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رأثري ثشَبيج يمرتح ثئعزخذاو ثؼط يٍ األدواد وانىعبئم انزؼهًُُخ نزًُُخ كفبَخ 
  يف ؼشق رذسَظ انرتثُخ انشَبظُخإثبسح انذافؼُخ نذٌ ادلزؼهًني

 أمسبء إثشاهُى زلًذ محبد                                                 
 لمناىج كطرؽ تدريس التربية الرياضيةمدرس دكتكر بقسـ ا

 مصر -جامعو حمكاف -كميو التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة
 ممخصال

 وبة ااتجاا السا د هك االهتماـ بالكقايات التدريسية لممعمـ  يث  نر يمإؿ م كر هاـ و     
  دا مان إل  العممية التدريسية. ك يث  ف االهتماـ و  الب ث العمم  و  مجاؿ التعميـ يسع

االهتماـ بالتطكير و  تمؾ الكقايات ويهتمت ا ب اث بالتعرؼ ىم   هـ الكقايات التدريسية كمدم 
تأإيرها ىم  كفن مف المعمـ كالمتعمـ  كمف هنا إهتـ البا إكف بتقديـ برامج تنمير الكقايات 

ل ممكف و  كاوة التدريسية كبلكؿ مست دث بءدؼ الكوكؿ بالعممية التدريسية إل   ىم  مستك 
 جكانبءا. 

كملاران بدس التركيز ىم  استاداـ ا دكات كالكسا ؿ التعميمية المساىدة و  العممية التدريسية     
 Videos- Power Point- Educational Cards andلما لءا مف ىكامؿ جذب كمنءا ا  

Sketches تعتمد تمؾ ا دكات ك ا ك الكركت كالمك ات التعميمية  -العركض التقديمية -القيديك
الكسا ؿ ىم  استاداـ  كاس متعددة كمتنكىة مما يساىد ىم  التقاىؿ ا كإر إيجابية  إناس 
العممية التدريسية.  ك يث  ف كقاير ا إإارة الداوعية لدم المتعمميفا مف  هـ الكقايات الت  يجب 

اف هذا الب ث م اكلة لتوميـ التكجر لتنميتءا لما لءا دكر كبير كوعاؿ و  العممية التدريسية وك
برنامج  مقترح بيستاداـ بعض مف ا دكات ك الكسا ؿ التعميمية ال ديإة لتنمية كقاية ا إإارة 

 الداوعية لدم المتعمميفا و  طرؽ تدريس التربية الرياضية.
كاستءدؼ الب ث التعرؼ ىم   هـ جكانب كقاية إإارا الداوعية لدم المتعمميف كتنميتءا مف    
ؿ استاداـ بعض مف  دكات ككسا ؿ التعميمية المست دإة قد استادمت البا إة المنءج اف

) ٖٔالتجريب  ذك التوميمـ القبم  / البعدل لمجمكىة تجريبية كا دة   كبمي ىدد ىينة الب ث (
)  َُِٕ -َُِٔمف القرقة الإالإر بكمية التربية الرياضية بنات جامعة  مكاف لمعاـ الجامع  (

ءـ البرنامج التدريب  المقترح  كتـ قياس نسبة الت سف لتنمية كقاية إإارة الداوعية لدم طبؽ ىمي
) ك دات تدريبية  سبكىيان  كمف  هـ النتا ج ّ)  سابيم بكاقم (َُالمتعمميف  كاستغرؽ البرنامج (

م المتعمميف برنامج التدريب  المقترح تأإيرا ايجابيان ىم  ت سف تنمية كقاية إإارة الداوعية لدال ف 
و  طرؽ تدريس التربية الرياضية   ك كوت البا إة بأستاداـ البرنامج المقترح لتنمية كقاية إإارة 

 الرياضية. الداوعية لدم المتعمميف و  طرؽ تدريس التربية
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 مقدمة كمشكمة البحث 

وكؿ إل  يجمم التربكيكف ىم   ف العممية التربكية  وب ت ت مؿ مسلليات كاسعة ككبيرة لمك    
 مستكم متقدـ كهذا يتطمب تنمير لمطاقات البلرية كتأهيمءا .

