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  االساسيةالمهارات  بعض على تعلم  KWL تراتيجيةساستخدام اتأثير  
 فى كرة اليد 

 حمد محمد السيد القطالدكتور/ أ
 د عبدهللا عبدالمرضي الدكتور/ محم

 الدكتور/ واصل محمد عاطف
 حسن قاسمالدكتور/ ياسر محمد 

 سليمان الباحث/ أحمد أمين إبراهيم
 
 خص البحث:مل

على تعلم بعض المهارات  KWLتأثير استخدام استراتيجية يهدف البحث الى التعرف على 
 . االساسية فى كرة اليد 

الباحث       إستخدم  بإستخدام    كما  التجريبى  إحداهما  المنهج  لمجموعتين  التجريبى  التصميم 
 البعدى( وذلك لمناسبته لطبيعة هذا البحث . –تجريبية وااّلخرى ضابطة بإستخدام القياس )القبلى  

وقد تم اختيار مجتمع البحث بالطريقه العمديه والذي يتمثل في العبي اكاديمية كرة اليد بمركز 
( مواليد  دملوا  وعددهم )2010شباب   ، بالطريقة    ( العب 80(  األساسية  البحث  عينة  اختيار  تم   ,

( ،  2010العشوائية من داخل مجتمع البحث من العبي اكاديمية كرة اليد بمركز شباب دملوا مواليد )
( من تعداد مجتمع البحث ، علي ان ال يكونوا قد اشتركوا  %62.50( العب بما يمثل )50وعددهم )

تقسيم   تم  وقد   ، االستطالعية  التجربة  ضابطة  في  أحداهما  مجموعتين  إلي  األساسية  البحث  عينة 
 واالخري تجريبية كالتالي : 

 ( %31.25( العب بما يمثل )25المجموعة الضابطة: ) -1
 ( يوضح ذلك .3(, وجدول )%31.25( العب بما يمثل )25المجموعة التجريبية: ) -2

 اإلستخالصات والتوصيات 
 أواًل :اإلستخالصات:

استراتيجية   • بإستخدام  المقترح  التدريبى  المتغيرات   KWLالبرنامج  بعض  على  ايجابى  تأثير  له 
 التصويب ( فى كرة اليد  –التنطيط  –المهارية )التمرير 
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 مقدمة ومشكلة البحث: 
علمي يكاد يكون ثوريًا في كثير من جنباتة ويؤثر في  يتميز العصر الذي نعيش فية بدافع          

وأفكار   جديدة  اتجاهات  من  عليه  يطرأ  وما  تطويره  فى  السريعة  بالحركة  ويتصف  بالغا  تأثيرًا  كيانه 
 حديثة في أهدافه وأسلوب إنتاجه .

)يشير          مصطفى  ببناء    م(2000عبدالسالم  تهتم  هادفة  إيجابية  الحديث عملية  التدريس  أن 
التدريس  أما   , ووجدانيًا  فكريًا وجسميًا  والمتكامل  الصالح  اإلنسان  بناء  وتقدمه عن طريق  المجتمع 
المعلم   مايريده  أو  المنهج  لمادة  المتعلمين  بتعليم  تهتم  إجتماعية  فهو بصفة عامة عملية   , التقليدى 

والتد   , المجتمع  وعلى  عليهم  أثره  أو  التعلم  هذا  فاعليه  من  التحقق  دون  عملية  نفسه  الحديث  ريس 
وحاجاته   ومسئولياته  قدراته  حسب  كل  والمتعلم  المعلم  فيها  يسهم  نشطة  تعاونية  بنائية  إجتماعية 

 ( 19:   6)الشخصية .
ومما ال شك فيه أن هذه التغيرات والتطورات العلمية قد أثرت وماتزال على العملية التعليمية          

أن اليوم  التعليمية  األنظمة  على  فاصبح  من    ,  والمتفجر  الهائل  الكم  هذا  بّاخر  أو  بشكل  تواجه 
المعارف والحقائق والمعلومات وأن تعيد النظر مرات ومرات فى مناهجها وطرائق تدريسها , ووسائلها  
لمواجهة  يؤهلها  بما  متكامل مستمر  إطار شامل  فى  العلمية  وأنشطتها  التقويمية  وأساليبها  التعليمية 

 ( 11:   5)لعالم المتغير .الجديد والمتطور فى هذا ا
)ويشير          عزيز  ان استراتيجيات التدريس القائمة على البناء المعرفى تستند    م(2006مجدى 

  ، السابقة  وخبراته  المتعلم  يتعلمه  ما  بين  الموجودة  الروابط  على  تشدد  التى  المعرفة  نظريات  الى 
التعلم أكثر فاعلية اذا ما شعر  العقلية فى ادراك تلك الروابط وتنظميمها ، وبالتالى يكون  ومهاراته 

 ( 29:  9)انه ذو معنى .المتعلم بذاته و 
أجل         من  الملحة  األمور  من  أصبحت  التدريس  استراتيجيات  فى  والتحديث  التجديد  عملية  و 

االستراتيجيات  تلك  أشهر  من   ، والتعليمية  التربوية  النظم  ودور  التغير  سرعة  بين  التوازن  احداث 
  . K W Lطريقة 

 وتعرف االستراتيجيه  -1
الذاتي هي استراتيجية تعلم واسعة االستخدام ، وهي أحدى استراتيجيات  الجدول    K W Lاستراتيجية  

ما وراء المعرفة التي تفيد التدريس وتنمي الفهم ، وتهدف إلى تنشيط معرفة الطالب الذاتي ، وجعلها  
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نقطة انطالق، أو محور ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة الواردة من أجل تطوير تفكير الطالب في  
 لتعلم ، وهذا التطوير يتمثل في خريطة النص أو تلخيص المعلومات أثناء ا

 ( إلى :K W Lويشير مصطلح )
1. K     كلمة على  خطوة ?What we know about the subject (Know): للداللة  وهي 

وبيانات  معلومات  من  الموضوع  عن  يعرفونه  ما  استدعاء  على  الطالب  لمساعدة  استطالعية 
 .سابقة

2.   W للداللة على كلمة   :(Want) What we want to find out?   وفي هذه الخطوة يزيد
المعلم من دافعية الطالب، ويساعدهم على تقرير وتحديد ما يرغبون في تعلمه، باإلضافة إلى  

 .تحديد ما يبحثون عنه، ويرغبون في اكتشافه
3.  L كلمة على  مدى     ?What we learned (Learn): للداللة  لبيان  تقويمي؛  سؤال  وهو 

تعلموه   ما  تعيين  على  الطالب  مساعدة  ويستهدف  السابقتين،  الخطوتين  في  سبق  مم  اإلفادة 
 (13:  3).بالفعل عن هذا الموضوع 

تى  ان ما وراء المعرفة يعنى قدرة المتعلم على التخطيط والوعى بالخطوات واالستراتيجيات ال       
يتخذها لحل المشكالت ، وكذلك اهتمام المتعلم بمعرفة كيف يفكر ويتعلم ألن ما وراء المعرفة هو  

 ( 21: 2عمليات المعرفية والوعى بالفهم .)المعرفة بكيفية عمل ال
) ويشير          العيان  استراتيجية    م(2005فهد  تعلم    K W Lأن  استراتيجية  الذاتي هي  الجدول 

 ، الفهم  وتنمي  التدريس  تفيد  التي  المعرفة  وراء  ما  استراتيجيات  أحدى  وهي   ، االستخدام  واسعة 
لربطها  ارتكاز  محور  أو  انطالق،  نقطة  وجعلها   ، الذاتي  الطالب  معرفة  تنشيط  إلى  وتهدف 

أثناء التعلم ، وهذا التطوير يتمثل في    بالمعلومات الجديدة الواردة من أجل تطوير تفكير الطالب في
   (37:  7)خريطة النص أو تلخيص المعلومات."

الربيعي)ويشير         إجرائية    م( 2011محمود  خطوات  صورة  في  االستراتيجية  تصمم   " أن  إلى 
جزئيات   على  تحتوي  خطوة  وكل  تنفيذها،  عند  بالمرونة  تتسم  كي  بدائل،  خطوة  لكل  يكون  بحيث 

ة ومتتابعة لتحقيق األهداف المرجوة ، وذلك يتطلب من المعلم عند تنفيذ استراتيجية  تفصيلية منتظم 
على  والتعرف  الفردية  الفروق  وفهم  المتعلمين  طبيعة  ذلك  في  مراعيًا  المنظم  التخطيط  التدريس 

 (27:   12)مكونات التدريس .
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نها نقطة اإلنطالق التى  على المعرفة السابقة لدى المتعلمين أل   K W Lوتستند إستراتيجية         
يقوم عليها التعلم الجديد , كما تساعد المتعلمين فى معرفة أهمية المعلومات السابقة ومدى إرتباطها 
المنظمة  الخطوات  من  مجموعة  وتتضمن   , الجديد  التعلم  فى  توظيفها  وكيفية  الجديدة  بالمعلومات 

ل هذه الخطوات فى جدول من ثالثة أعمدة  الموجهة يحددها المتعلم لحدوث تعلم جديد وفعال , وتتمث
 ( 90:  14.)األول ماذا أعرف ؟ , الثانى ماذا أريد أن أتعلم ؟ , الثالث : ماذا تعلمت ؟ 

 ثانيًا: مشكلة البحث  
 ورياضة كرة اليد من الرياضات التي تحتاج إلىى إتبىاع أحىدث أسىاليب التكنولوجيىا التىي تسىاعد        

