولىق إسىتراييتية سىؾم طمى  التحرىيل السعرلىا 
والتفكير ا  تكارى لظالبات الفرقة الطامية ب مية التربية الرياضية لمبشات جامعة الزقازيق  مىؽ خى ل األهىداف 

 الفرعية التالية:
لبىىىىات السعمؾمىىىىات السعىىىىارف والسفىىىىاريؼ العمسيىىىىة وم ىىىىارات التفكيىىىىر والعسميىىىىات العقميىىىىة الخاصىىىىة إكدىىىىاب الظا

 السريبظة بسقرر السشاهج ويحديد األهداف الدمؾ ية. 
 يحميل السحتؾى العمسا لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية ولق إستراييتية سؾم: -3

لشسىاذج الىدروس بعىد إطى ا الباحطىة طمى  التؾصىيف يؼ يحديد السحتؾى العمسىا لىا ضىؾء األهىداف السحىددة 
 (، و  لػ الدراسات السرجاية لتؾضيح  ي ية إستخدام إستراييتية سؾم.8العمسا لمسقرر السشاهج مرلق )

  يشغيؼ السحتؾى العمسا لمدروس :  -4
سىىتراييتية، يىىؼ يشغىىيؼ السحتىىؾى العمسىىا لمىىدورس مىىؽ خىى ل يقىىدبؼ مقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية ولىىق إ 

و ىىىىىىىىىىىى لػ بعىىىىىىىىىىىىد إطىىىىىىىىىىىى ا الباحطىىىىىىىىىىىىة طمىىىىىىىىىىىى  العديىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىؽ السراجىىىىىىىىىىىى  العمسيىىىىىىىىىىىىة والدراسىىىىىىىىىىىىات السرجايىىىىىىىىىىىىة 
، حيىىث يىىؼ يقىىدبؼ السحتىىؾى العمسىىا مىىؽ خىى ل مفىىس السزىىسؾن لمسقىىرر الدراسىىا (25(‘)24()37(،)36(مطىىل

ولكؽ طؽ طريق يرسيؼ ه ا السزسؾن ولق إستراييتية سىؾم، ليرىبح طىدد الفرىؾل اربى  لرىؾل دروس يىؼ 
 متغيس ا  التالا :

 طشاصر السش ج. -  السش ج التقميدى والسش ج الحديث.      
 يظؾير السش ج. -      امؾاا السشاهج.                    

 يحديد خظؾات يدريس مقرر السشاهج ل  التربية الرياضية ولق إستراييتية سؾم : -5
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يىؼ يحديىد خظىىؾات يىدريس مقررالسشىاهج لىى  التربيىة الرياضىية ولىىق إسىتراييتية سىؾم بعىىد إطى ا الباحطىة طمىى  
( حيىث يبىداء  ىل درس بى ولا خظىؾات 3(,)5(,)29(,)2(,)7(,)33(,)30الدراسات السرجاية مطل    مىؽ )

 ىىىىارة الشتبىىىؾء، م ىىىىارة حىىىىل اإلسىىىتراييتية وهىىىىا م ىىىارة التدىىىىامل، م ىىىىارة السقارمىىىة، م ىىىىارة يؾليىىىد اإلحتسىىىىا ت، م
 السذ  ت، ويشت ا بس ارة إيخاذ القرار.

 يحديد األمذظة التعميسية لمتدريس ولق إستراييتية سؾم:  -6
قامىىى  الباحطىىى   تحديىىىد متسؾطىىىة مىىىؽ األمذىىىظة التعميسيىىىة السدىىىتخدمة لىىىا مسىىىاذج الىىىدروس والتىىىا يشىىىدرج مىىىؽ 

 ىدف يحقيىق ال ىدف مىؽ هى ة الىدروس مى  مراطىاة أن السحتؾى العمسا لسقىرر السشىاهج لى  التربيىة الرياضىية  
 يكؾن ما يما : 

 أن يشاسب م  خرامص وقدرات الظالبات.
 س ؾلة التظبيق والتدرج مؽ الد ل إلا الرعب.

 (11يحديد الؾسامل التعميسية السدتخدمة : مرلق ) -7
ج لى  التربيىة الرياضىية يؼ يحديىد متسؾطىة مىؽ الؾسىامل التعميسيىة السدىتخدمة لىا مسىاذج دروس مقىرر السشىاه

ديىىىىا شىىىىؾ( ,يرىىىىسيؼ  –ال ىىىىايف السحسىىىىؾل  -ولىىىىق إسىىىىتراييتية سىىىىؾم مىىىىا  ىىىىيؽ أج ىىىىزة يعميسيىىىىة ) حاسىىىىب إلىىىىا 
(group  الستسؾطىىىة التعميسيىىىة طمىىى)telegram  .) ويىىىؼ يدىىىسية الستسؾطىىىة )السشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية

قىدرات الظالبىات , وأن يتدىؼ بالتذىؾيق  وقد راط  الباحطة أن يشاسب يمػ الؾسىامل مى  formبدتخدام مسؾذج 
 واإلاارة ويكؾن س مة اإلستخدام

 ا لكتروماا ختبار السعرل  يرسيؼ 
 https://forms.gle/ingQgheN6nnpxtaz7 

 يرسيؼ ا ختبارالتفكير ا  تكارى ا لكتروما
 https://forms.gle/xJwKhJEsvcLgs5t8     
 أساليب التقؾيؼ السدتخدمة : -8

 إطتسدت الباحطة طم  ا ث إساليب لمتقؾيؼ حتا بس ؽ يحقيق هدف البحث وهسا:
 .التقؾيؼ السبدما : وذلػ طؽ طريق القياسات القبمية 

 Googleات التكؾيشيىىة الشغريىىة طىىؽ طريىىق مسىىاذج جؾجىىل التقىىؾيؼ السرحمىىا : وذلىىػ طىىؽ طريىىق اإلختبىىار 
Forms ) 

 التقؾيؼ الش اما : وذلػ طؽ طريق القياسات البعدبة.
 ص حية مساذج دروس مقرر السشاهج ل  التربية الرياضية ولق إستراييتية سؾم :  -9

https://forms.gle/ingQgheN6nnpxtaz7
https://forms.gle/xJwKhJEsvcLgs5t8
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سىىؾم قبىىل يظبيق ىىا لمت كىىد مىىؽ صىى حية مسىىاذج دروس مقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية ولىىق إسىىتراييتية 
طمىى  طالبىىات الستسؾطىىة التتريبيىىة، يىىؼ طىىرض هىى ة الىىدورس طمىى  متسؾطىىة مىىؽ الدىىادة الخبىىراء لمتحقىىق مىىؽ 
الرىىدق الغىىاهرى وذلىىػ لمت كىىد مىىؽ مىىدى يحقيىىق الىىدورس لكىى  مىىؽ األهىىداف العامىىة و الدىىمؾ ية واألمذىىظة 

