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رأثري اعزخذاو خشائػ ادلفبهُى انشلًُخ ػهً رؼهى ثؼط يغبثمبد انؼبة انمىٌ فً اجلضء 
 انزؽجُمٍ ثذسط انرتثُخ انشَبظُخ
 د/ ىناء حاـز عبد العزيز زىراف7

 محمد احمد كماؿ الكافكرمد/ 
 المقدمة :

العالـ المعاور إكرة جديدة مف نكع ااص  واقت و  إمكاناتءا كآإارها كؿ ما  ققػر  يعيش
االنسػػاف مػػف تقػػدـ  ضػػارم اػػفؿ كجػػكدا ىمػػ  ا رض  هػػذا الإػػكرة هػػ  الإػػكرة المعرويػػة  ك إػػكرة 
المعمكمػػػات. كمػػػف المعمػػػكـ  ف كميػػػة المعػػػارؼ الجديػػػدة التػػػ  يػػػتـ تكليػػػدها  ك إنتاجءػػػا كنلػػػرها وػػػ  

بيػػة هػػ  مػػف الضػػاامة ب يػػث تقػػكؽ قػػدرة العػػامميف ويءػػا ىمػػ  السػػيطرة ىميءػػا   ك المنظمػػات العر 
متابعتءػػا   ك  تػػ  متابعػػة جػػزس يسػػير منءػػا  كىميػػر وػػيف   مػػب المنظمػػات العربيػػة تمتمػػؾ المعروػػة  
تا تءػػػا   ك  نءػػػا لػػػـ تسػػػتادمءا  ك  نءػػػا اسػػػتادمتءا  لكنءػػػا تكاجػػػر وػػػعكبات جمػػػة وػػػ  تنظيمءػػػا كاه

ك  ف العػػامميف ويءػػا ا يسػػتطيعكف اكتلػػاوءا كالكوػػكؿ إليءػػا كاالوػػادة منءػػا  بأسػػمكب  يػػر مف ػػـ   
 نءـ  ير ملهميف  ك  نءـ ا يعروكف الكسا ؿ المف مة لذلؾ  لذا كاف ابد مف إيجاد الكسا ؿ  ك 
التقنيػػات ال ديإػػة التػػ  تسػػاىدهـ وػػ  الكوػػكؿ إلػػ  المعػػارؼ المطمكبػػة كاالوػػادة منءػػا وػػ  ىممءػػػـ 

لػػكفت كاتاػػاذ القػػرارات المناسػػبة  كمػػف  هػػـ هػػذا التقنيػػات اػػرا ط تمإيػػؿ المعروػػة بغػػرض  ػػؿ الم
 .كتكويقءا

 Meaningful) التػ  تلكػد  هميػة الػتعمـ ذم المعنػ  (Ausubel) لعػؿ نظريػة  كزكيػؿ
Learning)  إ دل النظريات المعروية الت  اهتمت بدراسة العمميػات المعرويػة التػ  ت ػدث ضػمف

تعمـ  كالتػػ  تتعمػػؽ بكيقيػػة اكتسػػابر لممعروػػة  كتنظيمءػػا  كتازينءػػا وػػ  ذاكرتػػر  البنػػ  المعرويػػة لممػػ
 )ْٓ: ّ( .ككيقية استادامر لءذا المعروة و  ت قيؽ المزيد مف التعمـ كالتقكير

 ف هػػذا الكػػـ الءا ػػؿ كالمتنػػام  مػػف المعروػػة  )ََِٗكقػػد  كضػػة (ابػػراهيـ   مػػد ال ػػارإ   
يسػتادمر  كهػذا التنظػيـ السػريم لتػدوؽ المعمكمػات  كالتعػرؼ ي تاج إل  تنظيـ سريم لمػف يريػد  ف 

ىمػػ  طػػرؽ اسػػتادامءا هػػك م ػػؾ التقػػدـ  كالعقػػؿ البلػػرل هػػك م ػػكر تمػػؾ الإػػكرة  نػػر يمإػػؿ طاقػػة 
 )ٓٓ: ُ( .متجددة ا تنضب

إف الاػرا ط المعروػػة  ك مػا يطمػػؽ ىميءػا ىمميػػة رسػػـ الاػرا ط  ك ىمميػػة تمإيػؿ المعروػػة هػػ  
تتطمب تاطيطا مسبقا  كت ميف لممعروة المتكاورة و  المنظمة كتركيبا لمعفقات  ىممية ونية معقدة 

بينءػػا  كت ديػػدا لم ػػامميف لءػػا كطػػرؽ الكوػػكؿ إلػػيءـ. إنءػػا لػػكؿ مػػف  لػػكاؿ  دلػػة ا كراؽ الوػػقراس 
لممنظمة   ك ه  اارطة وعمية ت دد مكػامف المعروػة ك ماكنءػا وػ  المنظمػة. كىميػر  وػيف الكوػكؿ 

المعروػػة.  الاريطػػةة كبااوػػة التػػ  لػػدل ا وػػراد كاسػػتغفلءا  يمكػػف تعظيمػػر مػػف اػػفؿ إلػػ  المعروػػ
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  ( يوضح كيفية رسم الخريطة الذهنية1شكل )

 

ابػػػد مػػػف إدارتءػػػا بطريقػػػة كقػػػكة لضػػػماف الت ديػػػد الػػػدقيؽ  مػػػاكف  الاريطػػػةكبغػػػرض زيػػػادة وعاليػػػة 
المعروة  كالسرىة و  الكوكؿ إليءا ىبر مسارات م ددة ككاض ة  كالتكوػيؼ المناسػب لمابػرات 

وػراد وػ  المنظمػة كالمطمكبػة وػ  كػؿ ملػركع جديػد  ك يضػا ت ديػد وجػكات المعروػة المتا ة لػدل ا 
 )ٖ: ٔ) (َُِ: ُٕالت  تكجد و  القدرات الجكهرية ال الية لممنظمة. (

لذلؾ وء  تقدـ  هـ  ساليب إىداد كتربية النال  لم ياة الكريمة كجزس ا يتجز  مف برامج 
اللباب نمكان لامفن مف كاوة النكا   الو ية  االىداد لممجتمم ا وضؿ  نءا تستءدؼ نمك

كالعقمية   كااجتماىية كالامقية بغرض النءكض كاارتقاس بمستكل القرد  ت  يستطيم  ف يسءـ 
 )   ٖٖ: ٓو  بناس مجتمعر . ( 

كتعتبر استراتيجية الارا ط الذهنية مف  هـ ااستراتيجيات المتبعة و  ذلؾ  يث تساىد 
مات ىم  تجميم المعمك 

كتكويمءا إل  ىقؿ التمميذ 
بسءكلة  كما تساىد ىم  
ربط ا وكار بعضءا 
ببعضءا  كتسءؿ ىممية 
استرجاع المعمكمات  كتجعؿ 
التعمـ  كإر متعة كتطكير 
الذاكرة كزيادة التركيز 

ىطاس وكرة لاممة ىف المكضكع   كاه
 )    ِٕ: ٖكيمكف رسـ الاريطة الذهنية إما باليد  ك باستاداـ برامج ال اسكب. ( 

كتعد ارا ط المقاهيـ إ دل استراتيجيات التدريس الءامة كنعن  بموطمة استراتيجية بأنءا 
نقػػػاش.  –تػػػدريب  –استقوػػػاس  –تنسػػػيؽ  –مجمكىػػػة المءػػػاـ التػػػ  تقػػػـك بءػػػا المعممػػػة مػػػف ىػػػرض 

)ُٕ :ِٗ ( 
عءػا كما ىروءا   مد  سيف المقان  بأنءا مجمكىة مف االجراسات كه  الممارسات الت  يتب

المعمـ دااؿ القوؿ لمكوكؿ ال  المارجات و  ضكس ا هداؼ التػ  كضػعءا كتتضػمف مجمكىػة 
 ) ِْ: ِمف ا ساليب كا نلطة كالكسا ؿ ك ساليب التقكيـ الت  تساىدا ىم  ت قيؽ  هداور . (

كقػػد  جريػػت مجمكىػػة مػػف الب ػػكث كالدراسػػات التػػ  اسػػتءدوت دراسػػة مػػدل واىميػػة اسػػتاداـ 
) التػ  ََِٗية و  المجاؿ التربػكم  كمػف هػذا الدراسػات: دراسػة (رقيػة بنػت ىػديـ  الارا ط الذهن

 ظءرت نتا جءا كجكد اتجاا إيجاب  لدل الطفب ن ك استاداـ الارا ط الذهنية و  التدريس  كمػا 
 ,Mohd, et al) )   كدراسةٖ ظءرت واىمية الارا ط الذهنية و  تنمية الت ويؿ لدل الطفب (
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كومت إل  واىمية استاداـ ارا ط العقؿ مم التعمـ التعاكن  و  تنمية مءارات  ؿ الت  ت (ََُِ
)  ِٔالملػػكفت كالمءػػارات وػػكؽ المعرويػػة كتنميػػة ا داس الدراسػػ  العػػاـ لػػدل الطػػفب وػػ  ماليزيػػا(

) الت   كوت بضركرة استاداـ الارا ط الذهنية وػ  الػتعمـ؛ لمػا لءػا َُُِكدراسة ( نيف سمير  
)  كمػػا اكوػػت ٕر وػػ  الت وػيؿ كاتجاهػػات الطػفب االيجابيػػة ن ػك المػػادة الدراسػية (مػف  إػػر كبيػ

) بضػػػػركرة إىػػػػادة تنظػػػػيـ م تػػػػكل المػػػػكاد الدراسػػػػية بمػػػػا يتمالػػػػ  مػػػػم َُُِدراسػػػػة (سػػػػ ر مقمػػػػد  
التػػ   ظءػػرت اآلإػػار  (َُُِ ,Harkirat et al) )  كدراسػػةٗاوػػا ص الاػػرا ط الذهنيػػة (

قمية و  التدريس ىمػ  الت وػيؿ كاكتسػاب المعروػة  كاا تقػاظ بءػا االيجابية استاداـ الارا ط الع
كبناس الترابطات بيف ا وكار الماتمقة  باالضاوة إل   إارها االيجابية ىم  إراس بي ة التعمـ كجعمءا 
 كإػػػر إيجابيػػػة كتقاىميػػػة لضػػػماف جػػػكدة الػػػتعمـ كاوػػػكبة المعروػػػة المكتسػػػبة لػػػدل الطػػػفب مقارنػػػة 

وقػد  كػدت ىمػ   ف اسػتاداـ الاػرا ط  (َُُِ ,Ana, et al) )   ما دراسةِٓ(بالطريقة التقميدية 
 ,Brett, et al) )  كدراسػةُٖالذهنيػة وػ  التػدريس يعػكد بقكا ػد ىظيمػة ىمػ  العمميػة التعميميػة (

التػػ   كػػدت ىمػػ   ف ااىتمػػاد ىمػػ  الاػػرا ط العقميػػة المدىمػػة با نلػػطة دااػػؿ كاػػارج  (َُِِ
 ).ِِف داوعية الطفب ن ك التعمـ (القوكؿ الدراسية يزيد م

كهك مبتكر الاارطة الذهنية اف الاريطة  "tony Buzan" ) ََُِكيرل اتكن  بكزاف (
الذهنية يجب اف تبد  بوكرة مركزية تمإؿ مادة الب ث ب يث تلم منءا ا وكار كيجب استاداـ 

ا تإبت ارا ط العقؿ المعدة الرمكز كاالكاف كمما  مكف لزيادة الربط كالتجانس دااؿ الاريطة  كم
ىم  ال اسكب امكاناتءا ال قيقية و  العالـ االلكتركن  ال ديث  يث انءا تمنة وروة ااوادة مف 

: ِّاسءاـ الجماىة اف يعممكا معا ىم  نقس الاريطة مما يعط  مميزات العمؿ الجماى . (
ّْٔ( 

سػتراتيجيات التػ  يمكػف مػف اا الم كسػبة (Mind Mapping) كما تعتبر الارا ط الذهنيػة
اسػػتادامءا وػػ  مسػػاىدة المتعممػػيف ىمػػ  تنظػػيـ المعروػػة دااػػؿ ىقػػكلءـ  باسػػتاداـ الوػػكر كالرمػػكز 

 )ُٓ:  ِِالبورية و  ىرض الم تكل التعميم . (
 مشكمة البحث :

إف تطكير التعمػيـ بػف لػؾ سػيلدم دكرنا قكينػا وػ  تزكيػد طفبػر بالمعػارؼ كالمءػارات الجديػدة 
مناهج كا نلطة التعميمية  كو  هذا الودد يذكر   ػد ابػراس التربيػة ا ف الإػكرة الإالإػة مف افؿ ال

  دإت تغيرات اطيرة و  العالـ   يث تندإر مءف كتاووات قديمػة  كتنلػأ مءػف كتاووػات 
 )ُِ:َُ ديإة يكمينا  كمف هنا يأت  تطكير التعميـ كضركرة  تمية. (

نجد  ف ا نظمة التعميمية تركز و  المقاـ ا كؿ ىم  بالنظر إل  كاقم التدريس بلكؿ ىاـ  
نقاط القكة المتمركزة و  الجانػب ا يسػر مػف الػدماغ كالتػ  تلػمؿ اسػتاداـ المنطػؽ كالمغػة كا رقػاـ 
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كالتسمسؿ كالب ػث وػ  التقاوػيؿ كالت ميػؿ الاطػ  لممكضػكىات  كتوػب القميػؿ مػف التركيػز ىمػ  
يترتػػب ىميػػر  رمػػاف المتعممػػيف مػػف وػػرص ااسػػتقادة مػػف مءػػارات الجانػػب ا يمػػف مػػف الػػدماغ ممػػا 

