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فبػهُخ اعزخذاو انزمىَى انزكىٍَُ يف حتغني يغزىي انزحصُم انذساعٍ دلمشس 
 ؼشق انزذسَظ نذي ؼهجخ كهُخ انرتثُخ انشَبظُخ واجتبهبرهى حنىهب

 ـ.د/ أمير صبرل أبك العطا                                           
 المناىج كطرؽ تدريس التربية مدرس بقسـ                                                  
 مياط د جامعة –الرياضية كمية التربية الرياضية                                               

 ممخص البحث:
يءػػػػدؼ الب ػػػػث إلػػػػ  التعػػػػرؼ ىمػػػػ  واىميػػػػة اسػػػػتاداـ التقػػػػكيـ التكػػػػكين  وػػػػ  ت سػػػػيف مسػػػػتكل 

ربيػػة الرياضػػية كاتجاهػػاتءـ ن كهػػا ك  الت وػػيؿ الدراسػػ  لمقػػرر طػػرؽ التػػدريس لػػدل طمبػػة كميػػة الت
كقػػػد إسػػػتادـ البا ػػػث المػػػنءج لػػػبر التجريبػػػ  لمفسمتػػػر لءػػػدؼ كوػػػركض الب ػػػث كذلػػػؾ باسػػػتاداـ 
 -التوػػميـ التجريبػػ  لمجمػػكىتيف إ ػػداهما تجريبيػػة كا اػػرل ضػػابطة  كبكاسػػطة القياسػػيف (القبمػػ 

قسػػيمءـ إلػػ  مجمػػكىتيف ) مػػتعمـ تػػـ تَُِالبعػػدل) لكػػؿ مجمكىػػة  ك قػػد بمػػي  جػػـ ىينػػة الب ػػث (
  كتػـ مػف القرقػة الإانيػة ) طالػب َِ) طالب  كبمػي  جػـ العينػة االسػتطفىية (َٔقكاـ كؿ منءا (

ـ  كمػا َُِٗ/ ٓ /ِٖـ إلػ   َُِٗ/ِ/َُإجراس القياسات كتطبيؽ الب ث افؿ القتػرة الزمنيػة 
رت  هػـ النتػا ج  ف إستند البا ث إلػ  الكسػا ؿ كا دكات التػ  تعمػؿ ىمػ  ت قيػؽ هػذا الب ػث ك لػا

التػػػػدريس كوػػػػؽ التقػػػػكيـ التكػػػػكين   زاد مػػػػف ا تقػػػػاظ الطالػػػػب بالمعمكمػػػػات  ممػػػػا  دئ الػػػػ  ت قيػػػػؽ 
مارجػات الػتعمـ المسػػتءدوة  كاسػتاداـ التقػكيـ التكػػكين  سػاهـ بااتجػاا االيجػػاب  ن ػك المقػرر ممػػا 

 نظيـ الجيد لمتدريس.كاف لر  كبر ا إر و  ت سيف نتا ج الطفب مف افؿ التغذية الراجعة كالت
 مقدمو كمشكمة البحث:

يمعب المعمـ دكرا م كريا و  ىممية التعمـ كالتعميـ  لذلؾ ابد مػف اىػدادا كوػقمر مءنيػا كاهػـ 
ركيزة مف ركا ز اىدادا د راستر كمعروتر  ساليب التقكيـ الماتمقة كقدرتر ىم  ااسػتيعاب الكامػؿ 

استادامر لمتقكيـ باستمرار يككف لمعروػة مسػتكل الطػفب لمطفب كمعروتر لمقركؽ القردية لديءـ  و
كت ديد نقاط القكة كنكا   الضػعؼ لػديءـ  بءػدؼ ت سػيف الػتعمـ كا داس لمطػفب كتلػجيعءـ ىمػ  
تقػػػكيـ ذاتءػػػـ كبعضػػػءـ الػػػبعض  كي ػػػاكؿ المعمػػػـ التكوػػػؿ التػػػ  نتػػػا ج التقػػػكيـ كالعمػػػؿ ىمػػػ   ػػػؿ 

 الملكفت.
تكوػػػؿ الػػػ  ا كػػػاـ اك اتاػػػاذ قػػػرارات مناسػػػبة اسػػػتنادان الػػػ  كيتمإػػػؿ التقػػػكيـ وػػػ  القػػػدرة ىمػػػ  ال

معايير معينة  كمف ا مإمة ىم  ا هداؼ االجرا ية لءذا المستكل  اف يقدر الطالب مسػتكل الدقػة 
:  ُٕوػ  تسػػجيؿ ال قػا ؽ المتعمقػػة بػالمقرر التعميمػػ   كيعطػػ   كمػان ىمػػ   ادإػة كقعػػت  مامػػر. (

ِٗ( 
ت قيػػػؽ اهػػػداؼ المقػػػرر مػػػف اػػػفؿ مسػػػتكل ا داس لممعمػػػـ كتقػػػكيـ التػػػدريس يكػػػكف ىػػػف طريػػػؽ 
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ودار  كـ ىف وعالية التدريس وػ  ت قيػؽ ا هػداؼ المتعمقػة بػالمقرر   كت ويؿ نتا ج الطفب كاه
كمػف اػفؿ نتػػا ج التقػكيـ يت سػف مسػػتكل ا داس التدريسػ   والنتػا ج ا تتعمػػؽ بػالطفب وقػط كانمػػا 

 بالمعمـ  يضا.  
د  هػػـ الكقايػػات التدريسػػية التػػ  يكتسػػبءا المعمػػـ مػػف  جػػؿ الكلػػؼ ىػػف كتعػػد كقايػػة التقػػكيـ   ػػ

تػػأإيرا وػػ  العمميػػة التعميميػػة كالكلػػؼ ىػػف نػػكا   القوػػكر كاقتػػراح ال مػػكؿ المناسػػبة كالعمػػؿ ىمػػ  
ت قيؽ ا هداؼ التربكية  لذا ىم  المعمـ اف تككف لر مءارة جيػدة وػ  تقػكيـ ا هػداؼ كىمػ  درايػة 

لتدريس وي تاج المعمـ ال  مءارات منءا مءارة تقكيـ ا هداؼ كمءارة اىداد بما يدكر  كؿ ىممية ا
كااتيار اااتبارات كمءػارة تقػكيـ النتػا ج كالتػ  مػف افلءػا يسػتطيم اف يعطػ  لمػدرس دوعػان جديػدان 

 ) َٔ: ُْكقكيان  ت  يتمكف مف ت قيؽ ا هداؼ المرجكة. ( 
وػػ   ػػد ذاتءػػا  كانمػػا يبقػػ   ف يسػػير التقػػكيـ  وعمميػػة التقػػكيـ ليسػػت نءايػػة اطػػة  كليسػػت هػػدوان 

جنبان الػ  جنػب مػم ىمميػة تاطػيط كتنقيػذ البرنػامج مػف اػفؿ اجػراس دراسػات تتتبعيػر لممسػتقيديف. 
)ٔ :ُِ( 

كيعد التقكيـ التككين  مككنان هامان مف مككنات العممية التعميميػة  وءػك يكاكػب جميػم مرا مءػا  
 إناس المسار الدراس   كيمإؿ   د  هـ المدااؿ ال ديإة لت سينءا  م يبد  مم بداية التعمـ كيكاكبءا 

ػدثي  إنػػاس العمميػة التعميميػػة ا يعػدها   م ىنػػدها ا يػزاؿ الػػتعمـ كالتعمػيـ قػػابميف  كتطكيرهػا   نػػر ي ي
                                                         )َُ: ٖ( لمتعديؿ كالتغيير كالتطكير.  

قكة التقكيـ التككين  و  ككنر يمد القا ميف بمعمكمات التغذية الرجعية الت  تمعػب دكر كتكمف 
ر يس  بالنسبة لمعمميػة التعميميػة كيعمػؿ وػ  ظػؿ مف مػة الػنظـ كالبػرامج التػ  تتملػ  مػم  اجػات 

 ) ّٓ: ٔالطفب بدا مف مف مة الطفب ل اجات النظـ كالبرامج ال ديإة ال الية. (
الضعؼ العاـ و  مستكل  داس الطػفب وػ  المقػررات الدراسػية كااوػة مقػرر  كيعزك البا ث

طرؽ تدريس التربية الرياضية لمقرقة الإانية ال  نكىية ا ساليب التقكيميػة التػ  يسػتادمءا المعمػـ  
كالتػػػ   البػػػا مػػػا تكػػػكف ااتبػػػارات تراكميػػػة  م تقيػػػيـ اتػػػام  يقػػػيس الػػػتعمـ لمطالػػػب بيىطا ػػػر درجػػػة 

ا التقكيـ التككين  يقدـ تغذيػة راجعػة مسػتمرة  رضػءا ت سػيف ىمميػة الػتعمـ  كهػذا مػا معيارية  بينم
)  كالت   ظءرت نتا جءػا بػأف اسػتاداـ التقػكيـ ٕـ) (َُِٖ مد بف م مد   كدتر دراسة كف مف (

) ُّـ)(َُِٓالتككين  كاف لر  كبر ا إر و  ت ويؿ الطفب  ككذلؾ دراسػة (ظػاور بػف وػراج  
نتا جءػا اف اسػتاداـ التقػكيـ التكػكين  وػ  تػدريس مقػرر ال اسػكب وػ  التعمػيـ  قػؽ  كالت  مف اهػـ

 إػػر إيجابيػػان كبدرجػػة كبيػػرة وػػ  ت وػػيؿ الطػػفب كاا تقػػاظ بػػالتعمـ  مقارنػػة بػػالطفب الػػذيف درسػػكا 
 المقرر بالطريقة التقميدية.  

الإانيػػة بػػا ىكاـ  ك نػػر مػػف اػػفؿ تػػدريس البا ػػث لمقػػرر طػػرؽ تػػدريس التربيػػة الرياضػػية لمقرقػػة
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الماضية تبيف مػف تقريػر المقػرر بنظػاـ القػاراب  الدارة جػكدة التعمػيـ كالػتعمـ تػدن  درجػات الطػفب 
وػػ  مقػػرر طػػرؽ تػػدريس التربيػػة الرياضػػية لمػػإفث سػػنكات الماضػػية  كاسػػتند البا ػػث القوػػكر الػػ  

ذم تطمػب ىمػؿ دراسػػة ىػدـ اسػتاداـ اسػتراتيجيات التقػكيـ كممارسػتءا ىمػ   رض الكاقػم  اامػر الػ
لمتقكيـ التككين  لتكجير كتطكير ىممية التدريس كالتعمـ  كالتعرؼ ىم  واىميتر و  ت سيف مستكل 

 الت ويؿ الدراس  لمقرر طرؽ تدريس لدل طمبة كمية التربية الرياضية كاتجاهاتءـ ن كها.
 ىدؼ البحث:

وػػػػ  ت سػػػػيف مسػػػػتكل  يءػػػػدؼ الب ػػػػث الػػػػ  التعػػػػرؼ ىمػػػػ  واىميػػػػة اسػػػػتاداـ التقػػػػكيـ التكػػػػكين 
الت ويؿ الدراس  لمقػرر طػرؽ تػدريس لػدل طمبػة كميػة التربيػة الرياضػية كاتجاهػاتءـ ن كهػا كذلػؾ 

 -مف افؿ: 
واىميػػػة اسػػػتاداـ التقػػػكيـ التكػػػكين  وػػػ  ت سػػػيف مسػػػتكل الت وػػػيؿ الدراسػػػ  لمقػػػرر طػػػرؽ  -

 جامعة دمياط. –تدريس لدل طمبة القرقة الإانية بكمية التربية الرياضية 
ميػػة اسػػتاداـ التقػػكيـ التكػػكين  وػػ  ااتجػػاا ن ػػك مقػػرر طػػرؽ تػػدريس لػػدل طمبػػة القرقػػة واى -

 جامعة دمياط. –الإانية بكمية التربية الرياضية 
 فركض البحث: 

تكجد وركؽ دالة إ وا ينا بيف القياسيف القبم  كالبعدم لممجمكىة التجريبية وػ  الت وػيؿ  -
بيػػة الرياضػػية قيػػد الب ػػث لوػػالة القيػػاس الدراسػػ  كااتجػػاا ن ػػك مقػػرر طػػرؽ تػػدريس التر 

 البعدم.
تكجد وركؽ دالة إ وا ينا بيف القياسيف القبم  كالبعدم لممجمكىة الضابطة و  الت وػيؿ  -

الدراسػػ  كااتجػػاا ن ػػك مقػػرر طػػرؽ تػػدريس التربيػػة الرياضػػية قيػػد الب ػػث لوػػالة القيػػاس 
 البعدم.

مجمػػكىتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة وػػ  تكجػػد وػػركؽ دالػػة إ وػػا ينا بػػيف القياسػػيف البعػػدييف لم -
الت ويؿ الدراس  كااتجاا ن ك مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضػية قيػد الب ػث كلوػالة 

 المجمكىة التجريبية.
 -الدراسات السابقة: 

ـ) بعنػكاف ا إػر اسػتاداـ التقػكيـ التكػكين  ىمػ  الت وػيؿ َُِٖدراسة  مد بف م مد  مػد (
فب الوػؼ الإػان  المتكسػطا  كيءػدؼ الب ػث الػ  الكلػؼ ىػف الدراسػ  وػ  مقػرر العمػـك لػدل طػ

 إر  ساليب التقكيـ التككين  و  مقرر العمكـ ىم  الت ويؿ الدراس  كبقاس  إر التعمـ لدل طفب 
الوؼ الإان  المتكسط بم اوظة الػدكادم   كاسػتادـ المػنءج لػبر التجريبػ  المتمإػؿ وػ  التوػميـ 

كمجمكىػػة ضػابطة باسػػتاداـ القيػػاس القبمػػ  كالبعػػدم  تككنػػت القػا ـ ىمػػ  كجػػكد مجمكىػػة تجريبيػػة 
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) طالبػػػان  كالمجمكىػػػة الضػػػابطة ِٓ) طالبػػػان   مإػػػؿ المجمكىػػػة التجريبيػػػة (ْٗىينػػػة الدراسػػػة مػػػف (
) طالبػػػان   ك ىػػػد البا ػػػث ااتبػػػار ت وػػػيم  لت قيػػػؽ اهػػػداؼ الب ػػػث   ك ظءػػػرت نتػػػا ج الب ػػػث ِْ(

ت وػػػػيؿ الطػػػػفب لممجمػػػػكىتيف التجريبيػػػػة كجػػػػكد وػػػػركؽ دالػػػػة ا وػػػػا يا بػػػػيف متكسػػػػط  درجػػػػات 
كالضػػػابطة وػػػ  اااتبػػػار البعػػػدل كالبعػػػدم الملجػػػؿ  كلوػػػالة المجمكىػػػة التجريبيػػػة  كىػػػدـ كجػػػكد  
وػركؽ دالػة ا وػا يا بػػيف متكسػط  درجػات ت وػيؿ الطػػفب لممجمكىػة التجريبيػة وػ  اااتبػػاريف 

 )ٕالبعدل كالبعدم الملجؿ.(
ف واىميػػػة اسػػػتاداـ التقػػػكيـ التكػػػكين  وػػػ  ت سػػػيف ـ) بعنػػػكاَُِٗدراسػػػة  ىيسػػػ  بػػػف وػػػرج ( 

مستكل الت ويؿ الدراس  لمقرر مءارات التقكيػر كالب ػث العممػ  لػدل طػفب كميػة إدارة ااىمػاؿ 
بجامعة لقراس  كتءدؼ الػ  ابػراز واىميػة اسػتاداـ التقػكيـ التكػكين  وػ  ت سػيف مسػتكل الت وػيؿ 

لػػدل طػػفب كميػػة إدارة ااىمػػاؿ بجامعػػة لػػقراس  الدراسػػ  لمقػػرر مءػػارات التقكيػػر كالب ػػث العممػػ  
كتبعان لػذلؾ توػميـ دركس ك ػدات مقػرر مءػارات التقكيػر كالب ػث العممػ  كوػؽ اسػتراتيجية التقػكيـ 
التكػػكين   كاانتءػػاس بيىػػداد ااتبػػار ت وػػيم  ويػػر   كلمعروػػة  إػػر اسػػتاداـ التقػػكيـ التكػػكين  ىمػػ  

بػ  بتطبيػؽ التجربػة بكميػة إدارة ااىمػاؿ وػ  جامعػة الت ويؿ الدراس  استادـ المنءج لػبر التجري
لقراس لدل طالبات المستكل الإالث   كتكومت نتا ج الدراسة ال  تقػكؽ طػفب ىينػة الدراسػة بعػد 

 )  ُٓاستادامءـ لمتقكيـ التككين  و  الت ويؿ الدراس .(
ضػا ىمػ  كيقيػة يتضة مػف الدراسػات السػابقة اف الدراسػة ال اليػة تعػد امتػداد لءػـ  كالتعػرؼ  ي

اىػػداد البرنػػامج وػػ  ضػػكس التقػػكيـ التكػػكين   كااسػػاليب اال وػػا ية المسػػتادمة  كمناقلػػة النتػػا ج 
 كتقسيرها كت ديد  كجر التلابر كاااتفؼ بينءـ كبيف الب ث ال ال .

 مصطمحات البحث:
 Formative Evaluationالتقكيـ التككيني: 

وػ  العمميػة التعميميػة  لمػا يػكورا مػف تغذيػة راجعػة  ا تقكيـ لكم   ك مستمر  يمعػب دكران هامػان 
Feedback  لكػػػؿ مػػػف المعمػػػـ كالمػػػتعمـ كماططػػػ  المنػػػاهج كالبػػػرامج التعميميػػػة  كيجػػػرل التقػػػكيـ

 )ِٖٔ: ُٕالتككين  و  وترات ماتمقة و   إناس تطبيؽ المنءج  ك البرنامج التعميم ا. (
 Academic achievementالتحصيؿ الدراسى: 

يكتسبر القرد مف اػفؿ دراسػتر لمقػرر طػرؽ تػدريس التربيػة الرياضػية لممكضػكىات  مقدار ما
الم ػػددة  كيقػػاس بالدرجػػة الكميػػة التػػ  ي وػػؿ ىميءػػا الطالػػب وػػ  ااتبػػار الت وػػيؿ المعػػد لػػذلؾ  

 )ٕٕ: ُّ يث يتـ تطبيقر ىم  مجمكىت  الب ث بعد اانتءاس مف تدريس المقرر. (
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 Trend towards The Syllabuاالتجاه نحك المقرر: 
انقعاؿ معتدؿ اللدة ن ػك المقػرر يءيػ  القػرد  ك يجعمػر مسػتعدا لفسػتجابة المتسػقة التػ  تػدؿ 
ىمػػػػ  المكاوقػػػػة (التأييػػػػد)  يػػػػث ا تكا ءػػػػا ىمػػػػ  ىناوػػػػر مكجبػػػػة   ك ىػػػػدـ المكاوقػػػػة (ىػػػػدـ التأييػػػػد) 

 )ُٗٓ  ُٖٓ: ُِبا تكا ءا ىم  ىناور سالبة. ( 
 إجراءات البحث. 

: استادـ البا ث المنءج لبر التجريب  لمجمكىتيف ضابطة كتجريبية باستاداـ لبحثأكال: منيج ا
 القياسيف القبم  كالبعدم لممجمكىتيف و  كؿ متغيرات الب ث.

جامعػة  –يمإؿ مجتمم الب ػث طػفب القرقػة الإانيػة بكميػة التربيػة الرياضػية ثانيا: مجتمع البحث: 
 ) طالب.ُْٓـ)  كىددهـ (َُِٗ-َُِٖع  (دمياط لمقوؿ الدراس  الإان  لمعاـ الجام

 ثالثا: عينة البحث:
قاـ البا ث بااتيار ىينة الب ث بالطريقة العمدية مػف طػفب القرقػة الإانيػة  بمػي ىػدد العينػة 

) طالػػػػػب  َٔ) طالػػػػػب تػػػػػـ تػػػػػكزيعءـ ىمػػػػػ  مجمػػػػػكىتيف (المجمكىػػػػػة التجريبيػػػػػة) (َُِا ساسػػػػػية (
) طػفب لمدراسػػة ااسػتطفىية  كتػػـ َِلػ  ىػػدد () طالػب  باالضػػاوة إَٔكالمجمكىػة الضػػابطة (

 ).ُ) طالب باقيف لإلىادة  كما و  جدكؿ (ُْاستبعاد ىدد (
 ( تكصيؼ عينة البحث.0جدكؿ )

 ـ
 العيػنة

 البرنامج
 مف المجتمع النسبة العدد نكع العينة

 ػػػ 07.99 71 عينة الدراسة االستطبلعية 0
7 

 عينة الدراسة األساسية
 البرنامج المقترح 32.96 61 لتجريبيةالمجمكعة ا

 البرنامج التقميدم 32.96 61 المجمكعة الضابطة 3
  9.19 02 المستبعدكف 2

 ػػػ %011 012 العينة الكمية لمبحث

 
 ( تكصيؼ عينة البحث.0شكؿ )
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 تجانس مجمكعتى البحث: 
  لمتػػػأكد مػػف اىتداليػػة قػاـ البا ػػث بييجػػاد التجػػانس  وػػراد ىينػػة الب ػث (التجريبيػػة كالضػػابطة)

تكزيم البيانات بيف  وراد العينة و  متغيرات النمك كااتبار الت ويؿ الدراسػ  كمقيػاس ااتجػاا قيػد 
 ).ِالب ث كما هك مكضة و  جدكؿ(

 ( داللة ال ركؽ بيف القياس القبمي لممجمكعة التجريبية كالقياس القبمي لممجمكعة الضابطة               7جدكؿ )
 ( 021=0في المتغيرات قيد البحث.                       )ف                                   

كحدة  المتغيرات
 القياس

 المتكسط
)  االنحراؼ الكسيط )سى

 اإللتكاء ع()± 

متغيرات 
 النمك

 7.62- 1.21 02.11 02.61 سنة العمر الزمني )السف(
 1.71- 2.01 70.11 71.23 درجة (0فؽ )اختبار الذكاء العالى )السيد محمد خيرم( مر 

سى
لدرا
ؿ ا
صي
لتح
ر ا
ختبا

ا
 

 1.21 0.11 7.11 7.03 درجة م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 1.72 0.21 3.11 3.03 درجة التعمـ الحركى

 0.12- 0.11 3.11 7.63 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 1.31- 7.16 1.11 2.26 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 1.73- 0.11 3.11 7.22 درجة درس التربية الرياضية
 1.01 1.22 7.11 7.12 درجة األنشطة المدرسية كالكسائؿ التعميمية
 1.32- 3.22 02.11 02.12 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(

رر
لمق
ك ا
 نح
جاه
االت
س 

مقيا
 

 

 0.02 0.92 2.11 2.22 درجة أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
 0.66 0.27 2.11 9.10 درجة طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
 1.32- 0.97 01.11 9.26 درجة أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية.
 1.32 7.01 01.11 01.72 درجة االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية.

 نحك معمـ مقرر طرؽ تدريس التربية  اتجاه الطالب
 0.62 0.12 2.11 2.22 درجة الرياضية.

 1.77- 2.21 23.11 27.62 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

) ممػػا يػػدؿ ّ) ك(+ّ-)  ف قػػيـ معػػامفت االتػػكاس ان وػػرت مػػا بػػيف (ِيتضػػة مػػف جػػدكؿ (
لب ػػث كالتػػ  قػػد كقعػػت ت ػػت المن نػػ  ىمػػ   ف قياسػػات العينػػة الكميػػة لمب ػػث وػػ  المتغيػػرات قيػػد ا

 ااىتدال   كهذا يدؿ ىم  تجانس  وراد ىينة الب ث الكمية و  هذا المتغيرات.
 تكافؤ مجمكعتي البحث:

قػاـ البا ػث بػيجراس التكػاول بػيف المجمػػكىتيف (التجريبيػة كالضػابطة) وػ  ضػكس المتغيػرات قيػػد 
 كالضابطة) و  اااتبارات قيد الب ث. ) تكاول المجمكىتيف (التجريبية ّالب ث كيكضة جدكؿ (
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 ( داللة ال ركؽ بيف القياس القبمي لممجكعة التجريبية كالقياس القبمي لممجمكعة الضابطة  3جدكؿ )
 (   61=7=ف0في المتغيرات قيد البحث.                )ف                              

كحدة  المتغيرات
 القياس

 لبعدمالقياس ا القياس القبمي
 المتكسط قيمة )ت(

)  )سى
 االنحراؼ

 ع()± 
 المتكسط
)  )سى

 االنحراؼ
 ع()± 

سى
لدرا
ؿ ا
صي
لتح
ر ا
ختبا

ا
 

 0.26 0.01 7.11 1.27 7.72 درجة م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 1.92 0.32 3.11 0.27 3.71 درجة التعمـ الحركى

 0.30 0.73 7.21 1.20 7.11 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 0.79 0.99 1.11 7.07 2.17 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 1.92 0.17 3.17 0.22 7.21 درجة درس التربية الرياضية
 1.00 1.22 7.11 1.27 7.13 درجة األنشطة المدرسية كالكسائؿ التعميمية
 1.20 2.07 02.27 3.16 02.37 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(

 
م

رر
لمق
ك ا
 نح
جاه
االت
س 

قيا
 

 

 0.27 7.12 9.17 0.29 2.17 درجة أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
 طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس التربية 

 الرياضية
 0.12 0.22 2.21 0.22 9.72 درجة

 أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس التربية 
 0.22 0.90 01.17 0.97 9.11 درجة الرياضية.

 ستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس التربية اال
 0.31 7.11 9.92 7.01 00.12 درجة الرياضية.

 اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ تدريس 
 0.02 0.61 1.13 0.30 2.11 درجة التربية الرياضية.

 1.36 1.21 27.21 3.67 27.21 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

  ٕٗ.ُ) = َٓ.َ  ُُٖت ج (
)  ف قػػػيـ (ت) الم سػػػكبة  قػػػؿ مػػػف قيمػػػة (ت) الجدكليػػػة ىنػػػد مسػػػتكل ّيتضػػػة مػػػف جػػػدكؿ (

)  كبينمػػا بمغػػت قيمػػػة (ت) ٕٓ.ُ)  يػػث بمغػػت  كبػػر مػػف قيمػػة (ت) الم سػػكبة (َٓ.َمعنكيػػة (
)  ممػػا يػػدؿ ىمػػ  ىػػدـ كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا ية بػػيف ُُٖ)  كدرجػػة  ريػػة (ٕٗ.ُالجدكليػػة (

 مما يلير ال  تكاول المجمكىتيف و  المتغيرات قيد الب ث. القياسات و  جميم المتغيرات  
 كسائؿ كأدكات جمع البيانات:

 أدكات البحث:
 بطاقة تقييـ الطالب  داس المعمـ. -
 ااتبار الت ويؿ الدراس . -
 مقياس ااتجاا ن ك المقرر. -
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  بطاقة تقييـ الطالب ألداء المعمـ:
)  كالت  اهتمت بعمؿ ٗ( ) ٖ)  (ّلعممية (قاـ البا ث بااطفع ىم  الدراسات كالمراجم ا

 بطاقات التقييـ كما يم :
قياس مسػتكل  داس المعمػـ  كااسػتقادة مػف نتػا ج التقػكيـ تحديد اليدؼ مف بطاقة التقييـ:  -0

 و  ىفج ا اطاس كت قيؽ  هداؼ المقرر.
وػػ  تػـ وػػيا ة العبػارات المػراد مف ظتءػا تحديػد الجكانػب المػػراد مبلحظتيػا كصػياغتيا:  -ِ

) ىبارة ُٔاستمارة التقييـ  مم مراىاة الويا ة المغكية كمناسبتءا لمطفب  كتككنت مف (
 و  وكرتءا ا كلية.

: تػػػػـ ىػػػػرض بطاقػػػػة التقيػػػػيـ ىمػػػػ  مجمكىػػػػة مػػػػف الابػػػػراس التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ البطاقػػػػة -3
)  كذلؾ لمت قؽ مػف ِ) ابراس. مروؽ(َُمتاوويف و  مجاؿ طرؽ التدريس كىددهـ (

مكانيػػة مف ظػػة الطالػػب لممعمػػـ اإنػػاس وػػدؽ م تػػكل البطا قػػة  كمػػدل وػػ ة وػػيا تءا  كاه
)  كقد  سػقرت نتػا ج العػرض ىمػ  الابػراس إجػراس بعػض التعػديفت وػ  ّالتدريس. مروؽ(

 توميـ البطاقة  مإؿ:
اجمػػم الابػػراس الغػػاس وػػيغة السػػلاؿ بػػػ هػػؿ  كجعمػػر سػػلاؿ مقتػػكح  تػػ  يتػػية لمطالػػب  ريػػة  -

 االجابة.
 ): ْبعض بنكد التقيييـ كما و  جدكؿ (تعديؿ كاضاوة ك ذؼ  -

 ( بنكد بطاقة مبلحظة الطالب الداء المعمـ بعد استطبلع رأم الخبراء2جدكؿ )
رقـ 
 العبارة

 
 بنكد التقييـ قبؿ التعديؿ

 
 بنكد التقييـ قبؿ التعديؿ

رقـ 
 العبارة
 

 بنكد التقييـ التي
 تـ حذفيا

بنكد التقييـ التي تـ 
 اضافتيا

ضرة اليػدؼ التػي ىؿ حققت المحا 7
 جاء في مقدمتيا؟

يتطػػػابؽ محتػػػػكل المحاضػػػرة مػػػػع 
 األىداؼ المعمنة في بدايتيا.

يكضػػح المعمػػـ اىػػداؼ  2
 المحاضرة قى بدايتيا.

المغة سػميمة كصػكت 
المحاضػػػػػػػر كاضػػػػػػػح 

 كمسمكع. 
ال ائػػػػدة التػػػػي خرجنػػػػا بيػػػػا مػػػػف  ىؿ خرجنا مف المحاضرة ب ائدة؟ 2

 المحاضرة.
   

عناصػػػػػر ىػػػػػؿ المحاضػػػػػر يمتػػػػػـز ب 9
 المحاضرة؟

يػػػػػػتـ تكزيػػػػػػع زمػػػػػػف المحاضػػػػػػرة 
ب اعميػػػػػػػػػػػة كيمتػػػػػػػػػػػـز بعناصػػػػػػػػػػػر 

 المحاضرة.

   

  ٗ  ٕ  ِ) انػػر بعػػد اسػػتطفع ر ل الابػػراس تػػـ تعػػديؿ العبػػارات ارقػػاـ ْيتضػػة مػػف جػػدكؿ (
   كاضاوة ىبارة ال  بطاقة المف ظة.ٖك ذؼ العبارة رقـ 
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 : الصكرة النيائية لبطاقة التقييـ -ْ
تػػـ ىمػػؿ التعػػديفت  ك وػػب ت البطاقػػة وػػ  وػػكرتءا النءا يػػة كوػػال ة كوػػ  ضػػكس مػػا سػػبؽ 

 )  ْمروؽ (لمف ظة المعمـ. 
 اعداد اختبار التحصيؿ الدراسي:  

يءػػدؼ اااتبػار الػػ  قيػاس ت وػػيؿ الطػفب وػػ  مجمػكىت  الب ػػث تحديػد اليػػدؼ مػػف االختبػار: 
 ة الرياضية جامعة دمياط.لمقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية لمقرقة الإانية بكمية التربي

قاـ البا ث بيىػداد ابعػاد اااتبػار مػف اػفؿ مقػرر طػرؽ  تحميؿ المحتكل كتحديد ابعاد االختبار:
  -)  ك سقرىف ت ديد ستة  بعاد لبناس اااتبار كهما: ِتدريس التربية الرياضية لمقرقة الإانية (

تربيػػة الرياضػػية   سػػاليب (مقءػػـك كتعريػػؼ طػػرؽ التػػدريس  الػػتعمـ ال ركػػ   طػػرؽ تػػدريس ال
 تدريس التربية الرياضية  درس التربية الرياضية  ا نلطة المدرسية كالكسا ؿ التعميمية).

تطمب ت ديد المكاوقات ااكلية لفاتبار ويا ة ااهداؼ ااجرا ية  اعداد جدكؿ المكاص ات:
المقرر ىم  مكقم لممقرر  إـ ت ديد ااكزاف النسبية لكؿ بعد كذلؾ بااطفع ىم  تكويؼ 

القاراب   كتـ ت ديد الكزف النسب  لمستكيات ا هداؼ كوقان لمتكويؼ كىدد ااس مة الت  ترتبط 
 )ٓبكؿ مكضكع كما و  جدكؿ(

 ( مكاص ات اختبار التحصيؿ الدراسي لمقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية1جدكؿ )

 المستكيات          
 المعرفية         
 

 المكضكعات

  ج التعمـنكات 
عدد 
اىداؼ 
 ال صؿ 
 

االكزاف النسبية لكؿ  الميارات المينية  الميارات الذىنية المعرفة كال يـ 
 مكضكع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 %00.26 أسئمة  6 %1.22 7.92 %3.17 0.26 %7.31 0.02 2 م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 %02.62 أسئمة  9 %2.27 2.20 %1.79 7.62 %3.17 0.26 07 التعمـ الحركى

 %00.26 أسئمة  6 %1.22 7.92 %3.17 0.26 %7.31 0.02 2 طرؽ تدريس التربية الرياضية
 %79.20 سؤاؿ  02 %02.21 2.31 %2.27 2.20 %1.22 7.92 71 أساليب تدريس التربية الرياضية

 %02.62 مة أسئ 9 %2.27 2.20 %1.79 7.62 %3.17 0.26 07 درس التربية الرياضية
األنشطة المدرسية كالكسائؿ 

 %00.26 أسئمة  6 %1.22 7.92 %3.17 0.26 %7.31 0.02 2 التعميمية

 %011 سؤاؿ 11 %11 72.99 %31 02.92 %71 9.22  الكزف النسبي لمستكيات األىداؼ

قػػاـ البا ػػث بت ديػػد لػػكؿ ااسػػ مة تحديػػد نػػكع م ػػردات اختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي كصػػياغتيا: 
كىءا  يث استاداـ نكىيف مف ا س مة (اااتيار مف متعدد)  (كالوكاب كالاطأ) كذلؾ لطبيعة كن

) َٓاامت انات بالكمية بءػذا اللػكؿ  كوػ  ضػكس ذلػؾ تػـ وػيا ة اااتبػار كبمغػت ىػدد ااسػ مة (
 ) ٓىبارة. مروؽ (
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 تكضية كيقية استاداـ اااتبار كااجابة ىمير. كضع تعميمات االختبار: 
و  الوكرة النءا ية تػـ تكزيػم البػدا ؿ بطريقػة ىلػكا ية ة تصحيح اختبار التحصيؿ المعرفي: طريق

لجميم  س مة اااتبار  كتـ ىمؿ مقتاح تو ية اااتبار  كوير ي وؿ الطالب ىم  درجة كا دة 
ىػف كػؿ مقػردة يجيػب ىنءػا إجابػة وػ ي ة  كوػقر ىػف كػؿ مقػردة يتركءػا  ك يجيػب ىنءػا إجابػة 

 ؾ تككف الدرجة الكمية لفاتبار تساكم ىدد مقردات اااتبار.ااط ة  كبذل
 التحقؽ مف الخصائص السيككمترية كتحميؿ م ردات االختبار التحصيمي:

 أكال: التحقؽ مف صدؽ االختبار:
تـ الت قؽ مف ودؽ م تكم اااتبار  كذلؾ بعرضر و  وكرتر الكرقية ىم  الصدؽ الظاىرم: 

)  اسقرت ىف  ذؼ ٕرؽ تدريس التربية الرياضية كىددهـ (ىدد مف الابراس المتاوويف ط
) ىبارات  كما و  ِبعض ااس مة كاىادة ويا ة بعضءا  كبذلؾ تـ  ذؼ العبارات ىددهـ (

 ).ٔجدكؿ (
 ) العبارات الت   ذوت مف اااتبار كالعبارات الت  تـ تعديمءا بعد استطفع ر م الابراسٔجدكؿ (

 حذكفةعدد العبارات الم االبعاد ـ
 رقـ العبارة في االختبار  العدد

   م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس 0
 3 0 التعمـ الحركى 7
   طرؽ تدريس التربية الرياضية 3
   أساليب تدريس التربية الرياضية 2
   درس التربية الرياضية 1
 6 0 األنشطة المدرسية كالكسائؿ التعميمية 6

) مقردة  ْٖ) تـ اىادة ويا ة اااتبار  ليتككف مف (ٔكو  ضكس ما سبؽ كما بالجدكؿ (
 كبذلؾ  وبة و  وكرتر التجريبية لمتطبيؽ ىم  العينة ااستطفىية. 