ة الىىىدروس ليؾيىىى  ومىىىدى إريباط ىىىا التعميسيىىىة والؾسىىىامل التعميسيىىىة ووسىىىامل التقىىىؾيؼ، و ىىى لػ التحقىىىق مىىىؽ صىىىح
بىىىالسقرر الدراسىىىا لمسشىىىاهج، وقىىىد قامىىى  الباحطىىىة بىىى جراء التعىىىدب ت مىىىؽ يرىىىحيح األخظىىىاء الميؾيىىىة وةختيىىىار 

 األمذظة والؾسامل السشاسبة والتا يحقق ال دف مؽ يمػ الدروس. 
  :اإلطار الزمشا لتشفي  البرمامج -11

يىىىة لكميىىىة التربيىىىة الرياضىىىية لمبشىىىات جامعىىىة الزقىىىازيق وبعىىىض مىىىؽ خىىى ل إطىىى ا الباحطىىىة طمىىى  ال محىىىة الداخم
الدراسىىات السرجايىىة لىىا متىىال السشىىاهج وطىىرق التىىدريس قامىى  الباحطىىة بىىالتؾزي  الزمشىىا لمؾحىىدات التعميسيىىة 

 ( يؾضحا ذلػ.  13وأجزاء السحاضرات، وجدول )
 د البحث( التؾزي  الزمشا لمؾحدات التعميسية لا  البرمامج التعميسا قي13جدول )

 التوزٌع الزمنى البٌان م

 أسابٌع 8 عدد األسابٌع 1

 وحدات 8 عدد الوحدات التعلٌمٌة 2

 وحده واحده فمط عدد الوحدات التعلٌمٌة فً األسبوع 3

 دلٌمة )ساعة ونصف( 125 زمن التطبٌك فً الوحدة 4

 دلٌمة )ساعة ونصف( 125 زمن التطبٌك فً األسبوع 5

 ساعة( 16دلٌمة ) 965 ك البرنامجالزمن الكلى لتطبٌ 6

 التجربة اإلساسية :
  القياسات القبلية : -1

يؼ إجراء القياسات القبمية ل  طيشة البحث اإلساسية لى  إختبىار التحرىيل السعرلىا لمستسؾطىة التتريبيىة يىؾم 
سىىيس السؾالىىق م(، وةختبىىار التفكيىىر اإل تكىىارى لمستسؾطىىة التتريبيىىة يىىؾم الخ2022/ 3/ 2ا ربعىىاء السؾالىىق )

 م(.2022/ 3/ 3)
 تطبيق تجربة البحث اإلساسية : -2

( الىى  يىىؾم ا حىىد 2022/ 3/ 6قامىى  الباحطىىة  تظبيىىق يتربىىة البحىىث اإلساسىىية لىى  الفتىىرة مىىؽ يىىؾم األحىىد )
دقيقة ل  السحاضرة الؾاحدة وقىد يىؼ  120( أسا ي  مرة اسبؾعيا لسدة 8م(،   ؾاق  )2022/ 4/ 24السؾالق )

ة البحىىث طمىى  الستسؾطىىة التتريبيىىة. التىىا خزىىع  الىى  البرمىىامج التعميسىى  والىى   بحتىىؾ  طمىى  يظبيىىق يتربىى
( دقيقىىة لىى  السحاضىىرة الؾاحىىدة، وقىىد يىىؼ مراطىىاة 120( أسىىا ي  مىىرة أسىىبؾعيا لسىىدة )8اسىىتراييتية سىىؾم،  ؾاقىى  )
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 األسس العمسية الدميسة.
  القياسات البعدية : -3
شىة البحىث اإلساسىية لى  إختبىار التحرىيل األكىادبسا، و إختبىار التفكيىر يؼ إجراء القياسىات البعيدبىة لى  طي 

 م.2022/ 25/4اإل داطا لمستسؾطتيؽ يؾم ا اشيؽ السؾالق 
 المعالجات اإلحصائية 

اسىىىتخدم الباحىىىث لىىىا السعالتىىىات اإلحرىىىامية لمبيامىىىات داخىىىل هىىى ل الدراسىىىة  رمىىىامج الحىىىزم اإلحرىىىامية لمعمىىىؾم 
( مدىىتعيشلا 25اإلصىىدار ) Statistical Package For Social Science( SPSSا جتساعيىىة )

 بالسعام ت التالية:
(، ا لتىؾاء Standard Deviation(، ا محراف السايار  )Median(، الؾسيي )Meanالستؾسي الحدا  )

(Skewness.) 
 (Pearson Correlation Coefficientمعامل اريبان  يرسؾن )

 اون، ومعادلة جتسان.لدبيرمان  ر  الشر يةالتتزمة 
 ريتذاردسؾنب لحداب معامل ابات.-كؾدرطريقة ب

 معامل ابات ألفا  رومباخ 
 (.ID(، ومعامل التسييز)DRمعام ت الرعؾبة والد ؾلة )

  (.Paired Sample t-Testاختبار )ت( لعيشتيؽ مريبظتيؽ مؽ البيامات )
 ر )ت(.( لا حالة اختباES( باستخدام )Effect Sizeحتؼ الت اير )
 Change Ratio)معدل التيير(  التحدؽمدبة التييير/ 

  =  مدبة التحدؽ
 القياس القبم  –القياس البعدى 

 ×100 
 القياس القبم 

لمتحقىق مىىؽ لاطميىة البرمىىامج: ولمتحقىق مىىؽ لاطميىىة البرمىامج اسىىتخدم الباحىث مدىىبة الكدىب ل بمىىاك جؾجيىىانب 
( باإلضىالة إلى  مدىبة الكدىب السعىدل ل ببى كب وي ىؾن 0.6بة طىؽ )ويكؾن مقبؾلة إذا لؼ يقل قيسة ه ل الشد

 (،1.2الحد الفاصل ل  ل الشدبة ها )
 عرض ومناقشة نتائج البحث.