نقاط القكة المتمركزة و  الجانػب ا يمػف لمػدماغ كالتػ  تتميػز باسػتاداـ الوػكر كالايػاؿ كالعكاطػؼ 
كا لكاف كالنظػرة الكميػة لممكضػكىات  ا مػر الػذم يػلإر بطريقػة مبالػرة ىمػ  قػدرة المتعممػيف ىمػ  

 (ِْ: ٕٓ) .إر ىم  كقاسة العممية التعميميةالتقكير بلكؿ سميـ كبيبداىية  كيل 
  ػػػد  Concept Maps ـ  ف اػػرا ط المقػػاهيـََِْكيػػذكر مجػػدم ىزيػػز إبػػراهيـ 

 ػكؿ الػتعمـ ذك المعنػ   يػث تمإػؿ اػرا ط المقػاهيـ  Ausubel التطبيقػات المءمػة لنظريػة  كزبػؿ
ف وػػػركع المعروػػػة رسػػػكـ تاطيطيػػػة إنا يػػػة البعػػػد  تكضػػػة العفقػػػات المتسمسػػػمة بػػػيف مقػػػاهيـ وػػػرع مػػػ

كالمستمدة مف البنػاس الءرمػ  لءػذا القػرع كيػتـ تنظػيـ هػذا المقػاهيـ بطريقػة متسمسػمة هرميػة  ب يػث 
يكضػػم المقءػػـك الر يسػػ  (ا كإػػر ىمكميػػة كلػػمكلية) وػػ   ىمػػ  الاريطػػة إػػـ تنػػدرج ت تػػر المقػػاهيـ 

: ُْقػػات بينءػػا. (القرىيػػة (ا قػػؿ ىمكميػػة) وػػ  المسػػتكيات التاليػػة مػػم كجػػكد ركابػػط تكضػػة العف
ّْٖ   ( 

  بتطػكير نمػكذج جديػد يسػتند ىمػ  تكظيػؼ اػرا ط Genoa وػ   ػيف قامػت جامعػة جينػكم
 المقػػػاهيـ الرقميػػػة كمعيػػػار (كأسػػػاس) لتوػػػميـ كتطػػػكير ك ػػػدات الػػػتعمـ لبي ػػػة الػػػتعمـ االلكتركنػػػ 

(CADDIE: Content Automated Design and Development Integrated 
Editor)دارة المعروػػػػة التػػػػابم لقسػػػػـ  ؛ كالػػػػذم هػػػػك قيػػػػد التطػػػػكير وػػػػ  معمػػػػؿ التعمػػػػيـ االلكتركنػػػػ   كاه

بأف   (ََِٗ ,.Adorni, et al)  ال اسب كااتواات كنظـ المعمكمات. كقد  لار وريؽ العمؿ
النمكذج المقترح يساىد المعمميف كالمومميف التعميميػيف وػ  ماتمػؼ مرا ػؿ ىممءمػا وػ  الجكانػب 

موػػػغر  ك ك ػػػدة تعميميػػػة ىػػػف طريػػػؽ نمػػػكذج اػػػرا ط المقػػػاهيـ؛ توػػػميـ  التاليػػػة: (توػػػميـ مقػػػرر
موغر لركابط موادر التعمـ لممكضكىات و  الاريطة  ت رير  ك تطكير موادر التعمـ  توقة 
ارا ط المقاهيـ و  مستكيات ماتمقة كاستاراج مسػارات اطيػة مػف لػبكة المكضػكع؛ تػكوير إطػار 

  كالتػ  "LO ىات لمك دات التعميمية االكا نات التعميميةمف المركنة لدىـ تطكير موادر المستكد
 )ّٖ: ُٗ .(يمكف ت ديإءا بسءكلة كتقاسمءا

بنػػاس ىمػػ  متقػػدـ يتضػػة  ف ااتجاهػػات ال ديإػػة لمتربيػػة الرياضػػية تعمػػؿ إلػػ  تنميػػة لاوػػية 
القػػػرد كت سػػػيف  دا ػػػر وػػػ  مكاقػػػؼ ال يػػػاة   كنظػػػرا لمتطػػػكر السػػػريم كالءا ػػػؿ كداػػػكؿ كػػػـ كبيػػػر مػػػف 

عػػارؼ كالمعمكمػػات وػػ  التربيػػة الرياضػػية التػػ  ت تػػاج إلػػ  اسػػتاداـ  سػػاليب ىمميػػة وػػ  تدريسػػءا الم
 لربطءا بالمقاهيـ القديمة كتكضية العفقات بينءما كاه داث التعمـ ذم المعن  .

مما سػبؽ انبإقػت ملػكمة الدراسػة وػ  التعػرؼ ىمػ  تػاإير اسػتاداـ اػرا ط المقػاهيـ الرقميػة 
كساب التمميذات بعض المقػاهيـ  و  تعميـ بعض مءارات مقرر التربية الرياضية ( العاب القكم) كاه
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 مف افؿ الاطة المكضكىة طبقان لممنءج المطكر لمتربية الرياضية ضمف ملركع ت سيف التعميـ 
  :كيمكف تحديد مشكمة البحث بالسؤاليف التالييف

مءارات العاب  ما تاإير استاداـ ارا ط المقاهيـ الرقمية ىم  مستكل اداس بعض
القكم و  الجزس التطبيق  مف درس التربية الرياضية  لطفب الوؼ ا كؿ مف المر مة 

 ااىدادية ؟
 اىمية البحث :

تكمػػػف أىميػػػة ىػػػذه البحػػػث فػػػي طبيعػػػة المكضػػػكع الحػػػديث الػػػذم تناكلتػػػو كال ئػػػات 
 .التي يمكنيا اإلفادة منيا

  ىمميتػػػ  التعمػػػيـ كالػػػتعمـ تكضػػػية الػػػدكر الػػػذم تمعبػػػر اػػػرا ط المقػػػاهيـ الرقميػػػة وػػػ )ُٗ
لتفميذ المر مة ااىدادية كالكقكؼ ىم   إر بعض االستراتيجيات ال ديإػة وػ  تػدريس 
التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية لت قيػػؽ  هػػداؼ الػػتعمـ المرجػػكة كتقػػتة الطريػػؽ  مػػاـ البػػا إيف 

 لدراسات  ارل .
بعػض مءػارات تقديـ برنامج قا ـ ىم  استاداـ المنظمات التاطيطية و  تدريس  )َِ

 العاب القكم.
إىػػداد دركس نمكذجيػػة تكضػػة كيقيػػة اسػػتاداـ تفميػػذ المر مػػة ااىداديػػة لاػػرا ط  )ُِ

 المقاهيـ الرقمية  إناس التدريس.
قػػد تقيػػد هػػػذا الدراسػػة القػػا ميف ىمػػػ  المنػػاهج كطػػرؽ التػػػدريس وػػ  تطػػكير مقػػػرر  )ِِ

ـ الرقميػػة   ف هػػذا التربيػػة البدنيػػة لتفميػػذ المر مػػة ااىداديػػة بكاسػػطة اػػرا ط المقػػاهي
 الدراسة تستند و  إطارها النظرم إل    دث نتا ج ب كث الدماغ.

  ىدؼ البحث  :
ييدؼ ىذا البحث إلي التعرؼ عمى تاثير استخداـ خرائط الم اىيـ المحكسبة عمى مسػتكل 
اداء بعض ميارات العاب القكم في الجزء التطبيقي مف درس التربية الرياضية  لتبلميذ الصػؼ 

 كؿ مف المرحمة االعدادية.اال 
  فركض الدراسة:

تكجد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف القياس القبم  كالبعدم لممجمكىة الضػابطة وػ   -
 .مستكل اداس بعض مءارات العاب القكم ا قيد الب ثا   لوالة القياس البعدم

ة وػ  تكجد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف القياس القبم  كالبعدم لممجمكىػة التجريبيػ -
 .مستكل اداس بعض مءارات العاب القكم ا قيد الب ثا   لوالة القياس البعدم

تكجػػػػد وػػػػركؽ ذات دالػػػػة إ وػػػػا ية بػػػػيف القياسػػػػات البعديػػػػة لممجمػػػػكىتيف التجريبيػػػػة  -
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كالضػػػابطة وػػػ  مسػػػتكل اداس بعػػػض مءػػػارات العػػػاب القػػػكم ا قيػػػد الب ػػػثا   لوػػػالة 
 .المجمكىة التجريبية

 مصطمحات البحث:
تعػػرؼ بأنءػػا  لػػكاؿ تاطيطيػػة تتضػػمف مجمكىػػة مػػف :  Concept Maps ػػاىيـ خػػرائط الم

يػػػربط كػػػؿ زكج منءػػػا بسػػػءـ  -ىمػػػ  هي ػػػة وػػػكر  ك كممػػػات –المقػػػاهيـ 
ىميػػر كممػػات تػػدؿ ىمػػ  العفقػػة  ك الرابطػػة بينءػػا كتتػػدرج مػػف المقػػاهيـ 

 )ْٓ: َِ( .ا كإر ىمكمية إل  ا قؿ ىمكمية
ا رسػػكـ تاطيطيػػة تنقػػذ باسػػتاداـ ال اسػػب اآللػػ   ك  م تعػػرؼ بأنءػػ :خػػرائط الم ػػاىيـ المحكسػػبو

كسيمة مف كسا ؿ تكنكلكجيا التعميـ لتكضة لمعفقات بيف المقػاهيـ  وػ  
لكؿ تنظيمات هرمية متسمسمة كمتعددة ااتجاهات لمربط بػيف المقػاهيـ 

 )ُٓ: ُِ( .كالكممات كالعبارات
لدرجة  ك الرتبة الت  يوػؿ إليػر هك اا skill performance level :مستكل األداء الميارم

تقػػاف  التمميػػذ مػػف السػػمكؾ ال ركػػ  النػػاتج ىػػف ىمميػػة الػػتعمـ اكتسػػاب كاه
 ركػػػات النلػػػاط الممػػػارس ىمػػػ   ف تػػػلدم بلػػػكؿ يػػػتـ بانسػػػيابية كالدقػػػة 
كبدرجة ىالية مف الدىابة لدل القرد لت قيقر  ىم  النتا ج مم ااقتواد 

 ).ُٖٔ: ُّو  الجءدا (
 :  ) تعريؼ إجرائي (   Athletic ألعاب القكل

يقود بءا مسابقات الميداف كالمضمار  كه  نلاط بدن  تناوس  يتضمف ىدة مسابقات 
منقومة تتأسس ىم  ال ركات الطبيعية لإلنساف كالمل  كالجرم كالكإب كالرم   كه  مسابقات 

إب بأنكاىر كالك مطرقة (  –رمح  –قرص  –) جمة يلدم بعضءا و  الميداف مإؿ الرم  بأنكاىر 
كيلدم البعض ا ار و  المضمار كالطريؽ مإؿ العدك  زانة ( –ثبلثي  –طكيؿ  –) عالي 

كالجرم كالمل  بأنكاىر كال كاجز كالمكانم كالتتابعات كااتراؽ الضا ية كالماراإكف المقررة ىم  
                                                         طفب القرقة الإالإة لعبة تعميـ بكمية التربية الرياضية جامعة  مكاف .          

ـ عدك، مسابقة دفع الجمة، كمسابقة الكثب 011مسابقةكقد اقتورت الدراسة ال الية  
 طبقان لممنءاج المطكر. الطكيؿ

 اجراءات البحث:
ف متر : ت قيقا  هداؼ الب ث كوركضر استادمت البا إة المنءج التجريب  نظرا لم منيج البحث

 لطبيعة الب ث باستاداـ التوميـ التجريب  لمجمكىتاف إ داهما تجريبية   كا ارل ضابطة .
 مجتمع البحث :
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بمدرسػػة الملػػير  ااىداديػػةمػػف المر مػة  ا كؿالػتمؿ مجتمػػم الب ػػث ىمػ  تفميػػذ الوػػؼ 
 (26)   كالبػػػػالي قكامءػػػػاـ7102/7102ا مػػػػد اسػػػػماىيؿ بػػػػادارة الءػػػػـر التعميميػػػػة  لمعػػػػاـ الدراسػػػػ  

 تمميذة. 
 شركط اختيار عينة البحث : [33]

 راعت الباحثو عدة شركط عند اختيار عينة البحث كىي :
  ) تمميذات. ( ّاستبعاد التمميذات الباقكف لإلىادة   كالبالي ىددهـ 
  ) تمميذة. ْاستبعاد التمميذات الموابكف   كالبالي ىددهـ ( 
 تمميذات.ٓتعميم   كالبالي ىدد (استبعاد التمميذات  ير المنتظميف بالبرنامج ال ( 
  ) تمميذة.ُْاستبعاد تمميذات المجمكىة ااستطفىية  كالبالي ىددها ( 

تمميػذة  لتقػـك البا إػة بيتمػاـ إجػراسات الب ػث  ( 11) كبالتال  بمي المجتمم الكم  لمب ث 
 ىم  ىينة مف هذا المجتمم.