كقد ظءرت اتجاهات تربكية لتطكير برامج إىداد المعمـ كمف هذا االتجاهات إتجاا إىداد    
المعمـ القا ـ ىم  الكقايات كيعد هذا ااتجاا مف اانجازات المعاورا و  برامج إىداد المعمـ  كقد 

المءتمة الىداد المعمـ ك وبة يلكؿ إتجاهان تربكيان يءدؼ إل  إىداد المعمـ  إنتلر و  ا كساط
 )ٖالكؼس القادر ىم  مكاجءة ت ديات القرف ال ادم كالعلريف. (

كلذلؾ  كد الكإير مف الابراس  ف القا ميف ىم  تدريس التربية الرياضية يجب  ف يمتمككا    
تكاور البرامج الت  تساىد ىم  ذلؾ. كالذم يعد   د الكقايات التدريسية الفزمة. لذلؾ ابد مف 

 )ُْااتجاهات و  إىداد المعمـ ك كإرها ليكىان كانتلاران. (
ككما  ف التدريس بالتكنكلكجيا هك   د سمات هذا العور كهك ما ي تاجر كؿ معمـ التقاف    

 )ِالكقايات التدريسية لمقدرة ىم  استاداـ تمؾ التكنكلكجيا .(
 نر تلكمت معالـ هذا القرف ال   د كبير كتعاقبت   )ٗ) (ََِّ( "حسيف كامؿ"رم ككما ي   

تطكراتر بلكؿ كبير  ير مسبؽ  و  ااكتلاوات العممية كو  ىور اانقجار المعرو   كالجديد 
 الذم يقاج نا بر العمماس و  لت  المجاات.

 اجر المعمميف المستمرة لبرامج  وكاف مف هنا الكقكؼ إل كاستنادان لتمؾ الدراسات كالنتا ج    
) إل  ذلؾ  ُْ)( ََِّ(" Chang,H&Others "جينؾ كاخركفاالىداد كالتدريب كما  لار 

كالت  تعتمد ىم  تنمية الكقايات التدريسية المستادمة لمكسا ؿ التعميمية المكاكبة لتكنكلكجيا 
 العور.

تدريس التربية الرياضية كمادا كقد ا ظت البا إة مف افؿ ىممءا و  تدريس مادا طرؽ    
ف هناؾ إناقاض و  اكقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميفا لدم طالبات القرقر التدريب الميدان   
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الإالإة  إناس التدريس  كترجم البا إة ذلؾ إل  ىدـ تكاور برامج كاوية لتنمية الكقايات التدريسية 
ؿ  هـ جكانب كقاية إإارة الداوعية لدم لمطالبات. كتبدك ملكمر هذا الب ث م اكلر لمكوك 

المتعمميف لتوميـ برنامج مقترح  باستاداـ الكسا ؿ كا دكات التعميمية لتنمية تمؾ الكقاية و  
 طرؽ تدريس التربية الرياضية. 

 ىدؼ البحث 
 يءدؼ هذا الب ث إل  :       
افؿ توميـ البا إة التعرؼ ىم  كيقية تنمية كقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميف مف  ُ.

 لمبرنامج المقترح.
التعرؼ ىم  تأإير البرنامج المقترح لتنمية كقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميف لطالبات  .7

 القرقة الإالإة.
التعرؼ ىم  نسبر الت سف لدم الطالبات  وراد ىينة الب ث نتيجة تطبيؽ البرنامج  .3

 المقترح.
 فركض البحث 

بيف نتا ج القياسيف القبم  كالبعدم  وراد ىينة الب ث و  كقاية تكجد وركؽ دالة إ وا يان  .ُ
 إإارة الداوعية لدم المتعممات لوالة القياس البعدم. 