 عرض ومناقشة نتائج الفرض األول:
 (.4( و)3(، وش ل )15( و)14 سا لا جدول )التحقق مؽ صحة الفرض األول: 

 



 

كهُخ انترثُخ انرَبضُخ نهجٍُُ ثبنهرو جبيعخ حهىاٌانًجهخ انعهًُخ ن  
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 2022يوليو  (2الجزء ) (96)العدد                   ةالمجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياض  

623 

والقياس البعد  لمستسؾطة التتريبية لا اختبار التحريل ( د لة الفروق  يؽ القياس القبم  14جدول )
 (877السعرلا لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية )ن=

 المحاور
وحدة 
 المٌاس

 المٌاس البعدي المٌاس المبلً
لٌمة 
 )ت(

 حجم التأثٌر

 المتوسط
 (س  )

 االنحراف
 (ع± )

 المتوسط
 (س  )

 االنحراف
 (ع± )

(η2) 
Cohen's 

d 

ول: المنهج التملٌدي المحور األ
 والمنهج الحدٌث

 5.7 5.195 ٢٢..٥ ٥.٥٢ ٦..٩ ٢..٥ ٢..٥ درجة

 5.6 5.149 ٥٥.٢٦ .٥.٦ ٥... ٥.٥٢ ٥٩.. درجة المحور الثانً: عناصر المنهج

 5.6 5.176 ٥..٥٢ ٥.٢٥ ٩.٩٢ ٥.٥٥ ٢.٥٥ درجة المحور الثالث: انواع المناهج

 5.7 5.224 ٦..٥٢ ٢..٥ ٢.٥٥ ٥.٥٢ ٥.٥٢ درجة المحور الرابع: تطوٌر المنهج

اختبار التحصٌل المعرفى 
 )الدرجة الكلٌة(

 5.8 5.265 .٢..٥ ٢..٢ .٩..٥ ٢..٢ ٥٥.٥٩ درجة

 1.96( = 0.05، 876)ج ت
 (  ىيؽ²η( ويراوحى  قىيؼ)٩٥.٧١( و)٩٣.٢١) ( أن قيؼ )ت( السحدؾبة يراوح   يؽ14يتزح مؽ جدول )

(. Very Large( إلىىى  )كبيىىىر جىىىدا Largeتىىىؼ يىىى اير )كبيىىىر ( وهىىى ا بذىىىير طمىىى  ح0.260( و)0.149)
 (.Medium( وه ا بذير طم  حتؼ ي اير)متؾسي 0.7( و)0.6) (  يؽCohen's dويراوح  قيؼ)

 
( الفروق  يؽ القياس القبم  والقياس البعد  لمستسؾطة التتريبية لا اختبار التحريل السعرلا 3ش ل )

 لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية
 
 
 

المنهج : المحور األول
التقلٌدي والمنهج 

 الحدٌث

عناصر : المحور الثانً
 المنهج

انواع : المحور الثالث
 المناهج

تطوٌر : المحور الرابع
 المنهج

اختبار التحصٌل 
الدرجة )المعرفى 

 )الكلٌة

 ١١.٠٦ ١.٠٥ ٣.٢ ٤.٠٦ ٢.٧٥ القٌاس القبلً

 ٢٤.٦٤ ٣.١ ٦.٦٥ ٨.٤ ٦.٤٩ القٌاس البعدي

٠. 

٥. 

١٠. 

١٥. 

٢٠. 

٢٥. 

٣٠. 
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 ( مدب التحدؽ ومدبة لاطمية البرمامج لا متامج اختبار التحريل السعرلا15جدول )

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

الدرجة 
 العظمى

 البعدي المبلً
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

نسبة 
 التحسن

نسبة الكسب 
لمان جوجٌان 

(5.6) 

نسبة الكسب 
المعدل لبالن 

(1.2) 

المحور األول: المنهج 
هج التملٌدي والمن
 الحدٌث

 1.2 5.7 136.55 3.74 6.49 2.75 8 درجة

المحور الثانً: 
 عناصر المنهج

 1.2 5.7 156.95 4.34 8.45 4.56 15 درجة

المحور الثالث: انواع 
 المناهج

 1.2 5.7 157.81 3.45 6.65 3.25 8 درجة

المحور الرابع: تطوٌر 
 المنهج

 1.2 5.7 195.24 2.55 3.15 1.55 4 درجة

لتحصٌل اختبار ا
المعرفى )الدرجة 

 الكلٌة(
 1.2 5.7 122.78 13.58 24.64 11.56 35 درجة

 (.195.24( و)106.9) ( أن قيؼ )مدبة التحدؽ( يراوح   يؽ15يتزح مؽ جدول )
( وهىىا أطمىىا مىىؽ القيسىىة التىىا حىىددها 0.7وأن الستؾسىىي السحدىىؾب لشدىىبة الكدىىب ل بمىىاك جؾجيىىان بدىىاوى )

( وهىا 1.2ويتزح أن الستؾسي السحدىؾب لشدىبة الكدىب السعدلىة ل ببى كب ) ماك جؾجيان لتحقق الفاطمية،
يداوى القيسة التا حددها ب ك لتحقق الفاطميىة، وطمى  ذلىػ بس ىؽ القىؾل أن البرمىامج طمى  درجىة طاليىة مىؽ 

 الفاطمية.

ربية التتريبية لا اختبار التحريل السعرلا لسقرر السشاهج ل  الت( مدبة التحدؽ لمستسؾطة 4ش ل )
 الرياضية

 مناقشة نتائج الفرض األول:
( يؾجىىد لىىروق دالىىة إحرىىاميلا  ىىيؽ القياسىىيؽ القبمىىا والبعىىدى  لمستسؾطىىة 15(،)14يتزىىح مىىؽ جىىدول )      

 التتريبية لا التحريل السعرلا لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية، لرالح القياس البعدى.
سشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية ولىىىق إسىىىتراييتية سىىىؾم سىىىاطدت ويعىىىزو الباحطىىىة ذلىىىػ إلىىىا يقىىىدبؼ مقىىىرر ال     

المنهج : المحور األول
 التقلٌدي والمنهج الحدٌث

عناصر : المحور الثانً
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 المناهج

تطوٌر : المحور الرابع
 المنهج
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الظالبات طم   شاء السعرلة  ب مفد ؼ وذلػ مؽ خ ل السعمؾمات والسعارف والسفاريؼ التا إكتدبؾا مؽ مقىرر 
السشىىاهج , حيىىث يعىىد طبيعىىة إسىىتراييتية سىىؾم  يدىىاهؼ لىىا يحدىىيؽ طسميىىات التىى  ر واإلحتفىىاف بىىالتعمؼ لسىىدى 

 ؽ األستراييتيات.أطؾل مؽ ليرها م
م(  أن إستراييتية سؾم يتعل الستعمؼ بحىتف  بىالتعمؼ لسىدى طؾيىل  سىا 2015بذير حايؼ دمحم السذ داما )   

يداهؼ لا يد يل ويظؾير طسميات التعمؼ والت  ر حيىث يؾضىح هى ة اإلسىتراييتية األلكىار الرميدىية لمسىتعمؼ ,  
 (14: 7لسادة الدراسية.)  وأن ه ة اإلستراييتية بس ؽ أن يدتخدم لسراجعة ا

 سا إن التدريس ولق ه ل ا ستراييتية اد  إلى  يشغىيؼ السعمؾمىات بذى ل متدمدىل ومشظقىا مسىا سىاطد      
الظ ب طم  خزم ا بظريقة هرمية بد ل إسترجاط ا بد ؾلة لتربح ذات معش  إّن إستراييتية سىؾم  أاىارت 

ألسىى مة وجعم ىىا مىىادة شىىيقة ومحببىىة لىىد  ألمىىب الظىى ب، الدالايىىة لىىد  الظىى ب لمسذىىار ة لىىا اإلجابىىة طمىى  ا
 مسا أياح الفرصة أمام الظ ب لمتفؾق واإل داا.  