 عينة البحث
عمديػػػػة مػػػػف تفميػػػػذ الوػػػػؼ ااكؿ بالمر مػػػػة ااتػػػػارات البا إػػػػة ىينػػػػة الب ػػػػث بالطريقػػػػة ال

مػف  % ( 61.229)   بنسػبة ( 11) كالبػالي قكامءػا  ـ7102/7109لمعػاـ الدراسػي ااىداديػة 
   ( تمميذة71)  كتـ تقسيمءا إل  مجمكىتيف متساكيتيف إ داهما تجريبية كتلػمؿ  المجتمم الكم 

را ط المقػػاهيـ الرقميػػة وػػ  تعمػػـ بعػػػض كلقػػد اتبػػم معءػػـ البرنػػامج المقتػػرح باسػػتاداـ اسػػػتراتيجية اػػ
  كقػػػد اتبػػػم معءػػػـ  ( تمميػػػذة71)مسػػػابقات العػػػاب القػػػكم اقيػػػد الب ػػػثا كا اػػػرل ضػػػابطة كتلػػػمؿ 

كلقػػػد تػػػـ   طريقػػػة التػػػدريس التقميديػػػة ا المتبعػػػة ا  لتػػػدريس نقػػػس المءػػػارات ال ركيػػػة اقيػػػد الب ػػػثا 
ية ككذلؾ إجػراس المعػامفت العمميػة كذلؾ لملاركتءـ و  التجربة ااستطفى ( تمميذة02)استبعاد 

 لفاتبارات المستادمة .
ت ققػػػػػت البا إػػػػػة مػػػػػف اىتداليػػػػػة تكزيػػػػػم  وػػػػػراد ىينػػػػػة الب ػػػػػث مػػػػػف  يػػػػػث معػػػػػدات النمػػػػػك                               

قيد الب ػث  نظػران  هميػة هػذا ) كالمتغيرات البدنية، كالميارية (   ) السف،الطكؿ،الكزف، الذكاء(
 (.7كما يتضح مف جدكؿ )كتأإيرها ىم  ىمميت  التعميـ كالتعمـ  المتغيرات 
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 )ْٔف = ( ( تكصيؼ عينة البحث فى القياسات قيد البحث 7جدكؿ ) 

 ف معػامفت االلتػكاس لمجتمػم الب ػث وػ  المتغيػرات قيػد الب ػث قػػد  ( 7يتضػح مػف جػدكؿ ) 
ممػػا يػػدؿ ىمػػ   ف مجتمػػم الب ػػث إىتػػداليطبيع  وػػ  قياسػػات معػػدات (  3) ± بػػيف إن وػػرت مػػا

ا األداء الميػارم(  -كاالختبػارات البدنيػة -كاختبػارات )الػذكاء  )السف،  كالطػكؿ كالػكزف (النمػك 
 .قيد الب ثا

 تكافؤ مجمكعتي البحث :
م ت ػػػت مػػػف  ف ىينػػػة الب ػػػث مسػػػ كبة مػػػف مجتمػػػم متجػػػانس كتقػػػ بعػػػد  ف تأكػػػدت البا إػػػة

تمميػػػػذان  ( 71)المن نػػػػ  ااىتػػػػدال   تػػػػـ تقسػػػػيـ العينػػػػة إلػػػػ  مجمػػػػكىتيف   ػػػػداهما تجريبيػػػػة  بكاقػػػػم 
بػيف  )التكػافؤ(تمميػذان  كت قػؽ البا ػت مػف التكػاول مػف اػفؿ إيجػاد( 71)كا ارل ضػابطة  بكاقػم 

 (.3" كما يتضح مف جدكؿ ) T "مجمكىت  الب ث   كذلؾ باستاداـ ااتبار 
 )َٓف = ( التجريبية ( في القياسات القبمية لممتغيرات قيد البحث -( داللة ال ركؽ بيف مجمكعتي البحث ) الضابطة  0جدكؿ ) 

 المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات
كحػػػدة 
 معامبلاللتكاء ع ـ القيػاس

ت 
ػدال
ػػػػػػػػ
معػػ

ػػػػك
ػػػػػػػػ
نمػػػ
ال

 

 َُُ. َّّٓٓ. َِٖٔ.ُّ سنة السف
 ُّّ. َََٕٔ.ُ َُٕٕ.ُّٗ كجـ الطكؿ
 ِْٖ.- َََُْ.ُ َِّٗ.ْٓ سػػـ الكزف

 ُْٖ. ّٕٔٔٔ.ُ ِّٗٔ.ِٕ درجة القدرة العقمية )الذكاء( 

نية
لبد
ت ا

غيرا
لمت
ا

 

 القػػدرة
 ُّٗ. ُِّٖٔ. ُْٓٗ.ْ المتر كجـ بالػػػػػيديف. 0اختبار رمي كرة طبية زنة 

 ََْ. ّٖٕٓٓ. ُٗٔٓ.ُْ سػػػـ .اختبػػػػار الكثب الطكيؿ مف الثبػػات
 ُُّ. ِٖٕٓٓ. َُٓٓ.ٓ إانيػة ـ( مف البدء العالػػػي.71اختبار عػػدك ) السرعة
 ََّ. ُِٖٕٓ. ُٓٔٓ.ِ سػػـ اختبار ثني الجػػػػػػذع أماما أس ؿ مف الكقػػػػػػػػػكؼ. المػركنة
 ُٕٗ. ُّْٕٗ.ُ َّٕٕ.ِّ الإانيػة الجرم المكككػػػػػي مختمؼ األبعاد. الرشاقػة

ت 
غيرا
لمت
ا

رية
ميا
ال

 

 ََْ. ُُِِِ. ٖٕٓٓ.ِ درجة ـ ىػػػدكََُمسابقة 
 ُٗٓ.- ُِٕٕٗ. ّْٔٓ.ِ درجة مسابقة الكإب الطكيؿ
 ُٗٗ.- َُِٗٗ. ِْٔٔ.ِ درجة مسابقة دوػػػػم الجمة

كحػدةال المتغيػػػػػػػػػػػػرات
 قيػاس

 المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة
 ( Tقيـ)

 ع ـ ع ـ

ت 
دال
عػػػػػػ
م

مػػػك
الن

 

 ُٓٗ.َ ُّٖٕٓ. ََِْ.ُّ َّْٖٓ. َُُِ.ُّ سنة السػػػػػػػف
 ِّٖ.َ ُّٕٖٗ.ِ ََِٖ.ُّٗ َُْْٔ.ُ َََٖ.ُّٗ كجـ الػػػػػػػػػػػػػكزف
 ُِِ.َ ُُٖٕٗ.ُ َََْ.ْٓ ُُُٖٓ.ُ َََٖ.ْٓ سػػـ الطػػػػػػػػػػػػػكؿ

 ُِٕ.َ َّٖٕٕ.ُ َََْ.ِٕ َّْٖٓ.ُ ََْٖ.ِٕ درجة القدرة العقمية )الذكاء( 

نية
لبد
ت ا

بارا
الخت

ا
 

 ػػدرةالقػ

 0اختبػػػاررمي كػػػرة طبيػػػة زنػػػة 
 َُٖ.َ ُُُْٗ. َُِٗ.ْ َُُِْ. َُٖٖ.ْ المتر كجـ بالػػػػػيديف.

اختبػػػػػػار الكثػػػػب الطكيػػػػؿ مػػػػف 
 ُُٕ.ُ ِّْٔٗ. َِٗٓ.ُْ ّّٕٕٖ. َْٖٔ.ُْ سػػـ الثبػػات.
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 7.170=  1.11قيمة ت الجدكلية عند مستكم داللة 
 ف قيمة ت جػاست  يػر دالػة إ وػا يا بػيف مجمػكىت  الب ػث (  3يتضح مف جدكؿ ) 

  - الػػكزف ( –الطػػكؿ  –) السػػف جريبيػػة ىمػػ  جميػػم قياسػػات معػػدات النمػػك الت –الضػػابطة 
كااتبار ( الذكاس ) كالمتغيرات ( البدنية  كالمءارية ) و  القياسات القبمية  مما يدؿ ىم  تكاول 

 .المجمكىتيف و  هذا القياسات
 كسائؿ كأدكات جمع البيانات :

لسػابقة الملػابءة بغػرض ااسػتقادة منءػا بااطفع ىمػ  المراجػم كالدراسػات االبا إة قاـ 
جػػػراس االاتبػػػارات  وػػػ  كيقيػػػة توػػػميـ اسػػػتمارة اسػػػتطفع  راس السػػػادة الابػػػراس  ككػػػذلؾ ت ديػػػد كاه

 المءارية كالمعروية . 
 شركط اختيار الخبير :

 كوقا لملركط اآلتية : (0مرفؽ ))  ابراس ٓبااتيار الابراس  البالي ىددهـ (البا إة قاـ 
 ىضك هي ة تدريس بكمية التربية الرياضية بأ د ا قساـ اآلتية : ف يككف  -ُ 

 قسـ مناهج كطرؽ تدريس التربية الرياضية . -       
 ) سنكات .َُاا تقؿ ىدد سنكات الابرة ىف ( -       

 استمارة استطبلع آراء الخبراء  :  (1)
 .باحثة" مرفؽ "إعداد ال استمارة تسجيؿ البيانات الااوة باااتباراتا قيد الب ثا

(3-2-1) 
 كؿ ت ديد االاتبارات البدنية لممءارات ا قيد  استمارة استطفع  راس السادة الابراس 

 (2مرفؽ ) الب ثا.
 (6مرفؽ ) إاتبار مستكل القدرة العقمية ( الذكاس ) ا إىداد   مد ذك  والةا 
  ؿ وتػػرة                البرنػػامج التعميمػػ  المقتػػرح اػػف ػػكؿ  اسػػتطفع  راس السػػادة الابػػراساسػػتمارة

 (9مرفؽ ). االىداد 

ـ( مػػػػػػف 71اختبػػػػػار عػػػػػػػػػػػػدك ) السرعة
 البدء العالػػي.

 ِْٖ.َ ُِّٖٗ. َْٔٓ.ٓ ِٕٖٗٔ. َْٖٖ.ٓ إانيػة

 المػركنة
اختبػػػػػػػػػػػار ثنػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػػػػػذع 

 ُِٖ.َ َِِٖٓ. ََٔٓ.ِ ُِّٓٔ. َْْٓ.ِ سػػـ أماماأس ؿ مف الكقػػكؼ.

اختبػػػػػػػػار الجػػػػػػػػرم المكككػػػػػػػػػػػي  الرشاقػة
 ِٖٓ.ُ ْْٖٔٓ.ُ ََٔٓ.ِّ ٖٓٓٗٓ.ُ ََٖٖ.ِِ الإانية مختمؼ األبعاد.

 ِّٓ.َ ُُٖٕٓ. ِّٕٔ.ِ ِِٕٔٓ. ِّٖٕ.ِ الإانية ـ ىػػػدكََُمسابقة 
 ِْٔ.ُ ُِْٓٔ. ّْٖٓ.ِ ُّّٕٔ. َْٔٔ.ِ سػػـ مسابقة الكإب الطكيؿ
 ٖٔٓ.ُ ُُٕٔٓ. َُِٔ.ِ ُّْٖٗ. ََٖٕ.ِ المتر مسابقة دوػػػػػم الجمة
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 األدكات كاألجيزة  المستخدمة في البحث :
 األجيزة المستخدمة في البحث : -

 .)لريط قياس مرف (بالسنتيمتر- جءاز الرستاميتر لقياس الطكؿ مقدرا بالسنتيمتر
  .ساىة إيقاؼ ل ساب الزمف - .)ميزاف طب  لقياس الكزف (بالكيمك جراـ-

  .جءاز الدينامكميتر –طبية  كرات -

كقػد تػػـ التأكػػد مػػف وػػف ية هػػذا ا جءػػزة مػف اػػفؿ الدراسػػة ااسػػتطفىية كمػػا تػػـ معػػايرة  
بعضءا بأاذ قياسات ىم   جءزة ىممية مماإمة كمقارنة النتا ج الم ومة منءا استبعاد  م جءػاز 

 يعط  قراسات  ير مطابقة لممعايرة . 
 خدمة:االختبارات كالمقاييس المست -

بدراسة مس ية لمعديد مف المراجم كالدراسات كالب كث العممية السابقة البا إة قاـ  
كالت  لءا ىفقة بمكضكع الب ث لمتعرؼ ىم  المتغيرات البدنيػة كالمءاريػة باالضػاوة إلػ  
التعرؼ ىم  القياسات كاااتبػارات المناسػبة لقيػاس تمػؾ المتغيػرات كذلػؾ تمءيػدا لتوػميـ 

بياف لعرضءا ىم  الابراس لت ديد  هـ المتغيػرات المرتبطػة بمكضػكع الب ػث   استمارة است
كمػػػا يمكػػػف  ف يقيسػػػءا مػػػف ااتبػػػارات  يػػػث تػػػـ التكوػػػؿ إلػػػ  ىػػػدد مػػػف المتغيػػػرات البدنيػػػة 
كالمءاريػػػة المرتبطػػػة بػػػبعض مسػػػابقات العػػػاب القػػػكم ا قيػػػد الب ػػػثا لتفميػػػذ الوػػػؼ ااكؿ 

هػػذا المتغيػػرات مػػف اػػفؿ اسػػتمارة اسػػتطفع  بالمر مػػة ااىداديػػة   كقػػاـ البا ػػث بعػػرض
ر م السادة الابراس كذلؾ لت ديػد  هػـ المتغيػرات البدنيػة كالمءاريػة لػبعض مسػابقات العػاب 

