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 أ.د/ احمد ماىر انور
 وائؿ السيد العبد خميفةأ.ـ.د/ 
 أحمد محمود أحمد يوسؼالباحث/ عمر 

 : بحثالمقدمةى
 

التحػػرر مػػف ال يػػود التػػ  و نفسػػيا لالتعميميػػة والتربويػػة  مؤسسػػاتال إف تطػػوير
أصػب  أمػر ضػرور  مر ف  التعميـ أسموب األالت  يفرضيا اتباع و عممية التعمـ  جووات

لػة محاو والمعمػـ ىػو مصػدر المعمومػو الوحيػد ففيو سمبيًا الطفؿ  حيث يكوف دوروىاـ 
فػػػ  اتخػػػاا ال ػػػرارات الخاصػػػة االطفػػػاؿ ى اشػػػتراؾ فػػػاسػػػتخداـ أسػػػاليب  سخػػػر  تسػػػاعد 

د عمػػػى اعتمػػػاال مػػػف االطفػػػاؿ مكػػػفوت(  بالعمميػػػة التعميميػػػة ط تخطػػػيطت تنفيػػػات ت ػػػويـ
سػػػعى لمحصػػػوؿ عمػػػى وا االطفػػػاؿ إيجػػػابيوف والوأف يكونػػػ ةالمسػػػئولي تحمػػػؿو ـ نفسػػػي

، وكالؾ محاولة التغمب عمى بعػض مشػاكؿ الممارسػة حيػث تػ  ير ـ المعمومات بنفسي
   .االطفاؿ ااتية المعمـ عمى 

  

ل رينو الػا  يحتػاج أف اسموب التعمـ التبادل  ي ـو عم  اساس تعميـ التمميا 
ال  مساعدتو فاف ىاه الطري و تسيـ ف  توجيو االىتماـ الفرد  باتاحو فرصػا افضػؿ 
لمتعميـ وف ا ل دره التمميا وسػرعتو فػ  اداا الميػاـ التػ  ي ػـو بيػا اا مالبػا مايتناسػب 
شػػرح ال ػػريف ل رينػػو يناسػػب مسػػتواه التحصػػيم  وايضػػا تتػػاح فرصػػو التغايػػو الرجعيػػو 

 (878:5.طااتصحي  مجيودات ال رنالمستمره ل
اف اسػػموب الػػتعمـ التبػػادل  يػػتـ فيػػو تنظػػيـ  (ـ6996ط "محمػػد عيمػػ "ويػػاكر 

بػدور احػدىما الطالب بحيث يعمؿ كؿ طػالبيف مػب بعػض فػ  شػكؿ ايواج بحيػث ي ػـو 
المػػؤد  واالخػػر بػػدور المالحػػظ الداا يمميػػو وت ػػديـ التغايػػو الراجعػػو بنػػاا عمػػ  ور ػػو 
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وت ػديـ التغايػو الراجعػو بنػاا  يميمػو  يعدىا المعمـ مف المالحػظ الداا معيار االداا الت
الحػػظ عمػػ  ور ػػو معيػػار االداا التػػ  يعػػدىا المعمػػـ مػػف  بػػؿ عمػػ  اف ي ػػـو الطالػػب الم

االداا وتسػػتمر ىػػاه العال ػػو  يػػاه لػػالداا الحركػػ  او بعػػدهفبتوجيػػو اليميػػؿ امػػا ا نػػاا تن
اا الحركػػ  المطمػػوب  ػػـ يػػتـ تبػػادؿ االدوار بػػيف الطػػالبيف حتػػ  يػػتـ االنتيػػاا مػػف االد

 (87:7ليصب  الطالب المالحظ مؤد  والطالب المؤد  مالحظا. ط
مف خالؿ المس  المرجع  الساليب التدريس اف ىناؾ  وفوير  الباح  

 اساليب ت ميديو تتم ؿ ف  اسموب االوامر وىناؾ العديد مف المسميات الت  اطم يا
( وىناؾ طري و العرض والشرح -التعمـ بالتم يف نيا طالخبراا عم  ىاا االسموب م

ايضا اساليب اك ر ايجابيو متم مو ف  اسموب العمؿ التبادل  او توجيو اال راف 
واسموب التنافس فنجد اف اسموب العمؿ التبادل  او التعميـ بتوجيو اال راف يتخمص 

ادالف االداا اما ف  الطالب يؤد  العمؿ والطالب االخر يالحظ اداا يميمو  ـ يتب
المعمـ فيو يالحظ كؿ مف الطالب المؤد  والطالب المالحظ كما اف المعمـ ف  ىاا 

 االسموب يستطيب اف يالحظ الجميب ف  و ت واحد.
 

أساس الرياضات المختمفة حيث تساىـ  وتعد مساب ات الميداف والمضمار         
أعداد الرياض  وخاصة الجيؿ ف  بناا عناصر الميا ة البدنية والحركية لمتطمبات 

الجديد ، في  تتكوف مف مجموعة مف المساب ات المتنوعة م ؿ األساس  المش  ، 
الت  تستخدـ لتح يؽ الواجبات واألىداؼ الجوىرية   الجر  ، ال في ،الو ب والرم 

 اللعاب الرياضيةجميب ا كالتحمؿ والسرعة وال وة والت  تخدـ األشكاؿ لمتربية البدنية
كما تعد مساب ات الميداف والمضمار حافي الست مار الفراغ واالستمتاع ، و تمفة المخ

بيا حيث تمارس تمارينيا بالحدائؽ الواسعة مما يضمف المتطمبات الصحية 
لممارسييا وامتصاص ال مؽ العال  ، كما تتميي بسرعة تعمميا والحصوؿ عمى 

لحرك  األساس  منا المسار الحرك  المطموب مف خالؿ السيطرة عمى الشكؿ ا
 ( .16 :61 ط  لأللعاب الرياضية األخر   الطفولة س  لمتعميـ العاـ
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ى-:ىبحثمذكلةىال
بعض إكتشؼ الباح وف إنخفاض مستو  التحصيؿ المعرف  عند تعميـ 

ف  عممية ضعؼ فاعمية اساليب التدريس المعتاد عمييا و  ،ميارات العاب ال و  
 ياـ المعمـ بالشرح المفظ  والتم يف والوصؼ لمحتو  التعميـ والت  تعتمد عم  

الفروؽ  ف  عممية التعمـ بسبباالطفاؿ الت   د ال تتناسب مب  درات و الم رر، 
مما اد  الى صعوبة تح يؽ اليدؼ المرجو منيا بالكفاية التدريسية  ،الفردية

  .المطموبة
 

بعض   تعميـ إل  استخداـ اسموب التعمـ التبادل  ف وفوىاا دفب الباح 
مف سف      لالطفاؿالمعرفيو   والتعرؼ عم  ا ره ف  النواحمساب ات العاب ال و  

 . (61-68ط
 : هدفىالبحث
 -إل  التعرؼ عم : ييدؼ البحث

 .اللعاب ال و  لالطفاؿالتعمـ التبادل  وا ره ف  تحسيف الجانب المعرف  ت  ير إستخداـ  
ى

ى
 :ضىالبحثوفر

ال بم  ال ياسيف  متوسط  درجات صائيا بيفتوجد فروؽ اات داللة إح -6
مستو   تحسيفف   ال ياس البعد لصال  الضابطة  ةلممجموع والبعد 

 ط يد البحث(.اللعاب ال و  لالطفاؿ  التحصيؿ المعرف 
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ال بم  ال ياسيف  متوسط  درجات توجد فروؽ اات داللة إحصائيا بيف -1
مستو  تحسيف  ف  ال ياس البعد لصال   التجريبية ةلممجموع والبعد 

 ط يد البحث(.اللعاب ال و  لالطفاؿ  التحصيؿ المعرف 
ال ياسيف البعدييف   متوسط  درجات توجد فروؽ اات داللة إحصائيا بيف -3

 المجموعة  لصال  ال ياس البعد  والتجريبية الضابطةلممجموعتيف 
 ط يداللعاب ال و  لالطفاؿ  مستو  التحصيؿ المعرف تحسيف ف  التجريبية 
  .البحث(

 

ىالمصطلحاتىالمدتخدمةىفىىالبحثى: -
  :أسموب التعمـ التبادل 

ىو الؾ االسموب الا  يتـ فيو ت سيـ الطالب داخؿ المجموعو الواحده ال  ايواج  
لمعمؿ معا بالتبادؿ احداىما يود  واالخر يالحظ ويكوف دور المالحظ ىو ت ديـ 

ساعدتو ف  تحديد مت  يمكنو انجاي التغابو راجعو بالمعمومات فيما تختص بادائو وم
 (68: 8العمؿ. ط

 

  :التحصيؿ المعرف مستو  

اكتساب المتعمـ لممعمومات والمعارؼ الت  تساعده عم  تفسير الموا ؼ ى  
، ولالؾ يجب ربط المجاؿ المعرف  ربطا وظيفيا ترتبط باألداا الميار المختمفة الت  

 (19: 4بحاجات واىتمامات المتعمـ.ط
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ىدراداتىالمرتبطةى:ال
تػػػػػػػا ير  : بدراسػػػػػػػة (7طـ(1866"طالسػػػػػػػيد لنبػػػػػػػ محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد رب ا  ػػػػػػػاـ " -6

فػػػػ  الػػػػتعمـ لػػػػبعض ميػػػػارات كػػػػره اليػػػػد  اسػػػػتخداـ اسػػػػموب العمػػػػؿ التبػػػػادل  واالوامػػػػر
التعػػػرؼ عمػػػى ، واسػػػتيدؼ البحػػػث إلػػػ  لطمبػػػو الحم ػػػو ال انيػػػو مػػػف التعمػػػيـ االساسػػػ 

تنطػػػيط ( والتحصػػػيؿ المعرفػػػ  فػػػ  اسػػػتخداـ الميػػػارات االساسػػػ  طالتمريػػػر والتػػػ  ير 
ـ البحػػػػث المػػػػنيب التجريبػػػػ  بتصػػػػميـ المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة ، واسػػػػتخدكػػػػره اليػػػػد

وتػػػػػـ ت سػػػػػيميـ إلػػػػػ  مجمػػػػػوعتيف ، طالػػػػػب( 78عمػػػػػ  عينػػػػػة  واميػػػػػا طوالضػػػػػابطة 
وجػػػود فػػػروؽ اات بالتسػػػاو ، ومػػػف أىػػػـ النتػػػائب التػػػ  توصػػػمت إلييػػػا ىػػػاه الدراسػػػة 

ت اختبػػػػارات الميػػػػارات االساسػػػػيو فػػػػ  كػػػػره داللػػػػو احصػػػػائيا بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػا
اليػػػػػد لم يػػػػػاس ال بمػػػػػػ  والبعػػػػػد  لممجموعػػػػػو التجريبيػػػػػػو االولػػػػػ  والتػػػػػ  تسػػػػػػتخدـ 