كسا أن إستراييتية سؾم  يد ؼ لىا يحدىيؽ قىدرة الظالبىات طمى  التفكيىر الحرىؾل طمى  السعمؾمىات وةكتدىاب 
السختمفىىة التىى  بسارسىى ا السىىتعمؼ  الس ىىارات ويكىىؾيؽ القىىيؼ واإليتاهىىات، وهىىؾ يعمىىؼ قىىامؼ طمىى  األمذىىظة التعميسيىىة

 ويشتج طش ا الدمؾ يات السدت دلة الت  يعتسد طم  مذار ة الستعمؼ الفاطمة واإلبتا ية ل  السؾقف التعميس . 
ويعزو الباحطة ه ا التقدم الؾاضح إلا يدريس مقرر السشاهج ل  التربيىة الرياضىية ولىق إسىتراييتية سىؾم       

ة مىؽ اإليتاهىات الحديطىة لىا الىتعمؼ التىا يعسىل طمى  جى ب إمتبىاة الظالبىات مىؽ حيث يعتبر هى ة اإلسىترييتي
خىى ل يقىىدبؼ محتىىؾى مقىىرر السشىىاهج ل ىىؼ طمىى  هي ىىة دروس مرىىسسة ولقىىا لس ىىارات إسىىتراييتية سىىؾم  , و ىىل 
درس يتزسؽ األهداف ومرادر التعمؼ ومقدمة اؼ محتؾى السقرر لا صؾرة أمذظة ومؾاقف يعميسيىة يتظمىب 

ظىى ب   ىىا حيىىث قيامىى  الباحطىىة بىى دراة السحاضىىرة مىىؽ خىى ل طىىرح األسىى مة الستعمقىىة ب ىىل م ىىارة وقيىىام قيىىام ال
الظالبات باإلجابة طم  ه ة األس مة وة داء أراءهؼ السختمفة وقيام الظالبات بالتذاور فيسا  يش ؼ إلبتىاد حمىؾل 

 ات باإلجابة طؽ أس مة الؾاجب البيتا لمسذ  ت التا يقؾم الباحطة بظرح ا لا مقرر السشاهج اؼ قيام الظالب
( ,   ىىىىىؾل و الىىىىىدير 30م( ) 2003) Broa.dbearويتفىىىىىق ذلىىىىىػ مىىىىى  متىىىىىامج دراسىىىىىة  ىىىىى  مىىىىىؽ بب  رود يىىىىىر 

paul.r.:elder( 4م( )2013( ,  بإسساطيل طبد زيد طاشؾر , حيدر سىميسان محدىؽ ب)34م( )2005ب  , )
( , 7م( )2015, بحايؼ طم  دمحم السذى دام ب ) (10م( )2013بخزير عباس جر  , متيد حسيد إ راريؼب )

( ,  بإبسىىان دمحم م ىىد ب 29م( )2016( , بوسىىؽ قاسىىؼ طمىىؾانب ) 2م( ) 2016بأحسىىد عبىىاس  ىىريؼ العا ىىد ب)
( ب حيىىىىىث أشىىىىىارت متىىىىىامج دراسىىىىىاي ؼ طمىىىىى  إن  3م( ) 2018( , ب أحسىىىىىد دمحم طبىىىىىد الحمىىىىىيؼب )5م( )2017)

ل  يدريس السؾاد الشغريىة والسفىاريؼ العمسيىة , مسىا سىاطد ذلىػ لىا  ( ل ا ي اير لعال(swomإستراييتية سؾم 
 يحديؽ التحريل قيد أبحاا ؼ.
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وبىىى لػ يتحقىىىق صىىىحة الفىىىرض األول والىىى   يىىىشص طمىىى ب يؾجىىىد لىىىروق دالىىىة إحرىىىاميلا  ىىىيؽ القياسىىىيؽ القبمىىىا 
لرىىالح القيىىاس  والبعىىدى  لمستسؾطىىة التتريبيىىة لىىا التحرىىيل السعرلىىا لسقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية،

 البعدى ب.
  عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني:

 (.5(، وش ل )17( و)16 سا لا جدول )التحقق مؽ صحة الفرض الطاما: 
( د لة الفروق  يؽ القياس القبم  والقياس البعد  لمستسؾطة التتريبية لا اختبار  التفكير 16جدول )

 (877)ن= ا  تكارى )ا  تكار  درج   مي (

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

 المٌاس البعدي المٌاس المبلً
لٌمة 
 )ت(

 حجم التأثٌر

 المتوسط
 (س  )

 االنحراف
 (ع± )

 المتوسط
 (س  )

 االنحراف
 (ع± )

(η2) 
Cohen's 

d 

 5.3 5.153 .٥٥.٢ ٩.٩٥ ٥..٢٥ ٢.٢٥ .٥..٥ درجة اختبار  التفكٌر االبتكاري

 1.96( = 0.05، 876)ج ت
( وهىىى ا 0.153( يدىىىاوى )²η(.وأن قىىىيؼ)٩٣.٧٥( أن قىىىيؼ )ت( السحدىىىؾبة يدىىىاوى )16ل )يتزىىىح مىىىؽ جىىىدو 

( وهىىى ا بذىىىير طمىىى  حتىىىؼ 0.3( يدىىىاوى )Cohen's d(. وأن قىىىيؼ)Largeبذىىىير طمىىى  حتىىىؼ يىىى اير)كبير 
 ( Small ي اير)صيير 

 
فكير ا  تكارى ( الفروق  يؽ القياس القبم  والقياس البعد  لمستسؾطة التتريبية لا اختبار  الت5ش ل )

 )ا  تكار  درج   مي (
 
 
 

سٌد خٌر هللا/ اعداد د)اختبار  التفكٌر االبتكاري  (  

 ١٨.٢٧ القٌاس القبلً

 ٣٠.٤٢ القٌاس البعدي

٠. 

٥. 

١٠. 

١٥. 

٢٠. 

٢٥. 

٣٠. 