 (2-2مرفؽ ) القكم  اقيد الب ثا.
 .)(6مرفؽ ) اختبار القدرات العقمية)الذكاء 

  ستادـ البا ث ااتبار الذكاسالموكر مف إىداد ا   مد ذك  والةا 

 معامبلت العممية لمقدرات العقمية)الذكاء(:ال
وػػ  القتػػرة مػػف يػػـك اػػفؿ ب سػػػاب المعػػامفت العمميػػة ااتبػػػار الػػذكاس البا إػػة قػػاـ 

 -عمى النحك التالي: ـ1/3/7109الثبلثاء يـك  ـ الي 76/7/7109الثبلثاء يـك 
 -أكال: صدؽ االختبار :

باسػػػتاداـ " قيػػػد البحػػػث"كاس)مػػػف وػػػدؽ ااتبػػػار القػػػدرات العقميػػػة (الػػػذالبا إػػػة ت قػػػؽ 
  كذالػػػػؾ ىػػػػف طريػػػػؽ تطبيػػػػؽ اااتبػػػػارات اقيػػػػد الب ػػػػثا ىمػػػػ  )التمػػػػايز(الوػػػػدؽ التجريبػػػػ 

تمميػػذة    ػػداهما تمإػػؿ ىينػػة الب ػػث ( 02) مجمػػكىتيف متسػػاكيتيف وػػ  العػػدد قػػكاـ كػػؿ مػػنءـ
  كالمجمكىػػػة ا اػػػرل ذات مسػػػتكل مرتقػػػم وػػػ  تمػػػؾ )مجمكعػػػة غيػػػر مميػػػزة(ااسػػػتطفىية 

 كتػػػـ  سػػػاب دالػػػة القػػػركؽ بػػػيف المجمػػػكىتيف  كذلػػػؾ ىػػػف )المجمكعػػػة المميػػػزة( المتغيػػػرات
 (.1كتني" ، كما يتضح مف جدكؿ ) -"مافطريؽ ااتبار 
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 كتني" -غيرالمميزة ( فياالختبارات القدرات العقميةقيدالبحثبطريقة " ماف  -( داللةال ركقبينالمجمكعتيف ) المميزة  7جدكؿ) 
 )ُْ=(ِف=ُف 

 المجمكعات كحػػدة القياس المتغيػػػػػػػرات
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

U Z  احتمالية
 P)الخطاء )

 درجة الذكاء -القدرات العقمية
 المميػػػػزة

71.0
0 720.11 

09.111 3.66
1 1.11 

 072.11 2.29 غيػر المميزة

المميػػزة ك يػػر  كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يا بػػيف المجمػػكىتيف (2يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
 المميزة و  القدرات العقمية.
 -ثانيا: ثبات االختبارات : 

ىادة تطبيقر ىمػ  تفميػذ ىينػة  تـ  ساب معامؿ الإبات ىف طريؽ تطبيؽ اااتبار كاه
تمميػػذة  بقػػارؽ زمنػػ  قػػدرة  سػػبكع كبػػنقس ظػػركؼ  (02)الب ػػث ااسػػتطفىية  البػػالي قكامءػػا 
يجاد معامؿ اارتب  (1كما يتضح مف  جدكؿ ) اط بيف التطبيقيف التطبيؽ ا كؿ  كاه

 )ُْف = ( ( معامبلت االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني في القدرات العقمية)الذكاء ( 3جدكؿ ) 

 المتغيػػػػػػرات
 التطبيؽ الثاني التطبيؽ االكؿ

 ر
 ع ـ ع ـ

 ِٖٗ.َ َُٖٖ.ِ ِْٖ.ّٕ ََٗٗ.ِ َّٓ.ّٕ الذكاء -القدرات العقمية

 =1.11قيمة " ر " الجدكلية عند مستكل معنكية 
 ف معامػؿ اارتبػاط بػيف القيػاس ااكؿ كالإػان  لمػذكاس  بمػي  (1يتضح مف الجدكؿ رقـ )

 مما يلير ال  اف اااتبار المستادـ ذات معامؿ إبات  ىال .  َٔٗ.َ
  (2مرفؽ ) "قيد البحث"االختبارات البدنية 

درات المرتبطػػة بػػبعض مسػػابقات العػػاب القػػكم اقيػػد الب ػػثا مػػف اػػفؿ إػػـ ت ديػػد  هػػـ القػػ
ااتيار مجمكىة مف اااتبارات الت  تقيس القدرات البدنيػة المرتبطػة بالمءػارات اقيػد الب ػثا   

) َُِْ)  (ىمػرك ابراهيػة  ْ) (ََِٓمف افؿ المراجم كالدراسات السػابقة (ايمػاف ىبػداهلل  
)  ك قد طبقت هذا اااتبارات وػ  العديػد مػف ُٓ) (ََِّ)   (م مد وب    سانيف  ُِ(

 .الدراسات كا ب اث المماإمة  كإبت  نءا ذك معامفت ىممية ىالية
( آراء الخبراء حكؿ االختبارات التي تقيس العناصر البدنية الخاصة بالميارات الحركية االساسية لتبلميذ  6جدكؿ ) 

 المرحمة االبتدائية

 تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراتاالخ القدرات البدنية
 آراء الخبراء

 النسبة المئكية
 غير مكافؽ مكافؽ

 القػػػػػػػػدرة
 %91 0 1 كجـ بالػػػػػيديف. 0اختباررمي كرة طبية زنة 

 %91 0 1 اختبػػػػار الكثب الطكيؿ مف الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات.
 %71 2 7 ػػػػػػػػػػػكدم مف الثبات.اختبارالكثب العمػػػػػػػػػػػػ
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 السػػػرعة االنتقالية
 %91 0 1 ـ مف البدء العالػػػػػػػػػػػػي. 71اختبار عدك 

 %71 2 7 ( ثكاني مف البدء العالػػي.1اختبارالعدك لمدة )

 المػػػركنة

اختبػػػػار ثنػػػػي الجػػػػذع أماماأسػػػػ ؿ مػػػػف كضػػػػع 
 %71 2 7 الجمكس طكالن.

ع أماماأسػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف اختبػػػػػػػار ثنػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػذ
 %011 1 6 الكقػػػػػػػػػكؼ.

 الرشاقػػػػػة
 %71 2 7 اختبار الجرم الزجاجي بيف الحكاجز.

 %91 0 1 اختبارالجرم المكككػػػػػػػػػػػػػػػػي مختمؼ األبعاد.

البدنية الااوة  العناورإف النسبة الم كية  راس الابراس لت ديد  هـ  (6يتضح مف جدكؿ )
 رتض  كىمير وقد  %(011:  21)ية ااساسية لتفميذ المر مة اابتدا ية ما بيف بالمءارت ال رك

 .وأكإر%21البا ث باااتبارات الت   ومت ىم  
 المعامفت  العممية لفاتبارات البدنية:

 -اكالن : صدؽ االختبارات : 
 -:ل ساب الودؽ كالتال  نكىافالبا إة استادـ 

o  المحتكل ( صدؽ المحكميف (: 
 مف ودؽ اااتبارات المستادمة ىف طريؽ :البا إة ققت ت  

ىػػرض اسػػتمارة اسػػتطفع ر م ت تػػكم ىمػػ  جميػػم اااتبػػارات السػػابقة قبػػؿ اسػػتادامءا بءػػذا 
 نءػا  اتققكاكقد  (0مرفؽ )الب ث ىم  الابراس لت ديد مدل ودقءا و  قياس ما كضعت مف  جمر 

 %) لفاتبارات المءارية َٗ%) لفاتبارات البدنية بنسبة (َٗمناسبة بنسبة (
o :صػػػػػػػػػدؽ التمايز 

باسػػػتاداـ الوػػػدؽ التجريبػػػ  "قيػػػد البحػػػث"مػػػف وػػػدؽ اااتبػػػارات البدنيػػػة البا إػػػة ت ققػػػت 
  كذالؾ ىف طريؽ تطبيؽ اااتبارات اقيد الب ثا ىم  مجمكىتيف متساكيتيف و  العدد )التمايز(

  )مجمكعػػة غيػػر مميػػزة( ػػث ااسػػتطفىية تمميػػذا    ػػداهما تمإػػؿ ىينػػة الب( 02) قػػكاـ كػػؿ مػػنءـ
  كتـ  ساب دالة )المجمكعة المميزة(كالمجمكىة ا ارل ذات مستكل مرتقم و  تمؾ المتغيرات 

 (.2كتني" ، كما يتضح مف جدكؿ ) -"مافالقركؽ بيف المجمكىتيف  كذلؾ ىف طريؽ ااتبار 
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 كتني" -لمميزة ( في االختبارات البدنية قيد البحث بطريقة " ماف غير ا -( داللة ال ركؽ بيف المجمكعتيف ) المميزة  2جدكؿ ) 
 )ُْ=(ِف=ف

 المتغيػػػػػػػػػػػرات
كحػػػػدة 
القيا
 س

 المجمكعات
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 U Z الرتب

احتمالية 
الخطاء 

((P 

ية 
بدن
ت ال

بارا
الخت

ا
ث"
لبح
د ا
"قي

 

 القػػػػػدرة

كجـ  0اختباررمي كرة طبية زنة 
 سػـ بالػػػػيديف.

 310.11 70.11 المميػػزة
غيػر  1.11 2.129 1.11

 011.11 2.11 المميزة

اختبػػػػار الكثب الطكيؿ مف 
 سػػـ الثبػػػات.

 721.11 09.79 المميػػزة
غيػر  1.117 3.001 30.11

 036.11 9.20 المميزة

 السرعة
ـ( مف البدء 71اختبار عػػػػػػدك )

 ثانيػة العالػػػػػي.
 790.11 71.27 مميػػزةال

غيػر  1.113 7.923 32.11
 002.11 2.02 المميزة

 المػركنة
اختبار ثني الجػػػػػػذع أماماأس ؿ 

 سػػـ مف الكقػػػكؼ.
 721.11 71.11 المميػػزة

غيػر  1.11 2.076 9.111
 076.11 9.11 المميزة

 ػةالثاني الجرم المكككػػي مختمؼ األبعاد. الرشاقػة
 072.11 2.26 المميػػزة

غيػر  1.11 3.199 70.11
 727.11 71.02 المميزة

مما يدؿ ىم  كجكد  (1.11)دالة ا وا يان ىند مستكل معنكية  ( 2يتضح مف جدكؿ ) 
وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف المجمكىة المميزة كالمجمكىة  ير المميػزة ىمػ  ااتبػارات القػدرات 

 إل  اف اااتبارات ىم  ىم  درجة مقبكلة مف الودؽ. ال ركية / مما يلير
   -ثانيان: معامػػػػػػػؿ الثبات:

ىػػادة تطبيقػػر    ىمػػ  Test,Retestتػػـ  سػػاب معامػػؿ الإبػػات بطريقػػة تطبيػػؽ اااتبػػارات كاه
ىينػػة الب ػػث ااسػػتطفىية المسػػ كبة مػػف دااػػؿ مجتمػػم الب ػػث كاػػارج العينػػة ا ساسػػية  كالبػػالي 

 يػاـ كىمػ  نقػس العينػة  كتػـ ( 2)  كاىيػد تطبيػؽ اااتبػارات بقاوػؿ زمنػ   ة تمميذ( 02)ىددها 
 ساب معامؿ اارتباط بيف التطبيقيف كدالػة لمعامػؿ الإبػات كااسػتقرار باسػتاداـ قػانكف اارتبػاط 

 (. 2مف جدكؿ )  كما يتضح  )بيرسكف(البسيط 
عادة التط 2جدكؿ )   بيؽ في اختبارات االختبارات البدنية " قيد البحث"(  قيـ معامبلت االرتباط بيف التطبيؽ كا 

 )ُْف= (

كحػػػػدة  المتغيػػػػػػػػػػػػػػرات
 القياس

 التطبيؽ الثاني التطبيؽ االكؿ
 قيمة "ر"

 ع ـ ع ـ

ختبا
اال

ت 
را

ية 
بدن
ال

يد 
"ق

ث"
لبح
ا

 

 القػػػػػػػدرة
كجػػػػػـ  0اختبػػػػػاررمي كػػػػػرة طبيػػػػػة زنػػػػػة 

 ٔٔٗ.َ ُُٔ.َ ُٕٓ.ٓ ُّٓ.َ ُْٕ.ٓ المتر بالػػػػػيديف.
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ْٗ.ُٓ سػػـ اختبػػػػار الكثب الطكيؿ مف الثبػػػػػػػات.
ِ 

َ.ِّٔ ُٓ.ِٔٔ ُ.َّٓ َ.ِٗٔ 

ـ( مػػػػػػػف البػػػػػػػدء 71اختبػػػػػػػار عػػػػػػػػػػػػػدك ) السرعة
 ُٗٗ.َ ُِٔ.َ ِّٔ.ٓ َّٗ.َ ِّٖ.ٓ الثانيػة العالػػػػػي.

اختبػػػار ثنػػػػي الجػػػػػػػػػػذع أماماأسػػػػ ؿ مػػػػف  المػركنة
 ْٕٗ.َ ِٗٓ.َ َُٕ.ْ َََ.ُ ُٕٔ.ْ سػػـ الكقػػػكؼ.