 التحقؽ مف معاممي الصدؽ كالثبات لبلختبار التحصيمى:
بعد العرض ىم  الابراس تـ التكوؿ إل  الوكرة التجريبية لفاتبار الت ويم  لمتطبيؽ 

 ) طالبا  ل ساب معامؿ الإبات  كمعامؿ الودؽ.َِاستطفىية كه  (ىم  المجمكىة ا
 حساب معامؿ صدؽ االختبار:

استادـ البا ث طريقة ااتساؽ الداام   ىف طريؽ إيجاد معامؿ اارتباط بيف ا بعاد 
كبعضءا كبيف العبارات كا بعاد الت  تنتم  إليءا  كبيف العبارة كالدرجة الكمية لفاتبار 

 ).ٗ)  ك(ٖ)  ك(ٕ   كما و  جدكؿ (الت ويم
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 (71( معامبلت االرتباط بيف أبعاد لبلختبار التحصيمى     )ف=2جدكؿ ) 

البعد  البعد الثاني البعد األكؿ األبعاد
 الثالث

البعد 
 الرابع

البعد 
 الخامس

البعد 
 السادس

الدرجة 
 الكمية

 1.227 1.122 1.679 1.629 1.192 1.227  م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 1.692 1.611 1.122 1.132 1.197   التعمـ الحركى

 1.201 1.131 1.612 1.630    طرؽ تدريس التربية الرياضية
 1.291 1.290 1.231     أساليب تدريس التربية الرياضية

 1.221 1.167      درس التربية الرياضية
األنشطة المدرسية كالكسائؿ 

 1.217       التعميمية

        ر التحصيمى )الدرجة الكمية(االختبا

 1.222( = 1.11، 02) جر
) بيف َٓ.َ) كجكد ىفقة ارتباطير دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية (ٕيتضة مف جدكؿ (

 درجة كؿ بعد كبيف الدرجة الكمية مما يدؿ ىم  ودؽ ااتساؽ الداام  لفاتبار الت ويم .
 كدرجة البعد الذم تنتمي إليو كبيف كؿ عبارة كالدرجة  ( معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة2جدكؿ )

  (71الكمية لبلختبار التحصيمى                    )ف=                                     

 معامؿ ارتباط البعد الثالث معامؿ ارتباط البعد الثاني معامؿ ارتباط البعد األكؿ
 مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس ع البعدم العبارة مع المقياس مع البعد العبارة
0 1.299 1.121 0 1.663 1.297 0 1.212 1.202 
7 1.637 1.222 7 1.212 1.122 7 1.622 1.229 
3 1.632 1.222 3 1.291 1.122 3 1.291 1.192 
2 1.162 1.622 2 1.663 1.227 2 1.123 1.611 
1 1.292 1.662 1 1.102 1.601 1 1.663 1.217 
6 1.112 1.211 6 1.291 1.202 6 1.212 1.221 
   2 1.663 1.227    
   2 1.121 1.621    

 معامؿ ارتباط البعد السادس معامؿ ارتباط البعد الخامس معامؿ ارتباط البعد الرابع
 مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس مع البعد العبارة
0 1.299 1.111 0 1.673 1.267 0 1.132 1.612 
7 1.197 1.232 7 1.662 1.231 7 1.291 1.112 
3 1.192 1.612 3 1.160 1.620 3 1.291 1.100 
2 1.172 1.232 2 1.212 1.270 2 1.290 1.202 
1 1.112 1.121 1 1.031 1.072 1 1.277 1.212 
6 1.202 1.201 6 1.662 1.622    
2 1.291 1.112 2 1.612 1.239    
2 1.202 1.102 2 1.101 1.612    
9 1.022 1.021 9 1.113 1.661    
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01 1.673 1.227       
00 1.101 1.622       
07 1.712 1.770       
03 1.673 1.227       
02 1.111 1.621       

 1.222( = 1.11، 02) جر
) بيف َٓ.َ) كجكد ىفقة ارتباطير دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية (ٖيتضة مف جدكؿ (

درجة كؿ ىبارة كدرجة البعد إـ الدرجة الكمية  كهذا يدىـ ااتساؽ الداام  كمللر لودؽ 
 التككيف  مما يدؿ ىم  ودؽ اااتبار الت ويم .

 يمى:حساب معامؿ ثبات االختبار التحص
قاـ البا ث ب ساب الإبات الكم  لفاتبار الت ويم  كتـ تطبيؽ ااستمارة ىم  ىينة 

 ) ٗ) طالبا  كهذا ما يكض ر جدكؿ (َِالدراسة ااستطفىية كىددها (
 ريتشاردسكف-( ثبات االختبار التحصيمى بطريقة التجزئة النص ية كككدر9جدكؿ )

 االبعاد ـ
 التجزئة النص ية

 كفريتشاردس-ككدر
 جتماف سبيرماف براكف

 1.210 1.291 1.290 البعد األكؿ 0
 1.221 1.222 1.291 البعد الثانى 7
 1.222 1.220 1.222 البعد الثالث 3
 1.261 1.221 1.221 البعد الرابع 2
 1.221 1.212 1.213 البعد الخامس 1
 1.292 1.217 1.291 البعد السادس 6
 1.210 1.237 1.226 البعد السابع 2
 1.211 1.200 1.271 الدرجة الكمية لبلختبار -

)  ف قيـ معامفت اارتباط بطريقة التجز ة النوقية ابعاد اااتبار ٗيتضة مف جدكؿ (
ريتلاردسكف لت ديد الإبات الكم  دالة  مما يدؿ ىم   ف اااتبار -الت ويم  كقيـ ككدر

 الت ويم  قيد الدراسة ذات معامؿ إبات مرتقم. 
 تحميؿ م ردات االختبار التحصيمى:

بعد التأكد مف ودؽ كإبات اااتبار الت ويم   تـ  ساب معامفت الوعكبة كالسءكلة 
) كمعامؿ DR) معامؿ الوعكبة (َُلفاتبار  ك ساب معامؿ التمييز  كيكضة جدكؿ (

 ) لمقردات اااتبار الت ويم .IDالتمييز(
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 ( لعبارات االختبار التحصيمىIDؿ التمييز )( كمعامDR( معامؿ الصعكبة )01جدكؿ )

 معامؿ ارتباط البعد الثالث معامؿ ارتباط البعد الثاني معامؿ ارتباط البعد األكؿ
 مع االختبار مع البعد العبارة مع االختبار مع البعد العبارة مع االختبار مع البعد العبارة
0 1.2 1.1 0 1.1 1.2 0 1.6 1.2 
7 1.2 1.1 7 1.2 1.2 7 1.2 1.3 
3 1.2 1.1 3 1.2 1.2 3 1.6 1.3 
2 1.2 1.2 2 1.2 1.3 2 1.2 1.1 
1 1.6 1.6 1 1.1 1.2 1 1.2 1.1 
6 1.6 1.3 6 1.1 1.2 6 1.2 1.2 
   2 1.1 1.1    
   2 1.2 1.1    

 معامؿ ارتباط البعد السادس معامؿ ارتباط البعد الخامس معامؿ ارتباط البعد الرابع
 مع االختبار مع البعد العبارة مع االختبار مع البعد العبارة مع االختبار مع البعد ةالعبار 
0 1.1 1.3 0 1.1 1.6 0 1.2 1.2 
7 1.1 1.3 7 1.2 1.2 7 1.2 1.2 
3 1.1 1.3 3 1.1 1.2 3 1.2 1.6 
2 1.3 1.6 2 1.1 1.2 2 1.2 1.6 
1 1.2 1.1 1   1 1.1 1.2 
6 1.2 1.1 6 1.1 1.3    
2 1.2 1.2 2 1.3 1.2    
2 1.2 1.2 2 1.3 1.2    
9   9 1.2 1.1    
01 1.6 1.6       
00 1.2 1.6       
07         
03 1.1 1.2       
02 1.1 1.2       

)   ف جميم ا س مة لءا القدرة ىم  التمييز بيف المستكيات المرتقعة َُيتضة مف جدكؿ (
)  كمعامؿ التمييز  كبر مف ٕ.َ) ك(ّ.َالوعكبة ما بيف ( كالمناقضة  يث يتراكح معامؿ

 ) كهك يعد مللرنا ىم   ف مقردات اااتبار ذات قدرة تمييزية مناسبة.ّ.َ(
 ( العبارات المحذكفة لبلختبار التحصيمى بعد المعالجة اإلحصائية00جدكؿ )

 العبارات المحذكفة ـ األبعاد

 البعد الرابع:
9 

التي تتعمؽ بإجراءات اسمكب األكامر، دكر المعمـ إيجابي ألنو مصدر ال عالية  مف الخصائص كالمميزات
 كالنشاط في العممية التعميمية.

 دكر المعمـ في قرارات التقكيـ بأسمكب التطبيؽ بتكجيو االقراف تقبؿ التغذية الراجعة مف المبلحظ. 07

لرياضية ىك تيدئة التبلميذ ن سيان كعضكيان كالرجكع بأجيزة الغرض مف الجزء الختامي في درس التربية ا 1 البعد الخامس:
 الجسـ الى حالتيا الطبيعية كتييئة الطبلب لمرجكع الى حجرة الدراسة.
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) ْٓ)  ف ىدد ىبارات اااتبار الت ويم  و  وكرتر النءا ية (ُُيتضة مف جدكؿ (
 )  ٔىبارة  مروؽ(

تـ  ساب الزمف المناسب حصيمى: تحديد الزمف المناسب لئلجابة عمى االختبار الت
)Optimum Time Limit لإلجابة ىم  مقردات اااتبار  كذلؾ ىف طريؽ تسجيؿ الزمف (

الذم استغرقر  كؿ طالب مف ىينة التطبيؽ و  االجابة ىم  مقردات اااتبار  ككذلؾ الزمف 
لزمف المناسب الذم استغرقر آار طالب مف ىينة التطبيؽ  إـ إيجاد متكسط الزمنيف؛ كيككف ا

 ) دقيقة.َّلإلجابة ىم  اااتبار المعرو  هك (
قاـ البا ث بيىداد مقياس ااتجاا ن ك مقرر طرؽ تدريس التربية مقياس االتجاه نحك المقرر: 

 الرياضية لدل طمبة القرقة الإانية بكمية التربية الرياضية مف افؿ اتباع الاطكات التالية:
هذا المقياس بءدؼ ت ديد اتجاهات طفب القرقة الإانية بكمية تـ اىداد اليدؼ مف المقياس: 

التربية الرياضة ىينة الدراسة ن ك مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية  كهؿ سيلإر تدريس 
 المقرر باستاداـ التقكيـ التككين  و  تعديؿ اتجاهات الطفب ن ك المقرر.

قياس بعد ااطفع ىم  الب كث كالدراسات قاـ البا ث بت ديد ابعاد المتحديد ابعاد المقياس: 
)  ُٔ)  (ُُ)  (ٓ)  (ُكالمراجم الت  تناكلت مقاييس ااتجاا ن ك مقررات ماتمقة مإؿ (

 )  كتككنت  بعاد المقياس مف:َِ)  (ُٖ(
  همية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. -
 طبيعة كم تكل مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. -
 ريس التربية الرياضية.تقبؿ مقرر طرؽ تد -
  ساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. -
 ااستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. -
 القمؽ مف مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. -
 اتجاا الطالب ن ك معمـ مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. -

  كبالعرض ىم  الابراس المتاوويف و  كبذلؾ يككف قد تـ ت ديد سبعة ابعاد لممقياس
)  بءدؼ ُ) ابراس مروؽ (ٕمجاؿ ىمـ النقس التربكم الرياض  كطرؽ التدريس كبمي ىددهـ (

 )               ٕت ديد مدل مناسبة ككقاية هذا اابعاد لقياس ااتجاا ن ك المقرر.مروؽ (
 (2األكلية لممقياس )ف= ( النسبة المئكية آلراء السادة الخبراء حكؿ الصكرة07جدكؿ )

 النسبة المئكية درجة مكافقة الخبراء لؤلبعاد االبعاد ـ

 %011 2 اىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. 0
 %011 2 طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. 7
 %27.21 3 تقبؿ مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. 3
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 %011 2 تدريس التربية الرياضية.أساليب تدريس مقرر طرؽ  2
 %011 2 االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. 1
 %12.02 2 القمؽ مف مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. 6
اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ تدريس التربية  2

 %21.20 6 الرياضية.