خىالل تعلىم المهىارات األساسىية وتجعلىه أكثىر ايجابيىة  تقابلىهفي التغلب على الصىعوبات التىي   الب الط
وقىىدرة علىىى اتخىىاذ القىىرارات وكىىل ذلىىك نجىىده فىىي إسىىتخدام كىىال مىىن الحاسىىب ا لىىى واإلنترنىىت فىىي تعلىىم 
مهىىىارات اللعبىىىة حيىىىث أن هىىىذه البىىىرامج تراعىىىى الفىىىروق الفرديىىىة بىىىين الطىىىالب وكىىىذلك تراعىىىى القىىىدرات 

لمختلفة للطىالب حيىث أنهىا تناسىب كىل مىن الطالىب العىادي والطالىب المتميىز. ومىن ثىم يىرى الباحىث ا
فىي منظمة ضرورة االستفادة من اإلمكانات التي تتيحها تكنولوجيا التعليم واستخدامها بطريقة منهجية 
ساسىىية فىىي تصىىميم بيئىىات تعليميىىة مختلفىىة وفعالىىة فىىي الىىتعلم الحركىىي بصىىفة عامىىة وتعلىىم المهىىارات األ

 رياضة كرة اليد بصفة خاصة . 
فقىد الحىو وجىود ،  العملية كمدرب لكرة اليد كمعلم تربيه بدنية وخبرته   ومن خالل خبرة الباحث  

مشكلة لىدى بعىض التالميىذ تتمثىل فىي تىداخل طىرق األداء الفنىي لىبعض المهىارات فىي بعىض األلعىاب 
طيط الكرة في كرة اليد وكرة السلة ( على الرغم من الرياضية ونذكر منها على سبيل المثال ) مهارة تن

االختالف الجوهري بين طريقتي األداء وذلىك نتيجىة كثىرة المهىارات المقىررة علىى الطىالب فىي مختلىف 
األلعىىىاب الجماعيىىىة وتشىىىابهها إلىىىى حىىىد مىىىا مىىىن حيىىىث الخطىىىوات الفنيىىىة ، ممىىىا أدى إلىىىى تشىىىتت أذهىىىان 

ألداء وما يترتب عليه مىن ضىعف فىي المسىتوى المهىارى خىالل التالميذ وبالتالي كثرة األخطاء خالل ا
 عملية تعلم المهارات األساسية في كرة اليد .

يهتمىىىون بالجانىىىب باالكاديميىىىه كمىىىا الحىىىو الباحىىىث أيضىىىا أن معظىىىم القىىىائمين بعمليىىىة التىىىدريس 
ن المهىىارى ويتركىىون الجانىىب المعرفىىى دون تركيىىز أو تخصىىيص الوقىىت الكىىافي لىىه ، ومىىن المعىىروف إ

الجانىىىىب المعرفىىىىى مىىىىن الجوانىىىىب التعليميىىىىة التىىىىي يجىىىىب أن يتعلمهىىىىا الطالىىىىب بجانىىىىب الىىىىتعلم للمهىىىىارات 
األساسية وذلك يضيف عبئا زائدا على الطالب حيث أن القىائمين بعمليىة التىدريس ال يعطىون للجانىب 
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ي يجىىىدها النظىىىري للمهىىىارات إهتمامىىىا كافيىىىا مثىىىل الجانىىىب التطبيقىىىي للمهىىىارات وكىىىذلك مىىىواد القىىىانون التىىى
 الفهم نظرا لضعف مستوى الطالب مهاريا فى رياضة كرة اليد . الطالب غريبة وصعبة

فىىىى تعلىىىم مهىىىارات كىىىرة اليىىىد بىىىدرس التربيىىىة  لتقليديىىىة المتبعىىىة إن الطريقىىىة ا الباحثثثثوقىىىد الحىىىو       
الرياضية تعتمد على مصدر واحد وهىو المىدرس والىذى يقىوم بالشىرح مىن جانبىة يتبعىة عىر  للنمىوذج 

هىىذا الىىى جانىىب الزيىىادة العدديىىة للتالميىىذ  اسىىتراتيجيات التىىدريس الحديثىىهوهىىذا اليىىتالءم مىىع التطىىور فىىى 
دة التبىىاين فىىى الفىىروق الفرديىىة بىىين التالميىىذ ممىىا يزيىىد اثنىىاء الحصىىة ومىىا يتبىىع ذلىىك بالضىىرورة مىىن زيىىا

العىىبء الواقىىىع علىىىى المىىىدرس واحتياجىىىة الىىىى جهىىىد اكثىىىرلتعليم المهىىىارات وتبسىىىيطها بحيىىىث يسىىىهل ادراك 
للوصىىول بهىىا الىىى االداء المتكامىىل االمثىىل والصىىحيح للمهىىارة ،  مراحلهىىا فىىى محاولىىة التقىىان كىىل مرحلىىة

. علىى تعلىم بعىض   L.W.Kورت فىي محاولىة اسىتخدام اسىتراتيجيةومن هنا جىاءت فكىرة البحىث و تبلى
 المهارات األساسية والتحصيل المعرفي فى كرة اليد 

 ثالثًا: هدف البحث :
استراتيجية  التعرف على          استخدام  االساسية فى كرة    KWLتأثير  المهارات  تعلم بعض  على 
 .اليد 

 رابعًا: فروض البحث :
احصائيه بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدى  للمجموعة التجريبية  توجد فروق داله   .1

 ( في كرة اليد لصالح القياس البعدى . التصويب  –التمرير  في تعلم  )
توجد فروق داله احصائيه بين متوسطات درجات  القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة   .2

 لصالح القياس البعدى .    ( في كرة اليد التصويب  -التمرير  في تعلم )
التجريبية   .3 للمجموعتين  البعديين  القياسين  درجات  متوسطات  بين  احصائيه  داله  فروق  توجد 

 ( في كرة اليد  ولصالح المجموعة التجريبية. التصويب  -التمرير  والضابطة في تعلم )
 خامسًا: مصطلحات البحث :

 :  KWLاستراتيجية 
االستخدام  استراتيجية  هى          نقطة  واسعه  لجعلها  السابقة  الطالب  معرفة  تنشيط  الى  تهدف   ,

 (20:  8)ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة التى يتعلمها .
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 : العربية الدراسات المرجعية
 ( 1جدول )

 

  

 أهم النتائج العينة المنهج الهدف عنوان الدراسة  اسم الباحث م
محسن محمد   1

 محمد  
 م(2021)

(10) 

فاعلية التدريس 
باستراتيجية  

الجدول الذاتي )  
KWL   على)

التحصيل المعرفى  
واالتجاه نحو 
مقرر التربية 

الرياضية المقارنة  
لطالب الفرقة  

الثالثة بكلية التربية  
الرياضية للبنين  

جامعة 
 اإلسكندرية. 

التعرف على  
فاعلية التدريس 
باستراتيجية  
الجدول الذاتي  

KWL   على
  التحصيل المعرفى
واالتجاه نحو مقرر 
التربية الرياضية  
المقارنة لطالب 
الفرقة الثالثة بکلية  
التربية الرياضية  
للبنين جامعة 
 اإلسکندرية 

( طالب  60) التجريبى 
من طالب 
الفرقة الثالثة  
بکلية التربية 
الرياضية  
 للبنين

تحسن مستوى التحصيل المعرفى واالتجاه نحو 
المقارنة للمجموعة  مقرر التربية الرياضية 

التجريبية عن المجموعة الضابطة خالل  
القياسات البعدية نتيجة تأثير إستخدام  

( للمجموعة التجريبية ، KWLاستراتيجية )
حققت المجموعة الضابطة تحسنا فى  

التحصيل المعرفى واالتجاه نحو مقرر التربية 
الرياضية المقارنة قيد البحث نتيجة تأثير 

لمحاضرة ، کما أظهرت إستخدام طريقة ا
المجموعة التجريبية تفوقًا ملحوظًا على  
المجموعة الضابطة فى نسبة التحسن بين 

القياسين القبلى والبعدى فى التحصيل المعرفى  
واالتجاه نحو مقرر التربية الرياضية المقارنة  

 (KWLنتيجة الستخدام استراتيجية )
ياسمين عبدالحميد   2

 م(2020أحمد )
(13) 

تأثير استراتيجية  
K.W.L  .

التعليمية في 
إكساب مفاهيم  
أبعاد الحركة  
 وتنمية مستوى 
أداء جملة البار  

 في الباليه 

تأثير  التعرف على 
استراتيجية 

K.W.L التعليمية .
مفاهيم  إكساب  في 
الحركة   أبعاد 
وتنمية مستوى أداء  
في   البار  جملة 

 الباليه . 

المقترح بإستخدام استراتيجية  طالبة   410 التجريبى  التعليمى  البرنامج 
K.W.L التعليمية ساهم بطريقة إيجابية على .

الحركة   وأبعاد  جوانب  مفاهيم  وإدراك  إكتساب 
الجسمى   الوعى  الوعى    –)مفاهيم  مفاهيم 
الجهد   مفاهيم  العالقات(   –المكانى  مفاهيم 

ورفع   الباليه  فى  المهارات  ببعض  المرتبطة 
االداء   فى  مستوى  البحث  قيد  البار  لجملة 

 الباليه لطالبات المجموعة التجريبية .
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 ( 1تابع جدول )

 أهم النتائج العينة المنهج الهدف عنوان الدراسة  اسم الباحث م
أحمد عوض  3

 هللا
 م(2020) 

(1) 

تأثير استخدام  
استراتيجية 

(K.W.L  على )
تحسين بعض  

المهارات الحركية  
و التحصيل   

المعرفى  بدرس   
التربية  الرياضية   
لطالب  المرحلة  
 الثانوية.  