تكجد نسب ت سف و  القياس البعدم مقارنة بالقياس القبم   وراد ىينة الب ث و   .ِ
 م اكر المقياس كالمجمكع الكم  لءا.

نمية كقاية إإارة الداوعية لدم المتعممات  وراد ىينة يلإر البرنامج المقترح إيجابيان ىم  ت .ّ
 الب ث.
 إجراءات البحث 
 منيج البحث 

استادمت البا إة المنءج التجريب  لمناسبتر لطبيعة هذا الب ث  كقد تـ ااتيار   د        
 توميماتر ذات القياس القبم  كالبعدل لمجمكىة تجريبية كا دة.

 مجتمع البحث :
مم الب ث طالبات القرقة الإالإر بكمية التربية الرياضية بنات جامعة  مكاف كبمي يمإؿ مجت       
 . سابيم )َُكذلؾ لمدا () َُِٕ -َُِٔو  القوؿ الدراس  ا كؿ  لعاـ ( )ٖٔىددهف (
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 عينة البحث 
قامت البا إة بااتيار ىينة الب ث بالطريقة العلكا ية مف بيف مجتمم الب ث كبمي        

) طالبر  كىينة ُِ) طالبة  كقد تـ تقسيمءف إل  العينة االستطفىية كقكامءا (َٖىددهف (
 ) طالبة.ٖٔالب ث ااساسية (

 21( تكصيؼ عينة البحث الكمية                                   ف=0جدكؿ )

 النسبة المئكية العدد نكع العينة ـ

 ٖ٘ٓ 62 األساسية 0
 ُ٘ٓ 07 اإلستطبلعية 7
 ََُ٘ 21 الكمية 

ىينة  -) تكويؼ لعينة الب ث الكمية بما تلممر مف (ىينة  ساسيةُيتضة مف جدكؿ (   
 طالبة. َٖإستطفىية) كقد بمغت العينر الكمية 

 21( التكصيؼ اإلحصائي لعينة البحث الكمية في متعيرات النمك                 ف=7جدكؿ )

 معامؿ االلتكاء الكسيط نحراؼ المعيارلاإل  المتكسط الحسابى كحدة القياس المتغيرات ـ

 -َُُ,ُ ََ,َِ ْٖ,ُ ِّ,ُٗ سنة السف 0
 -ِٕٓ,َ ََ,ُِٔ ٕٔ,ّ َٕ,ُِٔ سـ الطكؿ 7
 َِٗ,َ ََ,ُٔ ٓٓ,ٓ ُٕ,ُٔ كجـ الكزف 3

المتكسطات ال سابية كاالن راوات المعيارية كالكسيط كمعامفت ) ِيتضة مف جدكؿ (       
-َُُ,ُوراد كىينر الب ث الكمية. كقد تراك ت معامفت االتكاس بيف (االلتكاس لمتغيرات النمك  

) مما يلير ال  ىينة الب ث الكمية تقم و  المن ن  ّ+()  م ان ورت تمؾ القيـ بيف ِٕٓ,َ  
 االىتدال  كهذا يدؿ ىم  تجانس  وراد العينة و  تمؾ المتغيرات.

ة كالكسيط كمعامبلت االلتكاء لممحاكر كالدرجة الكمية لممقياس لعينة البحث االنحرافات المعياري( المتكسطات الحسابية ك 3جدكؿ )
 21ف=                    الكمية               