اد المقياس قد تراك ت ما بيف ) نسبة آراس الابراس ىم   بعُِيتضة مف جدكؿ (
% ٖٓ%)  كقد ارتض  البا ث ل بعاد الت   ومت ىم  نسبة مكاوقة ََُ% إل  ٖٓ.ِْ(

 )  بعاد كاستبعاد كف مف البعد الإالث  كالسادس.ٓوأكإر  لذا تـ قبكؿ (
بعد ااطفع ىم  مقاييس ااتجاا السابقة  كبت ديد هدؼ المقياس صياغة م ردات المقياس: 

 ير  –  يانا  –ادا  تـ ااتيارات االجابات كوقان لطريقة (ليكرت) إفإ  البدا ؿ (مكاوؽ كابع
)  كبذلؾ يككف المقياس و  وكرتر ا كلية مككف مف امس  بعاد  يندرج ت ت البعد ٗمكاوؽ). (
لؾ )  كبذٔ)  كالبعد الاامس (ٖ)  كالبعد الرابم (ٔ)  كالبعد الإالث (ٔ) كالبعد الإان  (ٖا كؿ (

 )ٖ) ىبارة سمبية. مروؽ (ُِ) ىبارة إيجابية  (ِِ) ىبارة  بكاقم (ّْيككف اجمال  المقياس (
) َُتـ ىرض ىبارات المقياس ىم  الابراس المتاوويف كبمي ىددهـ (صدؽ المقياس: 

) مف ُابراس  كذلؾ ل ذؼ اك تعديؿ العبارات الت  ا تتسؽ مم كؿ بعد  كتـ تعديؿ العبارة (
  ٓ) مف البعد الرابم  ك ذؼ العبارتيف (ّ) مف البعد الإان   كالعبارة (ِ  كالعبارة (البعد ا كؿ

 ) ىبارة. ِّ) مف البعد الاامس  كبذلؾ يككف اجمال  المقياس (ٔ
بعد العرض ىم  الابراس تـ التكوؿ إل  الوكرة التحقؽ مف معاممي الصدؽ كالثبات لممقياس: 

ا لمتطبيؽ ىم  المجمكىة ااستطفىية التجريبية لممقياس  كبذلؾ  وبة الم قياس وادقنا كوال ن
 ) طالب  ل ساب معامؿ الإبات  كمعامؿ الودؽ.َِكه  (

استادـ البا ث طريقة حساب معامؿ صدؽ المقياس باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي: 
كا بعاد ااتساؽ الداام   ىف طريؽ إيجاد معامؿ اارتباط بيف ا بعاد كبعضءا كبيف العبارات 

 ). ُْ)  (ُّالت  تنتم  إليءا  كبيف العبارة كالدرجة الكمية لممقياس  كما و  جدكؿ (
 (71( معامبلت االرتباط بيف أبعاد المقياس               )ف=03جدكؿ )           

البعد  األبعاد
البعد  البعد الثاني األكؿ

 الثالث
البعد 
 الرابع

البعد 
 الخامس

الدرجة 
 الكمية

عد األكؿ: أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الب
 الرياضية

 1.170 1.662 1.612 1.127 1.222 

البعد الثاني: طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس 
 1.221 1.169 1.692 1.120   التربية الرياضية

البعد الثالث: أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس 
 التربية الرياضية

   1.622 1.679 1.229 
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ابع: االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس البعد الر 
 1.293 1.192     التربية الرياضية

البعد الخامس: اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ 
 1.202      تدريس التربية الرياضية

       الدرجة الكمية

 1.222( = 1.11، 02) جر
) بيف َٓ.َكية () كجكد ىفقة ارتباطير دالة إ وا يان ىند مستكل معنُّيكضة جدكؿ (

 درجة كؿ بعد كبيف الدرجة الكمية مما يدؿ ىم  ودؽ ااتساؽ الداام  لممقياس.
كالدرجة الكمية لممقياس                               ( معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو كبيف كؿ عبارة02جدكؿ )

 (71)ف=

 مؿ ارتباط البعد الثانيمعا معامؿ ارتباط البعد األكؿ
 مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس مع البعد العبارة
0 1.113 1.631 0 1.299 1.626 
7 1.122 1.272 7 1.122 1.197 
3 1.169 1.210 3 1.292 1.117 
2 1.621 1.221 2 1.677 1.232 
1 1.120 1.620 1 1.132 1.697 
6 1.292 1.117 6 1.177 1.622 
2 1.627 1.236    
2 1.293 1.273    

 معامؿ ارتباط البعد الرابع معامؿ ارتباط البعد الثالث
 مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس مع البعد العبارة
0 1.669 1.217 0 1.290 1.261 
7 1.292 1.111 7 1.622 1.236 
3 1.202 1.213 3 1.191 1.222 
2 1.297 1.292 2 1.632 1.690 
1 1.673 1.221 1 1.621 1.272 
6 1.632 1.691 6 1.121 1.677 

 1.031 1.011 2 معامؿ ارتباط البعد الخامس
 1.692 1.632 2 مع المقياس مع البعد العبارة
0 1.291 1.122    
7 1.692 1.220    
3 1.292 1.120    
2 1.171 1.622    

 1.222( = 1.11، 02) جر      
) بيف َٓ.َ) كجكد ىفقة ارتباطير دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية (ُْ( يكضة جدكؿ
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درجة كؿ ىبارة كدرجة البعد إـ الدرجة الكمية  كهذا يدىـ ااتساؽ الداام  كمللر لودؽ 
 التككيف  مما يدؿ ىم  ودؽ المقياس.

 حساب معامؿ ثبات المقياس:
نة الب ث ااستطفىية كىددها قاـ البا ث ب ساب الإبات كتـ تطبيؽ المقياس ىم  ىي

)  ساب معامؿ الإبات ُٓ) طالب  ل ساب معامؿ إبات المقياس؛ كيكضة جدكؿ (َِ(
 لممقياس بطريقة التجز ة النوقية (سبيرماف براكف  كمعادلة جتماف) كمعامؿ إبات  لقا كركنباخ.

 أل ا كركنباخ ( ثبات المقياس بطريقة التجزئة النص ية ك01جدكؿ )

 األبعاد
 التجزئة النص ية

سبيرماف  أل ا كركنباخ
 جتماف براكف

 1.217 1.267 1.223 البعد األكؿ: أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
 1.211 1.261 1.271 البعد الثاني: طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية

 1.232 1.292 1.222 ضيةالبعد الثالث: أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس التربية الريا
 1.271 1.262 1.232 البعد الرابع: االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية

 1.223 1.217 1.231 البعد الخامس: اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
 1.292 1.231 1.272 البعد السادس:
 1.267 1.291 1.292 الدرجة الكمية

) اف قيمة (ر) الم سكبة  كبر مف قيمة (ر) الجدكلية ىند ُٓيتضة مف جدكؿ (      
) بينما بمغت  قؿ قيمة لمعامؿ اارتباط ّٗٔ,َ)  يث بمغت قيمة (ر) الجدكلية (َٓ,َمستكل (

 ) كهذا يدؿ ىم  اف المقياس ذك معامؿ تأإيرىاؿ. َِٕ,َ(
 حصائية( العبارات المحذكفة بعد المعالجة اإل06جدكؿ )

 العبارات المحذكفة ـ األبعاد
 مقرر طرؽ التدريس مف المقررات اليامة بالكمية. 3 البعد األكؿ
 استمتع بقراءة مكضكعات مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية. 2 البعد الرابع

)  ف ىدد ىبارات مقياس ااتجاا و  وكرتر النءا ية  وب ت ُٔيتضة مف جدكؿ (      
 )ٗروؽ() ىبارة.مَّ(

 البرنامج التعميمي: 
قاـ البا ث بااطفع ىم  الدراسات السابقة المتعمقة بالتقكيـ التككين   لفستقادة منءا       

و  اىداد البرنامج  كاستاداـ البا ث الم تكل العمم  لمقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية لمقرقة 
 ؿ البرنامج ىم  ما يم : جامعة دمياط كالتم–الإانية بكمية التربية الرياضية 

 ا نلطة التقكيمية لتقكيـ الطفب و  نءاية كؿ مكضكع كتتطابقءا مم ا هداؼ الااوة. -
ت ديد ا هداؼ الااوة لكؿ مكضكع مف مكضكىات مقرر طرؽ تدريس التربية  -
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 الرياضية.
كضم توكر ىاـ لممكضكىات م ددا وير  ىدد الم اضرات لكؿ مكضكع  كما و   -

  :  الجدكؿ التال
 ( تكزيع مكضكعات مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية02جدكؿ )

 عدد المحاضرات المكضكع ـ
 0 م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس 0
 7 التعمـ الحركى 7
 7 طرؽ تدريس التربية الرياضية 3
 2 أساليب تدريس التربية الرياضية 2
 7 درس التربية الرياضية 1
 0 التعميميةاألنشطة المدرسية كالكسائؿ  6

 تجءيز البي ة التعميمية لمطفب  كذلؾ  سب ا سمكب التدريس  المستادـ. -
 كما تـ اعداد البرنامج في ضكء التقكيـ التككينى بمراحمو التالية: 

 التمءيد  -
 ىرض بيانات الدرس ك هداور. -
اللرح: ب يث يقكـ المعمـ بتناكؿ  هداؼ الم اضرة كيقكـ بعد لرح كؿ جزس مف  جزاس  -

لدرس  يتـ اىداد ااتبارات تتناسب مم استراتيجية التقكيـ التككين  كذلؾ بمجمكىة مف ا
 ا س مة المتنكىة كالمناسبة لمءدؼ التدريس  كالمرتبطة بتمؾ الجزس مف الدرس.

التطبيؽ: يقكـ المعمـ بتطبيؽ استراتيجية التكيـ التككين  مف  يث ا نلطة الت  يقـك  -
تءاس مف لرح المعمـ ىم  الطفب  إـ االجابة ىميءا كمناقلتءا بتكزيعءا المعمـ بعد اان

كتو ية ا اطاس  كيتـ تقديـ التغذية الراجعة لمطفب  كما يقكـ الطالب بتقكيـ نقسر 
 اىطاس الإقة لر.

 التقكيـ الاتام . -
 ) َُالكاجب المنزل . مروؽ ( -
ـ كاجابتر ىم  ا س مة  و  نءاية الم اضرة يتـ تكزيم بطاقة تقييـ الطالب اداس المعم -

 كذلؾ مف افؿ جكانب القكة كالضعؼ اإناس الم اضرة.
 اإلطار العاـ لمتن يذ: 

) ك دة ُِقاـ البا ث باىداد الك دات التعميمية لمقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية و  ( 
 سبكىيان ) ُِ) دقيقة  كبذلؾ استغرؽ تنقيذ هذا الك دات (َُِتدريسية  بكاقم م اضرة  سبكىيا (

كلمدة إفث  لءر  كالك دة التعميمية ت تكم ىم  ا هداؼ السمككية  كالم تكل  كالزمف  
كالكسا ؿ التعميمية المناسبة لكؿ م اضرة  كيتـ التقكيـ التككين  لمطالب نءاية كؿ م اضرة  مم 
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 اضرة إىطاا بعض ا نلطة  كذلؾ يتـ تكزيم بطاقة تقييـ الطالب اداس الم اضر نءاية كؿ م
 كيقـك المعمـ بعمؿ ت ميؿ كيق  لمبطاقة لت سيف ا داس التدريس .  

قاـ البا ث بيجراس القياس القبم  كالبعدل لممجمكىتيف التجريبية كالضابطة و  متغيرات التقكيـ: 
 الب ث.

ـ َُِٗ/ِ/َُقاـ البا ث بيجراس هذا الدراسة و  القترة مف يكـ اا د الدراسات االستطبلعية: 
) طالب مف نقس مجتمم الب ث كاارج العينة َِـ ىم  ىدد (َُِٗ/ِ/ُِالاميس  ك ت 

الإبات) لفاتبارات -ا ساسية  ككانت تءدؼ ال  التأكد مف تكاور المعامفت العممية (الودؽ
       المستادمة قيد الب ث.