استخدام    تأثير  عل   التعرف 
( ( على تحسين K.W.Lاستراتيجية 

و  الحركية   المهارات  بعض 
التحصيل  المعرفى  بدرس  التربية  
المرحلة   لطالب   الرياضية  

 الثانوية.  

تالميذ الصف   التجريبى 
 االول الثانوى  

والت    التجريبية  المجموعة  تفوق 
استراتيجية   فى     K W Lاستخدمت 

مهارات  وبعض  المعرفى   التحصيل 
على القوى  المجموعة    العاب 

الطريقة ا استخدمت  والتى   لضابطة 
 التقليدية )الشرح والعر ( . 

محمد   4
عبدالسالم 

عالم 
 م(2019)

(11) 

تأثير استخدام 
إستراتيجية 

(K.W.L  على )
مستوى التحصيل  
المعرفى لدى  

طالب كلية التربية 
  –الرياضية 

 جامعة بنها  

استخدام   تأثير  على  التعرف 
( على مستوى  K.W.Lإستراتيجية   )

التحصيل المعرفى لدى طالب كلية  
 جامعة بنها . –التربية الرياضية 

( طالب  60) التجريبى 
من الفرقة  
الرابعة شعبة 
 تدريب رياضى 

إستر  فى  K.W.L)اتيجية  فاعلية   )
طبيعة  لمقرر  المعرفى  التحصيل 
وأسس المهارات الحركية لطالب كلية 
االرابعة(   الرياضية)الفرقة   –التربية 

 جامعة بنها . 
التى   التجريبية  المجموعة  تفوق 

( K.W.L)إستراتيجية  استخدمت  
التى   الضابطة  المجموعة  على 
فى   التقليدية  المجموعة  استخدمت 

ال التحصيل  لمقرر  مستوى  معرفى 
قيد   الحركية  المهارات  وأسس  طبيعة 

 البحث .
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 الدراسات المرجعية األجنبية:

 ( 2جدول )

اسم  م
 أهم النتائج العينة  المنهج الهدف عنوان الدراسة الباحث 

 توكس    1
Tock,

s 
(2008

 م(
(15 ) 

أثر استخدام  
 استراتيجية

(K.W.L وتدوين )
المالحظات على  
االتجاه نحو  
التحصيل  

األكاديمي في 
مقررات العلوم 
 والتكنولوجيا

التعىىىىىىىىىىىرف علىىىىىىىىىىىى أثىىىىىىىىىىىر 
اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتخدام 

( K.W.Lاسىىىىىىىىىىىىىىتراتيجية)
وتىىىىىىىىىىدوين المالحظىىىىىىىىىىىات 
علىىىىىىىىىىى االتجىىىىىىىىىىاه نحىىىىىىىىىىو 
التحصيل األكاديمي في 
مقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىررات العلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم 

 والتكنولوجيا

  121 التجريبى 
طالب 
من 

الصف  
الخامس 
 االبتدائى 

استخدام   فاعلية 
و  K.W.Lاستراتيجية) تدوين  ( 

نحو  االتجاه  على  المالحظات 
في   األكاديمى  التحصيل 

 مقررات العلوم والتكنولوجيا .

 أهم النتائج العينة المنهج الهدف عنوان الدراسة  اسم الباحث م
الشريف محمد   5

احمد 
 م(2019)

(4) 

فاعلية إستراتيجية  
جدول التعلم  

(K_W_L  على )
التحصيل المعرفى  
ومستوى اداء  
بعض المهارات  
الهجومية فى كرة 

 اليد   

إستراتيجية جدول  اثر  على  التعرف 
 ( على :  K_W_Lالتعلم )

كرة   رياضة  فى  المعرفى  التحصيل 
التربية  كلية  طالب  لدى  اليد 

 الرياضية بقنا.
المهارات  بعض  أداء  مستوى 
الكرباجى   )التمرير    –الهجومية 

عاليًا   –التنطيط   بالوثب  التصويب 
فى    –  ) السقوط  من  التصويب 

لدى   اليد  كرة  رياضة  فى  رياضة 
 طالب كلية التربية الرياضية بقنا .

( طالبًا  124) التجريبى 
من البنين من  
طالب الفرقة  

 الثالثة 

بإستخدام   التعليمية  الوحدات 
( التعلم  جدول  ( K_W_Lإستراتيجية 

التحصيل   على  فعااًل  تأثيرًا  لها 
بعض ا اداء  ومستوى  لمعرفى 

 المهارات الهجومية فى كرة اليد  .
 



 
 

   التربية البدنية وعلوم الرياضة  مجلة - الرياضية التربية   كلية  - بنها جامعة                                      
 

 ( 117م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

سيربونام  2
 ,

 تايركهام  
Siribu
nam  
&  

Tayrk
ham 

(2009
 م(

(16 ) 

أثر استخدام دورة  
 التعلم واستراتيجية

(K.W.L  في )
تنمية التفكير 
التحليلي  

والتحصيل العلمي  
واالتجاه نحو تعلم 
الكيمياء في 

مقاطعة مهاسار  
 أكام بتايلند 

التعىىىىىىىىىىىرف علىىىىىىىىىىىى أثىىىىىىىىىىىر 
اسىىىىىىىىىىىتخدام دورة الىىىىىىىىىىىتعلم 

( K.W.Lواسىىىىىىتراتيجية )
فىىىىىىىىىىىي تنميىىىىىىىىىىىة التفكيىىىىىىىىىىىر 
التحليلىىىىىىىىىىىي والتحصىىىىىىىىىىىيل 
العلمىىىىىىي واالتجىىىىىىاه نحىىىىىىو 
تعلىىىىىىىىىىىم الكيميىىىىىىىىىىىاء فىىىىىىىىىىىي 
مقاطعىىىىىة مهاسىىىىىار أكىىىىىام 

 بتايلند

  154 التجريبى 
 طالب 

داللة   ذات  فروق  وجود 
التح التفكير  فى  ليلى إحصائية 

الطالب  بين  العلمى  والتحصيل 
لصالح المجموعتين التجريبيتين  
هاتين   اتجاهات  وكانت 
مقارنة   مرتفعة  المجموعتين 

 بالمجموعة الضابطة . 

 إجراءات البحث : 
الباحث       تجريبية    إستخدم  إحداهما  لمجموعتين  التجريبى  التصميم  بإستخدام  التجريبى  المنهج 

 البعدى( وذلك لمناسبته لطبيعة هذا البحث . –بإستخدام القياس )القبلى وااّلخرى ضابطة  
 مجتمع وعينة البحث: 

وقد تم اختيار مجتمع البحث بالطريقه العمديه والذي يتمثل في العبي اكاديمية كرة اليد بمركز      
( مواليد  دملوا  وعددهم )2010شباب   ، ب80(  األساسية  البحث  عينة  اختيار  تم   , الطريقة  ( العب 

( ،  2010العشوائية من داخل مجتمع البحث من العبي اكاديمية كرة اليد بمركز شباب دملوا مواليد )
( من تعداد مجتمع البحث ، علي ان ال يكونوا قد اشتركوا  %62.50( العب بما يمثل )50وعددهم )

أ مجموعتين  إلي  األساسية  البحث  عينة  تقسيم  تم  وقد   ، االستطالعية  التجربة  ضابطة  في  حداهما 
 واالخري تجريبية كالتالي : 

 
 ( %31.25( العب بما يمثل )25المجموعة الضابطة: ) -1
 ( يوضح ذلك .3, وجدول )( %31.25( العب بما يمثل )25المجموعة التجريبية: ) -2
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 ( 3جدول )
 مجتمع وعينة البحث 

 أجمالي البيان
 المجتمع 

 عينة الدراسة 

 العينة 
 االستطالعية 

 العينة االساسية 
 اجمالي
المجموعة   العينة 

 الضابطة
المجموعة  
 المجموع التجريبية  

 70 50 25 25 20 80 العدد 
 87.50 62.50 31.25 31.25 25.00 100.00 النسبة المئوية 

 أسباب اختيار العينة : 
 لالنتظام في التدريب.  الالعبيناستعداد جميع  •
وتوافر   • االتصال  القياسات سهولة  في  الباحث  لمساعدة  النادي  داخل  الزمالء  من  المساعدين 

 المتعلقة بعينة البحث , وتفهمهم طبيعة اجراء القياسات .
 بالتميز ويسعي دائمًا للتطوير. اكاديمية  تمتع ت •
علي تطبيق إجراءات البحث وأهمية  (اكاديميه الموهبين بمركز شباب دملو)اكاديمية  موافقة إدارة   •

بتذليل  النادي   الموضوع للدراسة واالستفادة منها في مجاالت أنشطة رياضية ّاخري , كما قام 
 كافة الصعاب وتوفير كافة اإلمكانات الالزمة .  