معامؿ  الكسيط اإلنحراؼ المتكسط كحدة القياس العبارة المحكر ـ
 اإللتكاء

0 
 التنكع الحركي

 َْٕ,ِ ََ,ُ ٖٔ,َ ْٕ,ُ درجة ُ
 -َّْ,ِ ََ,ِ ٗٔ,َ ْٕ,ُ درجة ِ

 ْٖٖ,ِ ََ,ِ ٖٓ,َ ْٗ,ِ درجة  مجمكع المحكر

7 
 التركيز كفترت الصمت

 -ُّٗ,ُ ََ,ِ ٔٔ,َ ٖٔ,ُ درجة ّ
 -َٔٔ,ُ ََ,ِ ٕٔ,َ ّٔ,ُ درجة ْ

 ْٔٓ,ِ ََ,ِ َٔ,ُ ُّ,ّ درجة  مجمكع المحكر

 الت اعؿ 3

 -َٔٓ,ُ ََ,ِ ّٕ,َ ِٔ,ُ درجة ٓ
 -َُٔ,ُ ََ,ِ ٕٔ,َ ْٔ,ُ درجة ٔ
 -َٔ,ِ ََ,ُ ٕٓ,َ ٓٔ,ُ درجة ٕ
 ِّْ,ِ ََ,ُ ْٕ,َ َٔ,ُ درجة ٖ



 

 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          
 

489 

 َِٓ,ُ ََ,ِ ّٕ,َ ّٔ,ُ درجة ٗ
 ّّٗ, ََ,ٖ َٕ,ُ ُْ,ٖ درجة  مجمكع المحكر

2 
 الحكاس

 ُِٔ,ِ ََ,ُ ٖٔ,َ ْٗ,ُ درجة َُ
 ٕٖٗ,ُ ََ,ُ ٖٔ,َ ّْ,ُ درجة ُُ
 -ََْ,َ ََ,ِ ٕٗ,َ ٗٗ,ُ درجة ُِ
 -ََٓ,ُ ََ,ِ ِْ,َ ٖٖ,ُ درجة ُّ
 -َُٖ,َ ََ,ِ ٔٔ,َ ٔٗ,ُ درجة ُْ

 ّٔٓ,ُ ََ,ٖ ْْ,ُ ٕٓ,ٖ درجة  مجمكع المحكر
 ِٗٓ,ِ ََ,َِ ُٕ,ْ ُْ,ِّ درجة  الدرجو الكميو لممقياس 

قيـ المتكسطات ال سابية كاان راوات المعيارية كالكسيط كمعامفت ) ّيتضة مف جدكؿ (   
ة لممقياس لعينر الب ث الكمية كقد تراك ت قيـ معامفت االتكاس لمعبارات كم اكرها كالدرجة الكمي

) مما يدؿ ىم  امك ىينة ّ+()  م ان ورت تمؾ القيـ بيف +ْٖٖ,ِ  -َّْ,ِاالتكاس بيف (
الب ث الكمية مف ىيكب لتكزيعات  ير االىتدالية و  تمؾ المتغيرات كمما يلير إل  تجانس  وراد 

 اكرا كىباراتر.ىينر البجث الكمية و  هذا المقياس كم 
 أدكات ككسائؿ جمع البيانات 

 ك الكسا ؿ الت  تتناسب مم طبيعة الب ث كه : تـ ت ديد ا دكات
: لت ديد م اكر كىبارات االستمارات البحكث كالدراسات السابقةاالطفع ىم   -ُ

 ك يضان ا دكات كالكسا ؿ التعميمية بالبرنامج.
 .المقاببلت الشخصية -ِ
 لتقييـ الطالباتاستمارة أراء الخبراء  -ّ

 إجراءات تصميـ االستمارة:
  الابراس بيستمارة تقسسـ الطالبات بلكمءا ا كل   ىرض استطفع ر متـ

كه  االتنكع ال رك   التركيز  وترات  ( محاكر1)) كتضمنت ٖكىددهـ (
الجراس التعديؿ كذلؾ بميزاف إنا   ( عباره 02)الومت  التقاىؿ  ال كاسا  

 .ا  كاوؽ)  -( كاوؽ
  تـ إجراس تعديفت مف قبؿ السادة الابراس كذلؾ ب ذؼ م كر التركيز كضمر مم