٣٥. 
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( مدب التحدؽ ومدبة لاطمية البرمامج لا متامج اختبار  التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج  17دول )ج
 كمي (

 انًتغُراد
وحذح 

 انمُبش

انذرجخ 

 انعظًً
 انجعذٌ انمجهٍ

انفرق ثٍُ 

 انًتىضطٍُ

َطجخ 

 انتحطٍ

َطجخ انكطت نًبن 

 (0.6جىجُبٌ )

كطت انًعذل َطجخ ان

 (1.2نجالن )

اختجبر  

انتفكُر 

 االثتكبرٌ

 1.0 0.6 66.50 12.15 30.42 18.27 37 درجخ

(. وأن الستؾسي السحدؾب لشدبة الكدب ل 66.50( أن قيؼ )مدبة التحدؽ( يداوى )17يتزح مؽ جدول )
طميىة، ويتزىح أن ( وها يداوى مؽ القيسة التا حددها ماك جؾجيىان لتحقىق الفا0.6بماك جؾجيان بداوى )

( وهىىا يدىىاوى القيسىىة التىىا حىىددها بىى ك لي ىىؾن 1.0الستؾسىىي السحدىىؾب لشدىىبة الكدىىب السعدلىىة ل ببىى كب )
الربشىىامج متؾسىىي الفاطميىىة، وطمىى  ذلىىػ بس ىىؽ القىىؾل أن البرمىىامج طمىى  درجىىة مقبؾلىىة مىىؽ الفاطميىىة يبعىىا لشدىىبة 

 لسعدلة ل بب كب.الكدب ل بماك جؾجيان، ومتؾسي الفاطمية يبعا لشدبة الكدب ا
 مشاقذة متامج الفرض الطاما:

(  يؾجد لروق دالة إحراميلا  يؽ القياسيؽ القبما والبعدى  لمستسؾطة التتريبية 17(،)16يتزح مؽ جدول )
 لا التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج   مي (، لرالح القياس البعدى.

لتفكيىىر األ تكىىارى لىىا القياسىىات البعدبىىة لمستسؾطىىة ويرجىى  الباحطىىة ا اىىر اإلبتىىا ا ألريفىىاا مدىىتؾى إختبىىار ا
التتريبية إلا إستخدام إستراييتية سؾم , حيث يتيح هى ل اإلسىتراييتية الفرصىة أمىام الظالبىات خى ل مراحم ىا 
ربىىىي مىىىؽ خىىى ل الدىىى  مراحىىىل  )م ىىىارة التدىىىامل , م ىىىارة السقارمىىىة , م ىىىارة يؾليىىىد ا حتسىىىا ت , م ىىىارة حىىىل 

بىىى ء , م ىىىارة إيخىىىاذ القىىىرار ( مسىىىا بعظىىىا متىىىا  والسىىىعا لتشسيىىىة السعرلىىىة واإل تكىىىار لىىىدى م ىىىارة الت‘السذىىى  ت 
الظالبىىىات حيىىىث يدىىىاطد م ىىىارة إيخىىىاذ القىىىرار طمىىى  يشسيىىى  الكطيىىىر مىىىؽ القىىىدرات العقميىىىة مطىىىل التفكيىىىر العمسىىىا 

ل طىىؾال زمىىؽ واأل تكىىارى , وأبزىىا ا سىى مة التىىا يظىىرح طمىى  الظالبىىات يدىىاطدهؼ  طيىىرال طمىى  التر يىىز واإلمتبىىا
السحاضىىىىرة ,  والذىىىىعؾر  شىىىىؾا مىىىىؽ التحىىىىدى مسىىىىا يىىىىدلع ؼ الىىىىا البحىىىىث والؾصىىىىؾل الىىىىا األلكىىىىار التىىىىا يفيىىىىدهؼ 

 ويداطدهؼ طم  حل السذ  ت السظروحؼ بظريق  إ تكارية.
يعىىد إسىىتراييتية سىىؾم  مىىؽ األسىىتراييتيات السسيىىزة التىىا بس ىىؽ أن يعسىىل طمىى  يشسيىىة التفكيىىر اإل تكىىارى، لىى ن 

اييتية سىىؾم  يتدىىؼ ب م ىىا يعسىىل طمىى  إسىىتسظار األلكىىار دون مقىىد والتسىىرس طمىى  سىىرطة التفكيىىر، طبيعىىة إسىىتر 
و دىىر التسىىؾد، ويحىىد  العقىىؾل. وير ىىز طمىى  السذىىار ة اإلبتا يىىة لمستعمسىىيؽ لىىا العسميىىة التعميسيىىة، ومىىؽ اىىؼ 

 ( 13:4ا.    )بس ؽ لمستعمسيؽ يحريل التؾامب السعرفية ال زمة لف ؼ الغؾاهر واألحداث والتكيف مع 
كسا أن إستراييتية سؾم يدى ؼ لىا يحدىيؽ قىدرة الظالبىات طمى  التفكيىر وةيخىاذ القىرار وحىل السذى  ت, حيىث 
قيام  الظالبات داخل السحاضرة  تحميل السذ  ت والسعؾقات التا يتؼ التعىرض إلي ىا داخىل مقىرر السشىاهج 



 

كهُخ انترثُخ انرَبضُخ نهجٍُُ ثبنهرو جبيعخ حهىاٌانًجهخ انعهًُخ ن  
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 2022يوليو  (2الجزء ) (96)العدد                   ةالمجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياض  

628 

ا سىاطد طمى  يحدىيؽ مدىتؾى التفكيىر اإل تكىارى ل  التربيىة الرياضىية , ومحاولىة أبتىاد حمىؾل مشاسىبة.كل هى 
 لدي ؼ.  

م( مقىى  طىىؽ طبىىد الىىرحسؽ 2018بذىىير  ىى  مىىؽ   ىى  مىىؽ ب زيىىد سىىميسان العىىدوان ب , بأحسىىد عيدىىا داود ب)
ال اشىىسا , طىىة الىىدليسا أن مىىؽ أهىىؼ السبىىادي التىىا يعتسىىد طمي ىىا إسىىتراييتية سىىؾم  أن التفكيىىر والتامىىل ر ىىُؽ 

دمىىج م ىىارات العقىىل السعرفيىىة وطىىادات العقىىل السشتتىىة لىىا يىىدريس السىىش ج , ومراطىىاة اساسىىا لمىىتعمؼ , و ىى لػ 
خرىىىىامص الستعمسىىىىيؽ السختمفىىىىة مطىىىىل أمسىىىىان التفكيىىىىر , وأسىىىىاليب الىىىىتعمؼ , واإلهتسىىىىام بىىىىالعؾاطف والسذىىىىاطر 

 (  428: 11واإلحاسيس , والتظبيق العمسا ,وأن العمؼ طسمية مدتسرة مدى الحياة. ) 
( ,  ب ىىىىىؾل و الىىىىىدير 30م( ) 2003)Broa.dbear"مج دراسىىىىىة  ىىىىى  مىىىىىؽ  ب رود يىىىىىر ويتفىىىىىق ذلىىىىىػ مىىىىى  متىىىىىا

paul.r.:elder( ب شىىىيساء طبدالدىىى م سىىىميؼ ب 11م( )2013(  , متيىىىد حسيىىىد إ ىىىراريؼب )34م( )2005ب , )
( ,ب خزىىير عبىىاس جىىر  , حىىايؼ طمىى  دمحم السذىى دام  5م( )2017( , ب إبسىىان دمحم م ىىد ب )15( ) 2016)
( ،مابفىىىىىة قظىىىىىاما و خىىىىىرون 28م ( )2015( , هاشىىىىىؼ دمحم حسىىىىىزة , ضىىىىىح  سىىىىىاجد إ ىىىىىراريؼ ) 7م( )2015)
(حيىىىث إشىىىارت الشتىىىامج إلىىىا إن إسىىىتراييتية سىىىؾم 19()2002( ، طسىىىاد طبىىىد الىىىرحيؼ زلمىىىؾل )27()2004)

swom.ل ا ي اير لا يشسية م ارات التفكير قيد أبحاا ؼ ) 
ؾجىىىد لىىىروق دالىىىة إحرىىىاميلا  ىىىيؽ القياسىىىيؽ القبمىىىا يوبىىى لػ يتحقىىىق صىىىحة الفىىىرض الطىىىاما والىىى   يىىىشص طمىىى ب 