 ىدد الجرم المكككػػػػػػي مختمؼ األبعاد. الرشاقػة 
ِِ.ِٖ
ٓ 

ُ.ٖٓٗ ِِ.َُّ ُ.ِٖٔ َ.َٖٗ 

 1.216( = 1.11قيمة )ر( الجدكلية عند مستكل داللة )
الم سكبة  كبر مف قيمة ارا الجدكلية ىند مسػتكل معنكيػة "ر"  ف قيمة  (2يتضح مف جدكؿ)

قييف ا كؿ كالإان  ىم  جميم المتغيرات البدنية   مما يدؿ ىم  كجكد ىفقػة بيف التطبي( 1.11)
ىمػ  ااتبػارات البدنيػة ا قيػد الب ػثا  ممػا الثػاني (  -) األكؿ ارتباط دالة إ وػا يا بػيف التطبيػؽ 

 يلير إل  إبات تمؾ اااتبارات ىند إىادة تطبيقءا ىم  ىينة الب ث.
 :االختبارات الميارية 

بقيػػاس مسػػتكل ا داس المءػػارم ىػػف طريػػؽ لجنػػة مككنػػة مػػف إػػفث  ىضػػاس هي ػػة  البا إػػةقػػاـ 
تدريس  الت   ا تقؿ ابراتءـ ىف ىلرة سػنكات وػ  مجػاؿ التاوػص كذلػؾ لتقيػيـ  داس المءػارات 

 .مم  اذ متكسط الدرجة
  تفميػػذ  مسػػابقة الكثػػب الطكيػػؿ، كمسػػابقة الكثػػب الثبلثػػيكمػػا اقتوػػر الب ػػث ىمػػ  

 باآلت  :البا إة المر مة ااىدادية   كقاـ الوؼ ااكؿ مف 
 ت ديد درجة ا داس القن  لممءارات مف افؿ استمارة لتقييـ التمميذات و  مرا ؿ ا داس. -

درجات تكضم مف قبؿ لجنة ملكمة مف إفإػة ( 01)ت ديد الدرجة الكمية لكؿ مءارة مف  -
 (7مرفؽ )  ساتذة متاوويف و  مجاؿ العاب القكم.

 بلت العممية الستمارة تقييـ مستكل الميارات الحركية "قيد البحث":المعام
 اكالن: الصدؽ :
باسػػتاداـ الوػػدؽ التجريبػػ  "قيػػد البحػػث"مػػف وػػدؽ اااتبػػارات المءاريػػة البا إػػة ت ققػػت 

  كذالؾ ىف طريؽ تطبيؽ اااتبارات اقيد الب ثا ىم  مجمكىتيف متساكيتيف و  العدد )التمايز(
  )مجمكعػػة غيػػر مميػػزة(تمميػػذ    ػػداهما تمإػػؿ ىينػػة الب ػػث ااسػػتطفىية ( 02) قػػكاـ كػػؿ مػػنءـ

  كتـ  ساب دالة )المجمكعة المميزة(كالمجمكىة ا ارل ذات مستكل مرتقم و  تمؾ المتغيرات 
 (.9كتني" ، كما يتضح مف جدكؿ ) -"مافالقركؽ بيف المجمكىتيف  كذلؾ ىف طريؽ ااتبار 
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 كتني" -غير المميزة ( لبطاقة مبلحظة " قيد البحث" بطريقة " ماف  -المجمكعتيف ) المميزة  ( داللة ال ركؽ بيف 9جدكؿ )
 )ُْ=(ِف=ف

 المتغيػػػػػػػػػػػػػػرات ـ
كحػػػػدة 
 المجمكعات القياس

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 U Z الرتب

احتمالية 
الخطاء 

((P 

 درجة ـ ىػػػدكََُمسابقة   .ُ
07.11 722.11 71.60 المميػػػزة

1 
3.99
0 

1.11 
 002.11 2.39 غيػػر المميزة

 درجة مسابقة الكإب الطكيؿ  .ِ
ٕٓ.ّ ََ.ُٕ 722.11 71.79 المميػػػزة

َ 
َ.ََ 

 077.11 2.20 غيػػر المميزة

 درجة مسابقة دوػػػم الجمة  .ّ
ٔٓ.ْ ََ.َ 310.11 70.11 المميػػػزة

ٔ 
َ.ََ 

 011.11 2.11 غيػػر المميزة

ممػػا يػػدؿ ىمػػ  كجػػكد  (1.11)دالػػة ا وػػا يان ىنػػد مسػػتكل معنكيػػة  ( 9) يتضػػح مػػف جػػدكؿ 
وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف المجمكىة المميزة كالمجمكىة  ير المميػزة ىمػ  ااتبػارات القػدرات 

 ال ركية / مما يلير إل  اف اااتبارات ىم  ىم  درجة مقبكلة مف الودؽ.
 ثانيان:الثبات  :

ىػػادةت طبيقػػر ىمػػ  طفبػػنقس تػػـ  سػػاب معامػػؿ الإبػػات ىػػف  طريػػؽ تطبيػػؽ االاتبػػار كاه
تمميػػذا بقػػارؽ زمنػػ  قػػدرة  سػػبكع كبػػنقس ظػػػركؼ  (02) العينػػة ااسػػتطفىية التػػ  بمػػي قكامءػػا

يجاد معامؿ اارتباط بيف التطبيقيف   (:01كما يتضح مف جدكؿ )التطبيؽ ا كؿ   كاه
عادة الت 01جدكؿ )   طبيؽ لبلختبارات الميارية قيد البحث( قيـ معامبلت االرتباط بيف التطبيؽ كا 

 إعادة التطبيؽ التطبيؽ اإلختبارات ـ
 قيمة ر

 ع ـ ع ـ
 ّْٗ.َ ٕٓٗ.ُ َٓٔ.ِ ُِٕ.َ ْٖٓ.ِ ـ ىػػػدكََُمسابقة   (0

 ٓٓٗ.َ ُْْ.َ َٕٕ.ٓ َٕٓ.ُ ُٕٖ.ٓ مسابقة الكإب الطكيؿ  (0

 ْٖٗ.َ َٕٕ.َ ْٕٔ.ٓ ُٕٗ.َ ُِْ.ٓ مسابقة دوػػػػػػػػػػم الجمة  (0

 ْٔٓ.َ=  َٓ.َر الجدكلية ىند مستكم دالة  قيمة

ىػػػػادة  ( 01يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )   ف قيمػػػة ر جػػػاست دالػػػة إ وػػػا يا بػػػيف التطبيػػػؽ كاه
 التطبيؽ ىم  جميم المتغيرات المءارية ا قيد الب ثا مما يدؿ ىم  إبات االاتبارات .

 : الدراسات االستطبلعية 
الثبلثػػػػػػاء يػػػػػػـك  ـ الػػػػػػي 76/7/7109الثبلثػػػػػػاء وػػػػػػ  القتػػػػػػرة مػػػػػػف يػػػػػػـك البا إػػػػػػر قامػػػػػػت  
 بيجراس دراسات استطفىية بءدؼ اآلت  : ـ1/3/7109

 الإبات ) لفاتبارات المستادمة و  الدراسة . – ساب المعامفت العممية ( الودؽ  -
تجءيػػػز ا دكات كا جءػػػزة المسػػػتادمة وػػػ  اااتبػػػارات كالتأكػػػد مػػػف وػػػف يتءا الجػػػراس  -
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 اااتبارات 
  طريقػػة تنقيػػذ اااتبػػارات لضػػماف ( مكضػػكىية كدقػػة القيػػاس ) تػػدريب المسػػاىديف ىمػػ -

 كو ة البيانات. 
تكزيم العمؿ كترتيبر كتنظيمر كتنسيقر مػم المسػاىديف لضػماف  سػف سػير العمػؿ  إنػاس  -

 اااتبارات 
معروػػػة الػػػزمف الػػػذم يسػػػتغرقر كػػػؿ تمميػػػذ لكػػػؿ ااتبػػػار ىمػػػ   ػػػدة لت ديػػػد الػػػزمف الػػػذم  -

 رات .يستغرقر و  جميم اااتبا
 التأكد مف مف مة البرنامج التعميم  لممر مة السنية . -
التعرؼ ىم  الوعكبات الت  مػف الممكػف  ف تكاجػر البا إػة ىنػد التطبيػؽ ىمػ  العينػة  -

 ا ساسية كمدل إمكانية التغمب ىم  تمؾ الوعكبات .
بحث، ( تمميذ مف مجتمع ال02عمى عينة قكاميا )االستطبلعية كقد تـ إجراء الدراسة 

 كمف خارج عينة البحث االساسية . 
 كقد أس رت نتائجيا عمى ما يمي : 

 وف ية ا جءزة كا دكات المستادمة ككذا  ماكف تنقيذ اااتبارات كالقياسات . -
 تقءـ المساىديف لطريقة  داس اااتبارات ككيقية كتابة البيانات . -
مػػف اػػفؿ ىمػػ  ىينػػة الب ػػث وػػف ية اااتبػػارات كالقياسػػات الماتػػارة لمتطبيػػؽ  -

 .  لءذا اااتبارات ساب المعامفت العممية 
 مناسبة البرنامج التعميم  المقترح لممر مة السنية . -
 ااتبارات كالقياسات المستادمة .ت ديد الترتيب الزمن   داس ا -

 (07مرفؽ ): البرنامج التعميمي المقترح

 اليدؼ العاـ لمبرنامج : (22
التعرؼ ىم  تاإير استاداـ ارا ط المقاهيـ الرقمية ىم  مسػتكل اداس  يءدؼ البرنامج إل 

 بعض مسابقات العاب القكم لتفميذ الوؼ ااكؿ ااىدادم.
بػػاالطفع ىمػػ  بعػػض المراجػػم كالدراسػػات كالب ػػكث السػػابؽ ذكرهػػا بءػػدؼ البا إػػة قامػػت 

ككيقية ويا تءا كقد تػـ التعرؼ ىم  ا سس الت  ينبغ  مراىاتءا ىند ت ديد ا هداؼ كمعاييرها 
 ت ديد ا هداؼ لمبرنامج و  إفث  هداؼ ىامة طبقا لجكانب التعمـ متمإمة و :

 
 
 ىدؼ عاـ معرفي: (0
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كيتمإؿ و  إكساب تفميذ الوؼ ا كؿ ااىدادم بعض المعمكمات 
 كالمعارؼ كال قا ؽ ىف المءارات اقيد الب ثا.

 ىدؼ عاـ ميارم: (7
 دم كيقية إداس المءارات اقيد الب ثا.إكساب تفميذ الوؼ ا كؿ ااىدا

 ىدؼ عاـ كجداني: (3
إكساب تفميذ الوؼ ا كؿ ااىدادم االيجابية كالتقاىؿ ن ك استاداـ 

 ارا ط المقاهيـ الرقمية و  ىمميت  لتعميـ كالتعمـ.
 صياغة اليدؼ العاـ في صكرة إجرائية )سمككية(: (21
 أىداؼ معرفية: (0

 ككف التمميذة قادر عمى أف:بعد االنتياء مف البرنامج يجب اف ت
 تعرؼ المعمكمات كالمقاهيـ المتعمقة بالمءارات ال ركية ا ساسية. .ُ.ُ
 ت مؿ المءارات ال ركية مف افؿ البرنامج التعميم  المقترح. .ِ.ُ
تػػػدرؾ  كجػػػر اااػػػتفؼ كالتلػػػابر بػػػيف المءػػػارات ال ركيػػػة ا ساسػػػيةا قيػػػد  .ّ.ُ

 الب ثا.
 ويما يتوؿ بال ركة. تستنتج بعض المعارؼ الااوة بالجسـ ك ىضا ر .ْ.ُ

 األىداؼ الميارية: (7
 بعد االنتياء مف البرنامج يجب تككف التمميذة قادرة عمى أف:

 تلدم المءارات اقيد الب ثا . .ٓ.ُ
ت ػػػػاك  البرنػػػػامج التعميمػػػػ  المقتػػػػرح بطريقػػػػة تجعمءػػػػا قػػػػادرا ىمػػػػ  الػػػػتعمـ  .ٔ.ُ

 القردم.
مقػاهيـ تستادـ ا دكات المناسبة  إناس تنقيػذ مػا تعممتػر مػف اػفؿ اػرا ط ال

 الرقمية.
 تربط المءارات ا قيد الب ثا  بالمكاقؼ التعميمية الماتمقة. .ٕ.ُ
 تبدع و  ا داس مف افؿ التنكع و  المءارات ا قيد الب ثا. .ٖ.ُ

 األىداؼ الكجدانية (3
 بعد االنتياء  مف البرنامج يجب اف تككف التمميذة  قادره عمى أف:

 تتام  ىف السمبية  إناس ىممية التعمـ. .ٗ.ُ
 ’.رة ىم  ت مؿ المس كليةتكتسب القد .َُ.ُ
تكتسػػػػب المءػػػػارات ااجتماىيػػػػة مػػػػف اػػػػفؿ ممارسػػػػة ا نلػػػػطة الااوػػػػة  .ُُ.ُ
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 بالبرنامج.
 تلارؾ زمف ءا و  ا داس ال رك  لممءارات اقيد الب ثا. .ُِ.ُ
ت تـر آراس زمف ػر ىنػد مناقلػتءـ  داس المءػارات ال ركيػة ا ساسػية قيػد  .ُّ.ُ