 التوصيف اإلحصائى لمجتمع وعينة البحث :
 تجانس مجتمع البحث في متغيرات النمو  

(  70االستطالعية( والبالغ عددهم )  –حث بإيجاد التجانس لعينة البحث )االساسية وقد قام البا       
، كما يتضح  العب وذلك في المتغيرات قيد البحث وذلك للتأكد من وقوعها تحت المنحني االعتدالي  

  ( يوضح ذلك .4الجدول)في 
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 ( 4جدول)
ن =   االساسية( في المتغيرات قيد البحث –التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث )االستطالعية  

70 

 وحدة المتغيرات
 االنحراف  الوسيط المتوسط  القياس

 االلتواء  المعياري 

مو 
الن

 

 1.051- 0.448 12.000 11.729 سنة  السن 
 0.475- 1.985 145.000 145.029 سم الطول
 0.330- 1.947 45.000 44.486 كجم الوزن 
 0.190 2.850 47.000 47.286 درجة الذكاء 

نية 
لبد

ا
 

 0.053- 0.665 8.155 8.145 ثانية  م في منحنى 22عدو 
 0.095 0.804 5.000 4.857 سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف 
 0.041- 0.513 6.280 6.272 ثانية  الجري الزجزاجى بطريقة "بارو"

 0.952- 1.486 11.000 10.229 درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة
 0.094 5.519 129.000 129.271 سم الوثب العريض من الثبات

 0.085 0.746 5.670 5.730 سم جم ألقصى مسافة 800رمى كرة طبية

رية 
مها

ال
 

التمرير واالستالم السليم على الحائط لمدة  
 0.011 1.501 16.000 15.514 عدد ثانية 30

 0.312 0.955 1.000 1.243 درجة التصويب بالوثب عاليا على هدف محدد 
( فىىىي 3( أن معامىىىل االلتىىىواء ألفىىىراد عينىىىة البحىىىث قىىىد انحصىىىر بىىىين ) 4يتضىىىح مىىىن جىىىدول )

،  1.051-متغيىىرات النمىىو والعمىىر التىىدريبي قيىىد البحىىث حيىىث تراوحىىت قيمىىة معامىىل األلتىىواء مىىا بىىين )
 المتغيرات وتجانس عينة البحث .( ، مما يدل على اعتدالية توزيع قياساتهم في هذه 0.312

 وسائل جمع البيانات :
 استطالع ّاراء الخبراء : 

 (4استمارة إستطالع رّاي الخبراء حول أهم اإلختبارات البدنية المستخدمة قيد البحث.مرفق) -
 ( 6إستمارة إستطالع الخبراء حول اهم اإلختبارات المهارية المستخدمة قيد البحث. مرفق) -
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 ( 9المقترح. مرفق) التدريبيإستمارة إستطالع راي الخبراء حول اإلطار الزمنى للبرنامج  -
 ( 8:مرفق )الالعبين  استمارة تسجيل البيانات  -

 األجهزة واألدوات المستخدمة :
 جهاز ريستاميتر لقياس الطول )سم( -
 ميزان طبي لقياس الوزن )كجم(  -
 شريط قياس االطوال )سم( -
 أقماع بالستيك .  -
 ساعة إيقاف .  -
 مسطرة مدرجة لقياس المرونة . -
 كرات يد . -
 كرات طبية .  -
 صافرة .  -
 ملعب كرة يد . -
 طباشير .  -

 ( 4مرفق )اإلختبارات المستخدمة قيد البحث :
باإلطالع على الدراسات المرجعية والمراجع العلمية المتخصصة بهدف تحديد أهم    قام الباحث        

اإلختبارات البدنية الخاصة بمهارات كرة اليد , ثم قامت الباحثة بوضعها فى إستمارة لعرضها على 
طة  ( , لتحديد أفضلها فى قياس القدرات البدنية المرتب1كرة اليد مرفق )تدريب  ( خبراء فى مجال 10)
 (  يوضح ذلك5البحث , وجدول )ب
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 ( 5جدول )
 نتائج إستطالع آلراء الخبراء حول أهم اإلختبارات التى تقيس 

 القدرات البدنية الخاصة بمهارات كرة اليد قيد البحث
 10ن=

القدرات   م
عدد ّاراء  اإلختبارات  البدنية 

اإلختبارات البدنية   النسبة المئوية  اإلتفاق 
 المختارة 

1 
 السرعة 
 اإلنتقالية 

% 60 6 م( فى خط مستقيم 22عدو )   

  % 50 5 م( فى خط مستقيم 30عدو )

 √ % 90 9 م( فى منحنى 22عدو )

2 
القوة المميزة 

بالسرعة 
 للرجلين 

  % 70 7 الوثب العمودى من الثبات لسارجنت 
 √ % 100 10 الوثب العريض من الثبات 

  % 80 8 إختبار الوثبات المتتالية 

3 
القوة المميزة 

بالسرعة 
 للذراعين 

جم ألقصى   800رمى كرة طبية 
 مسافة 

9 90 % √ 
  % 70 7 رمى كرة يد بالوثب ألقصى مسافة 

  % 60 6 كجم  3دفع كرة طبية  

 المرونثثثثة  4
 √ % 90 9 ثنى الجذع أماماً أسفل من الوقوف 

  % 70 7 مرونة المنكبين 

الجلوس ثنى الجذع أماماً أسفل من 
 طول 

8 80 %  

 الدقة 5
 √ % 100 10 التصويب على المستطيالت المتداخلة

  % 70 7 التصويب على الدوائر المتداخلة
 التصويب على المربعات المتداخلة

  
7 70 %  

 الرشاقة  6
  % 80 8 ثوانى  10الخطوات الجانبية فى 

  % 60 6 التحرك األمامى والخلفى بميل 

 √ % 90 9 الزجزاجى بطريقة بارو الجرى 

( نتائج إستطالع رّاى الخبراء حول أهم اإلختبارات التى تقيس القدرات 5يتضح من جدول )       
الخاص الباحث البدنية  إرتضى  البحث, حيث  قيد  اليد  وال  ة بكرة  الخبراء  باإلختبارات والسادة  مشرفين 
 .  فأكثر %90الحاصة على  
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 (7المهارية : مرفق )اإلختبارات 
الباحث        المهارات   قام  تلك  تقيس  التى  اإلختبارات  أهم  تحديد  بهدف  الخبراء  رّاى  بإستطالع 

 ( يوضح ذلك . 6الهجومية فى كرة اليد قيد البحث , وجدول )
 

 ( 6جدول )
 نتائج إستطالع آلراء الخبراء حول أهم اإلختبارات الخاصة بالمهارات الهجومية فى  كرة 

                                                  اليد قيد البحث                               
 10ن=

 م
المهارات  
 الهجومية 

 اإلختبارات المهارية 
عدد اّراء  

 اإلتفاق 
 النسبة  
 المئوية 

اإلختبارات  
 المهارية المختارة 

1 
التمرير  
 والستالم

 √ % 100 10 الحائط  لمدة سرعة تمرير الكرة على 

تمرير واستالم من مستوى عالي من  
 م   3مسافة  

6 60 %  

  % 50 5 التمرير من الجرى ذهاب وعودة 

 التصويب  2

  % 70 7 دقة التصويب على المرمى 

 التصويب على المستطيالت 
 المتداخلة  

5 50 %  

 التصويب بالوثب على هدف محدد 
 60  x 60  سم 

9 90 % √ 

       ( جدول  من  الخاصة  6يتضح  المهارية  اإلختبارات  أهم  حول  الخبراء  رّاى  إستطالع  نتائج   )
إرتض  حيث   , البحث  قيد  الهجومية  الباحث بالمهارات  باإلختبارات   ى  والمشرفين  الخبراء  والسادة 

 فأكثر.  %90  الحاصة على 
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 البحث :المعامالت العلمية لإلختبارات البدنية والمهارية قيد 
 صدق اإلختبارات البدنية والمهارية قيد البحث .  

 (  7جدول)
 في االختبارات البدنية  )األعلى واألدنى(داللة الفروق بين المجموعتين 

 6=2=ن1ن
 الدالله U مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المجموعات  المتغيرات

 م في منحنى 22عدو 
 21.00 3.50 6 الربيع االعلي

0.000 * 0.004 
 57.00 9.50 6 الربيع االدني 

ثنى الجذع لألمام من 
 الوقوف 

 56.50 9.42 6 الربيع االعلي
0.500 * 0.002 

 21.50 3.58 6 الربيع االدني 
الجري الزجزاجى بطريقة 

 "بارو"
 21.00 3.50 6 الربيع االعلي

0.000 * 0.004 
 57.0 9.50 6 الربيع االدني 

على  التصويب باليد 
 المستطيالت المتداخلة 

 57.00 9.50 6 الربيع االعلي
0.000 * 0.003 

 21.00 3.50 6 الربيع االدني 

 الوثب العريض من الثبات
 57.00 9.50 6 الربيع االعلي

0.000 * 0.004 
 21.00 3.50 6 الربيع االدني 

جم  800رمى كرة طبية
 ألقصى مسافة 

 57.00 9.50 6 الربيع االعلي
0.000 * 0.004 

 21.00 3.50 6 الربيع االدني 
( وجىىود فىىروق دالىىة إحصىىائيا بىىين المجمىىوعتين )الربيىىع االعلىىي والربيىىع 7يتضىىح مىىن جىىدول )

)الربيع االعلي( حيث تراوحت (االعلي )االدني( في االختبارات البدنية قيد البحث ولصالح المجموعة 
 – 0.002( وكانىىت قيمىىة مسىىتوي الداللىىة مىىا بىىين )2.000 – 0.000" المحسىىوبة مىىا بىىين ) Uقيمىة "

 ( ، مما يدل على صدق االختبارات.0.05ل من )( وهي قيمه اق0.008
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 ثبات االختبارات البدنية:
 – testتم إيجاد معامل ثبات االختبارات باستخدام طريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه ) 

Retest  ( العب من العبي اكاديمية كرة اليد بمركز شباب دملوا مواليد  20قوامها )( علي عينة بلغ
"العينة االستطالعية"  2010) من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية ، وقد اعتبر  ( 

الباحث نتائج االختبارات الخاصة بالصدق بمثابة التطبيق األول ، ثم قام بإعادة تطبيق االختبارات 
الظ نفس  ) تحت  بعد  التعليمات  وبنفس  يوضح  7روف  التالي  والجدول   ، األول  التطبيق  من  أيام   )

 معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني . 
 ( 8جدول )

 معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالختبارات البدنية 
   20ن = 

 وحدة االختبارات
 القياس

 قيمة  التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 ±ع س/ ±ع س/ " ر "

 * 0.969 0.617 8.155 0.675 8.115 ث م في منحنى 22عدو 
 * 0.829 0.875 5.350 0.725 5.000 سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف 
 * 0.996 0.518 6.232 0.521 6.247 ث الجري الزجزاجى بطريقة "بارو"

 * 0.904 1.395 10.950 1.353 10.400 درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة
 * 0.986 5.854 130.800 5.646 129.750 سم الوثب العريض من الثبات

 * 0.999 0.750 5.777 0.758 5.766 سم جم ألقصى مسافة 800رمى كرة طبية
 ( 0.444( = ) 0.05( ومستوي داللة ) 18* قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية )

معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالختبارات ( أن قيمة  8يتضح من جدول )
  – 0.829( حيث تراوحت قيم "ر" المحسوبة ما بين ) 0.05ذو قيم دالة إحصائيا عند مستوي داللة )

 ( ، مما يدل على ثبات االختبارات . 0.999
( الجدولين  نتائج  الب13،    12ومن  لالختبارات  والثبات  الصدق  بمعامالت  والخاصة  دنية  ( 

 يكون الباحث قد تحقق من توافر الصالحية العلمية الستخدام االختبارات البدنية قيد البحث.
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 المعامالت العلمية االختبارات المهارية قيد البحث
 صدق االختبارات المهارية قيد البحث

الطرفية(   )المقارنة  التمايز  المهارية عن طريق حساب صدق  االختبارات  تم حساب صدق 
( العب من العبي اكاديمية كرة اليد بمركز شباب دملوا 20نة االستطالعية والبالغ قوامها )علي العي 
( األساسية  (  2010مواليد  البحث  عينة  وخارج  البحث  مجتمع  نفس  معنوية  من  إيجاد  طريق  عن 

ويتني   "مان  اختبار  باستخدام  األدنى  والربيع  األعلى  الربيع  بين  "  Uالفروق   "Mann Whitney  ،"
في وذلك   درجاتهم  ضوء  في  تنازليًا  ترتيبًا  االستطالعية  البحث  عينة  بترتيب  الباحث  قام  أن  بعد 

كل  عدد  كان  حيث   ، المجموعتين  بين  الفروق  داللة  بإيجاد  الباحث  قام  ثم   ، المهارية  االختبارات 
التالي يوضح  %27( العب والتي تمثل )6مجموعة ) ( من عدد افراد العينة االستطالعية والجدول 

 داللة الفروق بين المجموعتين في االختبارات المهارية 
 ( 9جدول )

 في االختبارات المهارية  )األعلى واألدنى(داللة الفروق بين المجموعتين 
 6=2=ن1ن

 الدالله U مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المجموعات  المتغيرات

التمرير واالستالم السليم على 
 ثانية( 30)الحائط لمدة 

 57.00 9.50 6 الربيع االعلي
0.000 * 0.003 

 21.00 3.50 6 الربيع االدني 
التصويب بالوثب عاليا على 

 هدف محدد 
 57.00 9.50 6 الربيع االعلي

0.000 * 0.003 
 21.00 3.50 6 الربيع االدني 

)الربيىع االعلىي و الربيىىع ( وجىود فىروق دالىىة إحصىائيا بىين المجمىىوعتين 9يتضىح مىن جىىدول )
االدني( في اختبار الذكاء المصور قيد البحىث ولصىالح المجموعىة )الربيىع االعلىي( حيىث كانىت قيمىة 

"U( وهىي قىيم 0.004 – 0.003( وكانىت قيمىة مسىتوي الداللىة مىابين )0.000" المحسىوبة مىا بىين )
 ( ، مما يدل على صدق االختبارات.0.05ال تزيد عن )

  



 
 

   التربية البدنية وعلوم الرياضة  مجلة - الرياضية التربية   كلية  - بنها جامعة                                      
 

 ( 126م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

 االختبارات المهارية: ثبات 
 – testتم إيجاد معامل ثبات االختبارات باستخدام طريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه ) 

Retest  ( العب من العبي اكاديمية كرة اليد بمركز شباب دملوا مواليد  20قوامها )( علي عينة بلغ
"العينة االستطالعية"  2010) األساسية ، وقد اعتبر    من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث ( 

الباحث نتائج االختبارات الخاصة بالصدق بمثابة التطبيق األول ، ثم قام بإعادة تطبيق االختبارات 
 ( بعد  التعليمات  وبنفس  الظروف  نفس  يوضح  7تحت  التالي  والجدول   ، األول  التطبيق  من  أيام   )

 معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني . 
 ( 10جدول )

 معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالختبارات المهارية 
   20ن = 

 وحدة االختبارات
 القياس

 قيمة  التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 ±ع س/ ±ع س/ " ر "

التمرير واالستالم السليم على الحائط لمدة  
 * 0.929 1.631 16.150 1.490 15.700 عدد ثانية( 30)

 * 0.819 0.875 1.650 0.988 1.350 درجة بالوثب عاليا على هدف محدد التصويب 
 (  0.444( = )  0.05( ومستوي داللة ) 18* قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية )

( أن قيمة معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالختبارات 10يتضح من جدول )
  – 0.819( حيث تراوحت قيم "ر" المحسوبة ما بين ) 0.05داللة )ذو قيم دالة إحصائيا عند مستوي  

 ( ، مما يدل على ثبات االختبارات . 0.999
( والخاصة بمعامالت الصدق والثبات لالختبارات المهارية 15،    14ومن نتائج الجدولين )

 بحث.يكون الباحث قد تحقق من توافر الصالحية العلمية الستخدام االختبارات البدنية قيد ال
 بإستخدام تدريبات الساكيو : التدريبىالبرنامج 

 هدف البرنامج :
التمرير والتصويب فى كرة    KWLتأثير استخدام استراتيجية  التعرف على         تعلم مهارتي  على 
 .اليد 



 
 

   التربية البدنية وعلوم الرياضة  مجلة - الرياضية التربية   كلية  - بنها جامعة                                      
 

 ( 127م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

 أسس وضع البرنامج: 
 مالئمة محتوى البرنامج لمستوى وقدرات أفراد عينة البحث. -
 واألدوات المستخدمة فى البرنامج.توافر اإلمكانات  -
 أن يراعى البرنامج خصائص النمو لهذه المرحلة. -
 أن يتناسب محتوى البرنامج مع أهدافه. -
 أن يتحدى محتوى البرنامج قدرات العينة بما يسمح بإستثارة دوافعهم. -
 أن يتميز البرنامج بالبساطة والتنوع. -
 مرونة البرنامج وقبوله للتطبيق العملى. -
 من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب. التدرج -
 أن يراعى الفروق الفردية بين العينة. -
 يكسب العينة المعارف المرتبطة بتعلم مهارات كرة اليد قيد البحث. -
 يراعى عوامل األمن والسالمة عند التطبيق. -
 أن يتيح البرنامج فرصة لالشتراك والممارسة لكل العينة فى وقت واحد. -
 تقويم مستوى العينة وتعديل أخطائهن.يساعد فى  -
 الخطة الزمنية لتطبيق البرنامج : •

       ( على  يشمل  بحيث  البرنامج  بإعداد  الباحث  )8قام  بواقع  أسابيع  فى  2(  تعليمية  وحدة   )
 ( التعليمية  الوحدة  وزمن   , وحدة45اإلسبوع  لكل  دقيقة   )  ( وجدول  الزمنى  16,  التوزيع  يوضح   )

 لنموذج للوحدة التعليمية لعينتى البحث . 
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 ( 11)مرفق   اإلطار الزمنى للبرنامج التعليمى المقترح :
بإعداد إستمارة إلستطالع رّاى الخبراء لتحديد الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ البرنامج    قام الباحث        

 .  ( يوضح ذلك11وجدول) التعليمى المقترح
 ( 11جدول )

 نتائج إستطالع رأى الخبراء حول تحديد الفترة الزمنية ألجزاء 
 10البرنامج والنسبة المئوية لتحديد التوزيع الزمنى للبرنامج             ن=                   

النسبة   التكرار المقترحات  محتوي البرنامج المقترح   م
 المئوية 

المحتوى 
 المختار

1 
 

 للبرنامجتحديد الفترة الكلية 
 

  % 50 5 أسابيع )شهر ونصف( 6

 √ % 100 10 أسابيع )شهرين( 8

  % 40 4 أسابيع)شهرين( ونصف( 10

2 

تحديد عدد الوحدات  
التعليمية اليومية في  

 االسبوع الواحد
 

 √ % 90 9 وحدتان 

  % 50 5 وحدات  3

  % 30 3 وحدات  4

3 
تحديد زمن الوحدة التعليمية 

 البرنامج التعليمي خالل 
 

  % 40 4 دقيقة  90

  % 20 2 دقيقة 60

 √ % 90 9 دقيقة  45

       ( جدول  من  البرنامج  11يتضح  ألجزاء  الزمنية  الفترة  تحديد  حول  الخبراء  استطالع  نتائج   )
( قدرها  مئوية  بنسبة  الباحثة  إرتضت  للبرنامج  حيث  الزمنى  التوزيع  لتحديد  المئوية  (  %90والنسبة 