 .اسموب التعمـ التبادل 
فاعميػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ : بدراسػػػػػػػة  (6طـ(1885"طأميػػػػػػػر صػػػػػػػبر  بػػػػػػػدير  ػػػػػػػاـ " -1

أسػػػػػموب الػػػػػتعمـ التعػػػػػاون  والتبػػػػػادل  عمػػػػػى التحصػػػػػيؿ الميػػػػػار  والمعرفػػػػػ  لػػػػػبعض 
، واسػػػػػتيدؼ ة  اليػػػػػد لتالميػػػػػا الصػػػػػؼ األوؿ مػػػػػف المرحمػػػػػة ا عداديػػػػػةميػػػػػارات كػػػػػر 

عمػػػػ  فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ أسػػػػموب الػػػػتعمـ التعػػػػاون  والتبػػػػادل  البحػػػػث إلػػػػ  التعػػػػرؼ 
عمػػػى مسػػػتو  التحصػػػيؿ الميػػػار  والمعرفػػػ  لػػػبعض ميػػػارات كػػػرة اليػػػد لػػػد  تالميػػػا 

ـ البحػػػػػػػػث المػػػػػػػػنيب التجريبػػػػػػػػ  بتصػػػػػػػػميـ ، واسػػػػػػػػتخدالصػػػػػػػػؼ األوؿ ا عػػػػػػػػداد 
وتػػػػػػػـ ، طالػػػػػػػب(68عتيف التجريبيػػػػػػػة والضػػػػػػػابطة عمػػػػػػػ  عينػػػػػػػة  واميػػػػػػػا طالمجمػػػػػػػو 

ت سػػػيميـ إلػػػ  مجمػػػوعتيف بالتسػػػاو ، ومػػػف أىػػػـ النتػػػائب التػػػ  توصػػػمت إلييػػػا ىػػػاه 
ف ح ػػػػؽ كػػػػؿ مػػػػف أسػػػػموب الػػػػتعمـ التعػػػػاون  والتبػػػػادل  معػػػػًا أعمػػػػى نتػػػػائب إالدراسػػػػة 

 ف  ميارات التمرير الطويؿ والتنطيط وكالؾ مستو  التحصيؿ المعرف .
 
 
 

ى:الدراداتىاألجنبوةى
بدراسػػة :  (9ط"(ـ6998" طErnst mik,markبيرامػػارؾ  –ارنسػػت ميػػؾ   ػػاـ " -3

تػػا ير اسػػتخداـ اسػػموب اال ػػراف عمػػ  تعمػػـ بعػػض الميػػارات الحركيػػو والناحيػػو بعنػػواف 
معرفػػو تػػا ير اسػػتخداـ اسػػموب اال ػػراف ة إلػػ  ، واسػػتيدفت الدراسػػالمعرفيػػو واالجتماعيػػو
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، واسػتخدـ الباحػث ت الحركيػو والنػواح  المعرفيػو واالجتماعيػوعم  تعمـ بعض الميػارا
واختيػػرت عينػػو بطري ػػو عمديػػو مػػف طمبػػو المػػدارس العميػػا السػػنو المػػنيب التجريبػػ  

اف صػػمت إلييػػا ىػػاه الدراسػػة ، ومػػف أىػػـ النتػػائب التػػ  تو النيائيػػو مػػف الػػتعمـ الجػػامع 
عمػػػـ الميػػػارات الحركيػػػو اسػػػموب اال ػػػراف اد  الػػػ  ت ػػػدـ الطمبػػػو المػػػدارس العميػػػا فػػػ  ت

 والمعرفيو ولو تا ير ايضا عم  الناحيو االجتماعيو.
 

: بدراسػػة بعنػػواف (68ط(6998ط" Siedentop ,Darulسػػايد نتػػوب داريػػؿ ػػاـ " -4
 ،ـ الػػػػتعمـ التعػػػاون  لييػػػػادة الخبػػػػرات األكاديميػػػة لممبتػػػػدئيف الرياضػػػػييفاأ ػػػر إسػػػػتخد

اـ التعمـ التعاون  فػ  ييػادة الخبػرات عم  ت  ير استخدواستيدفت الدراسة إل  التعرؼ 
، واستخدـ الباحػث المػنيب التجريبػ  عمػ  األكاديمية واألجتماعية لممتدئيف الرياضييف

ومػف أىػـ  ،تـ ت سيميـ ال  مجموعتيف تجريبية وضابطة ،( طالب678عينة  واميا ط
م  البرنػػامب وجػػد ت ييػػد شخصػػ  وأكػػاديالنتػػائب التػػ  توصػػمت إلييػػا ىػػاه الدراسػػة أف 

 .وتسييؿ لمجموعات التعمـ التعاون 
 

ى-إجراءاتىالبحثىى:
ى-منكجىالبحثى:

تجريب  والػؾ تح ي ػا ليػدؼ البحػث وتح  ػا الباستخداـ المنيب  وف اـ الباح 
مف صػدؽ فروضػة حيػث أنػو المػنيب المناسػب لطبيعػة ىػاا البحػث، والػؾ با سػتعانة 

ا تجريبيػػة جمػػوعتيف إحػػدىمبإحػػد  التصػػميمات التجريبيػػة وىػػو التصػػميـ التجريبػػ  لم
األسػموب المعتػاد (، واآلخر  ضابطة تدرس بإستخداـ التعمـ التبادل تدرس بإستخداـ ط

 طالشرح والتم يف( بتطبيؽ ال ياس ال بم  والبعد  لممجموعتيف.
ى-مجتمعىورونةىالبحثى:

   مجتمعىالبحثى: -

ديػة لممرحمػة االعدا المدرسػة الرياضػية بنػيفطػالب  مػفيتم ؿ مجتمب البحػث 
ـ والبػػال  1869/1818 الدراسػػ بنػػ  سػػويؼ لمعػػاـ ومػػف الصػػؼ االوؿ االعػػداد  ب

 طفؿ .( 661عددىـ ط
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 رونةىالبحثى: -

المدرسػػة اطفػػاؿ مػػف  الطري ػػة العمديػػةب باختيػػار عينػػة البحػػث وف ػػاـ البػػاح 
أختيػر مػنيـ ، طفػؿ  (661، و ػواـ ىػاا المجتمػب طالرياضية بنيف شعبة العاب ال ػو  

و ػد ، واآلخر  ضػابطةتـ ت سيميـ إل  مجموعتيف أحدىما تجريبية  و د،  طفؿ( 48ط
مجتمػػب  نفػػسمػػف أطفػػاؿ ( 68سػػتطالعية والبػػال  عػػددىـ طإبعينػػة  وفإسػػتعاف البػػاح 

 .عينة البحث األصميةالبحث ومف خارج 
 -توصيؼ مجتمب وعينة البحث :

 (6جدوؿ ر ـ ط
 توصيؼ مجتمب وعينة البحث األساسية

 النسبة المئوية االطفاؿعدد  البياف
 %688 طفؿ 661 مجتمب البحث
 %67.86 طفؿ  18 المجموعة التجريبية
 %67.86 طفؿ  18 المجموعة الضابطة
 %8.91 طفؿ  68 العينة االستطالعية

 

اااين مجمااواتب ابا ااث  ااب اياات ابمت ياا ات  تكاام  اإيجاام   ونوقام  ابااام          
 –ابطاااو   –ت ابحماااو ساب ااان ابتاااب بعااام اتقاااا احتااام ب ابا اااث و اااب ايااات ميااا ا

 ( يوضح تجمحس ابييحا . 2( وج و  سم توي ابت صي  ابمي  ب  – ابوزن
 (  1 طجدوؿ 

 التوصيؼ االحصائى لعينة البحث واعتدالية العينة ف  معدالت النمو  

وحدة  المتغير م

 القياس
المتوسط 

االوحراف  الوسيط الحسابي

 التفلطح واءااللت المدى اكبر قيمت اقل قيمت المعيارى

معدالت  .1
 النمو 

 ...1  0..1 11.. 11.11 0.11 1..1 11.11 11.11 عام السه

 ...1 1.11 1.11 1.1.11 1.1.11 .11.1 11...1 01...1 سن الطول ..

 .1.1 1..1 11..1 11..1 1.11. .1.1 011.. 1..1. كجن الوزن ..
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 48ف=                                                                                        
 

( كاااااااااا  ماااااااااان ابمتو ااااااااااط اب  ااااااااااماب وابو اااااااااايط  2يوضااااااااااح ابجاااااااااا و  س 
وااح اااااا اي ابميياااااام ي واقاااااا  ومكااااااا  قيمااااااا وابماااااا   وميمماااااا  اابتااااااوا  وميمماااااا  

وم اااااااتوي   ااااااايا بكاااااا  مااااااان اب ااااااان وابطااااااو  واباااااااوزن ابااااااتللطح  بلمت يااااااا ات ا  م
تااااااا او  ااااااااين  ابجااااااا و  ان ميممااااااا  اابتاااااااوا  مااااااانويتضاااااااح ابت صاااااااي  ابمي  اااااااب 

 ( و اااااااااااو 0.97 ، 0.00( وميمماااااااااا  ابااااااااااتللطح تاااااااااا او  اااااااااااين س0.96،  0.00س
ايمحااااااامت ايحااااااا ابا ااااااث  اااااااب توزياااااا   يااااااااات ابيشااااااي   باااااااب من ( مماااااام 0اااااااين س

 ا  م يا . ابمت ي ات 
  (3جدوؿ ط 

     ال ياسات ال بمية لممتغيرات  الفروؽ ا حصائية بيف متوسط  درجاتلة دال 
                                                                               لد  المجموعتيف الضابطة والتجريبية   يد البحث

 المتغيرات ـ
المجموعة الضابطة 

 (18طف=
المجموعة التجريبية 

 (18طف=
طت(  يمة 

 المحسوبة
 ع س ع س

6 
معدالت 
 النمو 

 8.45 66.58 631.65 66.48 636.98 الطوؿ
 8.61 6.97 55.88 7.87 56.68 الويف 1
 8.68 6.34 68.75 6.36 68.58 السف 3
 8.47 6.93 65.47 6.49 66.93 التحصيؿ المعرف مستو   4

 6.73( =8.85 يمة طت( الجدولية عند مستو  معنوية ط
 

متوسػػط   ( عػػدـ وجػػود فػػروؽ اات داللػػة إحصػػائية بػػيف3ضػػ  جػػدوؿ طيو 
التحصػػيؿ المعرفػػ  مسػػتو  ال ياسػػات ال بميػػة  فػػ  كػػؿ مػػف معػػدالت النمػػو و  درجػػات

مػػف  أكبػػر يمػػة طت( المحسػػوبة  جػػااتلمجمػػوعت  البحػػث الضػػابطة والتجريبيػػة حيػػث 

 1.01 1.01 11.. 11..1 0.11 1..1 11.11 11.01 درجت التحصيؿ المعرف مستو   .4
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جمػوعتيف ( ممػا يػدؿ عمػ  تكػافؤ الم8.85 يمة طت( الجدولية عنػد مسػتو  معنويػة ط
 ف  تمؾ المتغيرات  يد البحث.