منية مف يكـ اا د تـ إجراس القياسات القبمية لعينة الب ث ا ساسية و  القترة الز  القياس القبمي:
 ـ.َُِٗ/ِ/ِٔـ إل  يـك الإفإاس َُِٗ/ِ/ِْ

تـ إجراس التجربة ا ساسية ىم  ىينة الب ث ا ساسية و  القترة الزمنية مف التجربة األساسية: 
 ـ.َُِٗ/ ٓ/ُٗـ إل  َُِٗ/ّ/ّ

ـ اا د تـ إجراس القياس البعدم لعينة الب ث ا ساسية و  القترة الزمنية مف يك  القياس البعدل:
 ـ. َُِٗ/ٓ/ِٖـ إل  يـك الإفإاس َُِٗ/ٓ/ِٔ

قاـ البا ث بمعالجة البيانات إ وا يا باستاداـ  زمة البرامج اال وػا ية المعالجات اإلحصائية: 
 –معامػػؿ االلتػػكاس  –الكسػػيط  –اان ػػراؼ –كذلػػؾ اليجػػاد :  المتكسػػط spssلمعمػػكـ ااجتماىيػػة  

ل سػاب معامػؿ الإبػات الكمػ  لفاتبػار  )KRَِردسػكفا (ريتلا-طريقػة اكػكدر –معامؿ اارتباط 
 -التجز ػػة النوػػقية (سػػبيرماف بػػراكف  كمعادلػػػة جتمػػاف) كمعامػػؿ إبػػات  لقػػا كركنبػػػاخ  -المعروػػ  

مربػم  جػـ التػأإير باسػتاداـ   -ااتبارم (ت) لعينتيف مرتبطتيف كلعينتػيف مسػتقمتيف مػف البيانػات 
ηايتا (
نسبة التغيير/ الت سف كنسبة الكسػب  -لم كات لككهيف ) كيقسر طبقا ES) كباستاداـ (ِ

 لػاماؾ جكجيافا كنسبة الكسب المعدؿ لػابفؾا.
 عرض كمناقشة نتائج البحث:
 عرض نتائج ال رض األكؿ:

 ).ُٗ  ُٖقاـ البا ث بالت قؽ مف القرض ا كؿ كما و  جدكؿ (
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                   في المتغيرات قيد البحث.          مجمكعة التجريبية ( داللة ال ركؽ بيف القياس القبمى كالقياس البعدل لم02جدكؿ )
 (   61)ف=

كحدة  المتغيرات
 القياس

 القياس البعدم القياس القبمي
 قيمة )ت(

 حجـ التأثير
 المتكسط
)  )سى

 االنحراؼ
 ع()± 

 المتكسط
)  )سى

 االنحراؼ
 (ES) (η7) ع()± 

 3.2 1.991 09.13 1.92 1.72 1.27 7.72 درجة م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 7.3 1.223 03.11 0.60 6.22 0.27 3.71 درجة التعمـ الحركى

 3.1 1.273 06.12 0.12 1.72 1.20 7.11 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 3.1 1.291 02.91 0.11 01.13 7.07 2.17 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 3.0 1.212 02.90 0.33 2.03 0.22 7.21 درجة درس التربية الرياضية
 7.2 1.212 03.21 1.22 2.71 1.27 7.13 درجة األنشطة المدرسية كالكسائؿ التعميمية
 1.0 1.931 79.09 2.27 32.27 3.16 02.37 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(

 2.7 1.291 70.22 7.69 02.12 0.29 2.17 درجة أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس التربية 

 الرياضية
 2.1 1.299 77.92 0.97 06.12 0.22 9.72 درجة

أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس التربية 
 3.2 1.216 02.69 7.07 06.27 0.97 9.11 درجة الرياضية.

االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس 
 3.9 1.223 71.07 7.36 09.77 7.01 00.12 درجة التربية الرياضية.

اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ تدريس 
 3.6 1.292 77.29 0.63 01.31 0.30 2.11 درجة التربية الرياضية.

 2.1 1.962 20.22 6.62 21.63 3.67 27.21 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

  7.11( = 1.11، 19)ج ت
)  كمربم ْٕ.ُْ) ك(َٓ.ُّ( لم سكبة تراك ت بيف)  ف قيـ (ت) اُٖيتضة مف جدكؿ (

) كهذا يدؿ َ.ٕ) ك(ّ.ِ( ) بيفES) كتراك ت قيـ (ٓٗٗ.َ) ك(ّْٕ.َ) تراك ت مف (ηِايتا (
 ).Hugeىم   جـ تأإير (ضاـ 

(، كنسبة الكسب المعدؿ لػ "ببلؾ" كقيمة MG( نسب التحسف كنسبة فاعمية البرنامج لػ "ماؾ جكجياف" كقيمة )09جدكؿ )
(MGBlakفي نتائج االختبارات قيد البحث لممجمكعة التجريبية ) =(61)ف   

كحدة  المتغيرات
 القياس

الدرجة 
 العظمى

متكسط 
 القياس القبمي

متكسط 
 القياس البعدم

ال رؽ بيف 
بيف 

 المتكسطيف

 نسبة التحسف
(Change 

Ratio) 

Gain Ratio 
(MG) 

Gain Ratio 
(MGBlak) 

 0.3 1.2 037.31 3.11 1.72 7.72 6 رجةد م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 0.7 1.2 012.70 3.17 6.22 3.71 2 درجة التعمـ الحركى

 0.3 1.2 001.62 7.22 1.72 7.11 6 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 0.7 1.2 077.02 1.17 01.13 2.17 07 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 0.2 1.2 019.39 2.32 2.03 7.21 2 درجة درس التربية الرياضية
األنشطة المدرسية كالكسائؿ 

 0.7 1.2 019.17 7.77 2.71 7.13 1 عدد التعميمية
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 0.7 1.2 073.12 70.21 32.27 02.37 21 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(
أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية 

 0.7 1.2 007.03 9.11 02.12 2.17 70 درجة الرياضية

عة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس طبي
 التربية الرياضية

 0.7 1.2 22.96 2.37 06.12 9.72 02 درجة

أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس 
 0.7 1.2 27.20 6.97 06.27 9.11 02 درجة التربية الرياضية.

االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ 
 0.7 1.2 23.62 2.01 09.77 00.12 70 درجة تدريس التربية الرياضية.

اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ 
 0.3 1.2 031.11 1.21 01.31 2.11 07 درجة تدريس التربية الرياضية.

 0.7 1.2 22.02 32.22 21.63 27.21 91 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

 

 ( نسب التحسف في نتائج االختبارات قيد البحث لممجمكعة التجريبية.7شكؿ )  
) ُٖ.ِٕ( )  ف قيـ (معدؿ التغير) تراك ت بيفِكلكؿ ( )ُٗيتضة مف جدكؿ (

 ).ّٗ.ُٗٓك(
 مناقشة نتائج ال رض األكؿ:

)  َٓ,َ) كجكد وركؽ دالة إ وا ينا ىند مستكل معنكية (ُٗ) (ُٖيتضة مف جدكؿ (  
بيف القياسيف القبم  كالبعدل لممجمكىة التجريبية لوالة القياس البعدل و  اااتبارات قيد الب ث 

ة القياس البعدل  كيعزل البا ث ذلؾ الت سف لدل  وراد المجمكىة التجريبية إل  استاداـ لوال
التقكيـ التككين  و  تنمية الت ويؿ الدراس  لدل الطفب  كما اف التغذية الراجعة الت  يقدمءا 

المعمـ  المعمـ مف افؿ التقكيـ التككين  لعبت دكرا  ساسيا و  التعمـ   كما اف التقكيـ المقدـ مف
افؿ تنقيذ الدرس كاف لر ا إر ا كبر و  تنمية الت ويؿ الدراس  لمطفب  كذلؾ مف افؿ 
 ؿ ا س مة و  نءاية كؿ م اضرة  كما اف ا س مة الت  يتناكلءا الطفب افؿ الم اضرة تعط  
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 استقادة لمطفب سكاس مف االجابات الو ي ة لممعمـ اك تعميقات الزمفس.
بات ىينة الب ث ىم  كؿ ىبارة مف ىبارات مقياس ااتجاا ن ك مقرر طرؽ كما اف استجا

تدريس التربية الرياضية باستاداـ التقكيـ التككين  كمءا كانت دالة ا وا يان  لما لمتقكيـ التككين  
و   د ذاتر كمم مركر الكقت كالذم زاد مف نقاط القكة كقمؿ مف نقاط الضعؼ لدل الطفب 

اك ا نلطة التعميمية  كما اف استاداـ التقكيـ التككين  يعمؿ ىم  تركيز سكاس و  الت ويؿ 
 الطالب لمتعميـ مما يزيد مف ت ويؿ الطفب.

كتتقؽ هذا النتيجة مم ما تكومت الير دراسات كف مف (ظاور بف وراج اللءرل 
تعميـ )كالت   وادت اف استاداـ التقكيـ التككين  و  تدريس مقرر ال اسب و  الُّـ)(َُِٓ

 قؽ  إر ايجايبان كبدرجة كبيرة و  ت ويؿ طفب المقرر كاا تقاظ بالتعمـ  مقارنة بالطفب 
 Suurtamm, Christine & Koch, Marthaالذيف درسكا المقرر بطريقة الم اضرة  كدراسة (

) كالت  تكومت ال  ال اجة ال  التقكيـ التككين  كالذل يساىد ىم  التعاكف ُِ)((َُِْ)
 ر المستمر كدىـ التنمية المءنية لممعمميف مف افؿ تغييرممارسات التقكيـ الااوة بءـ. كال كا

كما اف اتجاا الطفب ن ك مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية كاف ايجابىان و  القياس 
ـ) َُِٔالبعدل بالمقارنة بالقياس القبم   كتتقؽ هذا النتيجة مم دراسة (إيماف  سف الن اس  

 ظءرت نتا جءا  ف استاداـ الاريطة الذهنية االكتركنية  دل إل  تنمية مقياس  ) كالت ٓ(
ااتجاا ن ك مقرر مسابقات الميداف كالمضمار لدل طالبات المجمكىة التجريبية بالمقارنة 

 بالمجمكىة الضابطة.
تكجد وركؽ دالة إ وا ينا بيف ‛كبذلؾ يككف قد ت قؽ و ة القرض ااكؿ كالذم ينص ىم  

ياسيف القبم  كالبعدم لممجمكىة التجريبية و  الت ويؿ الدراس  كااتجاا ن ك مقرر طرؽ الق
 تدريس التربية الرياضية قيد الب ث لوالة القياس البعدما.

 عرض نتائج ال رض الثاني:
 ).ُِ)  (َِقاـ البا ث بالت قؽ مف القرض ا كؿ كما و  جدكؿ (

قيد البحث.                                   مى كالقياس البعدل لممجمكعة الضابطة في المتغيرات ( داللة ال ركؽ بيف القياس القب71جدكؿ )
 (61)ف=

كحدة  المتغيرات
 القياس

 القياس البعدم القياس القبمي
 قيمة )ت(

 حجـ التأثير
 المتكسط
)  )سى

 االنحراؼ
 ع()± 

 المتكسط
)  )سى

 االنحراؼ
 (ES) (η7) ع()± 

 0.2 1.920 2.22 0.32 3.22 0.01 7.11 درجة رؽ التدريسم يـك كتعريؼ ط
 0.2 1.172 2.03 0.20 1.71 0.32 3.11 درجة التعمـ الحركى

 1.2 1.122 7.32 0.10 3.72 0.73 7.21 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 0.7 1.202 6.11 7.10 2.11 0.99 1.11 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية
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 0.1 1.399 6.76 7.21 1.71 0.17 3.17 درجة ة الرياضيةدرس التربي
األنشطة المدرسية كالكسائؿ 

 التعميمية
 1.2 1.731 2.76 0.27 3.13 1.22 7.11 درجة

 0.9 1.692 00.16 6.27 72.12 2.07 02.27 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(
أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية 

 الرياضية
 7.1 1.212 00.93 7.20 02.13 7.12 9.17 درجة

طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس 
 0.1 1.390 6.01 3.27 00.21 0.22 2.21 درجة التربية الرياضية

أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس 
 0.1 1.262 2.70 7.92 07.63 0.90 01.17 درجة التربية الرياضية.

االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ 
 تدريس التربية الرياضية.

 0.3 1.269 2.77 1.72 01.71 7.11 9.92 درجة

اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ 
 0.1 1.726 2.22 3.71 2.11 0.61 1.13 درجة تدريس التربية الرياضية.