 . فأكثر من آراء الخبراء فى التوزيع الزمنى للبرنامج 
 المجموعة الضابطة:  
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)الشرح    بأسلوب  الضابطة  المجموعة  تعليم  الوحدة –تم  داخل  التدريس  ويتم  النموذج(   أداء 
أثناء   السليمة  العلمية  األسس  مراعاة  تم  وقد  العملى،  النموذج  وأداء  اللفظى  الشرح  فى  يتمثل  الذى 

  :وتم مراعاة التالى عند تنفيذ تجربة البحث التطبيق، 
 قيام الباحث بالعملية التعليمية لتوحيد متغير التعلم.  •
 مراعاة عامل الوقت للمجموعتين حتى ال تتأثر مجموعة دون األخرى بفارق التوقيت. •
 تجهيز األدوات الالزمة ومكان التطبيق .  •

 المجموعة التجريبية:  
التعليمية    التجريبية  المجموعة  وقد    KWLاستراتيجية  إستخدمت   , اإلدارية  األعمال  بعد 

 .( دقيقة  45ميتين( أسبوعيا لمدة )( أسابيع بواقع )وحدتين تعلي8إستغرقت مدة التنفيذ )
 الدراسة االستطالعية :

يوم          الزمنية  الفترة  في  االستطالعية  الدراسة  بإجراء  الباحث  الى  5/2/2022السبت    قام  م 
العبي اكاديمية كرة اليد بمركز شباب  (  10عينة استطالعية قوامها )على    م 2022/ 10/2الخميس  

ما من مجتمع البحث , ومن خارج العينة األساسية , واستهدفت التعرف علي  (  2010دملوا مواليد )
 يلي :
  التدريبى لعينة البحث .التعرف على مدى مالئمة ومناسبة وحدات البرنامج  •
 مدي مالئمة المهارات المستخدمة لعينة البحث . •
 التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في اجراءات البحث .  •
أثنا • ظهورها  المحتمل  األخطاء  تالشي  علي  والعمل  والضعف  القصور  نواحي  ء  اكتشاف 

 التطبيق .
 اإلجراءات التنفيذية للبحث :

 القياس القبلي : 
قام الباحث بإجراء القياس القبلي علي عينة البحث األساسية في اإلختبارات البدنية والمهارية         

 .م 2/2022/ 13-12يومي السبت واالحد  فى كرة اليد قيد البحث , وذلك في
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 ( 130م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

 الضابطة( في المتغيرات المهارية : -)التجريبية تكافؤ مجموعتى البحث 
 تكافؤ عينة البحث األساسية :

قيد        المتغيرات  في  الضابطة(   ، )التجريبية  البحث  مجموعتي  بين  التكافؤ  بإيجاد  الباحث  قام 
البحث ، وذلك من خالل حساب داللة الفروق بين المجموعتين في القياس القبلي باستخدام اختبار  

ويتني   "  U"مان   "Mann Whitney( والجدول   ، رتب 3"  متوسطات  بين  الفروق  داللة  يوضح   )
 قياسات القبلية للمجموعتين في المتغيرات قيد البحث.درجات ال

 ( 12جدول )
 داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية و الضابطة 

 25=2=ن1ن
 الدلله  U مجموع الرتب  متوسط الرتب  المجموعات  المتغيرات 

 السن 
 600.00 24.00 التجريبية 

275.00 0.359 
 675.00 27.00 الضابطة 

 الطول
 611.50 24.46 التجريبية 

286.50 0.608 
 663.50 26.54 الضابطة 

 الوزن 
 616.50 24.66 التجريبية 

291.50 0.680 
 658.50 26.34 الضابطة 

 الذكاء 
 618.00 24.72 التجريبية 

293.00 0.703 
 657.00 26.28 الضابطة 

 م في منحنى 22عدو 
 648.00 25.92 التجريبية 

302.00 0.839 
 627.00 25.08 الضابطة 

 ثنى الجذع لألمام من الوقوف 
 590.00 23.60 التجريبية 

265.00 0.327 
 685.00 27.40 الضابطة 

 الجري الزجزاجى بطريقة "بارو"
 648.00 25.92 التجريبية 

302.00 0.839 
 627.00 25.08 الضابطة 

 التصويب على المستطيالت المتداخلة 
 619.00 24.76 التجريبية 

294.00 0.712 
 656.00 26.24 الضابطة 

 الوثب العريض من الثبات 
 625.00 25.00 التجريبية 

300.00 0.808 
 650.00 26.00 الضابطة 

 جم ألقصى مسافة800رمى كرة طبية
 625.00 25.00 التجريبية 

300.00 0.808 
 650.00 26.00 الضابطة 

السليم على الحائط  التمرير والستالم 
 ثانية 30لمدة 

 611.50 24.46 التجريبية 
286.50 0.608 

 663.50 26.54 الضابطة 

 التصويب بالوثب عاليا على هدف محدد
 625.00 25.00 التجريبية 

300.00 0.799 
 650.00 26.00 الضابطة 
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        ( جدول  من  بين  12يتضح  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  التجريبية  (  البحث  مجموعتي 
( 0.930  –  0.327والضابطة في المتغيرات قيد البحث حيث تراوحت قيمة مستوي الداللة ما بين )

 مما يدل على تكافؤ المجموعتين .  ( ،0.05وهي قيم تزيد عن )
 :التعليمىتنفيذ البرنامج 

فى صورته النهائية    KWLاستراتيجية  قام الباحث بتطبيق البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام         
على المجموعة التجريبية , وتم تطبيق البرنامج التدريبى التقليدى  على المجموعة الضابطة , وذلك 

يوم  الزمنية  المدة  الثالثاء  2/2022/ 15الثالثاء    فى  يوم  الى    ( 2)قع  وبوا  إلى    م  3/2022/ 22م 
 إسبوعيًا .  تعليمية وحدة

 القياس البعدي :  
الوحدات          تطبيق  االنتهاء من  المجموعة التعليمية  بعد  لكاًل من  البعدية  القياسات  إجراء  تم   ,

والضابطة   الموافق  التجريبية  والخميس  األربعاء  المتغيرات   م24/3/2022-23يومي  جميع  فى 
 .البدنية والمهارية فى كرة اليد قيد البحث 

 سابعًا: المعالجات اإلحصائية:
بعد جمع البيانات وتسجيل القياسات المختلفة للمتغيرات التي استخدمت في هذا   الباحثقام         

صىحىة مىن  والىتىأكد  األهىداف  لتحقيق  المناسبة  اإلحصائية  المعالجات  بإجراء  الىفىرو     البحث 
اإلحصائي   البرنامج  باستخدام  ا لي  الحاسب  وكذلك  اإلحصائية  القوانين  وتم    ”SPSS“باستىخىدام 

 حساب ما يلي : 
 . Mean المتوسط الحسابي .  -
 . Median الوسيط . -
 . Standard Deviation االنحراف المعياري .  -
 . Skewness معامل االلتواء . -
 . Paired Samples T Test اختبار داللة الفروق )ت( . -
 . Correlation (person) معامل االرتباط البسيط )بيرسون( . -
 . Percentage of Progress نسب التحسن.  -
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 ( 132م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

 :عرض ومناقشة النتائج 
البعدي( لدي افثراد  -عرض نتائج الفرض األول :"توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين )القبلي 

 تعلم بعض المهارات األساسية فى كرة اليد""المجموعة الضابطة" في 
 ( 13جدول )

 البعدي( لمجموعة البحث )الضابطة( في المتغيرات قيد البحث    -التوصيف االحصائي للقياسين  )القبلي 
 25ن=

 االنحراف  المتوسط  العدد  المجموعة  المتغيرات
نسبة   أكبر قيمة  اقل قيمة  المعياري 

 التحسن%

واالستالم السليم التمرير 
 ثانية 30على الحائط لمدة 

 18.000 13.000 1.502 15.560 25 القبلي
6.68 

 19.000 14.000 1.555 16.600 25 البعدي 
التصويب بالوثب عاليا على 

 هدف محدد 
 3.000 0.000 0.970 1.240 25 القبلي

96.77 
 4.000 1.000 1.044 2.440 25 البعدي 
أكبىر قيمىة  –اقىل قيمىة  –االنحىراف المعيىاري   –( "المتوسط الحسىابي  13يتضح من جدول )

 نسبة التحسن" للقياسات القبلية والبعدية لمجموعة البحث الضابطة في المتغيرات قيد البحث.  –
 ( 14جدول )

البعدي( لمجموعة البحث )الضابطة(  -داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات القياس )القبلي 
 المتغيرات قيد البحث في 

 مستوى الداللة  Zقيمة  متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد  نوع اإلشارات المتغير 

التمرير واالستالم 
السليم على الحائط  

 ثانية 30لمدة 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة

 13.00 325.00 25 الرتب الموجبة  0.000 * 4.914-

   0 التساوي 

عاليا التصويب بالوثب 
 على هدف محدد 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة
 13.00 325.00 20 الرتب الموجبة  0.000 * 4.667-

   0 التساوي 
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 ( 133م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

( أن هنىىاك فروقىىًا ذات داللىىة احصىىائيا بىىين متوسىىطات رتىىب درجىىات 14يتبىىين مىىن الجىىدول )
تعلىم بعىض المهىارات القياس القبلي ومتوسطات رتب درجات القياس البعىدي للمجموعىة الضىابطة فىي 

-،  4.914-( للمتغيىرات مىا بىين )zاألساسية والتحصيل المعرفي فى كرة اليد ، حيىث كانىت قيمىة )
( ، وجميعهىا 05,0( وهي قىيم ال تزيىد عىن )0.000( ، وقد كانت مستوي الداللة للمتغيرات )4.373