 الب ث.
 كية.ت قؽ ذاتءا مف افؿ ممارسة ا نلطة ال ر  .ُْ.ُ
 تلعر بالسعادة كالرضا مف افؿ ممارسر ا نلطة ال ركية الم ببة. .ُٓ.ُ

 أسس بناء البرنامج: (26
  ف ي قؽ البرنامج الءدؼ الذم كضم مف  جمر. .ُٔ.ُ
  ف يتناسب الم تكم مم هدؼ البرنامج الذم كضعر مف  جمر. .ُٕ.ُ
 مراىاة الاوا ص السنية لمق ة قيد الب ث. .ُٖ.ُ
 ب كمف البسيط إل  المركب.مراىاة تدرج البرنامج مف السءؿ إل  الوع .ُٗ.ُ
 ف يقػػـك البرنػػامج ىمػػ  اهتمامػػات التمميػػذات ك اجػػاتءـ كميػػكلءـ وػػ  هػػذا  .َِ.ُ

 المر مة.
 مناسبة ا دكات كا جءزة المستادمة. .ُِ.ُ
  ف يتوؼ البرنامج بالمركنة كالتنكع كالبساطة كاللمكؿ. .ِِ.ُ
مراىػػػاة اسػػػتاداـ  نلػػػطة تعطػػػ  وروػػػا لمايػػػاؿ كتمكنءػػػا مػػػف الػػػت كـ وػػػ   .ِّ.ُ

 افؿ البرنامج.سرىر تعممءا 
مراىػػػػػػاة تقميػػػػػػؿ المإيػػػػػػػرات الملػػػػػػتتة انتبػػػػػػاا التمميػػػػػػػذات كاسػػػػػػتإارا دكاوػػػػػػػم  .ِْ.ُ

 التمميذاتات لمتعمـ.
يجابية. .ِٓ.ُ  مراىاة الزمف المناسب لتنقيذ البرنامج  ت  يككف  كإر تأإيرا كاه
 مراىاة ىكامؿ ا مف كالسفمة. .ِٔ.ُ
 مراىاة البساطة كالتنكع كاللمكؿ الباع ر بات المتعمـ ال ركية. .ِٕ.ُ
 مراىاة اوا ص النمك ال رك  كمتطمباتر. .ِٖ.ُ
 مراىاة إلباع  اجات التمميذات مف ال ركة كالنلاط كالتقاىمية. .ِٗ.ُ
 مراىاة تكوير المكاف المناسب كاالمكانيات الفزمة لتنقيذ البرنامج. .َّ.ُ

 
 
 

 محتكم البرنامج: (22
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تػػػـ ت ديػػػد المءػػػارات ال ركيػػػة المػػػراد تعممءػػػا كالمقػػػررة ىمػػػ  تفميػػػذات الوػػػؼ ااكؿ 
ىػػػدادم وػػػ  الجػػػزس التطبيقػػػ  بػػػدرس التربيػػػة الرياضػػػية  كمػػػا تػػػـ كضػػػم برنػػػامج تعميمػػػ  اا

 .باستاداـ ارا ط المقاهيـ الرقمية
 تنظيـ محتكم البرنامج (22

وػػ  ضػػكس اوػػا ص البرنػػامج التعميمػػ  المقتػػرح باسػػتاداـ اػػرا ط المقػػاهيـ الرقميػػة 
 قامت البا إة بت ديد م تكم البرنامج و  جز ييف ر يسيف:

 األكؿ: المقدمةالجزء 
كهػػػ  الوػػػق ات التػػػ  يػػػتـ ىرضػػػءا ىمػػػ  ال اسػػػب اآللػػػ  بوػػػكرة  متتاليػػػة كراس 
بعضءا كتتضػمف التقػديـ  ا ىػداد  االلػراؼ  ا هػداؼ العامػة  تعميمػات ااسػتاداـ ىمػ  
 ف تنتءػػػ  بعػػػرض قا مػػػة اااتيػػػارات الر يسػػػية كتعتبػػػر النقطػػػة القاوػػػمة بػػػيف الجػػػزس ا كؿ 

 كالجزس الإان .
 الثاني: المحتكم التعميمي:الجزء 

 كيتضمف المحتكم التعميمي الميارات الحركية األساسية قيد البحث كىي:
 مسابقة الكإب الإفلإ ) -( مسابقة الكإب الطكيؿ

 كيتككف المحتكم التعميمي لكؿ ميارة مف اآلتي:
 تعريؼ كمقدمر ىف المءارة. .ُّ.ُ
 طريقة  داس المءارة. .ِّ.ُ
 يءا.بعض النقاط الت  يجب التركيز ىم .ّّ.ُ
 تدريبات متدرجة ىم  المءارة. .ّْ.ُ
  س مة تقكيمير. .ّٓ.ُ

 ىم   ف تقـك البا إة بت ديد الجزس التعميم  المراد تعممر  سب تسمسمر بالبرنامج.
 تحديد األنشطة التعميمية: (29

تضمف البرنامج نكىاف مف ا نلطة التعميمية نكع يقـك بءػا المعمػـ كا اػر تقػكـ بػة 
 ا:التمميذة بغير ت قيؽ  هداور كهم

 أنشطة يقـك بيا المعمـ: .ُ
 قبؿ البدء في تدريس البرنامج:

التاكد مف مدل قدرة التمميذاتات ىم  اداس المءارات  ا قيػد الب ػثا كالكقػكؼ ىمػ  الكضػة ال ػال  
 لمتطمبات ااداس.

  أثناء تدريس البرنامج:
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يتمإؿ و  لر ة لم تكم البرنػامج مػف اػفؿ لالػة ال اسػب اآللػ  كاسػتغفؿ 
استعراض ما بر مف لقطات ويديك كوػكر تعميميػة كتكضػي ير باالضػاوة إلػ  إمكانير 

تكجير التمميذات ن ك القياـ با نلطة التعميمية كمتابعػة تقػديمءـ كتوػ ي ءا  اطػا ءـ 
 التعميمية كاالجابة ىم  التسالات الت  قد تظءر  إناس التعميـ.

 بعد االنتياء مف تدريس البرنامج:
ميذات بأداس النلاط المطمكب منءـ كالػذم يتمإػؿ وػ  تت دد و  تكميؼ التم .ّٔ.ُ

 الاطكات التعميمية المتدرجة.
 ا نلطة الت  تقـك بءا التمميذة باستاداـ التقنية ت ت إلراؼ المعممر. .ّٕ.ُ
مكانياتءا. .ّٖ.ُ  تنتقؿ مف مكقم تعميم   ار طبقا لسرىتءا الااوة كقدراتءا كاه
 تمارس المءارات قيد الب ث تطبيقا. .ّٗ.ُ

 لتن يذ البرنامج :اإلطار العاـ  (11
بكضػػم الك ػػدات التعميميػػة لػػبعض مءػػارات العػػاب القػػكل قيػػد الب ػػث البا إػػة قامػػت         

) ٖكذلػػؾ بػػالرجكع إلػػ  المراجػػم النظريػػة كالابػػراس موػػ كبة بأهػػداؼ سػػمككية كقسػػمت إلػػ  (
دركس بكاقم درس كا د  سبكىيان كوقان لمجدؿ الدراس  كالزمف الماوص لكؿ ك ػدة تعميميػة 

)  سابيم ككػاف ٖ) دقيقة   كبناس ىم  ذلؾ وقد استغرؽ تنقيذ الك دات التعميمية (ْٓقم (بكا
 اللكؿ النءا   لمك دة التعميمية ىم  الن ك التال  : (مم ؽ ؾ )

 دقيقة)  ِ( ا ىماؿ االدارية
 دقا ؽ)  ٓ( إ ماس ىاـ
 دقا ؽ)  ٓ( إ ماس ااص

 دقيقة)  َّ( البرنامج التعميم  (الك دة التعميمية)
 دقا ؽ)  ّ( الاتاـ

 تجريب البرنامج التعميمي : (10
بعػػػد اانتءػػػاس مػػػف مر مػػػة التوػػػميـ كت ديػػػد مككنػػػات البرنػػػامج التعميمػػػ  المقتػػػرح قػػػاـ 
البا إػػػة بتجريػػػب البرنػػػامج ىمػػػ  ىينػػػة مماإمػػػة لمجتمػػػم الب ػػػػث كمػػػف اػػػارج ىينػػػة الب ػػػث 

الثبلثػػػػػاء المكافػػػػػؽ ف يػػػػػـك ) تمميػػػػػذا  كذلػػػػػؾ وػػػػػ  القتػػػػػرة مػػػػػُْااساسػػػػػية كالبػػػػػالي قكامءػػػػػػػا (
  التأكػػػػد مػػػػف معػػػػايير المػػػػادة  ـ1/3/7109الثبلثػػػػاء المكافػػػػؽ إلػػػػ  يػػػػـك ـ 76/7/7109

التعميميػػة (المءػػارات) التػػ  سػػكؼ تقػػدـ لمتمميػػذات ىينػػة الب ػػث لمعروػػة مػػدل وءػػـ التمميػػذات 
لمبرنػػػامج المقتػػػرح   كبنػػػاس ىمػػػ  نتػػػا ج مر مػػػة التجريػػػب تػػػـ إجػػػراس التعػػػديفت كذلػػػؾ ب ػػػذؼ 

تمرينات الوعبة لممءارات ك وبة البرنامج مجءزان كمكػتمفن لمتطبيػؽ ىمػ  العينػة ا وػمية ال
 قيد الب ث    كىم  هذا قاـ البا ث بالتنقيذ القعم  لمبرنامج التعميم  المقترح .
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 تطبيؽ  تجربة البحث :
 الاطكات التالية و  تطبيؽ تجربة الب ث :البا إة اتبعت 

 تن يذ البحث :خطكات 
د إجػػػػراس الدراسػػػػات ااسػػػػتطفىية ك مػػػػا  سػػػػقرت ىنػػػػر قامػػػػت البا إػػػػة باسػػػػتكماؿ  كجػػػػر بعػػػػ 

القوػػػكر التػػػ  ا ظءػػػا كالتأكػػػد مػػػف وػػػف ية ا جءػػػزة كا دكات المسػػػتادمة وػػػ  اااتبػػػارات اقيػػػد 
الب ػػػػثا لمتمميػػػػذات ىينػػػػة الب ػػػػث قبػػػػؿ بػػػػدس تنقيػػػػذ قياسػػػػات الب ػػػػث ىمػػػػ  المجمػػػػكىتيف التجريبيػػػػة 

 : القياس القبمياسات كما يم  كالضابطة  يث تمت االجر 
قامػػػػت البا إػػػػة بػػػػيجراس القيػػػػاس القبمػػػػ  لممجمػػػػكىتيف التجريبيػػػػة كالضػػػػابطة وػػػػ  اااتبػػػػارات 

الػػػ  يػػػـك  ـ00/3/7109االثنػػػيف المكافػػػؽ المءاريػػػة  ا قيػػػد الب ػػػثا كذلػػػؾ وػػػ  القتػػػرة مػػػف يػػػـك 
 ىم  التمميذات ىينة الب ث .ـ 02/3/7109الخميس المكافؽ 
 : نامج التعميمي المقترحخطكات تن يذ البر 

بتطبيػؽ اسػتراتجية اػرا ط المقػاهيـ الرقميػة (البرنػامج التعميمػ  المقتػرح) لػتعمـ البا إة قامت 
بعض مءارات العاب القكم ا قيػد الب ػثا لتمميػذات المجمكىػة التجريبيػة   بينمػا اتبعػت المجمكىػة 

ىقب القياس القبم  كو  افؿ  العرض ) و  التدريس كذلؾ -الطريقة التقميدية ( اللرح الضابطة
   بكاقم  ـ71/1/7109االثنيف المكافؽ ال  يـك  ـ02/3/7109القترة مف يكـ ااإنيف المكاوؽ 

) دقيقػػة لكػػؿ ك ػػدة تعميميػػة   بنػػاس ىمػػ  ذلػػؾ اسػػتغرؽ تنقيػػذ ْٓك ػػدة تعميميػػة  سػػبكىيان   كبػػزمف (
  سابيم .( 2)التجربة 

 كقد ركى  ىف تنقيذ البرنامج ما يم  :
 االتزاـ بم تكل المنءاج الم دد   ككوقان لممنءاج المطكر لمتربية الرياضية . )ُ
ىداد  جءزة الكسا ط كالت  سكؼ يتـ وير ىرض البرنامج ككذلؾ رسـ  )ِ تجءيز المكاف كاه

العفمات (الاطكط كالدكا ر كالمربعات) لكؿ مجمكىة ب يث يككف ىرض الكسا ط 
رة و  مكاف كا د كقريبة مف مكاف الااوة بكؿ مجمكىة ذات مستكل معيف متكو

 التطبيؽ لءذا المجمكىة.
 القياـ با ىماؿ االدارية لممجمكىة التجريبية  كمف إـ تطبيؽ البرنامج التعميم  المقترح. )ّ
 يتـ اال ماس العاـ كالااص لمجمكىت  الب ث . )ْ
ج قامت البا إة بالتدريس لمجمكىت  الب ث التجريبية كالضابطة  إناس تنقيذ البرنام )ٓ

 التعميم  المقترح.
تـ االتزاـ بزمف الك دة التعميمية الم دد لدرس التربية الرياضية كهك ك دتيف  سػبكىيان    )ٔ

 ) دقيقة لكؿ ك دة تعميمية .ْٓكبزمف (
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تزكيد التمميذات بتغذية راجعة  كذلؾ لتكضية  ك تو ية  اطاس ا داس  كتلجيم  )ٕ
 التمميذات ىم  ا داس الجيد.