ىودائلىوأدواتىجمعىالبواناتى:ى
 أوالى:ىاألجكزةىواألدوات:

 الويف ل ياس طب  ميياف -  الطوؿ ل ياس الرستاميتر جياي-
  ممعب ومضمار العاب  و   - االختبار ساعة إي اؼ ل ياس يمف  -
 كاميرا فيديو لتصوير المجموعة التجريبية ولوحات ارشادية. -

 ثانواى:ىاألختبارات:
 (.3مرفؽط الباحثمف إعداد التحصيؿ المعرف  مستو  إختبار  -
 (.6استمارة تسجيؿ بيانات الطالب مرفؽ ط -
 (.3البرنامب التعميم  الم ترح مرفؽط -
 (.4الوحدات التعميمية مرفؽط -

 تحدودىهدفىاالختبارى:
المعرف  لممعمومات ييدؼ ىاا االختبار إل   ياس مستو  التحصيؿ 

بإستخداـ  بشعبة العاب ال و الخاص  (لبحثاعينة االطفاؿ طلمعارؼ لد  وا
 .التعمـ التبادل 

ى

 التحصولىالمعرفيى:ىمدتويىىالمعامالتىالعلموةىالختبار
التحصيؿ المعرف  مستو  بحساب المعامالت العممية الختبار  وف اـ الباح  

والؾ عم  ـ  1/66/1869ـ إل   1869/ 68/ 18 يد البحث ف  الفترة مف 
 النحو التال  :

 صدقىاالختبارى:
 

 صدقىاالتداقىالداخليى:
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بتطبيؽ االختبار  وفلحساب صدؽ االتساؽ الداخم  لالختبار  اـ الباح 
( طالب مف مجتمب البحث ومف خارج العينة 68المعرف  عم  عينة بم   واميا ط

ختبار والدرجة األصمية، وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة اال
الكمية لالختبار، كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع درجات كؿ محور والدرجة 

 .الكمية  لالختبار 
 
 
 
 

 (4جدوؿ ط
 مستو  التحصيؿ المعرف   يد معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار 

 68ف =            ارلالختب والدرجة الكمية البحث                               

 معامؿ االرتباط  ق  ابيام ة معامؿ االرتباط  ق  ابيام ة معامؿ االرتباط  ق  ابيام ة

6 8.86 66 8.75 16 8.78 
1 8.93 61 8.67 11 8.79 
3 8.73 63 8.91 13 8.78 
4 8.85 64 8.78 14 8.78 
5 8.91 65 8.65 15 8.76 
6 8.69 66 8.87 16 8.88 
7 8.94 67 8.67 17 8.78 
8 8.75 68 8.98 18 8.96 
9 8.81 69 8.68 19 8.78 
68 8.88 18 8.77 38 8.86 

 8.643( = 8.85( وعند مستو  معنويةط8 يمة طر( الجدولية عند درجة حرية ط
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( أف معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة 4يتض  مف الجدوؿ ط

حث( والدرجة الكمية لالختبار تراوحت ما التحصيؿ المعرف  ط يد البمستو  اختبار 
ما يشير إل  االتساؽ (، وى  معامالت ارتباط دالة إحصائيا م8.94: 8.65بيفط

 ختبار.الداخم  لال
 
 
 
 

 (5جدوؿ ط
محور مف محاور االختبار المستو  التحصيؿ المعرف   ؿمعامؿ االرتباط بيف درجة ك

 68ف =        ف   يد البحث التحصيؿ المعر مستو   ختباراللوالدرجة الكمية 

 معامؿ االرتباط المحاور ـ

العاب ال و    انوفالبعض مواد  6  8.77 
الفن  لمساب ات العاب ال و   األداا 1  8.89 
العاب ال و والصحية لالعب   الميا ة البدنية 3  8.73 
اللعاب ال و التطور التاريخ   4  8.81 

 8.643=  8.85( وعند مستو  معنوية 8 يمة طر( الجدولية عند درجة حرية ط
( وجود ارتباط اات داللة احصائية عند مستو  معنوية 5يتض  مف جدوؿ ط

حيث تراوح معامؿ االرتباط بيف مجموع كؿ محور والدرجة الكمية لالختبار ما  8.85
(، مما يشير إل  وجود داللة مباشرة عم  االتساؽ الداخم  8.89: 8.73بيف ط

 التحصيؿ المعرف .ستو  ملمحاور اختبار 
ىثباتىاالختبارى:ى
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عادة  وف اـ الباح  بحساب  بات االختبار باستخداـ طري ة تطبيؽ االختبار وا 
وى  عينة مما مة لعينة  طالب( 68تطبي ة، حيث طبؽ االختبار عم  عينة  واميا ط

 .أياـ  ال ة( 3البحث ومف خارج العينة األصمية بفارؽ يمن  مدتة ط
 (6جدوؿ ط

 اف معامؿ ال بات التطبي يف األوؿ وال ان  لبي متوسط  درجات مؿ االرتباط بيفمعا
 معامؿ االرتباط التطبيؽ ال ان  التطبيؽ األوؿ المتغير ـ

 ع ـ ع ـ
 8.85 1.38 68.68 1.87 65.48 االختبار المعرف  6

 8.643= 8.85(، وعند مستو  معنوية 8 يمة طر( الجدولية عند درجة حريةط
متوسط  درجات ( وجود ارتباط اات داللة احصائية بيف 6  جدوؿ طيوض

التحصيؿ المعرف  لد  عينة مستو  التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ ال ان  ف  اختبار 
 التحصيؿ المعرف  المستخدـ  يد البحث.مستو  البحث، مما يشير إل   بات اختبار 

 

 اإلدتطالروةى:ىةالدراد -
ـ إل  18/68/1869مف اسة ف  الفترة بإجراا ىاه الدر  وف اـ الباح 

مما مة لعينة  طالب( 68بعرضيا عم  عينة  واميا ط ناحيث  م،  ـ 15/68/1869
 البحث ومف مير العينة األصمية وكاف اليدؼ منيا:

 التعرؼ عم  المشاكؿ الت  تواجية عممية التنفيا. -
تائب عم  مالئمة حساب المعامالت العممية لالختبارات  يد البحث و د أسفرت الن -

 . لميدؼ المراد تح ي ة الوحدات
ى

ى-القواسىالقبلي:
طالضابطة والتجريبية( البحث تـ تنفيا ال ياس ال بم  عم  مجموعت  

ـ إل  5/66/1869مف والؾ خالؿ الفترة  ، التحصيؿ المعرفمستو   الختبار
  ، وكاف مف أىداؼ ال ياس ال بم  إجراا التكافؤ بيف مجموعتـ 7/66/1869

ىالبحث.
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ى:ىالدرادةىاألدادوة
ل   68/66/1869مف  ف  الفترة الدراسة األساسيةتـ تطبيؽ  ـ وا 

 تيف، مف خالؿ وحدونصؼشير لمدة ب يبا( أس6والؾ بوا ب طـ 69/61/1869
و اـ  ،سدر ( 61تعميمية ف  األسبوع، وبالؾ يصب  عدد الوحدات التعميمية ط

االطفاؿ عم   التعمـ التبادل بإستخداـ  الباح وف بتطبيؽ الوحدات التعميمية المعدة
الشرح  وف دـ فييا الباح حيث ، مف خالؿ ور ة المعيار المعدة التجريبية المجموعة

،والتدريس لممجموعة الضابطة بالطري ة المستخدمة لمساب ات العاب ال و تفصيم  ال
 .مف شرح لفظ  وأداا نمواج

ى
ى
ى
ى
ى

ى-القواسىالبعدىى:
بإجراا  وف،  اـ الباح حددة مف تنفيا التجربة األساسيةمبعد إنتياا المدة ال

 مف الفترة ف  لد  عينة البحثال ياس البعد  لممجموعتيف طالتجريبية والضابطة( 
ى.ـ36/61/1869 إل   ـ19/61/1869

ى-التدروسىبأدلوبىالتعلمىالتبادليى:
 -ب  منا باالطالع عم  المراجب والدراسات الساب ة و منا بصيامة طالبرنامى

اليمف( وتـ عرضة عم  الخبراا ف   –الت ويـ  –التنفيا  –المحتو   –اليدؼ العاـ 
 صورة النيائية.

ى-:الوحداتىالتعلوموةاإلطارىالعامىلتنفوذىىثالثا
الفعمية وف ا التمريف داخؿ المدرسة ؽ( وىو يمف  98تـ تحديد ا طار اليمن  ط -

تمرينة وبوا ب  س الرياضية لممدار لتوصيؼ الم رر الدراس  لالئحة الداخمية 
 عمم  ف  األسبوع.تمرينة نظر ، و 

 رأسابيب لمدة شي( 6ط التعمـ التبادل بإستخداـ  الوحدات التعميميةمدة تطبيؽ  -
ـ، وتـ  69/61/1869  إل  ،ـ 68/66/1869ف  الفترة مف ، والؾ نصؼو 
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( 61ط تعميمية ف  األسبوع، وبالؾ يصب  عدد الوحدات التعميمية وحدتيف تطبيؽ
 .ةوحد

  -عم  النحو التال :والؾ ؽ(  98لموحدة التعميمية وى  ط التوييب اليمن  -
ؽ(، 15د البدن  ط(، جيا ا عداؽ18جيا األحماا طؽ(، 5األعماؿ ا دارية ط

 .ؽ( 5ؽ(، الجيا الختام  ط 35الجيا الرئيس ط
ى

ى-المعالجاتىاإلحصائوةىالمدتخدمةىفيىالبحث:
 مؿ ا رتباط.معا - .الحساب  المتوسط -
 معامؿ السيولة والصعوبة والتمييي. - .المعيار  ا نحراؼ -
  إختبار طت( لداللة الفروؽ. -

 .8.85بدرجة معنوية عند مستو  داللة  وفو د ارتض  الباح 
ىلمعالجة بيانات البحث. Spssالبرنامب ا حصائ   وفواستخدـ الباح 

ى

ى-ررضىالنتائجى:
 

 (7جدوؿط
 متوسط  درجات ال ياسيف ال بم  والبعد  لممجموعة الضابطو  داللة الفروؽ بيف

 ف  التحصيؿ المعرف   يد الدراسة
 18ف = 

 
 المتغيرات

 وحدة
 ال ياس

 ال ياس البعد  ال ياس ال بم 
  يمة طت(

 ع س ع س
 4.35 3.44 17.53 6.49 66.93 الدرجة التحصيؿ المعرف 

 6.73( = 8.85ستو  داللة معنويةط( وم68 يمة طت( الجدولية عند درجة حريةط
 

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط  درجات ال ياسيف ( 7يتض  مف الجدوؿ ط
طال بم  والبعد ( لممجموعة الضابطة ف  التحصيؿ المعرف  ط يد الدراسة( لصال  
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ال ياس البعد  حيث إف  يمةطت( المحسوبة أكبر مف  يمتيا الجدولية عند مستو  
(، مما يدؿ عم  تحسف المجموعة الضابطة ف  التحصيؿ المعرف  8.85معنويةط