 ب.والبعدى  لمستسؾطة التتريبية لا التفكير ا  تكارى )ا  تكار  درج   مي (، لرالح القياس البعدى
 اإلستنتاجات والتوصيات 

 : اإلستنتاجات
التت ىىا لىىا ضىىؾء أهىىدف البحىىث ولروضىىة، ولىى  ضىىؾء السىىش ج الستبىى  والشتىىامج التىىا يىىؼ التؾصىىل إلي ىىا ومع 

 التالية: اإلستشتاجاتوطرض ا ومشاقذت ا، ول  حدود طيشة البحث يؾصل الباحث إل  
البرمامج التعمس  ب ستخدام اسىتراييتية سىؾم ل ىا يى اير إبتىا   طمى  يحدىيؽ التحرىيل السعرلى  محىؾ  .1

 الزقازيق.مقرر السشاهج ل  التربية الرياضية لظالبات الفرقة الطامية ب مية التربية الرياضية لمبشات 
وقدريىة طمى  يي بىة  إبتىاد مذىار ة لعالىة وةبتا يىة  ىيؽ السىتعمؼيفاطل الظالبىات مى   رمىامج التعميسىا  .2

 راجعة متج طشة يحدؽ ممحؾف ل  السدتؾى.
يؾجد لروق د لىة إحرىاميا  ىيؽ القياسىات القبميىة والبعدبىة لمستسؾطىة التتريبيىة باسىتخدام اسىتراييتية  .3

 البات ل  مقرر السشاهج ل  التربية الرياضية.لا التفكير اإل تكارى لمظ
 :التوصيات

يذتي  أطزاء هي ة التدريس طم  اإلهتسام  تعمىيؼ التفكيىر  ؾصىف  مذىاط  طقميى  بدىاطد طمى  إمتقىال  .1
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 التعمؼ إلا حيز التظبيق والحياة العسمية.
لىىىق أن يتزىىىسؽ مقىىىرر السشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية طمىىى  مسىىىاذج مىىىؽ الىىىدروس يىىىتؼ يرىىىسيس ا و  .2

 استراييتية سؾم  لتكؾن بسطابة مرشدال لمقيام  تظبيق دروس أخرى.
طقد الشدوات والدورات التدربية لمسعمسيؽ والسذرليؽ لا متال السشاهج وطرق التىدريس  برىفة طامىة  .3

والسشىىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىىية برىىىفة خاصىىىة لمتعىىىرف طمىىى   ي يىىىة يؾعيىىىف اسىىىتراييتية سىىىؾم  لىىىا 
 .طسميتا التعميؼ والتعمؼ

 السقررات الشغرية األخرى. يدريس استراييتية سؾم  لا باستخدام ا هتسام .4
 قائمة المراجع

 اواًل: المراجع باللغة العربية
م( : الحر ة والتربية الحر ية ب ادارة الشذىر العسمى  , جامعىة الظىامف :  2010إ راريؼ طبد الرازق طم  ) .1

 السسمكة العربية الدعؾدبة.
( لىىىى  يؾعيىىىىف  swomم( : لاطميىىىىة التىىىىدريس باسىىىىتراييتية سىىىىؾم )2016د )أحسىىىىد عبىىىىاس  ىىىىريؼ العا ىىىى .2

السفىاريؼ اإلحياميىىة لىد  طىى ب الرىف الرابىى  العمسىى  لىا مىىادة طمىؼ اإلحيىىاء , رسىالة ماجدىىتير,  جامعىىة 
 القادسية ,   مية التربية , العراق.

مىىىؾايج يعمىىىؼ مقىىىرر  ( طمىىى  swomم( : يىىى اير إسىىىتخدام إسىىىتراييتية سىىىؾم )2018أحسىىىد دمحم طبىىىد الحمىىىيؼ) .3
التؾجية واإلرشاد التربؾى لظ ب يخرص الرياضية السدرسىية ب ميىة التربيىة الرياضىية , رسىالة د تىؾرال ,  

 كمية التربية الرياضية لمبشيؽ , أ ؾقير , جامعة األس شدرية.
ة م( :  يى اير وحىدات يعميسيىة ولىق إسىتراييتي2013إسساطيل طبد زيد طاشىؾر , حيىدر سىميسان محدىؽ ) .4

( لىى  التحرىىيل اإلكىىادبس  لسىىادة طرامىىق يىىدريس التربيىىة الرياضىىية لىىد  طالبىىات السرحمىىة  swomسىىؾم )
( جامعىىة 3( العىىدد )1الطالطىىة  ميىىة التربيىىة األساسىىية,  متمىىة  ىىرب ء لعمىىؾم التربيىىة الرياضىىية , الستمىىد )

                                                                                                كرب ء , العراق                                                        
( لىى  يىىدريس الرياضىىات لىى   swomم( : لاطميىىة إسىىتخدام إسىىترايتية سىىؾم )2017إبسىىان دمحم م ىىد  ) .5

ات الرياضىىات الستمىىد يشسيىىة طىىادات العقىىل والتفكيىىر الشاقىىد لىىد  ي ميىى  السرحمىىة ا طدادبىىة ,  متمىىة يربؾيىى
 ( , مرر. 2)20

 م(: طمؼ الشفس التربؾى، القاهرة: دار الفكر.٣٠٠٧طبد الحسيد جا ر ) جا ر .6
( لىىى  يحرىىىيل طىىى ب الرىىىف  swomم( : أاىىىر إسىىىترايتية سىىىؾم )2015حىىىايؼ طمىىى  دمحم السذىىى دام  ) .7

جامعىىة بيىىدادب  ميىىة  الطالىىث الستؾسىىي لسىىادة الرياضىىيات والتفكيىىر طىىال  الريبىىة لىىدي ؼ , رسىىالة ماجدىىتير ,
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 التربية إ ؽ ال يطؼ بب بيداد.                               
(. التفكير م اراي  واستراييتيات يدريد . اإلس شدرية، الظبعة األولى ، 2001حدشا طبد البارى طرر ) .8

 . 67 – 47ص 
 ىىداطا باسىىتخدام (: أاىىر  رمىىامج )كؾسىىتا و اليىىػ( لىىا يشسيىىة التفكيىىر ا 2012حيىىدر طبىىد الرضىىا طىىراد ) .9

طادات العقل لد  طمبة السرحمىة الطالطىة لىا  ميىة التربيىة الرياضىية، متمىة طمىؾم التربيىة الرياضىية، العىدد 
 األول، الستمد الخامس، العراق.