م كر وترات الومت ليوبة م كر كا د باسـ التركيز كوترات الومت كيوؿ 
 )ُ). مروؽ (ٓ) م اكر وقط بدا مف (ْىدد الم اكر ال  (

اس لتسجيؿ بيانات الطالبات و  كف مف القيإستمارة تسجيؿ بيانات الطالبات:  -2
 )ِ(القبم  كالبعدم. مروؽ 
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 الدراسة االستطبلعية : 
 َُِٔ/َُ/ٗإل   َُِٔ/َُ/ِقامت البا إة بيجراس الدراسة ااستطفىية و  القترة مف     

) طالبات مف نقس مجتمم الب ث كاارج ىينة الب ث ا ساسية كذلؾ ُِىم  ىينة قكامءا (
 بءدؼ :
 يـ المستادمة و  الب ث.التأكد سفمة كمدل وف ية استمارا التقي 
  التعرؼ ىم  الوعكبات الت  يمكف  ف تكاجر البا إة ىند تنقيذ ااستمارا ككيقية التغمب

 ىميءا.
 حساب المعامبلت العممية:

 أكال: صدؽ المقياس:
عينة البحث ( داللة ال ركؽ بيف  درجات محاكر المقياس كالدرجة الكمية لممقياس بيف المميزييف كغير المميزييف لدم 2جدكؿ)

 6=7=ف0ف                                    )صدؽ التمايز لممقياس(            اإلستطبلعية

 6غير المميزه    ف= 6المميزه    ف= المحكر
 قيمو ت كداللتيا فركؽ المتكسطات

    

0 3,22 1,22 7,11 1,67 0,22 1,29* 
7 3,61 1,11 3,11 1,17 1,21 3,79* 
3 00,01 0,22 1,01 0,33 6,11 2,02* 
2 00,90 0,63 1,19 0,12 6,37 01,27* 
 *01,97 02,21 7,16 01,22 2,10 31,19 الكمي

 ِِٖ,ِ=  َٓ,َ   َُقيمة اتا الجدكلية        
) كجكد وركؽ دالة ا وا يان بيف درجات المجمكىة المميزة ك ير ْيتضة مف جدكؿ (       

راد العينة االستطفىية كهذا القركؽ لوالة المجمكىة و) مف  َٓ,َالمميزة ىند مستكل معنكية (
) كه  قيمة  كبر مف قيمر اتا ِٗ,َُ-ِٗ,ّالمميزة  يث تراك ت قيمر اتا الجدكلية بيف (

الجدكلية ويما يدؿ ىم   ف تمؾ القركؽ  قيقية لمودوة. ككذلؾ يدؿ ىم   ف المقياس لدية القدرة 
 المميزة و  ذلؾ المقياس بم اكرا الماتمقة.ىم  التقريؽ بيف المميزة ك ير 

البحث االستطبلعية )صدؽ  درجات عبارات المحاكر المتباينة كالمجمكع الكمي لممقياس لدم عينة ( معامبلت األرتباط بيف1جدكؿ)
 07االتساؽ الداخمي(                                        ف=

 محكر الحكاس محكر الت اعؿ الصمتمحكر التركيز كفترات  محكر التنكع الحركي
 االرتباط رقـ العباره االرتباط رقـ العباره االرتباط رقـ العباره االرتباط رقـ العباره

0 1,22* 3 1,22* 1 1,22* 01 1,26* 
7 1,29* 2 1,22* 6 1,22* 00 1,27* 
    2 1,26* 07 1,22* 
    2 1,20* 03 1,21* 
    9 1,21* 02 1,23* 



 

 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          
 

491 

 ٕٔٓ,َ=  َٓ,َ   َُارا الجدكالية قيمة 
) كجكد معامفت إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية ٓيتضة مف جدكؿ (       

) بيف كؿ مف ىبارات المقياس كمجمكىة الكم .  يث تراك ت قيمر معامفت اارتباط َٓ,َ(
 مقياس كىباراتر.كه  قيمر اكبر مف قيمة ارا الجدكالية مما يلكد ودؽ ال )ٖٗ,َ -َٕ,َبيف(