(.4.35بدرجة داللة معنوية والت  بمغت  يمتيا ط  

 
  (1شكؿ ر ـ ط
 الضابطة  عةلممجمو  ال بم  والبعد داللة الفروؽ بيف متوسط  درجات ال ياسيف 

 التحصيؿ المعرف مستو  ف  
 
 
 

 (8جدوؿط
 ياسيف ال بم  والبعد  لممجموعة التجريبية داللة الفروؽ بيف متوسط  درجات ال 

 ف  التحصيؿ المعرف   يد الدراسة
 18ف = 

 
 وحدة ال ياس المتغيرات

 ال ياس البعد  ال ياس ال بم 
  يمة طت(

 ع س ع س
 68.31 3.65 19.17 6.93 65.47 الدرجة التحصيؿ المعرف 

 6.77( = 8.85يةط(ومستو  داللة معنو 68 يمة طت( الجدولية عند درجة حريةط
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط  درجات ال ياسيف  (8يتض  مف الجدوؿ ط

طال بم  والبعد ( لممجموعة التجريبية ف  التحصيؿ المعرف  ط يد الدراسة( لصال  
ال ياس البعد  حيث إف  يمةطت( المحسوبة أكبر مف  يمتيا الجدولية عند مستو  
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تحسف المجموعة التجريبية ف  التحصيؿ المعرف   (، مما يدؿ عم 8.85معنويةط
(.68.31بدرجة داللة معنوية والت  بمغت  يمتيا ط  

 
  (1شكؿ ر ـ ط
 ة عة التجريبيلممجمو  ال بم  والبعد داللة الفروؽ بيف متوسط  درجات ال ياسيف 

 التحصيؿ المعرف مستو  ف  
 
 
 (9جدوؿط

دييف لممجموعتيف الضابطة ال ياسيف البعدرجات داللة الفروؽ بيف متوسط  
 التحصيؿ المعرف   يد البحثمستو   والتجريبية ف 

 المتغيرات
متوسط  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 

 الفروؽ
 يمة 
 ع ـ ع ـ طت(

المعرف التحصيؿ   17.53 3.44 19.17 3.65 6.74 3.85 

 6.68( = 8.85( ومستو  داللة معنويةط38 يمة طت( الجدولة عند درجة حريةط
درجات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط   (9يتض  مف الجدوؿ ط      

التحصيؿ المعرف  مستو  ال ياسيف البعدييف لممجموعتيف الضابطة والتجريبية ف  
ط يد البحث( لصال  المجموعة التجريبية حيث إف  يمةطت( المحسوبة أكبر مف 

 (.8.85دولية عند مستو  معنويةط يمتيا الج
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  (3شكؿ ر ـ ط

داللة الفروؽ بيف متوسط  درجات ال ياسيف البعدييف لممجموعتيف الضابطة والتجريبية ف  
  التحصيؿ المعرف مستو  

  
  
  
  
  
  

:مناقذةىالنتائجى  

ة لممجموع ال بم  والبعد نتائب ال ياسيف : شة نتائب الفرض األوؿمنا 
اللعاب ال و  حصيؿ المعرف  مستو  التف  إكساب  ال ياس البعد لصال  الضابطة 
 .لالطفاؿ 

( وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستو  معنوية 7يتض  مف نتائب جدوؿ ط
بيف متوسط  درجات ال ياسيف ال بم  والبعد  لممجموعة الضابطة لصال   8.85

، حيث أف  يمة اللعاب ال و  لالطفاؿ ال ياس البعد  ف  مستو  التحصيؿ المعرف  
كبر مف  يمتيا الجدولية، مما يدؿ عم  الت  ير ا يجاب  لألسموب طت( المحسوبة أ

 الت ميد  عم  مستو  التحصيؿ المعرف  لطالب المجموعة الضابطة.
تمؾ النتيجة إل  تحسف المجموعة الضابطة ف  متغير التحصيؿ أظيرت 

شرح المعرف  إل  الدور الا  ي وـ بو المعمـ ف  الطري ة الت ميدية والؾ بإستخداـ ال
بتيويد الطالب بالمعارؼ والمعمومات عف  وفالمفظ  والتم يف، حيث ي وـ الباح 
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والمتم مة ف  النواح  التاريخية، وبعض مواد ال انوف ، وكالؾ  يامو العاب ال و  
ليتكوف لد  الطالب  لممياراتبالشرح المفظ  لمنواح  الفنية والخطوات التعميمية 

صحي  واألم ؿ، بإعتبارة األساس المعرف  الا  صورة واضحة عف مضموف األداا ال
يسبؽ الممارسة الفعمية لمميارات، ومب التكرار لياه المعارؼ والمعمومات أد  إل  

رتفاع المستو  بالعاب ال و اكتساب الطالب المعارؼ والمعمومات الخاصو  ، وا 
اعد دائما المعرف  لدييـ بصورة جيدة، حيث أف البيئة الحركية دائما ديناميكية وتس

 .عم  أف يكوف لممتعمـ  درا مف المعرفة
ـ(" أف الجانب 6997يوض  كال مف "محمد حسانيف، حمد  عبد المنعـط  

المعرف  يكتسب مف خالؿ التعمـ وأنيا تختيف بالااكرة وتساعد ف  عمميات التفكير 
عمـ وى  أساس توجيو وتنظيـ السموؾ، فاكتساب الميارات يرتبط بنوعية ما ي دـ لممت

مف معارؼ ومعمومات ومبادئ متصمة بو، ويتفؽ الؾ مب الدراسات الساب ة والت  
أكدت نتائجيـ عم  أف التدريس بالبرنامب الت ميد  طالمتبب( بإستخداـ أسموب 
األوامر طالشرح المفظ  والتم يف( لو ت  ير إيجاب  ف  مستو  التحصيؿ المعرف  

 (689: 66لطالب المجموعة الضابطة.ط
، أمير (9ـ(ط1866طمحمد السيد"ؽ تمؾ النتيجة مب دراسة كال مف وتتف

 ,Ernst mikارنست ميؾ ، (68ـ(ط1884ط، مروة عبداهلل(1ـ(ط1885طصبر 
والت  أكدت نتائجيـ عم  أىمية أستخداـ التعمـ التبادل  ف   "(61ـ(ط1861"ط

عرف  لد  العممية التعميمية ولما ليا ت  ير إيجاب  ف  تحسيف مستو  التحصيؿ الم
 المتعمميف.

( يتح ؽ صحة الفرض األوؿ الا  7ط وؿومف خالؿ النتائب الواردة بجد
ينص عم " توجد فروؽ اات داللة إحصائيا بيف متوسط  درجات ال ياسيف ال بم  

 اللعاب ال و  لالطفاؿ لنواح  المعرفيةتحسيف   فالضابطة  ةلممجموع والبعد 
 البعد . ال ياس لصال 
 ة التجريبيةلممجموع ال بم  والبعد نتائب ال ياسيف : الفرض ال ان  شة نتائبمنا 

 .اللعاب ال و  لالطفاؿمستو  التحصيؿ المعرف  تحسيف  ف  ال ياس البعد لصال  
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( وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستو  معنوية 8يتض  مف نتائب جدوؿ ط

التجريبية لصال  بيف متوسط  درجات ال ياسيف ال بم  والبعد  لممجموعة  8.85
، حيث أف  يمة طت( اللعاب ال و  ال ياس البعد  ف  مستو  التحصيؿ المعرف  

المحسوبة أكبر مف  يمتيا الجدولية، مما يشير إل  أف التدريس المصغر كاف او 
 ت  ير إيجاب  وفعاؿ عم  مستو  التحصيؿ المعرف  لطالب المجموعة التجريبية.

المجموعة  االطفاؿا يجاب  الا  طرأ عم  الؾ الت  ير الباح وف ويعيو 
التجريبية المستخدميف لمتعمـ التبادل  ف  مستو  التحصيؿ المعرف  ف  عرض 

وحسف توظيؼ جيود الطالب بالعاب ال و  ، المعمومات والمعارؼ المرتبطة 
ومساعدتو عم  باؿ المييد مف الجيد ف  إطار مف الحرية والتعميـ مما أد  بدوره 

ا يجابية لمطالب وتحفييىـ بصورة أك ر فاعمية عم  إكتساب المعمومات  لممشاركة
 والمعارؼ المرتبطة بالم رر المراد تعممو.

ـ(" أف التعمـ 6997ويشير كال مف "محمد حسانيف وحمد  عبد المنعـط
الناج  يعتمد عم  الممارسة والكشؼ والتجريب وتيويد الممارس بالمعمومات 

ع النشاط الممارس، الا  ينتب مف خالؿ ممارستو لمميارات والمعارؼ المتعم ة بنو 
الحركية، كما أف النجاح الح ي   لمرياض  يت كد ف  الجمب بيف الممارسة لمنشاط 
والمعرفة، أ  أف المجاؿ المعرف  يجب أف يسير جنبا إل  جنب مب المجاؿ الحرك  

رياضية الت  تخص والنفس  والعاطف  وأف يمـ كؿ رياض  بالمعمومات والمعارؼ ال
 (166: 8بالرياضة الت  يمارسيا.ط

، أمير (9ـ(ط1866طمحمد السيد"وتتفؽ تمؾ النتيجة مب دراسة كال مف 
 ,Ernst mikارنست ميؾ ، (68ـ(ط1884ط، مروة عبداهلل(1ـ(ط1885طصبر 

ف  التعمـ التبادل  والت  أكدت نتائجيـ عم  أىمية أستخداـ  "(61ـ(ط1861"ط
ية ولما ليا ت  ير إيجاب  ف  تحسيف مستو  التحصيؿ المعرف  لد  العممية التعميم

 المتعمميف.
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( يتح ؽ صحة الفرض ال ان  الا  8ط وؿومف خالؿ النتائب الواردة بجد
ينص عم " توجد فروؽ اات داللة إحصائيا بيف متوسط  درجات ال ياسيف ال بم  

 اللعاب ال و  لالطفاؿ  النواح  المعرفية تحسيف  فالتجريبية  ةلممجموع والبعد 
 البعد . ال ياس لصال 

 

نتائب ال ياسيف البعدييف لممجموعتيف الضابطة : ال الث شة نتائب الفرضمنا 
ف  إكساب  (لمتعمـ التبادل لصال  المجموعة التجريبية طالمستخدمة  والتجريبية

 .لتعمـ مستو  التحصيؿ المعرف 
إحصائيا عند مستو  معنوية وجود فروؽ دالة  (9يتض  مف نتائب جدوؿ ط 

ال ياسيف البعدييف لممجموعتيف الضابطة والتجريبية ف   درجات بيف متوسط  8.85
لصال  المجموعة التجريبية، حيث  اللعاب ال و  لالطفاؿمستو  التحصيؿ المعرف  

 .أف  يمة طت( المحسوبة أكبر مف  يمتيا الجدولية
 

الا   الوحدات التعميمية   أف ىاه الفروؽ ا حصائية إل وفويعيو الباح 
المجموعة التجريبية ييتـ ببناا العمميات المعرفية ويساعد عم  إ ارة  اخضب لي
وتحفييىـ عم  باؿ الجيد ف  التعمـ ويعمؿ عم  توفير بيئة  المعمموفاالطفاؿ  اىتماـ

تعميمية نشطة يستطيب الطالب مف خالليا إكتساب المعارؼ والمعمومات الخاصة 
التعمـ عم   ةال ائم الوحدات التعميمية أف نجد ىنا بصورة أفضؿ، ومف ال و  بالعاب
والؾ بإستخداـ األسموب المعتاد أتاح فرصة لممتعمميف لمتعمـ، ف  حيف أف  التبادل 

الشرح المفظ  والتم يف وأداا نمواج والت  خضعت ليا المجموعة الضابطة ينظر 
رىـ سمب  ف  العممية التعميمية  مما ي مؿ إلييـ أنيـ مست بميف لممعمومات ف ط فدو 

 مف دافعيتيـ لمتعمـ.
 