أاىىىىر يىىىىدريس التىىىىاريج ولىىىىق اسىىىىترايتية سىىىىؾم  م(:2013خزىىىىير عبىىىىاس جىىىىر  , متيىىىىد حسيىىىىد إ ىىىىراريؼ ) .10
(swom  لىى  يحرىىيل طىى ب الرىىف الخىىامس ) الستمىىد الطىىام   205األد ىى  , متمىىة ا سىىتاذ العىىدد ,

 كمية التربية لمعمؾم اإلمدامية , جامعة بيداد , العراق.
( لىىىا  swomم( : أاىىىر إسىىىتخدام إسىىىترايتية سىىىؾم )2018زيىىىد سىىىميسان العىىىدوان , أحسىىىد عيدىىىا داود ) .11

الرىىىف التاسىىى  يىىىدريس التىىىاريج طمىىى  التحرىىىيل واكتدىىىاب م ىىىارات التفكيىىىر لىىىؾق السعرفيىىىة لىىىدى طىىى ب 
,  ميىىىة العمىىىؾم التربؾيىىىة , جامعىىىة  18ا ساسىىىا لىىىا األردن , متمىىىة العمىىىؾم التربؾيىىىة والشفدىىىية , الستمىىىد 

 الزرقاء , األردن.
(: مشىىىاهج التربيىىىة الرياضىىىية  ميىىىة الربيىىىة الرياضىىىية لمبشيؽ،جامعىىى  2014سىىىالؼ طبىىىد المظيىىىف سىىىؾيدان ) .12

 ا س شدرية.
( لى  يعمىيؼ بعىض  swomير مىش ج طمى  ولىق إسىترايتية سىؾم ): يىاا م(2015سعد  يى  طبىد الكىريؼ ) .13

الس ارات األساسية والتحريل السعرلى  بخامدى   ىرة القىدم لظالبىات  ميىة التربيىة البدميىة وطمىؾم الرياضىة 
 جامعة البررة , العراق.,   جامعة البررة ,  مية التربية البدمية وطمؾم الرياضة

تفكير ب ساليب مذؾقة , دار ديبؾمؾ لمظباطة والشذر والتؾزيى  : يشسية ال م(2007سعدى جاسؼ طظية )  .14
 , طسان األردن.

: لاطميىة إسىتخدام إسىترايتية سىؾم لى  يشسيىة طىادات العقىل وم ىارات  (2016شيساء طبدالد م سىميؼ  ) .15
 ( , مرر.4) 19ايخاذ القرار ل  العمؾم لد  ي مي  الرف  ا ول اإلطداد  متمة التربية العمسية , 

 اإل داا / مفاريسة, أساليبة, مغريتة ,الدار العالسية لمشذر والتؾزي  م( : 2005) ق طما طامرطار  .16
( لىى   swom: لاطميىىة إسىىتراييتية دورة الىىتعمؼ لىىؾق السعرفيىىة و سىىؾم ) م(2015عبىىاس جىىؾاد الر ىىا   ) .17

الة الىد تؾراة يحريل مادة الفيزياء طشد ط ب الرف الراب  العمس  وم ارات يفكيرهؼ لؾق السعرل  , رس
 كمية التربية, جامعة بيداد,  مية التربية , إ ؽ ال يطؼ ,  بيداد.

م ( : إسىىىتراييتيات التىىىدريس الستقدمىىىة وةسىىىتراييتيات الىىىتعمؼ 2011طبىىىد الحسيىىىد حدىىىؽ طبىىىد الحسيىىىد )  .18



 

كهُخ انترثُخ انرَبضُخ نهجٍُُ ثبنهرو جبيعخ حهىاٌانًجهخ انعهًُخ ن  
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 2022يوليو  (2الجزء ) (96)العدد                   ةالمجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياض  

631 

 وأمسان التعمؼ ,  مية التربية  دمش ؾر , جامعة األس شدرية.
 ، العيؽ، دار الكتاب التامعا.2طمؼ الشفس التربؾى، ن (: مبادي2002طساد طبد الرحيؼ زلمؾل ) .19
م( :  إيتاهات حديطة ل  يعميؼ التفكير , إسترايتيات مدىتقبمية ل ل يىة 2007متد  طبد الكريؼ حبيب) .20

 التديدة  ,  دار الفكرالعربا , القاهرة.
قىرر طىرق م(: أاىر إسىتخدام العرىف الى هشا طمى  التحرىيل السعرلىا لس2014متدى أ ؾ ب ر حسىزة ) .21

التدريس والتفكير اإل داطا لظ ب الفرقة التامية ب مية التربية الرياضية بتامعة طىرا مس، رسىالة د تىؾراة، 
 كمية التربية الرياضية لمبشيؽ، جامعة اإلس شدرية.  

م( : إستراييتية التعمؼ الشذي وي ايرها طم  بعض مؾايج  2018متدى محسؾد ل يؼ , أميرة محسؾد طة ) .22
جامعة مديشة الدىادات , متمىة بحىؾث التربيىة  –لسقرر التربية الحر ية لظمبة  مية التربية لرياضية التعمؼ 

 (  مية التربية الرياضية لمبشيؽ جامعة  ش ا .23الرياضية , العدد )
م( : دمىىىج التفكيىىىر لىىىا السحتىىىؾى الدراسىىىا , دار السدىىىيرة 2011دمحم ب ىىىر مؾلىىىل , سىىىايفان دمحم طمىىىا )  .23

   , طسان , األردن.لمشذر والتؾزي
(: الشسىاذج الحديطىة لىا السىش ج والتىدريس والتقىؾيؼ ، دار الرضىؾان 2018) دمحم حسيىد م ىدى السدىعؾدى .24

 لمشذر والتؾزي .
(: مشىاهج التربيىة الرياضىية السدرسىية السؾج ىة قيسيىا لىا 2015دمحم سعد زلمؾل، م ارم حمسا ا ؾهرجة) .25

 لمشذر ، القاهرة. مؾاج ة امع اسات طرر العؾلسة، مر ز الكتاب
م(: القيىاس ٣٠٠9محسؾد أحسد طسر، حرة طبد الرحسؽ لخرو، ير ا الدبيعا،  مشة طبد هللا ير ىا ) .26

 الشفدا والتربؾى، طسان: دار السيدرة لمشذر والتؾزي .
، طسىىىان، دار الفكىىىر لمظباطىىىة 2(: يعمىىىيؼ التفكيىىىر لمسرحمىىىة األساسىىىية، ن2004مابفىىىة قظىىىاما و خىىىرون ) .27

  .والشذر والتؾزي
( لىى   swomم ( : أاىىر إسىىتخدام إسىىتراييتية سىىؾم )2015هاشىىؼ دمحم حسىىزة , ضىىح  سىىاجد إ ىىراريؼ )  .28

التفكير اإل داط  ل   مادة الرياضيات لد  طالبات الرف الراب  العسم  التامعة السدتشررية ,  متمىة 
 كمية التربية اإلساسية , العراق.