)صدؽ االتساؽ الداخمي(                                        محاكر المقياس كالدرجة الكمية لممقياس لدم عينة البحث االستطبلعية ( معامبلت األرتباط بيف6جدكؿ)
 07ف=

 المقياس المحكر

 1,22 االكؿ )التنكع الحركي(
 1,29 الثاني )التركيز كفترت الصمت(

 1,29 الثالث )الت اعؿ(
 1,21 الرابع )الحكاس(

 ٕٔٓ,َ=  َٓ,َ   َُقيمة ارا الجدكالية 
) كجكد معامفت إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية ٔيتضة مف جدكؿ (       

 يث تراك ت قيمر معامفت  م اكر المقياس ا ربعة كالمجمكع الكم  لممقياس.) بيف َٓ,َ(
 .وما كضم مف اجمرمما يلكد ودؽ المقياس ) ٖٗ,َ ٕٕ,َاارتباط بيف(

 ثانيا: ثبات المقياس:
 

عادة التطبيؽ لمحاكر المقياس كالدرجة الكمية لممقياس ( معامبلت األرتباط بيف2جدكؿ)  درجات التطبيؽ األكؿ كا 
 07ف=                                             لدم العينة االستطبلعية

 المحكر
 إعادة التطبيؽ األكؿ التطبيؽ

 معامؿ االرتباط
 االنحراؼ المتكسط  االنحراؼ المتكسط 

 *1,22 1,29 3,11 1,27 7,92 االكؿ)التنكع الحركي(
 *1,27 1,21 3,30 1,22 3,31 الثاني)التركيز كفترت الصمت(

 *1,29 0,16 2,91 0,12 2,02 الثالث)الت اعؿ(
 *1,22 0,10 2,10 0,00 2,62 الرابع)الحكاس(

 *1,22 3,00 77,27 3,20 73,01 الكمي

 ٕٔٓ,َ=  َٓ,َ   َُيمة ارا الجدكالية ق
) كجكد معامفت إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل معنكية ٕيتضة مف جدكؿ (       

درجات تطبيؽ المقياس كدرجات إىادة تطبيقر ىم   وراد ىينر الب ث ااستطفىية ) بيف َٓ,َ(
) كه  قيمر اكبر مف قيمر ارا الجدكلية ٖٗ,َ ٕٕ,َ(معامفت اارتباط بيف كقد تراك ت قيـ 

 .كم اكرا ا ربعةمما يدؿ ىم  إبات المقياس 
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وف ية المقياس استادامر بالتطبيؽ لمعينر قيد كقد أس رت نتائج الدراسة االستطبلعية عف :
 الب ث.

 (2البرنامج المقترح : مرفؽ )
 أسس كضع البرنامج : - أ
 البرنامج لفهداؼ المكضكىيةمراجعر  -ُ
 مركنر البرنامج كقابميتر لمتعديؿ -ِ
 استاداـ الكسا ؿ البورية كالسمعية -ّ
 ت ديد الءدؼ مف ااستاداـ لفجءزا كا دكات المستادمر و  البرنامج. -ْ
 االهتماـ بتكاورها مم اىداد العينر قيد الب ث.  -ٓ
 التنكع و  استاداـ االمتاح منءا بالبرنامج. -ٔ
 كؽ القردية و  البرنامج.مراىاة القر  -ٕ
 التكزيع الزمنى لمبرنامج المقترح : -ب

) ك دات تدريبية و  ّ)  سبكع بكاقم (َُ ددت البا إة وترة تطبيؽ البرنامج المقترح (       
ؽ) مكزىة َٗ:  َٔ) ك دة تدريبية   زمف الك دة التدريبية (َّكالتمؿ البرنامج ىم  ( ا سبكع