 : القياس البعدم
بعػػد انتءػػاس القتػػرة الم ػػددة لتنقيػػذ البرنػػامج التعممػػ  المقتػػرح تػػـ إجػػراس القيػػاس البعػػدم ىمػػ  
مجمػكىت  الب ػث التجريبيػػة كالضػابطة وػ  اااتبػػارات المءاريػة  ا قيػد الب ػػثا كذلػؾ اػفؿ القتػػرة 

  كقػػد تػػـ القيػػاس  ـ73/1/7109الخمػػيس المكافػػؽ الػػ  يػػـك  ـ70/1/7109يػػـك الثبلثػػاء مػػف 
 بارات المءارية ىم  ن ك ما تـ إجرالا و  القياس القبم  .لفات

 المعالجات اال وا ية:
المعالجػػػات اال وػػػا ية لمبيانػػػات ا ساسػػػية دااػػػؿ هػػػذا الب ػػػث باسػػػتاداـ البا إػػػة اسػػػتادـ 

 برنامج ال زمة اال وا ية لمعمكـ االجتماىية :
Statistical Package for Social Science   ( SPSS  ).( 

 Meanط ال ساب المتكس 
 Medianالكسيط . 
 Standard Deviationاان راؼ المعيارم. 
 Skewnessمعامؿ االتكاس. 
 Correlation Coefficientمعامؿ اارتباط. 
 ااتبار ماف كيتن   
 .  T testإاتبار اتا  
 Change Ratioمعامؿ التغيير ( الت سف )    

 عرض كمناقشة كت سير النتائج:
 أكال: عرض النتائج:

  ضكس  هداؼ ك كوركض الب ث  كو  اطار المعالجة اال وا ية سيتـ ىرض نتا ج و
 الب ث بالترتيب التال :

  كالػػذم يػػنص ىمػػ  كجػػكد عػػرض نتػػائج ال رضػػية  االكلػػى مػػف فػػركض البحػػث
وػػػركؽ ذات دالػػػة إ وػػػا ية بػػػيف متكسػػػط القياسػػػات القبميػػػة كالبعديػػػة لممجمكىػػػة 

مسػػتكل اداس بعػػض مءػػارات العػػاب ىمػػ  الضػػابطة ا البرنػػامج التعميمػػ  المتبػػما 
 لوالة القياس البعدم .القكم ا قيد الب ثا   

 )ِٓف= ( داللة ال ركؽ بيف القياسات القبمية كالبعدية لممجمكعة الضابطة في المتغيرات الميارية"قيد البحث" (00جدكؿ)

 ـ
 المتغيػػػػػػػػرات

 القياس البعدم القياس القبمي
نسب  قيمة ت ع،ؼ ـ. ؼ

 ع ـ ع ـ غيرالت
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Abb. 0:   ـ ىػػدكََُمسابقة ِ.ِّٕٔ .ُُٕٖٓ ِ.َِْٕ .َُٕٖٓ .ََِّٗ .َِْٗٔ *ِ.ُُٔ ُ.ّْ 
Abb. 7:  

 ُِِّْ. َِٕٓ.ِ ُِْٓٔ. ّْٖٓ.ِ مسابقة الكإب الطكيؿ
-

.ََّّٔ 
.َِْٗٗ -ُ.ِٕٖ ُ.َّ 

Abb. 3:  
 َُّّٖ. َُِٕ.ِ ُُٕٔٓ. َُِٔ.ِ مسابقة دوػػم الجمة

-
.ََََُ 

.َُّٕٔ 
-

*ّ.ُُُ 
ّ.ٖ 

 7.121الجدكلية= قيمة )ت( 
)بيف القياسات َٓ.َكجكد وركؽ دالة إ وا يان ىند مستكل ( (00يتضح مف جدكؿ)

 القبمية كالبعدية لممجمكىة الضابطة و  المتغيرات اقيد الب ثا كلوالة القياسات البعدية 
  كالذم ينص ىم  كجكد وركؽ ذات عرض نتائج ال رضية  الثاني مف فركض البحث

القياسات القبمية كالبعدية لممجمكىة التجريبية ا البرنامج التعميم  دالة إ وا ية بيف 
لوالة القياس مستكل اداس بعض مءارات العاب القكم ا قيد الب ثا   المقترح ا ىم  

 البعدم .
 )َّ( ف= داللة ال ركؽ بيف القياسات القبمية كالبعدية لممجمكعة التجريبية في المتغيرات الميارية"قيد البحث"( 07جدكؿ)

 ـ
 المتغيػػػػػػػػرات

 القياس البعدم القياس القبمي
 قيمة ت ع،ؼ ـ. ؼ

نسب 
 ع ـ ع ـ التغير

 ُٖ.ُْ ِٕٔ.ٕ ِّْٖٓ. َِّٗٓ. ِِْٔٗ. َِْْ.ِ ِِٕٔٓ. ِّٖٕ.ِ ـ ىػػدكََُمسابقة   .0
 ٓٔ.َُ ْٖٔ.ٕ- ُٖٖٔٓ. َِٕٕٔ.- ُْٕٓٗ. َْٖٖ.ِ ُّّٕٔ. َْٔٔ.ِ مسابقة الكإب لطكيؿ  .7
3.  

 ََْٗٓ. ََٖٗ.ّ ُّْٖٗ. ََٖٕ.ِ دوػػم الجمةمسابقة 
-

ُ.ََََِ 
.ْٗٔٔٔ 

-
ُِ.َُٖ 

ْْ.ّ 

 َْٓ.ِقيمة (ت) الجدكلية= 
) بػػيف القياسػػات َٓ.َكجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يان ىنػػد مسػػتكل ( (07تضػػح مػػف جػػدكؿ )

  .القبمية كالبعدية  لممجمكىة التجريبية و  المتغيرات اقيد الب ثا  كلوالة القياس البعدم
  ىم  وركؽ ذات دالة إ وػا ية نتائج ال رضية  الثالثة مف فركض البحث كالذم ينص عرض

مسػتكل اداس بعػض مءػارات العػاب بيف القياسات البعدية لممجمكىة الضابطة كالتجريبية ىمػ  
   لوالة المجمكىة التجريبية .القكم ا قيد الب ثا 
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 )َٔ( =7=ف0ف بية في المتغيرات الميارية"قيد البحث"داللةال ركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجري( 03جدكؿ )

 ـ
 المتغيػػػػػػػػرات

 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
 قيمة ت

 ع ـ ع ـ
 َْٔ.ٓ َُٖٕٓ. َِْٕ.ِ ِِْٔٗ. َِْْ.ِ ـ ىػػػدكََُمسابقة   .0
 ُْٓ.ٕ ُِِّْ. َِٕٓ.ِ ُْٕٓٗ. َْٖٖ.ِ مسابقة الكإب الطكيؿ  .7
 ْْٗ.ُّ َُّّٖ. َُِٕ.ِ ََْٗٓ. ََٖٗ.ّ مسابقة دوػػم الجمة  .3

 7.121قيمة )ت( الجدكلية= 
) بػيف القياسػات َٓ.َكجكد وركؽ دالة إ وػا يان ىنػد مسػتكل ( (03يتضح مف جدكؿ ) 

التجريبيػػػػػة وػػػػػ  المتغيػػػػػرات ا قيػػػػػد الب ػػػػػث ا   كلوػػػػػالة  –البعديػػػػػة لمجمػػػػػكىت  الب ػػػػػث الضػػػػػابطة 
 المجمكىة التجريبية.

 حث:مناقشة كت سير نتائج الب
كجػػػػكد وػػػػركؽ دالػػػػة إ وػػػػا يا بػػػػيف القياسػػػػات القبميػػػػة كالبعديػػػػة ( 00يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ )

لممجمكىة الضابطة ىم  مستكل اداس بعض مسابقات العاب القكم ا قيد الب ثا  لوػالة القيػاس 
العػػرض)  يػػث  ف اللػػرح ك داس  -ذلػػؾ  سػػمكب الػػتعمـ التقميػػدم ( اللػػرحالبا إػػة البعػػدم  كيرجػػم 
لمعمػػـ يعطػػ  التوػػكر ال ركػػ  لممءػػارات بػػذهف المػػتعمـ  باالضػػاوة إلػػ  التػػدريب نمػػكذج مػػف قبػػؿ ا

المسػػتمر ىمػػ  هػػذا المءػػارات ىمػػ  مػػدار لػػءريف   كمػػا  ف تنػػكع التػػدريبات كتػػدرجءا مػػف السػػءؿ 
لموػػػعب كزيػػػادة ىػػػدد مػػػرات التكػػػرار لػػػ داس كتوػػػ ية ا اطػػػاس كتقػػػديـ التغذيػػػة الراجعػػػة كالتكجيػػػر 

ـ بوكرة سميمة ك إر تأإيرا ايجابيان ىم  نسػبة ت سػف مسػتكل اداس بعػض المستمر ساىد ىم  التعم
مسػػابقات العػػاب القػػكم ا قيػػد الب ػػثا    كالػػذل  دل إلػػ  إتقػػاف التمميػػذات لءػػذا المءػػارات كبالتػػال  

  دكث ت سف و  نتا جءـ .
 كتتقؽ نتا ج هذا الدراسة مم نتا ج الدراسة الت  تكوؿ إليءا كؿ مف دراسة ا سػءيؿ م مػد

)  دراسػػػة  ا ِـا  (َُِٓ)   دراسػػػة  ا   مػػػد م مػػػد ىبػػػد ال كػػػيـ ُُـا  (َُِٓالسػػػيد يكسػػػؼ 
) بكجػػػػكد وػػػػركؽ ذات دالػػػػة إ وػػػػا ية وػػػػ  القياسػػػػات بػػػػيف ُّـا (َُِْىمػػػػرك  إبػػػػراهيـ يكسػػػػؼ  

القياسيف القبم  كالبعدل لممجمكىة التجريبية التػ  درسػت باػرا ط المقػاهيـ الرقميػة لوػالة القيػاس 
 البعدم .
 -كجػػػكد وػػػركؽ دالػػػة إ وػػػا يا بػػػيف القياسػػػات (القبميػػػة ( 07ضػػػح جػػػدكؿ مػػػف جػػػدكؿ )يت

  مسػػػتكل اداس بعػػػض مسػػػابقات العػػػاب القػػػكم ا قيػػػد الب ػػػثا ىمػػػ  البعديػػػة) لممجمكىػػػة التجريبيػػػة 
هػػذا القػػركؽ إلػػ  المتغيػػر التجريبػػ  ك ػػدا كالمتمإػػؿ وػػ  البا إػػة كتعػػزك  لوػػالة القيػػاس البعػػدم  
ـ الرقميػػة وػػ  التعمػػيـ ككسػػيمة تعميميػػة تػػلدم إلػػ  امػػؽ بي ػػة تعميميػػة تلػػجم اسػػتاداـ اػػرا ط المقػػاهي

ىمػػ  التقكيػػر العممػػ  كمػػا  ف الطريقػػة تسػػتإير تقكيػػر المػػتعمـ كتعمػػؿ ىمػػ  سػػير العمميػػة التعميميػػة 
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لر بة كسرىة كقدرة المتعمـ  كذلؾ مػا تإيػرا الاػرا ط الذهنيػة مػف  مػاس وػ  نقػكس الطمبػة انعكػس 
تقاف لممءارات التدريسية الماتارة قيد الب ث . ىم   دا ءـ بسرىة  كاه
هذا النتا ج إل   ف استاداـ ارا ط المقاهيـ الرقمية تلإر تأإيرا وعاا و  البا إة كما ترجم 

التمميذات كذلؾ مف افؿ ىمميات التقاىؿ بيػنءـ كبػيف الاػرا ط  ا مػر الػذم يجعػؿ المػتعمـ مقػبف 
 تال  يزيد مف مستكم الت ويؿ المعرو  لممادة .ىم  التعمـ بدكف اكؼ  ك تردد كبال

) التػػ   كوػػت َُُِكتتقػػؽ نتػػا ج هػػذة الدراسػػة مػػم دراسػػة كػػؿ مػػف دراسػػة ( نػػيف سػػمير  
) بضػػركرة إىػػادة َُُِ)  دراسػػة (سػػ ر مقمػػد  ٕبضػػركرة اسػػتاداـ الاػػرا ط الذهنيػػة وػػ  الػػتعمـ (

 ,Mohd))  دراسػة ٗلذهنيػة (تنظيـ م تكل المكاد الدراسػية بمػا يتمالػ  مػم اوػا ص الاػرا ط ا
et al, ََُِ)  التػ  تكوػػمت إلػ  واىميػة اسػتاداـ اػرا ط العقػػؿ مػم الػتعمـ التعػاكن  وػ  تنميػػة

مءػػارات  ػػؿ الملػػكفت كالمءػػارات وػػكؽ المعرويػػة كتنميػػة ا داس الدراسػػ  العػػاـ لػػدل الطػػفب وػػ  
لاػرا ط الذهنيػة وػ  وقػد  كػدت ىمػ   ف اسػتاداـ ا (َُُِ ,Ana, et al) دراسػة   )ِٔماليزيػا(