 7.2 1.266 03.90 2.73 60.27 1.21 27.21 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

  7.11( = 1.11، 19)ج ت
)  كمربم ُٗ.ُّ)  (ّٖ.ِ( قيـ (ت) الم سكبة تراك ت بيف)  ف َِيتضة مف جدكؿ (

) كهذا ٕ.ِ) ك(ْ.َ( ) بيفES) كقيـ(ٕٔٔ.َ) ك(َٖٖ.َ( ) الذم تراك ت قيمر بيفηِايتا (
 ).Hugeيدؿ ىم   جـ تأإير (ضاـ 

    (61)ف=( نسب التحسف في نتائج االختبارات قيد البحث لممجمكعة الضابطة70جدكؿ )

كحدة  المتغيرات
 اسالقي

متكسط 
 القياس القبمي

متكسط 
 القياس البعدم

ال رؽ بيف بيف 
 المتكسطيف

 نسبة التحسف
(Change Ratio) 

 22.33 0.22 3.22 7.11 درجة م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 21.11 7.71 1.71 3.11 درجة التعمـ الحركى

 02.29 1.17 3.72 7.21 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 11.11 7.11 2.11 1.11 درجة لتربية الرياضيةأساليب تدريس ا

 22.13 7.73 1.71 3.17 درجة درس التربية الرياضية
 22.92 1.92 3.13 7.11 عدد األنشطة المدرسية كالكسائؿ التعميمية
 12.13 01.71 72.12 02.27 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(

 60.02 1.17 02.13 9.17 جةدر  أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس التربية 

 31.23 3.01 00.21 2.21 درجة الرياضية

أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس التربية 
 76.07 7.67 07.63 01.17 درجة الرياضية.

االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس التربية 
 الرياضية.

 17.71 1.77 01.71 9.92 درجة

ه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ تدريس اتجا
 29.10 7.22 2.11 1.13 درجة التربية الرياضية.
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 22.71 02.97 60.27 27.21 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

          

 
 ( نسب التحسف في نتائج االختبارات قيد البحث لممجمكعة الضابطة.3شكؿ )

 ).ّّ.ٖٖ) ك(ٕٗ.ُٖ( التغير) تراك ت بيف )  ف قيـ (معدؿّ) كلكؿ (ُِيتضة مف جدكؿ (
 مناقشة نتائج ال رض الثانى:

) َٓ,َ) كجكد وركؽ دالة إ وا ينا ىند مستكل معنكية (ُِ)  (َِيتضة مف جدكؿ (  
بيف القياسيف القبم  كالبعدل لممجمكىة الضابطة لوالة القياس البعدل و  اااتبارات قيد 

لت سف لدم  وراد المجمكىة الضابطة ال  البرنامج الب ث لوالة القياس البعدل  كيرجم ا
التعميم  التقميدل المتبم اىتمادا ىم  التكرار كتو ية اااطاس كاىطاس التغذية الراجعة مف 
قبؿ المعمـ اإناس ىممية التعميـ  كالتكاوؿ المبالر ما بيف المعمـ كالطمبة كجءان لكجر  وءذا  قكل 

ف لاويف. وقيءا تجتمم الوكرة كالوكت بالملاىر كسيمة لفتواؿ كنقؿ المعمكمة بي
كا  اسيس كبالتال  تلإر و  المكقؼ التعميم   كىم  ذلؾ يمكف اف يعزك البا ث الت سف 
كالقركؽ لدم المجمكىة الضابطة ال  استمرار اوراد المجمكىة الضابطة و  ممارسة اداس 

قميدم يعتبر   د  ساليب التدريس الت  المءارات كتعممءا لمدة تطبيؽ البرنامج  ك ف ا سمكب الت
تستادـ و  التعميـ كيلدم استاداـ هذا ااسمكب إل  كجكد ت سف و  ىممية التعمـ كلكنة اقؿ 

 وعالية مقارنة بااستراتيجيات التدريسية ال ديإة.
ـ)   ف َََِكيتقؽ ذلؾ مم ما  لار الير زكية  ابراهيـ   نكاؿ ابراهيـ   ميروت ىم  (

استاداـ الطريقة التقميدية (اللرح كالنمكذج) يلدم ال  زيادة مستكم القرد نتيجة اف التدريس ب
المعمـ هك الذم يقكـ باللرح كىرض النمكذج  كىم  الطالب اف ي اك  النمكذج الذم قدمة 
المعمـ بقدر اامكاف  كافؿ ممارسة الطالب لممءارة يقكـ المدرس بالتجكاؿ افؿ الدرس 

فب كبالتال  تلايص الوعكبػات التػ  ربمػا تكاجءءػـ اإناس تنقيذ المءارة التػ  لمف ظة اداس الط
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تـ تعممءا  كبالتال  يقػكـ المدرس بتو ية ا داس الااطػ  كتقدػيـ التغذيػة الرجعيػة بألكالءػا 
 )َٖ: َُالمتعػددة لمطػفب. ( 

)  كالت  ْـ)(َُُِ(   ميرة م مكد طر كما تتقؽ نتا ج هذا القرض مم نتا ج دراسة (
 ير ايجاب  ىم  مستكل الت ويؿ المعرو   كدراسة ( لارت اف الطريقة التقميدية المتبعة لءا تأإ

ال  اف استاداـ الطريقة  التقميدية و   )  كالت  تكومتُٗـ)(َُِٖالازرج  ( نعماف هادم
تعميـ رم  الرمة لر تأإير ايجاب  ىم  الرضا ال رك  كمستكل ا داس المءارل كاانجاز الرقم  

 لقعالية رمة الرمة.  
كبذلؾ يككف قد ت قؽ و ة القرض الإان  كالذم ينص ىم  ا تكجد وركؽ دالة إ وا ينا 

ىة الضابطة و  الت ويؿ الدراس  كااتجاا ن ك مقرر طرؽ بيف القياسيف القبم  كالبعدم لممجمك 
 تدريس التربية الرياضية قيد الب ث لوالة القياس البعدما.

 عرض نتائج ال رض الثالث:
 ).ِّ  ِِقاـ البا ث بالت قؽ مف القرض ا كؿ كما و  جدكؿ (

الضابطة في المتغيرات قيد البحث.              وبعدل لممجمكعتجريبية كالقياس ال( داللة ال ركؽ بيف القياس البعدم لممجكعة ال77جدكؿ )
 (61=7=ف0)ف

 المتغيرات
كحدة 
 القياس

 القياس البعدم القياس القبمي
 قيمة )ت(

 حجـ التأثير
 المتكسط
)  )سى

 االنحراؼ
 ع()± 

 المتكسط
)  )سى

 االنحراؼ
 (ES) (η7) ع()± 

 0.3 1.792 2.11 0.32 3.22 1.92 1.72 درجة م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 1.9 1.021 1.11 0.20 1.71 0.60 6.22 درجة التعمـ الحركى

 0.6 1.322 2.22 0.10 3.72 0.12 1.72 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 0.2 1.327 2.23 7.10 2.11 0.11 01.13 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 1.9 1.066 2.21 7.21 1.71 0.33 2.03 درجة درس التربية الرياضية
 1.9 1.020 2.93 0.27 3.13 1.22 2.71 درجة األنشطة المدرسية كالكسائؿ التعميمية
 0.9 1.226 01.31 6.27 72.12 2.27 32.27 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(

 0.2 1.372 2.12 7.20 02.13 7.69 02.12 درجة أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية
طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس التربية 

 0.6 1.392 2.26 3.27 00.21 0.97 06.12 درجة الرياضية

أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس التربية 
 0.1 1.313 2.17 7.92 07.63 7.07 06.27 درجة الرياضية.

االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس 
 0.1 1.092 1.39 1.72 01.71 7.36 09.77 درجة التربية الرياضية.

اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ تدريس 
 التربية الرياضية.

 0.0 1.727 6.02 3.71 2.11 0.63 01.31 درجة

 7.1 1.602 03.27 2.73 60.27 6.62 21.63 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

  0.92( = 1.11، 002)ج ت

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B7%D9%87
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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). كمربم ِٖ.ُّ) ك(ٖٓ.ْ( ف)  ف قيـ (ت) الم سكبة تراك ت بيِِيتضة مف جدكؿ (
) كهذا ٓ.ِ) ك(ٗ.َ( ) بيفES) كتراك ت قيـ(ُٖٔ.َ) ك(ُٔٔ.َ( ) تراك ت قيمر بيفηِايتا (

 ).Hugeيدؿ ىم   جـ تأإير (ضاـ 
    االختبارات قيد البحث                    ( ال ركؽ في نسب التحسف بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في نتائج73جدكؿ )

 (61=7=ف0)ف

كحدة  المتغيرات
 القياس

 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
ال رؽ بيف 
 المتكسطيف

ال رؽ بيف 
نسبة 
نسبة  المتكسط التحسف

نسبة  المتكسط التحسف
 التحسف

 22.17 0.11 22.33 3.22 037.31 1.72 درجة م يـك كتعريؼ طرؽ التدريس
 33.70 0.17 21.11 1.71 012.70 6.22 درجة التعمـ الحركى

 90.22 7.11 02.29 3.72 001.62 1.72 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية
 27.02 7.13 11.11 2.11 077.02 01.13 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 21.36 0.22 22.13 1.71 019.39 2.03 درجة درس التربية الرياضية
 60.11 0.77 22.92 3.13 019.17 2.71 عدد يةاألنشطة المدرسية كالكسائؿ التعميم
 66.11 01.61 12.13 72.12 073.12 32.27 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(
أىمية مقرر طرؽ تدريس التربية 

 11.91 3.13 60.02 02.13 007.03 02.12 درجة الرياضية

طبيعة كمحتكل مقرر طرؽ تدريس 
 التربية الرياضية

 23.13 2.23 31.23 00.21 22.96 06.12 درجة

أساليب تدريس مقرر طرؽ تدريس 
 26.62 3.22 76.07 07.63 27.20 06.27 درجة التربية الرياضية.

االستمتاع بدراسة مقرر طرؽ تدريس 
 70.39 2.17 17.71 01.71 23.62 09.77 درجة التربية الرياضية.

اتجاه الطالب نحك معمـ مقرر طرؽ 
 21.99 7.21 29.10 2.11 031.11 01.31 درجة ضية.تدريس التربية الريا

 23.92 02.97 22.71 60.27 22.02 21.63 درجة مقياس االتجاه )الدرجة الكمية(

 ( ال ركؽ في نسب التحسف بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في نتائج االختبارات قيد البحث.2شكؿ )
و  نسب الت سف (معدؿ التغير) بيف  )  ف القركؽْ) كلكؿ (ِّيتضة مف جدكؿ (

) ّٗ.ُِ( المجمكىة التجريبية كالمجمكىة الضابطة و  نتا ج اااتبارات قيد الب ث تراك ت بيف
 ).ٖٖ.ُٗك(
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 مناقشة نتائج ال رض الثالث: 
) تكجد وركؽ دالة إ وا ينا بيف القياسيف البعدييف ِّ) (ِِيتضة مف جدكؿ رقـ (
بية و  الت ويؿ الدراس  كااتجاا ن ك مقرر طرؽ تدريس التربية لممجمكىتيف الضابطة كالتجري

الرياضية قيد الب ث كلوالة المجمكىة التجريبية ا كيعزل ذلؾ اف استاداـ المجمكىة التجريبية 
لمتقكيـ التككين  الذل يقدـ لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ معمكمات ىف الت ويؿ الدراس  لدل الطالب 

سية كالتعميمية كالت  تمب  استجابات الطفب  كقد ومـ البا ث بطاقة ىف طريؽ ا نلطة التدري
مف ظة الطالب اداس المعمـ كالت  تلدل ال  ت سيف  داس الطفب مف افؿ تقسير استجاباتءـ 
كؿ م اضرة كىمؿ ت ميؿ كيق  لمكوكؿ لفداس ا مإؿ لممعمـ   كمف اهـ النقاط الت  تمت إقة 

ف اتجاا الطالب ن ك المقرر  كزيادة ملاركة الطفب و  العممية الطالب بنقسر مما زادت م
التقكيمية كر بتءـ و  التعمـ   كما اف ااتيار ا ساليب التدريسية المتنكىة مم استاداـ التقكيـ 
التككين   دت ال  اكتساب الطفب لممعارؼ كوءمءا كتكظيقءا   مم تقديـ التغذية الراجعة 

 مـ كالطالب و  كقت كا د. لمطفب كتنمية قدرات المع
) كالت   ظءرت نتا جءا اف ِٓ( َُِٖ  Seng  Yue Wong)كيتقؽ ذلؾ مم دارسة (

إنلاس  القيديكهات الجماىية ممتعة كىمؿ تقكيـ تككين  لمطفب  كيتمكف الم اضركف مف إإراس 
معروة مجاات التاوص كمءارات  ؿ الملكفت االبداىية كالعممية لمطفب بلكؿ  كإر 

) كالت  تكومت اف ميكؿ المعممكف الذيف يسم كا ِِ)(  (َُِٖ Dorit Alt  لمكلية  كد راسة 
لمطفب بالتعاكف مم بعضءـ البعض إل  التناوس ىم  استاداـ  دكات التقكيـ التككين   كانت 

 لءا اكبر ا إر و  الب ث ىف التكجءات ال ديإة و  المستقبؿ.
الت  اظءرها مقياس ااتجاا ن ك مقرر طرؽ تدريس  كيرل البا ث اف النتيجة االيجابية

التربية الرياضية تعكد ال  استاداـ التقكيـ التككين  كالذم ساىد و  ت سيف ااتجاا ن ك التعمـ 
 بالتغمب ىم  ىنور الاكؼ لدل الطفب كاىطاسهـ الإقة و  المكاقؼ التعميمية. 