ـ(" ف  وجود فروؽ بيف الطالب ف  التعمـ 1886تاكر "ليم  السيد فرحاتط
والتحصيؿ الدراس  ويرجب الؾ إل  األختالؼ ف  األساليب المعرفية الت  يتبعيا 

كما أف المعمموف المعمموف، كالؾ النمط التعميم  المستخدـ ف  عممية التدريس، 



20 
 

او  التميي ف  إختيار النمط التعميم  المتبب ف  عممية التدريس يكوف أك ر فاعمية 
 (15، 14: 3مب الطالب.ط  يؽ األىداؼ المعرفيةف  تح

 
 

بحيث  ،اف يكوف التفاعؿ مب اليميؿ ف طيعن   التعمـ التبادل  سموبإإف كما 
، ودور الخر يالحظ اداا يمميوما يؤد  واالفصؿ ال  ايواج احدىاالطفاؿ ي سـ 

وف  ، عف طريؽ استخداـ ور و المعيار المالحظ ىو اعطاا التغايو الراجعو لممؤد 
 .مو بالمدرسالمالحظ ىو الا  عم  صالتمميا  ىاا االسموب يكوف

 

ف المدرس يتعامؿ مب التمميا المالحظ الا  يحوؿ  رارات المدرس ال  ا  و 
ـ يحدث بعد الؾ تبديؿ االدوار مف مالحظ ال  مؤد  التمميا المؤد  فيحدث الت ويـ  

 ويطبؽ ىاا االسموب ف  اممب انشطو الرياضو .
 

  التحصيؿ مستو  ف  التجريبية المجموعة ت دـ باسبإف مف أ وفالباح  ير 
 المادة ترتيب عمى يساعد التعمـ التبادل بإستخداـ  الوحدات التعميمية أف  المعرف 
محمد " وتتفؽ تمؾ النتائب مب ما أشارت إلية دراسة كال مف طرؽب الااكرة  ف  العممية
ارنست ، (9ـ(ط1884طمروة عبداهلل، (1ـ(ط1885طأمير صبر ، (9ـ(ط1866طالسيد
الوحدات والت  أكدت نتائجيـ إل  أف  "(61ـ(ط1861"ط ,Ernst mikميؾ 

ؿ المعرف  ت  ير إيجاب  ف  مستو  التحصي ليا عمـ التبادل التبإستخداـ  التعميمية
 .األسموب المعتادلمطالب عف 

 
 

الا   ال الث ( تتح ؽ صحة الفرض9ومف خالؿ النتائب الواردة بجدوؿ ط
لممجموعتيف ينص عم  " توجد فروؽ اات داللة إحصائيا بيف ال ياسيف البعدييف 

ف  ( لمتعمـ التبادل لصال  المجموعة التجريبية طالمستخدمة  الضابطة والتجريبية
 .اللعاب ال و  لالطفاؿ  تو  التحصيؿ المعرف مستحسيف 
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ىاإلدتنتاجاتىى:
 : يمكف إستناج ما يم ضة ف  ضوا ىدؼ البحث وفر 

ساىـ  التعمـ أساليبكإحد    لالتعمـ التبادبإستخداـ  الوحدات التعميمية -6
 األسموب عفتحسيف مستو  التحصيؿ المعرف  بطري ة إيجابية وفعالة ف  

 لشرح المفظ  والتم يف.المتم مة ف  ا المعتاد
وجود داللة إحصائية ف  مستو  إلماـ إختبار مستو  التحصيؿ المعرف   -1

 لمتعمـ التبادل المستخدمة لمساب ات العاب ال و   باألداا الفن الطالب 
 .لألسموب المعتادم ارنة بالمجموعة الضابطة المستخدمة 

ىالتوصواتى:
 يمى :يوصى الباحث بما  وفى ضوا ىدؼ البحث وفرضو

يشاىدىا  التعمـ التبادل االىتماـ بتصميـ دروس نمواجية بإستخداـ  -6
 ف  العممية التعميمية. التحصيؿ المعرف لرفب مستو   ،الطالب

 أسموب التعمـ التبادل دعوة ال ائميف ف  مجاؿ التربية الرياضية إل  إدراج  -1
 لمراحؿ التعميـ العاب والخاص .ف  الم ررات الدراسية المختمفة 
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ىالمراجعىالعربوةىى::ىأواًلى

ى

: فاعمية استخداـ أسموب التعمـ التعاون  والتبادل  عمى  ـ(1885أمير صبر  بدير ط (6
التحصيؿ الميار  والمعرف  لبعض ميارات كرة  اليد لتالميا الصؼ األوؿ مف المرحمة 

 عة حمواف.، رسالة ماجستير مير منشورة، كمية التربية الرياضية، جاما عدادية

 ـ(: ال ياس المعرف  الرياض ،مركي الكتاب لمنشر،ال اىرة.1881ليم  السيد فرحاتط (1
ـ( : األصوؿ العممية والفنية لبناا المناىب ف  التربية 6999ليم  عبد العييي يىرافط (3

 الرياضية، دار يىراف لمنشر والتوييب، ال اىرة.

، مكتبو 3ميو التدريس، طـ( : االصواؿ التربويو لعم1886مجد  عييي ابراىيـط (4
 االنجموا المصريو، ال اىره.

ـ( : اساليب تطوير تنفيا درس التربيو الرياضيو ف  مرحمو 6996محمد سيد عيم ط (5
 التعميـ االساس بيف النظريو والتطبيؽ منشاه المعارؼ، االسكندريو.

 لمكرة العممية األسس( : ـ6997طالمنعـ  عبد حمد  حسانيف، صبحى محمد  (6
 مركي ،(تحميم  نفس ، ميار ، معرف ، بدن ،طلمت ويـ  ال ياس وطرؽ ةالطائر 
 .ال اىرة لمنشر، الكتاب

 : تا ير استخداـ االسموب التبادل  واالوامر ف   ـ(1866طد رب النب  محمد عب (7
 تعمـ بعض الميارات كره اليد لطمبو الحم و ال انيو مف التعميـ االساس  رسالو ماجستير

 .اضيو ، جامعو طنطاتربيو الريالكميو 

( : تا ير استخداـ أسموب التطبيؽ الاات  متعدد المستويات ـ1884مروة عم  عبداهللط (8
، رسالة ماجستير مير عم  جوانب تعمـ ميارات سباحو اليحؼ عم  البطف لممبتدئات

 منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة حمواف.
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 ممخص البحث

 
 

منىىاللعابىالقويىلالطفالالتعلمىالتبادليىواثرهىفيىتحدونىالجانبىالمعرفيى"ى
ى"ى(01-01دنى)

  
 

برنامب تعميم  بإستخداـ إسموب التعمـ التبادل  إعداد ييدؼ البحث إلى 
 وف، و د استخدـ الباح اللعاب ال و  لالطفاؿ نب المعرف  لمعرفة ت  يرة عم  الجا

عمى عينة تيف أحدىما ضابطة واآلخر  تجريبية المنيب التجريبى بتصميـ المجموع
 وفوتـ ت سيميـ بالتساو  عم  المجموعتيف، و د إستعاف الباح  طالب( 48 واميا ط

بحث ومف خارج مجتمب ال ( طالب مف داخؿ68بعينة استطالعية والبال  عددىـ ط
التعمـ بإستخداـ  الوحدات التعميميةأف  و د أسفرت النتائب إلى العينة األساسية،

تحسيف مستو  ساىـ بطري ة إيجابية وفعالة ف   التعمـ أساليبكإحد   التبادل 
متم مة ف  الشرح المفظ  ال األسموب المعتادالتحصيؿ المعرف  كاف أفضؿ مف 

التحصيؿ المعرف  وجود داللة إحصائية ف  مستو   أظير إختبار مستو والتم يف، 
لمتعمـ التبادل  إلماـ الطالب بالنواح  التاريخية وبعض مواد ال انوف المستخدمة 

 م ارنة بالمجموعة الضابطة المستخدمة لألسموب المعتاد.
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Abstract 
 

 
Reciprocal learning and its impact on improving the 

cognitive aspect of strong games for children from age 

(10-12)  

 

The research aims to prepare an educational program 

using the reciprocal learning method to know its effect on the 

cognitive aspect of strong games for children. The 

researchers used the experimental approach by designing two 

groups, one of them is control and the other experimental on 

a sample of (40) students who were divided equally between 

the two groups. (10) Students from within the research 

community and outside the basic sample, and the results 

showed that the educational units using reciprocal learning as 

one of the learning methods contributed in a positive and 

effective way to improving the level of cognitive 

achievement that was better than the usual method of verbal 

explanation and memorization, the achievement level test 

showed Cognitive: There is statistical significance in the 

level of students' familiarity with historical aspects and some 

law subjects used for reciprocal learning compared to the 

control group used for the usual method. 
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 (6مرفؽ ط

 إستمارة تسجيؿ بيانات الطالب لمعدالت النمو

 العمر الويف الطوؿ أسماا الطالب ـ العمر الويف الطوؿ أسماا الطالب ـ

6     66     

1     61     

3     63     

4     64     
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 السف( –الويف  –لمتغيرات النمو طالطوؿ  ....لممجموعة .استمارة تسجيؿ بيانات الطالب 
 

 

 

 

 

 (1مرفؽ ط
 الختبار مستو  التحصيؿ المعرف  اللعاب ال و  لالطفاؿ  المبدئيةالصورة 

طإعداد فريؽ البحث(   

5     65     

6     66     

7     67     

8     68     

9     69     

68     18     
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   لالطفاؿ الصورة المبدئية الختبار مستو  التحصيؿ المعرف  اللعاب ال و 
 عييي  الطالب  ـو بكتابة بياناتؾ الشخصية أوآل:

 اسـ الطالب : ................................................
 :....................................................... الصؼ

 اليدؼ مف االختبار:
معمومات المرتبطة ييدؼ ىاا االختبار إل  التعرؼ عم  مد  إلمامؾ بالمعارؼ وال