الت   (َُِِ ,Brett, et al) )   كدراسةَِالتدريس يعكد بقكا د ىظيمة ىم  العممية التعميمية (
 كدت ىمػ   ف ااىتمػاد ىمػ  الاػرا ط العقميػة المدىمػة با نلػطة دااػؿ كاػارج القوػكؿ الدراسػية 

 ).ِِيزيد مف داوعية الطفب ن ك التعمـ (
وػػػػركؽ دالػػػػة إ وػػػػا يا بػػػػيف المجمكىػػػػة التجريبيػػػػة  كجػػػػكد( 03مػػػػف جػػػػدكؿ ) كمػػػػا يتضػػػػح
  كلوػػالة مسػػتكل اداس بعػػض مسػػابقات العػػاب القػػكم ا قيػػد الب ػػثا ىمػػ  كالمجمكىػػة الضػػابطة 
 تقػكؽ المجمكىػة التجريبيػػة ىمػ  المجمكىػة الضػػابطة إلػ البا إػػة    كيعػزك المجمكىػة التجريبيػة

كبيرا و  كـ المعمكمات كالمعارؼ التػ  تػـ كالت   سءمت إسءاما   استاداـ ارا ط المقاهيـ الرقمية
الكوكؿ إليءا مف قبػؿ التمميػذات  يػث انػر تػـ تنظػيـ المعمكمػات كالمقػاهيـ بوػكرة متسمسػمة كذلػؾ 
مػػف اػػفؿ ملػػاركة الطػػفب وػػ  بنػػاس الاػػرا ط الذهنيػػة كملػػاركتءـ وػػ  اسػػتاداـ ا لػػكاف كالوػػكر 

ىمميػة الػتعمـ كالكوػكؿ إلػ  المتطمبػات كالرسكمات المستادمة وػ  الاريطػة ممػا  دل إلػ  تسػءيؿ 
المعرويػػة بأنقسػػءـ ممػػا جعػػؿ المعمكمػػات التػػ  تػػـ التكوػػؿ إليءػػا مػػف الوػػعب نسػػيانءا كالػػذم سػػاىد 
الطفب ىم  وءـ المبادئ كالمقاهيـ كتنظيـ التقكيػر كربػط المعػارؼ كالمعمكمػات بالوػكر كا لػكاف 

قكقت المجمكىة التجريبيػة كالتػ  اسػتادمت كاسترجاع المعمكمات بطريقة سءمة كسريعة   لذا وقد ت
 الاريطة الذهنية الم كسبة  ىف المجمكىة الضابطة.
 (َُِِ ,Aysegul & Yilmaz) دراسةكقد اتققت نتا ج هذة الدراسة مم دراسة كؿ مف 

ظءػػػار  واىميػػػة اسػػػتاداـ الاػػػرا ط العقميػػػة وػػػ  تنميػػػة مءػػػارات ااستقوػػػاس كالتايػػػؿ كالمكضػػػكىية كاه
) بتوػميـ َُِّ  كما قامت دراسة (من  سػعد  ) ُِ( وكار ك يرها مف المءاراتالركابط بيف ا 

 نلػطة إإرا يػػة قا مػة ىمػػ  اسػتاداـ الاػػرا ط الذهنيػة لتنميػػة مءػارات التقكيػػر الجغراوػ  كالميػػؿ ن ػػك 
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)  كمػػا تكوػػمت دراسػػة (سػػكزاف م مػػد  ُٔالمػػادة  كتكوػػمت الدراسػػة إلػػ  واىميػػة هػػذا ا نلػػطة (
ة اسػػتاداـ إسػػتراتيجية الاػػرا ط الذهنيػػة  يػػر الءرميػػة وػػ  توػػكيب التوػػكرات ) إلػػ  واىميػػَُِّ

البديمػة لػبعض المقػاهيـ العمميػة كتنميػػة الت وػيؿ كبقػاس  إػر الػتعمـ وػػ  مػادة ا  يػاس لػدل طالبػػات 
 .)ُُالمر مة الإانكية بالسعكدية (
 االستنتاجات كالتكصيات:

 اكالن: االستنتاجات :
و  " البرنامج التعميمي المتبع"ة الضابطة الت  استادمت تقكؽ ىينة الب ث لممجمكى -

 القياسات البعدية لممءارات اقيد الب ثا.
و  " البرنامج التعميمي المقترح"تقكؽ ىينة الب ث لممجمكىة التجريبية الت  استادمت  -

 القياسات البعدية لممءارات اقيد الب ثا.
التجريبية  ىم  -مجمكىتيف الضابطةكجكد وركؽ دالر ا وا يا بيف القياسات البعدية لم -

 مستكل اداس مءارات العاب القكم ا قيد الب ثا   لوالة المجمكىة التجريبية.
 ثانيان: التكصيات :

 نلر إقاوة ارا ط المقاهيـ الرقمية لدم معمم  كمعممات كطفب المرا ؿ الدراسية الماتمقة . 
 ية لماتمؼ المكاد كماتمؼ المرا ؿ .توميـ ك دات تعميمية باستاداـ ارا ط المقاهيـ الرقم 
إىداد كرش ىمؿ لمعمم  التربية الرياضية و  كيقية استاداـ المنظمات التاطيطية بوقة  

 ىامة كارا ط المقاهيـ الرقمية بوقة ااوة .
ضركرة تزكيد معمم  التربية الرياضية بدليؿ إرلادم لتكضية كيقية استاداـ برامج ارا ط  

 ية استادامءا و  التدريس ككيقية تدريب التفميذ ىميءا .المقاهيـ الرقمية ككيق
 قائمػػػػػة المراجػػػع:

     إبػػػػراهيـ   مػػػػد ال ػػػػارإ
 ـ)ََِٗ(

 .تعميـ التقكير  القاهرة  الركابط العالمية :
 

    مػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػان  
كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  

 ـ)ََِّ(

معجػػػـ الموػػػطم ات التربكيػػػة المعرويػػػة وػػػ  المنػػػاهج كطػػػرؽ التػػػدريس.  :
 .طبعة ا كل . القاهرة: ىالـ الكتبال
 

   مػػد م مػػد ىبػػد ال كػػيـ  
 ـ)َُِٓ(

اإػػر اسػػتاداـ الاريطػػة الذهنيػػة االكتركنيػػة وػػ  تنميػػة مءػػارات التقسػػير  :
ب ػػث  يػػر منلػػكر ضػػمف   -التػػاريا  لػػدل طػػفب المر مػػة الإانكيػػة 

متطمبات ال وكؿ ىم  درجة الماجستير كمية التربيػة جامعػة المنكويػة 
. 



 

 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          
 

334 

  مػػاف ىبػػداهلل ىبدال ميػػد إي
 ـ)ََِٓ(

وعاليػػة برنػػامج لمػػتعمـ القػػردم بمسػػاىدة الكمبيػػكتر ىمػػ  ت وػػيؿ كزمػػف  :
تعمػػػػـ طالبػػػػات كميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية كمسػػػػتكل  دا ءػػػػف وػػػػ  الجمبػػػػاز 

دكتػكراا  يػر منلػكرة  كميػة التربيػة الرياضػية لمبنػات   االيقاى   رسػالة
 .جامعة االسكندرية –

  ) اكيػػؼ ترسػػـ اريطػػة العقػػؿا  مكتبػػة جريػػر  الريػػاض  المممكػػة العربيػػة  : ـ)ََِٗتكن  بكزاف
 .ٕالسعكدية  ط 

   سػػيف م مػػد   مػػد ىبػػد 
 ـ)َُِّالباسط (

االارا ط الذهنية الرقمية ك نلطة استادامءا وػ  التعمػيـ كالػتعمـا  مجمػة  :
التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

URL:(http://emag.mans.edu.eg). 
   نػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػمير وػػػػػػػػػالة 

 ـ)َُُِ(
ا إػػر اسػػتاداـ إسػػتراتيجية الاػػرا ط الذهنيػػة وػػ  ت وػػيؿ طمبػػة الوػػؼ  :

التاسػػػػم وػػػػ  مػػػػادة العمػػػػـك كوػػػػ  اتجاهػػػػاتءـ ن ػػػػك العمػػػػـك وػػػػ  المػػػػدارس 
 .ال ككمية و  مدينة قمقيميةا  رسالة ماجستير  جامعة النجاح الكطنية

   رقيػػػػػػػة بنػػػػػػػت ىػػػػػػػديـ بػػػػػػػف
 ـ)ََِٗجمعة القكرم (

إسػػػػػتراتيجية الاػػػػػرا ط الذهنيػػػػػة وػػػػػ  ت وػػػػػيؿ مػػػػػادة الدراسػػػػػات  اواىميػػػػػة :
ااجتماىية لدل طالبات الوؼ التاسم وػ  سػمطنة ىمػاف كاتجاهػاتءف 

 .ن كهاا  رسالة ماجستير  كمية التربية  جامعة السمطاف قابكس
   سػػػػػػػ ر ىبػػػػػػػد اهلل م مػػػػػػػد

 ـ)َُُِ  مد مقمد (
المتعددة و  تدريس  اواىمية استاداـ الارا ط الذهنية المعززة بالكسا ط :

الدراسػػػػػػػات ااجتماىيػػػػػػػة ىمػػػػػػػ  الت وػػػػػػػيؿ المعروػػػػػػػ  كتنميػػػػػػػة التقكيػػػػػػػر 
  رسػػػالة ماجسػػػتير  كميػػػة "ااسػػػتدال  لػػػدل تفميػػػذ المر مػػػة االىداديػػػة

 .التربية  جامعة سكهاج
   سػػػػػػػػػػءيؿ م مػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػيد

 ـ)َُِٓيكسؼ (
اسػتاداـ الاػرا ط الذهنيػة لتعمػيـ بعػػض المءػارات ا ساسػية لمبػراىـ وػػ   :

كمية التربية الرياضية جامعة  سيكط  -ب ث  ير منلكر  –رة السمة ك
 لمعاـ .

   سػػػػػػػػػكزاف م مػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػف
 ـ)َُِّالسيد (

اواىمية استاداـ إستراتيجية الارا ط الذهنية  ير الءرميػة وػ  توػكيب  :
التوكرات البديمة لػبعض المقػاهيـ العمميػة كتنميػة الت وػيؿ كبقػاس  إػر 

الإانكية بالسػعكديةا  مجمػة التربيػة العمميػة  التعمـ لدل طالبات المر مة 
 .المجمد السادس ىلر  العدد الإان   مارس
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   ىمػػػػػػرك إبػػػػػػراهيـ يكسػػػػػػؼ
 ـ)َُِْ(

 إػػػػػر اسػػػػػتاداـ إسػػػػػتراتيجية الاػػػػػرا ط الذهنيػػػػػة الم كسػػػػػبة وػػػػػ  التكامػػػػػؿ  :
الػػػػكظيق  لنوػػػػق  المػػػػخ كتنميػػػػة مءػػػػارات التقكيػػػػر العميػػػػا لػػػػدل تفميػػػػذ 

مػػػػلتمر آوػػػػاؽ وػػػػ  تكنكلكجيػػػػا  –القػػػػاهرة جامعػػػػة  –المر مػػػػة االىداديػػػػة 
 التربية .

   واديػػػػػػػػػػػػة ىطيػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػعد
 ـ) ََِِ(

تػػػػأإير الػػػػتعمـ باسػػػػتاداـ اسػػػػتراتيجية الاػػػػرا ط المعرويػػػػة ىمػػػػ  االنجػػػػاز  :
المعرويػػة كالمءػػارم لػػبعض المءػػارات وػػ  كػػرة اليػػد  رسػػالة دكتػػكراا  يػػر 

 .منلكرة  كمية التربية الرياضية لمبنات بالقاهرة  جامعة  مكاف
 

    مجػػػػػػدم ىزيػػػػػػز إبػػػػػػراهيـ
 ـ)ََِْ(

 .استراتيجيات التعميـ ك ساليب التعمـ  مكتبة ا نجمك المورية  القاهرة :
 

   م مػػػػد وػػػػب    سػػػػانيف
 ـ)ََِّ(

  دار القكػر العربػ   ٓالقياس كالتقكيـ وػ  التربيػة البدنيػة كالرياضػة  ط :
 .القاهرة

   منػػػػ  سػػػػعد  سػػػػف طػػػػايم
 ـ)َُِّ(

االإرا ية القا مة ىم  الارا ط الذهنية و  تنمية اواىمية بعض ا نلطة  :
مءػػػارات التقكيػػػر الجغراوػػػ  كالميػػػؿ ن ػػػك المػػػادة لتفميػػػذ الوػػػؼ الإػػػان  

 .االىدادما  رسالة ماجستير  كمية التربية  جامعة  مكاف
   ميروػػػػػػت إبػػػػػػراهيـ وػػػػػػالة

م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 ـ)ََِٕ(

الت ويؿ كالتذكؽ  وعالية استاداـ استراتيجية ارا ط المقاهيـ و  تنمية :
القنػػػ  كالجمػػػاؿ لطػػػفب الوػػػؼ ا كؿ الإػػػانكم. رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر 

 .منلكرة. معءد الدراسات كالب كث التربكية
 

   كزارة التربيػػػػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػػػػيـ
 ـ)ََُِ(

دليػػػػؿ المػػػػدرب.  -المػػػػادة التدريبيػػػػة لممػػػػنءج المطػػػػكر لريػػػػاض ا طقػػػػاؿ :
 .يـ ااساس القاهرة: االدارة المركزية لرياض ا طقاؿ كالتعم
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