 ولصالح القياس البعدي. 05,0قيم دالة عند مستوى 

 
 (1شكل )

 متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
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)القبلي   القياسين  بين  "توجد فروق دالة احصائيا  الثاني :  الفرض  نتائج  البعدي( لدي    -عرض 
 افراد "المجموعة التجريبية" في تعلم بعض المهارات األساسية فى كرة اليد"

 ( 15جدول )
( في المتغيرات قيد  التجريبيةالبعدي( لمجموعة البحث ) -)القبلي التوصيف االحصائي للقياسين  

 البحث 
 25ن=

 االنحراف  المتوسط  العدد  المجموعة  المتغيرات
نسبة   أكبر قيمة  اقل قيمة  المعياري 

 التحسن%

التمرير واالستالم السليم 
 ثانية 30على الحائط لمدة 

 18.000 13.000 1.547 15.320 25 القبلي
30.55 

 23.000 17.000 1.958 20.000 25 البعدي 
التصويب بالوثب عاليا على 

 هدف محدد 
 3.000 0.000 0.943 1.160 25 القبلي

244.83  
 5.000 2.000 1.041 4.000 25 البعدي 
أكبىر قيمىة  –اقىل قيمىة  –االنحىراف المعيىاري   –( "المتوسط الحسىابي  15يتضح من جدول )

 نسبة التحسن" للقياسات القبلية والبعدية لمجموعة البحث التجريبية في المتغيرات قيد البحث.  –
 ( 16جدول )

(  التجريبيةالبعدي( لمجموعة البحث ) -داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات القياس )القبلي 
 المتغيرات قيد البحث في 

 مستوى الداللة  Zقيمة  متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد  نوع اإلشارات المتغير 

التمرير واالستالم 
السليم على الحائط  

 ثانية 30لمدة 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة

 13.00 325.00 25 الرتب الموجبة  0.000 * 4.562-

   0 التساوي 

عاليا التصويب بالوثب 
 على هدف محدد 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة
 13.00 325.00 25 الرتب الموجبة  0.000 * 4.551-

   0 التساوي 
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 ( 135م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

( أن هنىىاك فروقىىًا ذات داللىىة احصىىائيا بىىين متوسىىطات رتىىب درجىىات 16يتبىىين مىىن الجىىدول )
التجريبيىة فىي تعلىم بعىض المهىارات القياس القبلي ومتوسطات رتب درجات القيىاس البعىدي للمجموعىة 
-،  4.562-( للمتغيىرات مىا بىين )zاألساسية والتحصيل المعرفي فى كرة اليد ، حيىث كانىت قيمىة )

( ، وجميعهىا 05,0( وهي قىيم ال تزيىد عىن )0.000( ، وقد كانت مستوي الداللة للمتغيرات )4.373
 ولصالح القياس البعدي. 05,0قيم دالة عند مستوى 

 
 (2شكل )

 متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
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 ( 136م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

للمجموعتين   البعديين  القياسين  بين  احصائيا  دالة  فروق  توجد   "  : الثالث  الفرض  نتائج  عرض 
 الضابطة في تعلم بعض المهارات األساسية فى كرة اليد "  –التجريبية  

 ( 17جدول )
الضابطة  في المتغيرات قيد   –التوصيف االحصائي للقياسين البعديين للمجموعتين التجريبية  

 البحث 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المتغيرات
 أكبر قيمة  اقل قيمة  المعياري 

التمرير واالستالم السليم 
 ثانية 30على الحائط لمدة 

 23.000 17.000 1.958 20.000 25 التجريبية 

 19.000 14.000 1.555 16.600 25 الضابطة
التصويب بالوثب عاليا على 

 هدف محدد 
 5.000 2.000 1.041 4.000 25 التجريبية 
 4.000 1.000 1.044 2.440 25 الضابطة

أكبر قيمة "  –اقل قيمة  –االنحراف المعياري  –( "المتوسط الحسابي 17يتضح من جدول )
 الضابطة  في المتغيرات قيد البحث.  –للقياسين البعديين للمجموعتين التجريبية 

 ( 18جدول)
 الضابطة    –داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية  

 20=2=ن1ن

متوسط  المجموعات  المتغيرات
 الدالله U مجموع الرتب  الرتب

التمرير واالستالم السليم على 
 ثانية 30الحائط لمدة 

 888.00 35.52 التجريبية 
62.000 * 0.000 

 387.00 15.48 الضابطة
التصويب بالوثب عاليا على 

 هدف محدد 
 850.50 34.02 التجريبية 

99.500 * 0.000 
 424.50 16.98 الضابطة

( أن هنىىاك فروقىىًا ذات داللىىة احصىىائيا بىىين متوسىىطات رتىىب درجىىات 18يتبىىين مىىن الجىىدول )
الضىابطة فىي القياس البعدي للمجموعة التجريبية ومتوسطات رتىب درجىات القيىاس البعىدي للمجموعىة 

( ، وقىىد 99.500،  42.500( للمتغيىىرات مىىا بىىين )Uالمتغيىىرات قيىىد البحىىث ، حيىىث تراوحىىت قيمىىة )
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 ( 137م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

( ، وجميعهىىىا قىىىيم دالىىىة عنىىىد 05,0( وهىىىي قىىىيم التزيىىىد عىىىن )0.000كىىىان مسىىىتوي الداللىىىة للمتغيىىىرات )
 ولصالح المجموعة التجريبية . 05,0مستوى 

 
 (3شكل )

 الضابطة –البعديين للمجموعتين التجريبية  متوسطي القياسيين 
 ثانيًا: مناقشة النتائج:

بناءًا علي نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة مع االسترشاد بالمراجع العلمية والدراسات        
 المرجعية تم مناقشة النتائج وفقًا لفرو  البحث :

 مناقشة نتائج الفرض األول للبحث :
من        )   يتبين  درجات  14الجدول  رتب  متوسطات  بين  احصائيا  داللة  ذات  فروقًا  هناك  أن   )

القياس القبلي ومتوسطات رتب درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة في تعلم بعض المهارات  
-،    4.914-( للمتغيرات ما بين ) zاألساسية والتحصيل المعرفي فى كرة اليد ، حيث كانت قيمة )

( ، وجميعها  05,0( وهي قيم ال تزيد عن )0.000كانت مستوي الداللة للمتغيرات )( ، وقد  4.373
 ولصالح القياس البعدي.  05,0قيم دالة عند مستوى  
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 ( 138م( العدد )الخامس عشر( )2022( لشهر ديسمبر لعام )30رقم المجلد )     

)الشرح   المتبعة  الطريقة  يستخدم  الذى  المتبع  التعليمى  البرنامج  أن  إلى  النتيجة  تلك  الباحثة  وترجع 
لريا  –اللفظى   النظرى  الجزء  تدريس  فى  المجموعة النموذج(  لتلميذات  البحث  قيد  السلة   كرة  ضة 

الضابطة له تأثير إيجابى على مستوى نتيجة إعطاهم المعلومات والمعارف المتمثلة فى تاريخ وقانون  
ومهارات كرة السلة , كل ذلك ادى إلى تصور كامل وعميق للمهارات الحركية , كما أدى إلى تنمية  

مس خالل  من  لديهن  والمعلومات  تلك  المعارف  طبيعة  على  تعودهن  بجانب   , هادفة  تربوية  ارات 
 النموذج( والتى تكون فيه كل تلميذة متلقية لكل ما يقال لها .  –الطريقة المتبعة )الشرح اللفظى 

وتعتمد الطريقة المتبعة فى التدريس بشكل أساسى على إعطاء فكرة واضحة عن كيفية األداء         
مات المرتبطة برياضة كرة اليد قيد البحث من منطلق أنه البد من أن  السليم وتقديم المعارف والمعلو 

القائم بالعملية  التعليمية وجهود  يجمع بين الممارسة والمعرفة وإلى إنتظام عملية البحث فى العملية 
 التعليمية لالعبين .  

تعتمد          والتى  التقليدية  بالطريقة  التدريس  أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحث  التقديم   ويعزو  على 
اللفظى من قبل المعلم عن المهاراة وأداء النموذج العملى ثم قيام التلميذة بالممارسة والتكرار للمهارات  
، ثم تقديم التغذية الراجعة وتصحيح األخطاء من قبل المعلم ، كل ذلك يعطى الالعب فرصة جيدة 

ة كرة اليد  لديهم وأيضًا تكرار األداء للتعلم مما يؤثر إيجابيًا على مستوى األداء المهارى فى رياض
هذه   تتميز  حيث   ، اليد  كرة  لرياضة  األساسية  المهارات  يؤدون  جعلهم  مما  المختلفة،  والتدريبات 
األداء  وتقليد  للمعلومات  تلقى  هو  الالعبين  دور  وأن  القرارات،  تتخذ  التى  هى  المعلم  بأن  الطريقة 

 حسب النموذج الذى يقدم لهن .
النموذج ويعزو         وأداء  اللفظي  )الشرح  التقليدية  الطريقة  في  المعلم  أن  إلى  النتيجة  الباحث 

البحث(  )قيد  اليد  كرة  رياضة  فى  األساسية  المهارات  حول  المعلومات  من  المزيد  يقدم  العملي( 
  وخطواتها التعليمية كما يقدم معلومات عن األخطاء الشائعة التي قد تحدث أثناء األداء وبالتالي فأن 
أي معلومات تقدم لالعبين أثناء الوحدة التعليمية سوف تزيد من حصيلتهن المعرفية , وهذا يتفق مع  