-Hui-Chun Chu Jun مت الير دراسات كف مف ( كتتقؽ هذا النتيجة مم ما تكو
Ming Chen َُِٗ)(ِْ  كالت  تكومت نتا جءا ال   ف التعمـ القا ـ ىم (AR  مم آلية

التقييـ التككين  قد  سف بلكؿ كبير مف إنجازات الطفب و  التعمـ كاتجاهاتءـ   مم تقميؿ 
ا  كيتقؽ ذلؾ مم دراسة ( هلاـ   ) كالت  َِـ)(ََِٔجازل  العبس المعرو  لديءـ  يضن

 ظءرت نتا جءا اف تدريس مقرر الكاراتير بلكؿ ىاـ  دل ال  تككيف اتجاهات إيجابية لدل 
 طفب كمية التربية الرياضية ن ك الكاراتير.

كبذلؾ يككف قد ت قؽ و ة القرض الإالث كالذم ينصا تكجد وركؽ دالة إ وا ينا بيف 
ة كالتجريبية و  الت ويؿ الدراس  كااتجاا ن ك مقرر القياسيف البعدييف لممجمكىتيف الضابط
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 طرؽ تدريس التربية الرياضية قيد الب ث كلوالة المجمكىة التجريبيةا.
 االستنتاجات كالتكصيات 

 أكال: االستنتاجات:
استنادان إلى ما أظيرتو نتائج البحث كفى ضكء أىداؼ كفركض البحث تكصؿ الباحث إلى 

 ااستنتاجات التالية:
لتدريس كوؽ التقكيـ التككين  زاد مف ا تقاظ الطالب بالمعمكمات  مما  دئ ال  ت قيؽ ا -

 مارجات التعمـ المستءدوة. 
استاداـ التقكيـ التككين  ساهـ بااتجاا االيجاب  ن ك المقرر مما كاف لر  كبر ا إر و   -

 ت سيف نتا ج الطفب مف افؿ التغذية الراجعة كالتنظيـ الجيد لمتدريس.
 ف استاداـ التقكيـ التككين  قد ساهـ بطريقة إيجابية و  التعمـ كت سف و  مستكل  -

 الت ويؿ الدراس  لممجمكىة التجريبية كلوالة القياس البعدل.
 ثانيان: التكصيات

في ضكء ما أس رت عنو نتائج البحث كاالستنتاجات التي تـ التكصؿ إليو الباحث       
 كيكصى الباحث باالتى:

لتدريس باستاداـ التقكيـ التككين  بأساليبر المتعددة و  تدريس المقررات الدراسية تقعيؿ ا -
 بكميات التربية الرياضية.

ىقد دكرات تدريبية  ىضاس هي ة التدريس لتدريبيءـ ىم  كيقية استاداـ التقكيـ التككين   -
 و  التدريس. 

ية الرياضية لمتعرؼ ىم  إجراس مزيد مف الدراسات و  المقررات ا ارل المرتبطة بالترب -
  إر استاداـ التقكيـ التككين .

 دراسة واىمية استاداـ التقكيـ التككين  ىم  متغيرات  ارل  ير ااتجاا ن ك المقرر. -
 المراجع

 قائمة المراجع العربية:
  مد زك  والة  كآاريف: مقياس ااتجاهات التربكية لممعمميف  اااتبار ا كؿ  المعمكمات  .ُ

 مكتبة النءضة المورية  القاهرة.  التربكية 
ـ): طرؽ تدريس التربية الرياضية  نظريػات كتطبيقػات  مػذكرات َُِٗ  مد وفح  جاج ( .ِ

  ير منلكرة  كمية التربية الرياضية  جامعة دمياط  مور.
ـ): واىميػػة  داس التقػػكيـ التكػػكين  المسػػتمر وػػ  مػػادة التربيػػة َُُِ  مػػد يكسػػؼ ىبػػد الػػر يـ ( .ّ

  التعمػػيـ ااساسػػ  وػػ  منطقتػػ  مسػػقط كالباطنػػة بسػػمطنة ىمػػاف مػػف االسػػفمية وػػ
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)  مجمػة كميػة التربيػة  ّ)  المجمػد (ٓكجءة نظر ملػرو  المػادة كمعمميءػا  العػدد(
 جامعة الارطكـ  السكداف.

ـ): إسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ الامػػػػيط كتأإيرهػػػػا ىمػػػػ  تعمػػػػـ مػػػػادة طػػػػرؽ َُُِ ميػػػػرة م مػػػػكد طػػػػر (  .ْ
  المجمة العممية لمتربية البدنية ّٔبية الرياضية  العدد التدريس لطالبات كمية التر 

-ُْٕكىمكـ الرياضة  كمية التربية الرياضية لمبنيف  جامعػة  مػكاف  موػر  ص
ُٖٗ. 

ـ): واىمية إستراتيجية الارا ط الذهنية االلكتركنية و  الت وػيؿ َُِٔإيماف  سف الن اس ( .ٓ
ابقات الميػػػداف كالمضػػػمار  المعروػػػ  كالمسػػػتكل المءػػػارل كااتجػػػاا ن ػػػك مقػػػرر مسػػػ

) المجمػة العمميػة لمتربيػة البدنيػة كىمػـك الرياضػة  كميػة التربيػة الرياضػػية ٕٕالعػدد(
 لمبنيف  جامعة  مكاف.

ـ): ااتجاهػات ال ديإػة وػ  التقػكيـ الرياضػ   مركػز الكتػاب َُِٔبءاس سيد ا مد كااػركف ( .ٔ
 ال ديث لمنلر  القاهرة.

سػػتاداـ التقػػكيـ التكػػكين  ىمػػ  الت وػػيؿ الدراسػػ  وػػ  ـ):  إػػر اَُِٖ مػػد بػػف م مػػد  مػػد ( .ٕ
)  الجػػػزس ااكؿ  ُٖمقػػػرر العمػػػـك لػػػدل طػػػفب الوػػػؼ الإػػػان  المتكسػػػط  العػػػدد(

المجمة الدكلية لمعمػـك التربكيػة كالنقسػية  الملسسػة العربيػة لمب ػث العممػ  كالتنميػة 
 البلرية  مور  نكومبر.

كين  و  مادة المغة العربية و  ظػؿ التػدريس ـ): وعكبات التقكيـ التكَُِٔ مزة بف لكيزة ( .ٖ
بالكقػػاسات لػػدل معممػػ  السػػنة الاامسػػة اابتدا يػػة  رسػػالة ماجسػػتير  كميػػة اآلداب 

 كالمغات  جامعة قاودم مرباح  الجزا ر.
ـ): برنػػامج وػػ  التقػػكيـ التكػػكين  لتنميػػة ا داس التدريسػػ  كااتجػػاا َُِِاالػػد ي يػػ  يكسػػؼ ( .ٗ

  مجمػػة كميػػة التربيػػة ِْعممػػيف لػػعبة رياضػػيات  العػػدد ن ػػك التقػػكيـ لمطػػفب الم
 بااسماىيمية  جامعة قناة السكيس  مور.

ـ): اساسػػػيات وػػػ  تػػػدريس التربيػػػة الرياضػػػية  مطبعػػػة َََِذكيػػػة ابػػػراهيـ كامػػػؿ  كآاػػػركف ( .َُ
 االعاع القنية  ااسكندرية  مور.

  العمػػػـك النقسػػػية ـ): اااتبػػػارات كالمقػػػاييس وػػػَُِِوػػػفح ا مػػػد مػػػراد  امػػػيف ىمػػػ  سػػػميـ ( .ُُ
 كالتربكية  اطكات اىدادها كاوا وءا  دار الكتاب ال ديث  القاهرة  مور.

ـ): القياس كالتقكيـ التربػكم كالنقسػ    ساسػياتر كتطبيقاتػر ََِٔوفح الديف م مكد ىفـ ( .ُِ
 كتكجءاتر المعاورة  دار القكر العرب   القاهرة  مور.

كيـ التككين  و  تػدريس مقػرر اسػتاداـ ال اسػكب ـ):  إر التقَُِٓظاور بف وراج اللءرل ( .ُّ



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

275 

وػػ  التعمػػيـ ىمػػ  الت وػػيؿ كاا تقػػاظ بػػالتعمـ لػػدل طػػفب المسػػتكل السػػابم بكميػػة 
  رابطػة ٕٓاللريعة ك وكؿ الديف  دراسات ىربية و  التربية كىمـ النقس  العػدد 

 .ْٗ-ّٕالتربكييف العرب  السعكدية  ص 
ا ػػػؽ التػػػدريس وػػػ  التربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية  ديػػػكاف ـ):  سػػػاليب كطر ََِٔىطػػػا اهلل ا مػػػد ( .ُْ

 المطبكىات الجامعية  الجزا ر.
ـ): واىميػػػة اسػػػتاداـ التقػػػكيـ التكػػػكين  وػػػ  ت سػػػيف مسػػػتكل َُِٗىيسػػػ  بػػػف وػػػرج العزيػػػزم ( .ُٓ

الت ويؿ الدراس  لمقػرر مءػارات التقكيػر كالب ػث العممػ  لػدل طػفب كميػة إدارة 
مػػارس  الجػػزس ا كؿ  المجمػػة التربكيػػة  كميػػة ) ٗٓااىمػػاؿ بجامعػػة لػػقراس العػػدد (
 التربية  جامعة سكهاج  مور.

ـ): اتجاهات طمبة قسـ التربية الرياضية وػ  جامعػة الب ػريف ن ػك ََِٕويوؿ  ميد المف ( .ُٔ
  المجمػػػػػة التربكيػػػػػة  مجمػػػػػس النلػػػػػر ُِ  المجمػػػػػد ْٖمجػػػػػاؿ تاووػػػػػءـ  العػػػػػدد 
 العمم   جامعة الككيت.

مكسػػكىة الموػػطم ات التربكيػػة  دار المسػػيرة لمنلػػر كالتكزيػػم  ـ): َُُِم مػػد السػػيد ىمػػ  ( .ُٕ
 ىماف  ا ردف.

ـ):  سػػاليب ككلػػب لمػػتعمـ كىفقتءػػا بالػػذكاس كااتجػػاا ن ػػك َُُِمءػػا بنػػت نوػػار بػػف بجػػاد ( .ُٖ
المقرر الدراس  كالت ويؿ وير لدم طالبات المر مة الإانكية  رسالة دكتكراا  قسـ 

 جامعة طيبر  المممكة العربية السعكدية. ىمـ النقس التربكل  كمية التربية 
ـ):  إػر تكنكلكجيػا التعمػيـ وػ  روػم الت وػيؿ الدراسػ  لطمبػة َُِٖنعماف هادم الازرجػ  (  .ُٗ

  ّ  العػػػدد ُُكميػػة التربيػػة البدنيػػة كىمػػـك الرياضػػػة وػػ  جامعػػة ذم قػػار  المجمػػد
راؽ  مجمػػػػة ىمػػػػـك التربيػػػػة الرياضػػػػية  كميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية  جامعػػػػة بابػػػػؿ  العػػػػ

 .ُّ-ِْص
ـ): اتجاهػػػػات طػػػػفب كميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية جامعػػػػة ََِٔهلػػػػاـ  جػػػػازل ىبػػػػد ال ميػػػػد ( .َِ

)  مجمة  سيكط لعمـك كونكف ِ)  المجمد(ِّالمنوكرة ن ك مقرر الكاراتير  العدد(
 التربية الرياضية  كمية التربية الرياضية  جامعة اسيكط.
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