 .  وبعض مواد ال انوفواألداا الميار   وكالؾ التطوربمساب ات العاب ال و  لالطفاؿ 
 نوع األسئمة:

 -مف األسئمة وىـ كاألت :نوعيف يشمؿ نوعية األسئمة ف  ىاا االختبار عم  
 اتتيم اتأ. و   و و ااتتيم  من متي   أم ا ابحوع ا 

 وابتطأ. ابحوع اب محب  م  لا ابصواب
 ابحوع اب مبث  ابتوصي 

 وضب األسئمة: 
 ( سؤال 38تـ وضب عددط 

 

 التعميمات:
  ب عميؾ أتباع التعميمات اآلتية:جعييي  الطالب  بؿ ا جابة عم  االسئمة ي

 .كتابة البيانات الخاصة بؾ كما موض  باالختبار 
 المناسبة. ا جابة واختار جيداً  سؤاؿ كؿ ا رأ 
  إجابة صحيحة واحدة ف ط بيف األجابات.تاكر أف لكؿ سؤاؿ 
 .البد مف الت كد ف  نياية االختبار أنؾ أجبت عم  جميب أسئمة االختبار 
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  متعدد مف االختيار:  األوؿ الجيا
 الداؿ الحرؼ بوضب الصحيحة ا جابة اختيار  ـ.  جيداً  العبارات  رااة الرجاا -

 .  لالؾ المخصص المكاف فى ا جابة عمى

 ا جابة راتالعػػبا
 .مضمار العاب ال و  ف  ..............  مضمار العاب ال و   طوؿ يبم  – 6

 ـ  388– ب                ـ  488 – أ           
  ـ  444 – د                  ـ  486 – جػ         

 

 ................. :  عدد الحارات ف  المضمار العاب ال و كـ  – 1
 .حارات  7 – ب   . رات حا 6   – أ 

 .حارات  68 – د            .حارات  8 – جػ       

 

  -:  مف مساب ات الو ب  – 3
 . ال في باليانة  – ب                    . دفب الجمة    – أ
  الو ب العريض مف ال بات . – د    .الو ب العمود  مف ال بات  – جػ 

 

 :مف مساب ات العدو ال صير  – 4
 ـ ـ 358 -ـ ـ      د 488 -ج       ـ  188 -ب        ـ ـ 688 -أ          

 

 -:  ـ عدو 188ف  سباؽ  لممرة البداية خط  يرتكب الا  المتسابؽ سباؽ يمغى – 5
 الرابب. –د     . ال ال ة -جػ.        ال انية – ب .       األولى – أ 

 

  -:  تىاآل إتباع يتـ لمعضالت ت مص حدوث عند – 6
  .  التبريد – جػ.   التدليؾ مب التدفئة – ب   . التدفئة – أ 

 

  -:  مف مساب ات الجر  لممسافات المتوسطة  – 7
 ـ ـ. 488 -د.      ـ ح  888 – ج.      ـ  188 – ب     ـ  888 – أ   

 

 . الخروج مف م طب الرم  ف  مساب ة دفب الجمة مف االماـ  – 8
 جميب ماسبؽ -    دالمش عدـ يجب ولكف تمغى ال -جػ   تمغى ال – ب    تمغى -  أ  
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 ا جابة راتالعػػبا
  -:  الطويمة المسافات سباؽ إلية يحتاج ما أىـ مف - 9
  .  بالسرعة مميية ال وة – ب                   . المرونة – أ 

 .سبؽ ما جميب -د     .              ال وة تحمؿ – جػ        

 

  -:  الا  ىو الرياضية بالروح تمييي الا  الالعب –68
 . التدريب فى يستمر ال – ب      . اليييمة ي بؿ ال – أ 
 .سبؽ ما جميب -د   .   اليييمة يت بؿ – جػ 

 

   -:  اآلت  عالماتيا مف تكوف لالعب المنافسة  بؿ لمكفاح االستعداد حالة –66
 .  ا دراؾ عمميات درجة ارتفاع مب االنتباه تركيي – أ 
 .  التركيي وعدـ االنتباه تشتيت – ب 
حباط العييمة فى ىبوط - جػ   . سبؽ ما جميب – د        .  و تى وا 

 

  -:  العاب ال و   لالعب الشخصية السمات مف –61
 .   االست اللية – ب   . بالنفس ال  ة – أ 
 .  سبؽ ما جميب – د    .  اليادفية – جػ 

 

  -:   يجب مسالش ضربة حدوث لتجنب –63
 .    الجسـ داخؿ األشعة نفاا يمنب بدىاف لمشمس المعرضة األجياا دىاف – أ 
   .الممعب خارج الجموس أ ناا الرأس تغطية – ب 

 . سبػؽ ما جميب – د .           شمس نظارة ارتداا –جػ        

 

  -:  ىى مباشرة المنافسة  بؿ الالعب ليا يتعرض التى البداية حمى حالة –64
 . االنفعالية الحالة  بات عدـ – أ 
 .  سبؽ ما جميب – جػ .  االنتباه وتشتيت التركيي عمى ال درة عدـ – ب 

 

  -:  باآلتى االنفعاؿ أ ناا الالعب يتميي –65
  . الحركة فى التوافؽ مستو  انخفاض – أ 
 .  لمعمؿ مطموبة مير يائدة حركات وجود – ب 

 

 ( 2 -ملحق ) ز
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 ا جابة راتالعػػبا
 .  سبؽ ما جميب – د.            تا صابا بعض حدوث - جػ 

 : الخروج مف الخمؼ ف  مساب ة الو ب الطويؿ –66
 .سبؽ ما جميب -د   المش عدـ يجب ولكف تمغى ال -جػ   تمغى ال – ب    تمغى -أ  

 

 

  خط ،  ص :  ال انى الجيا
 .    الخط  العبارة أماـط × (  و الصحيحة العبارة أماـ(  √ط   عالمة  ضب

 العػػػػػبارات جابةا 

 ويظير التعميمية و الحربية البرامب فى لعاب ال و ا ال دماا المصرييف استخدـ – 67 
 .  اال ار المصرية ال ديمة وف  اماكف مختمفة  عمى ىاا

الدخوؿ  8متر عدو يمكف لالعب المتواجد ف  الحارة  188 سباؽ نياية فى – 68 
 .6ال  الحارة 

 .باليانة يمكف لالعب الدخوؿ ف  محاولتو بدوف يانة  ف  سباؽ ال في -69 

 .ـ عدو يمكف تداخؿ الالعبيف ف  حارات بعض ا ناا السباؽ  688ف  سباؽ  –18 

 مستو  فى الرجميف رفب مب ظيرىا عمى المصابة وضب يجب ا مماا حالة فى –16 
 . الوجو عمى الماا رش او النشادر روح وت ريب الرأس مف أعمى

مب حركة  ألعمى وتبادلى مستمر بشكؿعم  االرض  الرجميف ضربات تؤد  -11 
 .ـ عدو  688الاراعيف ف  سباؽ 

 4ـ يمكف خروج الالعب المتواجد ف  الحارة  688×  4ف  سباؽ التتابب  – 13 
 .ف  السباؽ ا ناا السباؽ مف الحارة  بؿ انياا السباؽ  3ور ـ 
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 العػػػػػبارات جابةا 

 .عب الخروج مف االماـ ف  سباؽ رم  الرم  يمكف لال  – 14 

 بؿ بدا  معا األنؼ و الفـ مف ببطئ واليفير الفـ مف ب وة الشييؽ اخا يتـ – 15 
 .  ـ عدو  688

 .  سـ  8عرض الخط االبيض المتواجد بيف الحارات  –16 

 .سـ  611عرض الحارة داخؿ المضمار  – 17 

 التوصيؿ:  ال الث الجيا
        -:  العبارات مف يناسبيا بما(  ج ، ب،  أط مف كؿ توصيؿ  الرجاا

             

  العبػػػارات

 و الدفب –الدوراف  – المسؾ - الدخوؿط  مرحمة الى ت سيميا يمكف التى ىى– 18
 (.   التخمص

 
  رم  الرم  – أ    
           التتابب  – ب   
 دفب الجمة  – ج   

  ة كرة اليوك  تستخدـ لالطفاؿ مكاف مساب – 19
 مجموعة مف االعبيف يتـ ت سيميـ ف  عدد حارات ويكوف فريؽ واحد  – 38

 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 (3مرفؽ ط

 الصورة النيائية الختبار مستو  التحصيؿ المعرف  اللعاب ال و  لالطفاؿ 
طإعداد فريؽ البحث(   
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لعاب ال و  لالطفاؿ ال التحصيؿ المعرف  مستو  ختبار الصورة النيائية ال  

لب  ـو بكتابة بياناتؾ الشخصية أوآل:عييي  الطا  

 اسـ الطالب : ................................................
 :....................................................... الصؼ

 اليدؼ مف االختبار:
ييدؼ ىاا االختبار إل  التعرؼ عم  مد  إلمامؾ بالمعارؼ والمعمومات المرتبطة 

 .  وبعض مواد ال انوفواألداا الميار   وكالؾ التطورب ات العاب ال و  لالطفاؿ بمسا
 نوع األسئمة:

 -مف األسئمة وىـ كاألت :نوعيف يشمؿ نوعية األسئمة ف  ىاا االختبار عم  
 اتتيم اتأ. و   و و ااتتيم  من متي   أم ا ابحوع ا 

 ابحوع اب محب  م  لا ابصواب وابتطأ.
   ابتوصي ابحوع اب مبث

 وضب األسئمة: 
 ( سؤال 38تـ وضب عددط 

 

 التعميمات:
  ب عميؾ أتباع التعميمات اآلتية:جعييي  الطالب  بؿ ا جابة عم  االسئمة ي

 .كتابة البيانات الخاصة بؾ كما موض  باالختبار 
 المناسبة. ا جابة واختار جيداً  سؤاؿ كؿ ا رأ 
 بيف األجابات. تاكر أف لكؿ سؤاؿ إجابة صحيحة واحدة ف ط 
 .البد مف الت كد ف  نياية االختبار أنؾ أجبت عم  جميب أسئمة االختبار 
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  متعدد مف االختيار:  األوؿ الجيا
 الداؿ الحرؼ بوضب الصحيحة ا جابة اختيار  ـ.  جيداً  العبارات  رااة الرجاا -

 .  لالؾ المخصص المكاف فى ا جابة عمى

 ا جابة العػػبارات
 .األولمبية لأللعابف  بطولة ..............  مضمار العاب ال و   طوؿ يبم  – 6

 ـ  388– ب                ـ  488 – أ           
  ـ  444 – د                  ـ  486 – جػ         

 

 ................. :  العاب ال و  عدد الحارات ف  المضمار – 1
 .ت حارا 7 – ب   . حارات  6   – أ 

 .حارات  68 – د            .حارات  8 – جػ       

 

  -:  مف مساب ات الو ب  – 3
 . ال في باليانة  – ب                    . دفب الجمة    – أ
  الو ب العريض مف ال بات . – د    .الو ب العمود  مف ال بات  – جػ 

 