 ( 4م()2019الشريف محمد احمد )سة نتائج درا
 وهذه النتيجة تحقق كليًا صحة ما جاء به الفرض األول من فروض البحث والذي ينص:

البعدي( لدي افراد "المجموعة الضابطة"   -توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين )القبلي "       
 "في تعلم بعض المهارات األساسية فى كرة اليد 
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 مناقشة نتائج الفرض الثانى للبحث :
( أن هناك فروقًا ذات داللة احصائيا بين متوسطات رتب درجات القياس 16يتبين من الجدول )     

المهارات القبلي   بعض  تعلم  في  التجريبية  للمجموعة  البعدي  القياس  درجات  رتب  ومتوسطات 
-،    4.562-( للمتغيرات ما بين ) zاألساسية والتحصيل المعرفي فى كرة اليد ، حيث كانت قيمة )

( ، وجميعها  05,0( وهي قيم ال تزيد عن )0.000( ، وقد كانت مستوي الداللة للمتغيرات )4.373
 ولصالح القياس البعدي.  05,0د مستوى  قيم دالة عن

البرنامج          أن  إلى  النتيجة  تلك  الباحث  استراتيجية  ويرجع  بإستخدام  التى    KWLالتعليمى 
تتضمن خطواتها استخدام عملية العصف الذهنى والتصنيف واثارة االسئلة والقراءة الموجهه وتنشيط  

المعرفة   االسئلة    واستدعاء  عن  االجابة  ان  وخاصة  وتسلسلها  وعملياته  التفكير  وتنظيم  وتدويرها 
معلومات   وإضافة  االفكار  عر   دراسة  تتطلب  نتائج  مع  يتفق  وهذا  محمد ,  محمد    محسن 

 ( 10م()2021)
فى  قد وقرت للمجموعة التجريبية    KWLويرجع الباحث أيضا هذا التقدم الي ان استراتيجية         

  ( المستخدمة  التدريس  واستراتيجية  التعلم  فى  ورغباتهم  تفكير  K.W.Lاحتياجتهم  بتنشيط  تتميز   )
النجاح   على  يساعدهم  وهذا  الفريق  بروح  والعمل  للالعبين  إيجابية  من  تزيد  أنها  كما   ، الالعبين 
واإلنجاز ، وتحمل مسئولية مصيرهم المشترك ألن نتائج المجموعة هى حصيلة نتاج جماعى ، ،كما  

 بيته نحو عملية التعلم  أنها تجعل الالعب محور العملية التعليمية وتعزز من قدراته وايجا 
       ( استراتيجية  استخدمت  التى  التجريبية  للمجموعة  التفوق  هذا  الباحث  لما K.W.Lيرجع    )

تتميز به من تفعيل المعرفة السابقة لدى الالعبين وتوظيفها بشكل ينسجم مع البناء المعرفى للمتعلم ، 
األفكار لدى المتعلم ، كما أنها ترعاعى    كما تتميز بتنظيم خطواتها وتدرجها مما يساعد على ترتيب 

وتجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية من خالل المشاركة اإليجابية  الالعبين  الفروق الفردية بين  
فى تحديد ما يريد معرفته فى ضوء ما يتوفر لديه من خبرات سابقة ، هذا فضال عن أنها تزيد ثقة  

مسئوليته نحو عملية التعلم ، كما أنها تشبع ميول ورغبات   المتعلم بنفسه وتجعله قادر على تحمل
( , 7م()2005فهد العليان ), وهذا يتفق مع نتائج دراسة    نحو الخبرة المتعلمة  الالعب  واحتياجات  
      (3م()2013آالء حميد)

الربيعي)ويشير         االستراتيجية    م(2011محمود  هذه  االستيعاب  أن  تحسين  على  تعمل 
انها   كما  أفضل  بطريقة  أفكارهم  التعبير عن  على  ومساعدتهم  به  يقومون  ما  فهم  ومساعدتهم على 
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تعطى لالعب والمعلم  نموذجًا تصويريًا لتصميم بئات تصويرية فعالة وتساعد فى تكوين اتجاهات  
 ( 96:  12إيجابية .)

ا أنها تعتمد على تنشيط المعرفة ويعزو الباحث النتائج الى ان هذه االستراتيجية من أهم مميزاته      
السابقة لدى الالعبين كما أنها تساعد أيضًا فى الوقوف على ما لدى الالعب من معرفة سابقة وغذا 
كانت هذه المعلومات صحيحة ام خاطئة كما انها تسهل فى اكتساب المعلومات الجديدة وتعمل على  

 حيحة . ربطها بالمعلومات السابقة فى نفس المهارة  بطريقة ص 
 وهذه النتيجة تحقق كليًا صحة ما جاء به الفرض الثانى من فروض البحث والذي ينص:

)القبلي  "         القياسين  بين  احصائيا  دالة  فروق  "المجموعة    -توجد  افراد  لدي  البعدي( 
 " التجريبية" في تعلم بعض المهارات األساسية فى كرة اليد

 للبحث :مناقشة نتائج الفرض الثالث 
        ( الجدول  من  درجات  18يتبين  رتب  متوسطات  بين  احصائيا  داللة  ذات  فروقًا  هناك  أن   )

القياس البعدي للمجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة في  
( ، وقد  99.500،    42.500( للمتغيرات ما بين )Uالمتغيرات قيد البحث ، حيث تراوحت قيمة )

)كان   للمتغيرات  الداللة  )0.000مستوي  عن  التزيد  قيم  وهي  عند  05,0(  دالة  قيم  وجميعها   ،  )
 ولصالح المجموعة التجريبية .  05,0مستوى  
إستراتيجية       بإستخدام  المقترح  التعليمى  البرنامج  أن  إلى  الفروق  هذه  الباحث   KWL   يعزو 

الموقف فى  وتفاعله  ونشاطه  الالعب  إيجابية  على  وتتم    يعتمد  البحث  قيد  المهارات  فى  التعليمى 
بتسلسل منطقى متتالى ومتتابع فتبدأ بمرحلة التفكير وفيها يطرح المعلم سؤااًل أو فكرة ما ويحدد وقتًا  
ويتبادلوا  المتعلمين  من  يشارك مجموعة  افكاره  بمناقشة  الالعب  يقوم  المعرفة حيث  ثم  فيها  للتفكير 

بالنسبة   أما   , وااّلراء  قدر االفكار  على  تحتوى  تقليدية حيث  أشكال  تتخذ  التقليدية  المتبعة  بالبرامج 
كبير من عدم التخطيط للمحتوى التعليمى باإلضافة إلى إفتقارها إلتباع اإلسلوب العلمى الحديث فى 

 التعليم وعدم مراعاتها لخصائص وقدرات التلميذات . 
أن التعلم بإستخدام إستراتيجية  (  15م()2008)Tock,sتوكس  وهذا يتفق مع نتائج دراسة         
KWL   يتيح الفرصة لالعب أن يختار ما يناسب من قدراته وحاجاته وميوله , وفى نفس الوقت يمثل

التحدى فى مواجهة الصعوبات والعقبات ألنه يشجع المتعلم على تحمل المسئولية , كما يعتبر المعلم  
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التعلم من خال التعلم وتيسير عملية  التعليمية وطرح األسئلة  ميسرًا لعملية  ل توفير المصادر والمواد 
 التى تثير تفكيرهم .  

وبإختالف مستويات          وبقدراتهم  للمتعلمين  السيكولوجية  اإلعتبارات  بمراعاة  الطريقة  هذه  وتقوم 
والميول  القدرات  فى  يختلفون  الالعبين  من  مجموعة  على  تحتوى  الدراسة  فحجرة   , كأفراد  ذكائهم 

الالعبين واالتجاها لحاجات  المدرسى  العمل  وتكييف  بينهم  التوفيق  يتم  الطريقة  لهذه  وفقا   , ت 
 االجتماعية والفكرية والنفسية والجسدية .

لما    KWLويرجع الباحث تفوق المجموعة التجريبية عن الضابطة إلى إستخدامها إستراتيجية         
وإثارة دافعيتهم للوصول لألداء الصحيح للمهارة   الالعبينتمتاز به من مشاركة فعالة وإيجابية من قبل 

بعمل   والقيام   ) والمناقشة  والمشاركة  )التفكير  األسئلة  على  قبلهن  من  المؤداة  األستجابة  خالل  من 
يالتد  ثم  المهارة  على  التطبيقية  التعليمية    الالعب قوم  ريبات  الوحدة  نهاية  فى  منها  المطلوب  بحل 

 نموذج( .    –الشرح اللفظى بعكس األسلوب المتبع )
 وهذه النتيجة تحقق كليًا صحة ما جاء به الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص:    

الضابطة في    –توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية  "        
   "تعلم بعض المهارات األساسية فى كرة اليد 

 والتوصيات اإلستخالصات 
 أواًل :اإلستخالصات:

بإستخدام   • المقترح  التدريبى  المتغيرات   KWLاستراتيجية  البرنامج  بعض  على  ايجابى  تأثير  له 
 التصويب ( فى كرة اليد  –التنطيط  –المهارية )التمرير 

 ثانيًا: التوصيات:
فى تعلم المهارات االساسية فى كرة   KWLبإستخدام استراتيجية المقترح   التعليميتطبيق البرنامج  •

 .اليد 
فى محتلف االنشطة الرياضية بالتعاون مع الخبراء   KWLضرورة االهتمام بإستخدام استراتيجية   •

 والمتخصصين فى طرق التدريس .
 ة . اجراء دراسات مماثلة باستخدام استراتيجيات حديثة على جميع الالعبين فى مختلف االنشط •
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