( لىى  يحرىىيل طالبىىات الرىىف   swomية سىىؾم )م( : أاىىر إسىىتخدام إسىىترايت2016وسىىؽ قاسىىؼ طمىىؾان ) .29
  ا ول الستؾسي لسادة مباد  األحراء , رسالة د تؾراة ,  مية التربية األساسية , العراق.
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 ملخص البحث
( على تنمية التفكير االبتكارى والتحصيل المعرفي لمقرر المناهج فى SOWMفاعلية إستراتيجية سوم )

 التربية الرياضية لدي طالبات كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق
  خميلم.د/ إسراء أسامة دمحم

( طمىى  يشسيىىة التفكيىىر ا  تكىىار  والتحرىىيل sowmبل طميىىة إسىىتراييتية سىىؾم)قامىى  الباحطىىة  دراسىىة بعشىىؾان ب
ب السعرلىىا لسقىىرر السشىىاهج لىى  التربيىىة الرياضىىية لىىدى طالبىىات  ميىىة التربيىىة الرياضىىية لمبشىىات جامعىىة الزقىىازيق

ة التفكيىىر ا  تكىىار  والتحرىىيل السعرلىىا ي ىىدف البحىىث إلىىا التعىىرف طمىىا ل طميىىة إسىىتراييتية سىىؾم طمىى  يشسيىى
 جامعىة الزقىازيق -لسقرر السشاهج ل  التربية الرياضية لظالبات الفرقة الطامية  ب مية التربية الرياضية لمبشىات 

مىؽ خى ل الترىسيؼ التتريبى  ذو القيىاس  لسشاسبت  لظبيعة ه ا البحث،استخدم  الباحطة السش ج التتريبا ، 
سؾطىة يتريبيىة واحىدة ، وقامى  الباحطىة باختيىار طيشىة البحىث بالظريقىة العسدبىة , وقىد  مىغ القبم  والبعد  لست

( طالبىة لمدراسىة ا سىتظ عية 50باإلضالة إل  متسؾطة طىددها )( طالبة مؽ متتس  البحث , 877قؾم ا )
باحطىىة أن إلتىى  يؾصىىم  الي ىىا ال أهىىؼ الشتىىامجلحدىىاب معىىامما الرىىدق والطبىىات لىى دوات قيىىد البحىىث وأشىىارت 

البرمىىامج التعمسىى  ب سىىتخدام اسىىتراييتية سىىؾم ل ىىا يىى اير إبتىىا   طمىى  يحدىىيؽ التحرىىيل السعرلىى  محىىؾ مقىىرر 
السشىىىاهج لىىىى  التربيىىىىة الرياضىىىىية لظالبىىىىات الفرقىىىىة الطاميىىىىة ب ميىىىىة التربيىىىىة الرياضىىىىية لمبشىىىىات الزقىىىىازيق و يفاطىىىىل 

 ىيؽ السىتعمؼ وقدريىة طمى  يي بىة راجعىة مىتج طشىة الظالبات م   رمامج التعميسا إبتاد مذار ة لعالىة وةبتا يىة 
يحدؽ ممحؾف ل  السدتؾى ويؾجىد لىروق د لىة إحرىاميا  ىيؽ القياسىات القبميىة والبعدبىة لمستسؾطىة التتريبيىة 

 .  باستخدام استراييتية لا التفكير اإل تكارى لمظالبات ل  مقرر السشاهج ل  التربية الرياضية.
ي ىىة التىىدريس طمىى  اإلهتسىىام  تعمىىيؼ التفكيىىر  ؾصىىف  مذىىاط  طقميىى  بدىىاطد  تذىىتي  أطزىىاء ه ةويؾصىى  الباحطىى

طمى  إمتقىال الىتعمؼ إلىىا حيىز التظبيىق والحيىاة العسميىىة وأن يتزىسؽ مقىرر السشىاهج لىى  التربيىة الرياضىية طمىى  
مسىىاذج مىىؽ الىىدروس يىىتؼ يرىىسيس ا ولىىق اسىىتراييتية سىىؾم  لتكىىؾن بسطابىىة مرشىىدال لمقيىىام  تظبيىىق دروس أخىىرى 

ورة طقد الشدوات والدورات التدربية لمسعمسيؽ والسذرليؽ لا متال السشاهج وطرق التدريس  برفة طامة وضر 
والسشىىاهج لىىى  التربيىىىة الرياضىىية برىىىفة خاصىىىة لمتعىىىرف طمىى   ي يىىىة يؾعيىىىف اسىىتراييتية سىىىؾم  لىىىا طسميتىىىا 

 ة األخرى.السقررات الشغري يدريس استراييتية سؾم  لا باستخدام التعميؼ والتعمؼ.وا هتسام
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Abstract 

The effectiveness of the SOWM strategy on developing innovative thinking 

and cognitive achievement for the curriculum course in physical education 

among female students of the Faculty of Physical Education for Girls, 

Zagazig University 

Dr. Esraa Osama Mohamed Khalil 
The researcher conducted a study entitled “The effectiveness of the som 

strategy on the development of innovative thinking and cognitive achievement 

of the curriculum course in physical education among female students of the 

Faculty of Physical Education for Girls, Zagazig University The research aims 

to identify the effectiveness of the Som strategy on developing innovative 

thinking and cognitive achievement for the curriculum course in physical 

education for second year students at the Faculty of Physical Education for 

Girls - Zagazig University. The researcher chose the research sample by 

intentional method, and its population reached (877 A student from the research 

community, in addition to a group of (50) students for the exploratory study to 

calculate the validity and reliability coefficients of the tools under research. The 

second in the Faculty of Physical Education for Girls in Zagazig and the 

interaction of students with the educational program Finding an effective and 

positive participation between the learner and his ability to feed back resulted in 

a noticeable improvement in the level and there are statistically significant 

differences between the pre and post measurements of the experimental group 

using a strategy in the innovative thinking of the students in the curriculum 

decision in physical education . 

The researcher recommends encouraging faculty members to pay attention to 

teaching thinking as a mental activity that helps move learning into application 

and practical life, and that the curriculum in physical education includes 

samples of lessons designed according to the SUM strategy to serve as a guide 

to implement other lessons and the necessity of holding seminars and training 

courses For teachers and supervisors in the field of curricula and teaching 

methods in general and curricula in physical education in particular to know 

how to employ the SUM strategy in the teaching and learning processes. Pay 

attention to using the SUM strategy in teaching other theoretical courses 