 :مف مساب ات العدو ال صير  – 4
 ـ ـ 358 -د     ـ ـ  488 -ج       ـ  188 -ب        ــ  688 -أ          

 

 -:  ـ عدو 188ف  سباؽ  لممرة البداية خط  يرتكب الا  المتسابؽ سباؽ يمغى – 5
 الرابب. –د     . ال ال ة -جػ.        ال انية – ب .       األولى – أ 

 

  -:  اآلتى إتباع يتـ لمعضالت ت مص حدوث عند – 6
  .  التبريد – جػ.   التدليؾ مب التدفئة – ب   . ئةالتدف – أ 

 

  -:  مف مساب ات الجر  لممسافات المتوسطة  – 7
 ـ ـ. 488 -د.      ـ ح  888 – ج.      ـ  188 – ب     ـ  888 – أ   

 

 . الخروج مف م طب الرم  ف  مساب ة دفب الجمة مف االماـ  – 8
 جميب ماسبؽ -د    المش عدـ يجب ولكف تمغى ال -جػ   تمغى ال – ب    تمغى -  أ  
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 ا جابة العػػبارات
  -:  الطويمة المسافات سباؽ إلية يحتاج ما أىـ مف - 9
  .  بالسرعة مميية ال وة – ب                   . المرونة – أ 

 .سبؽ ما جميب -د      .             ال وة تحمؿ – جػ        

 

  -:  الا  ىو ةالرياضي بالروح يتميي الا  الالعب –68
 . التدريب فى يستمر ال – ب      . اليييمة ي بؿ ال – أ 
 .سبؽ ما جميب -د   .   اليييمة يت بؿ – جػ 

 

   -:  اآلت  عالماتيا مف تكوف لالعب المنافسة  بؿ لمكفاح االستعداد حالة –66
 .  ا دراؾ عمميات درجة ارتفاع مب االنتباه تركيي – أ 
 .  التركيي وعدـ باهاالنت تشتيت – ب 
حباط العييمة فى ىبوط - جػ   . سبؽ ما جميب – د        .  و تى وا 

 

  -:  العاب ال و   لالعب الشخصية السمات مف –61
 .   االست اللية – ب   . بالنفس ال  ة – أ 
 .  سبؽ ما جميب – د    .  اليادفية – جػ 

 

  -:   يجب الشمس ضربة حدوث لتجنب –63
 .    الجسـ داخؿ األشعة نفاا يمنب بدىاف لمشمس المعرضة األجياا ىافد – أ 
   .الممعب خارج الجموس أ ناا الرأس تغطية – ب 

 . سبػؽ ما جميب – د .           شمس نظارة ارتداا –جػ        

 

  -:  ىى مباشرة المنافسة  بؿ الالعب ليا يتعرض التى البداية حمى حالة –64
 . االنفعالية الحالة  بات عدـ – أ 
 .  سبؽ ما جميب – جػ .  االنتباه وتشتيت التركيي عمى ال درة عدـ – ب 

 

  -:  باآلتى االنفعاؿ أ ناا الالعب يتميي –65
  . الحركة فى التوافؽ مستو  انخفاض – أ 
 .  لمعمؿ مطموبة مير يائدة حركات وجود – ب 

 

 ( 2 -ملحق ) ز
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 ا جابة العػػبارات
 .  سبؽ ما ميبج – د.            ا صابات بعض حدوث - جػ 

 : الخروج مف الخمؼ ف  مساب ة الو ب الطويؿ –66
 .سبؽ ما جميب -د   المش عدـ يجب ولكف تمغى ال -جػ   تمغى ال – ب    تمغى -  أ  

 

 

  خط ،  ص :  ال انى الجيا
 .    الخط  العبارة أماـط × (  و الصحيحة العبارة أماـ(  √ط   عالمة  ضب

 تالعػػػػػبارا ا جابة

 ويظير التعميمية و الحربية البرامب فى لعاب ال و ا ال دماا المصرييف استخدـ – 67 
 .  س ارة فى المعابد جدراف عمى الموجودة الن وش عمى ىاا

الدخوؿ  8متر عدو يمكف لالعب المتواجد ف  الحارة  188 سباؽ نياية فى – 68 
 .6ال  الحارة 

 .العب الدخوؿ ف  محاولتو بدوف يانة ف  سباؽ ال في باليانة يمكف ل -69 

 . ا ناا السباؽ عبيف ف  حارات بعضاليمكف تداخؿ ال عدوـ  688ف  سباؽ  –18 

 مستو  فى الرجميف رفب مب ظيرىا عمى المصابة وضب يجب ا مماا حالة فى –16 
 . الوجو عمى الماا رش او النشادر روح وت ريب الرأس مف أعمى

مب حركة الاراعيف ف   ألعمى وتبادلى مستمر بشكؿ جميفالر  ضربات تؤد  -11 
 ـ عدو  688سباؽ 

 4الالعب المتواجد ف  الحارة ج و يمكف خر ـ  688×  4ف  سباؽ التتابب  – 13 
 .ا ناا السباؽ مف الحارة  بؿ انياا السباؽ  ف  السباؽ 3ور ـ 
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 تالعػػػػػبارا ا جابة

 .ف  سباؽ رم  الرم  يمكف لالعب الخروج مف االماـ   – 14 

 بؿ بدا  معا األنؼ و الفـ مف ببطئ واليفير الفـ مف ب وة الشييؽ اخا يتـ – 15 
 .  ـ عدو  688

 .  سـ  8عرض الخط االبيض المتواجد بيف الحارات  –16 

 .سـ  611عرض الحارة داخؿ المضمار  – 17 

 التوصيؿ:  ال الث الجيا
        -:  اتالعبار  مف يناسبيا بما(  ج،  ب،  أط مف كؿ توصيؿ  الرجاا

             

  العبػػػارات

 و الدفب –الدوراف  – المسؾ - الدخوؿط  مرحمة الى ت سيميا يمكف التى ىى– 18
 (.   التخمص

 
  رم  الرم  – أ    
           التتابب  – ب   
 دفب الجمة  – ج   

 كرة اليوك  تستخدـ لالطفاؿ مكاف مساب ة  – 19
 كوف فريؽ واحد ييف يتـ ت سيميـ ف  عدد حارات و مجموعة مف االعب – 38
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 اللعاب ال و  لالطفاؿ التحصيؿ المعرف  مستو  إستمارة ا جابة الخاصة بإختبار 
 

أسـ الطالب/..........................                   
 الفر ة/.............................

 

 ا جابة ر ـ السؤاؿ ا جابة ر ـ السؤاؿ
6 ......... 66 ......... 
1 ......... 67 ......... 

3 ......... 68 ......... 

4 ......... 69 ......... 

5 ......... 18 ......... 

6 ......... 16 ......... 
7 ......... 11 ......... 

8 ......... 13 ......... 

9 ......... 14 ......... 

68 ......... 15 ......... 

66 ......... 16 ......... 
61 ......... 17 ......... 

63 ......... 18 ......... 

64 ......... 19 ......... 

65 ......... 38 ......... 
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يتـ تصحي  االختبار وف ًا الجابة كؿ جيا عمى حدة وتعطى درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة 
 فى كؿ بعد مف األبعاد وىى :

   والتحكيـ  انػوفال -
  واألداا الفنى التحميؿ -
  البدنى الصحى المحور -
  التاريخى المحػور -

 ويتـ جمب درجات أجياا االختبار ال الث لمحصوؿ عمى المجموع الكمى لدرجات لالختبار .
 مفتاح التصحي 

 
 ا جابة ر ـ العبارة ا جابة ر ـ العبارة ا جابة ر ـ العبارة

 √  16 أ 66 أ 6

 √   11 د 61 ج 1

 x 13 د 63 ب 3
 x 14 ج 64 ب 4
 √   15 د 65 أ 5

  x   16 أ 66 ب 6
 √   17 √  67 أ 7

 ج   X 18 68 أ 8
 أ   X 19 69 د 9
 ب  X 38 18 ج 68
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 حمواف جامعػة        
 كميػة التربيػة الرياضيػة    
  سػـ المنػاىب وطػرؽ التػدريػس 
 

 (4مرفؽ ط
 حوؿ البرنامب التعميم  الستطالع رأ  الخبراا استمارة 

 السيد األستاا الدكتور / ............................................
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 ف  التربية الرياضية. الدكتوراهبإجراا دراسة ضمف متطمبات الحصوؿ عمى درجة الباحث ي ـو 
اللعابىالقويىلالطفالىمنىدنىرهىفيىتحدونىالجانبىالتعلمىالتبادليىواث "بعنواف

 " ى(ى01-01)
ولخبرة سيادتكـ ف  ىاا المجاؿ، وحيث أنكـ مف ال ادة المسئولوف ويعتبر رأيكـ ف  وضب      

البرنامب أمرا أساسيا، وعمية ف د تـ إعداد استمارة استطالع رأ  الخبراا حوؿ المتطمبات الت  ي ـو 
  -والباحث ي مؿ ف  تفضمكـ بإتباع التال :  ،التعميم عمييا بناا البرنامب 

 

وضب عالمة ص  إماـ االختيار الموافؽ لرأ  سيادتكـ مف أعمدة ميياف الت دير الم ترح  .6
 لعبارات استطالع الرأ .

ا تراح أو شطب العبارات الت  تدعـ فكرة الدراسة وتعيف ف  استكماؿ المعمومات حوؿ  .1
 موضوع الدراسة.

 ور أو عبارات ترونيا سيادتكـ اات أىمية لتح يؽ أىداؼ الدراسة. ا تراح محا .3
 مؿا البيانات الشخصية اختياريا ف  أسفؿ الصفحة. .4

 بيانات الخبير
 االسـ: ..................................................

 الدرجة العممية: ............................................
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 -الخبراا ف  ا طار العاـ لتنفيا البرنامب : أوال: رأ  السادة
 

 رأ  الخبير المحتو  ـ
 اليمف مير موافؽ موافؽ

6 
 الشكؿ ال ال  

    الجيا التمييد 
    الجيا الرئيس 
    الجيا الختام 

1 

 الشكؿ الرباع 

    جيا ا حماا
    جيا ا عداد البدن 

    الجيا الرئيس 
    ام الجيا الخت

3 

 الشكؿ الخماس 

    جيا ا حماا
    جيا ا عداد البدن 

    الجيا التعميم 
    الجيا التطبي  
    الجيا الختام 

    الدرس بؿ  التعمـ التبادل البرنامب ب سموب  شرح 4
    أ ناا الوحدة التعميمية التعمـ التبادل البرنامب ب سموب  شرح 5
    ف  اليـو السابؽ  التعمـ التبادل مب ب سموب البرنا شرح 6
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 :نرجو مف سيادتكـ تحديد الو ت الكاف  لتطبيؽ البرنامب- 
 

 المحتو   
 رأ  الخبير

 مير موافؽ موافؽ

 مدة تطبيؽ البرنامب التعميم  6
   أسابيب 6
   أسابيب 8
   أسبوع 61

 عدد الوحدات ف  األسبوع 1
   درس
   درسيف

    الث دروس

 يمف الوحدات 3

د ي ة 45    
د ي ة 98    
د ي ة 618    
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-التعمـ التبادل  استطالع سراا الخبراا حوؿ أىداؼ البرنامب التعميم  ب ستخداـ  

- انيا: أىداؼ البرنامب:  
 

 ـ اليدؼ العػػاـ رأ  الخبير
 نعـ ال

  

 أواًل : اليدؼ العاـ :
 ىؿ توافؽ سيادتكـ عم  أف يكوف اليدؼ العاـ الم ترح لمبرنامب التعميم  :

 اللعاب ال و  لالطفاؿ مف سف  بالتعمـ التبادل ىو معرفة أ ر استخداـ برنامب تعميم  
 وينب ؽ منيا  (61-68ط

 "ىدؼ عاـ معرف  ، ىدؼ عاـ ميار ، ىدؼ عاـ وجدان " .
 

 -ممحوظة :
 ؼ فما ىو اليدؼ الا  تر  سيادتكـ مناسب؟إاا كاف مطموب تعديؿ اليد

..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 

  انيًا األىداؼ الفرعية :
 األىداؼ المعرفية : -6

  مساب ات العاب ال و . الطالب بعضأف يكتسب 
 األىداؼ الميارية : -1

  .أداا الميارات األساسية  يد البحث بطري ة صحيحة الطالبأف يكتسب 
 األىداؼ الوجدانية : -3

 التعمـ التبادل ميارات وجدانية نحو استخداـ برنامب تعميم  باستخداـ  الطالبكتسب أف ي
 .اللعاب ال و  لالطفاؿ 

 -ممحوظة :
 إاا كاف مطموب تعديؿ األىداؼ فما ى  األىداؼ الت  ترونيا سيادتكـ أنيا مناسبة؟

........................................................................................ 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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       - ال ًا : صيامة األىداؼ العامة لمبرنامب التعميم  ف  صورة سموكية :
     

الم ترحة  لمبرنامب التعميم   عم  النحو  ىؿ توافؽ سيادتكـ عم  أف تكوف األىداؼ العامة
 التال  :

 
 

 

 رأ  الخبير
 ـ أىداؼ البرنامب 

 

 ال
 

 نعـ

مة األىداؼ العامة لمبرنامب ف  صورة أىداؼ سموكية يمكف مالحظاتيا و ياسيا مف خالؿ تـ صيا  
 المحتو  لكؿ وحدة تعميمية وتتم ؿ فيما يم  :

 

 -أوال:األىداؼ السموكية المعرفية :

 0 . اللعاب ال و  ومعارؼ عف التطور التاريخ  أف يكتسب الطالب معمومات   
 2 .العاب ال و  عف ماىية وأىمية أف يكتسب معمومات ومعارؼ   
 0 أف يكتسب الطالب معمومات ومعارؼ عف مراحؿ التعمـ الحرك  .  
 4 أف يكتسب الطالب معمومات عف العوامؿ المؤ رة ف  التعمـ الحرك  .  
 5 أف يكتسب الطالب معمومات عف بعض مواد ال انوف .  
 6 .لمضمار العاب ال و  اييس ال انونية أف يكتسب الطالب معمومات عف المواصفات والم   
 7 .العاب ال و  أف يكتسب الطالب معمومات عف ممييات وصفات العب    
 00 أف يكتسب الطالب معمومات ومعارؼ عف الميارات  يد البحث .  
 
 
 
 

  انيا:األىداؼ السموكية الميارية : 

 

 

 

 

 

 

 

 04 ت العاب ال و  مساب البعض  أف يكتسب الطالب النواح  الفنية  

  - ال ا:األىداؼ السموكية الوجدانية :

 27 أف يكتسب الطالب ال درة عم  تحمؿ المسئولية .  
 28 أف يكتسب الطالب ال درة عم  ال  ة بالنفس ف  إدارة الصؼ.  
 29 أف يتحم  الطالب بالتفكير ا بداع .  
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 00 أف يكوف  و  الشخصية ويمتمؾ  در مف الاكاا.  
 00 أف يكتسب الطالب المشاركة ا يجابية والتعود عمييا .  
 02 أف يشعر الطالب با  ارة والتشويؽ .  
 00 أف يتخم  الطالب عف السمبية ف  المحاضرة .  
 04 أف يكتسب الطالب بعض ال يـ األخال ية البنااة .  
 05 أف يشعر الطالب بالسعادة أ ناا المحاضرة .  
 06 الطالب ال درة عم  أداا الميارات بطري ة صحيحة .أف يكتسب   
 07 أف يكتسب الطالب حب النظاـ .  
 08 أف يكتسب الطالب حب التعاوف .  
 09 أف يتعود الطالب عم  كيفية الت ويـ أ ناا المحاضرة .  
 40 أف يشعر الطالب باالستمتاع ف  مشاىدة محتو  البرنامب.  

  

 -ممحوظة :
 طموب إضافة أىداؼ فما ى  األىداؼ الت  ترونيا سيادتكـ أنيا مناسبة؟إاا كاف م

...............................................................................................

...............................................................................................
........................................................................................... 
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-رابعا : أسس البرنامب:  

الم ترحة  لمبرنامب التعميم   عم  النحو  ىؿ توافؽ سيادتكـ عم  أف تكوف أسس البرنامب
 التال  :

 
 

 

 رأ  الخبير
 ـ أسس البرنامب 

 

 ال
 

 نعـ
 0 مراعاة خصائص النمو وميوؿ واتجاىات الطالب طعينة البحث(.  
 2 التنوع ف  استخداـ استراتجيات وطرؽ وأساليب تدريسية حدي ة لد  الطالب.  
 0 التدرج مف السيؿ إل  الصعب ومف البسيط إل  المركب ف  تعميـ الميارات.  
 4 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب.  
 5 محتو  البرنامب الغرض منو.أف يح ؽ   

أف تتناسب األنشطة والميارات و محتو  المنيب مب  درات الطالب بما يسم  باست ارة دافعيتيـ   
 لتح يؽ أىداؼ البرنامب.

6 

 7 أف يتميي البرنامب بالبساطة والوضوح.  
 8 أف يتناسب محتو  المنيب مب ا مكانيات المتاحة لتنفيا المنيب.  
 9 اع  ف  البرنامب تنمية الجانب ا بداع  لد  الطالب.أف ير   
 68 أف يضيؼ محتو  المنيب المرح والسرور لد  الطالب.  
 00 إتاحة الفرصة االشتراؾ والممارسة لكؿ الطالب ف  و ت واحد ف  تنفيا الميارات.  
مكانيات مناسبة عند تنفيا الميارات األس    02 اسية.مراعاة استخداـ أدوات مساعدة وا 
 00 مراعاة عامؿ األمف والسالمة أ ناا تنفيا المحتو  حرصا عم  سالمة الطالب.  
 04 أف يح ؽ البرنامب تكامؿ الشخصية مف حيث عال ة الفرد مب ااتو وعال تو مب اآلخريف.  

مراعاة إشباع حاجات الطالب مف النشاط والحركة حسب توييب األحماؿ البدنية والميارية بيف   
 النشاط والراحة.

05 

 -ممحوظة :  
 إاا كاف مطموب إضافة أسس لمبرنامب فما ى  األسس الت  ترونيا سيادتكـ أنيا مناسبة؟
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..................................................................................................
..................................................................................................

............................................................................................. 
 ..................................................................................................

.................................................................................................. 
 

-سادسا : ا مكانيات الاليمة لتنفيا البرنامب:  
ىؿ توافؽ سيادتكـ عم  أف تكوف األدوات واألجيية المستخدمة لتنفيا البرنامب التعميم  

 عم  النحو التال  :
 

 

 

 رأ  الخبير
 ـ نياتا مكا 

 

 ال
 

 نعـ
 0 مراتب أسفنجية وساعة اي اؼ  
 2 مضمار العاب  و    
 0 كراس  وم اعد سويدية  
 4 جياي عرض فيديو وكاميرا وصافرة  
 5 أ ماع وأطواؽ وحباؿ   
 6 لوحات ارشادية وسمـ  في  

  

 -ممحوظة :
 ترونيا سيادتكـ أنيا مناسبة؟إاا كاف مطموب إضافة بعض ا مكانيات فما ى  ا مكانيات الت  

..................................................................................................
............................................................................................. 
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-يس لتنفيا البرنامب:سابعا : إستراتيجية وأسموب التدر         
 ىؿ توافؽ سيادتكـ عم  استخداـ ا ستراتيجية واألسموب التدريس  لتنفيا البرنامب التعميم  عم  النحو التال  :

 

 

 رأ  الخبير
 ـ ا ستراتيجية واألسموب التدريس  

 

 ال
 

 نعـ
 0 استخداـ الطالب لمبرنامب بمفردىـ معتمديف عم  أنفسيـ.  
رشادات المعمـ.استخدا    2 ـ الطالب لمبرنامب بتوجييات وا 
 0 بادل استخداـ إستراتيجية وأسموب التعمـ الت  
 4 استخداـ أسموب التم يف والتعميمات واألوامر.  

  

 -ممحوظة :
إاا كاف مطموب إضافة بعض ا ستراتيجيات واألساليب التدريسية فما ى  الت  ترونيا سيادتكـ أنيا 

 مناسبة؟
..................................................................................................  

 

 

-ا :  يادات تنفيا البرنامب: امن  

 البرنامب التعميم  عم  النحو التال  : ىؿ توافؽ سيادتكـ عم  أف تكوف  يادات تنفيا
 

 

 رأ  الخبير
 ـ  يادات تنفيا البرنامب 

 

 ال
 

 ـنع

 0 أف ي وـ الباحث بالتدريس لممجموعتيفطالضابطة والتجريبية(.  

  
بمساعدة الباحث ف  تدريس البرنامب بعد  العاب ال و أف ي ـو بعض المتخصصيف ف  مجاؿ 

 إعطاا التعميمات والتوجييات المناسبة لكيفية تنفيا وحدات وميارات البرنامب
2 

  

 -ممحوظة :
 البرنامب التعميم ؟ إضافات أخر  ترونيا مناسبة بالنسبة ل يادات تنفيا ىؿ تر  سيادتكـ أف ىناؾ

.................................................................................................. 
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-: أساليب ت ويـ البرنامب التعميم : تاسعا  

 رنامب التعميم  عم  النحو التال  :ىؿ توافؽ سيادتكـ عم  أف يكوف أساليب ت ويـ الب
 

 

 

 رأ  الخبير
 ـ أساليب ت ويـ البرنامب التعميم  

 

 ال
 

 نعـ

ل ياس مستو  التحصيؿ المعرف  لمميارات  يد  وفاختبار لمتحصيؿ المعرف  مف تصميـ الباح   
 البحث.

0 

  

 -ممحوظة :
 الت  ترونيا سيادتكـ أنيا مناسبة؟إاا كاف مطموب إضافة بعض أساليب الت ويـ فما ى  األساليب 

..................................................................................................
.............................................................................................

....................................................................................
.................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