الااوة بكمية التربية الرياضية بنات  القاىاتتـ التطبيؽ با دم ) ك ٖكما هك مكضة بجدكؿ (
 بالجزيرة :

 ( مككنات الكحدة التدريبية كتكزيعيا الزمنى كما يتـ تن يذه بكؿ جزء2جدكؿ )

 ما يتـ تن يذه فى كؿ جزء الزمف المككنات

 .ا جءزة كا دكات المستادمةإىداد   ؽ01 عداد كالتجييزاإل
 اىر.اىداد كتجءيز الق 

 )ْكوقا لمبرنامج . مروؽ (  ؽ61: 31 الجزء التن يذم
 مراجعر ما تـ تنقيذا كالماـ ا دكات كاا ءزا. ؽ01 الختامي

 خطكات تن يذ البحث :
 القياسات القبمية : - أ

قامت البا إة بيجراس القياسات القبمية لكقاير اإارا الداوعير لدم المتعمميف لممجمكىر قيد        
 )ِمف افؿ استمارات تسجيؿ البيانات مروؽ ( َُِٔ/َُ/ُٔيكـ  الب ث كذلؾ

 
  
 تطبيؽ البرنامج : -ب

قامت البا إة بتطبيؽ البرنامج المقترح لتنمية كقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميف بيستاداـ        
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 Videos- Power Point- Educationalبعض مف ا دكات كالكسا ؿ التعميمية كه  ا  
Cards and Sketches مروؽ (الكركت كالمك ات التعميمية -العركض التقديمية -القيديك .ّ (

 .لممجمكىر قيد الب ث 
) ك دات تدريبية ّ)  سبكع (َُك تـ البدس و  تطبيؽ البرنامج ىم  المجمكىة قيد الب ث لمدة (

ان مف ؽ) إىتبار َٗ: َٔ) ك دة تدريبية   زمف الك دة التدريبية (َّو  ا سبكع بكاقم (
 . َُِٔ/ُِ/ِٖإل    َُِٔ/َُ/َِ
 القياسات البعدية : -جػ

تـ إجراس القياس البعدل لكقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميف لممجمكىة قيد الب ث بعد        
بنقس ا سمكب كالظركؼ الت  تـ بءا القياس  َُِٕ/ُ/ِانتءاس البرنامج مبالرة كذلؾ يكـ 

 القبم .
  المعالجات اإلحصائية 

معامؿ االلتكاس  -الكسيط  -االن راؼ المعيارل  -استادمت البا إة (المتكسط ال ساب         
 <معدؿ التغير (نسبة الت سف) -معامؿ االرتباط   -اتا  T.test اتبار دالة القركؽ  -

 :عرض كمناقشة النتائج 
كالدرجو الكميو لممقياس لعينة البحث االساسية                                              ( داللة ال ركؽ بيف القياسيف القبمى كالبعدل في محاكر المقياس9) جدكؿ

 62ف=

 المحكر
 القياس البعدل القياس القبمى

 قيمة "ت" كداللتيا فرؽ المتكسطيف
 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

 *ٕٓ,ُّ َٕ,ُ ّٕ,َ ُٖ,ْ ِٕ,َ ُُ,ّ االكؿ )التنكع الحركي(
 *ُْ,ُٖ ّْ,ِ َٖ,َ ُٖ,ٓ ٕٓ,َ ّٖ,ّ لثاني )التركيز كفترت الصمت(ا

 *ٕٓ,ُُ ٓٗ,ِ ٗٔ,ُ ْٗ,َُ ُٕ,ُ ٗٗ,ٕ الثالث )الت اعؿ(
 *َٓ,ُِ ّٖ,ِ ُٓ,ُ ْٔ,ُُ ُٗ,ُ ُٖ,ٖ الرابع )الحكاس(

 *ّٕ,ُٓ ُٗ,ٗ ُٓ,ّ َِ,ّّ ٖٕ,ّ ِٗ,ِّ الكمي

  َََ,ِ=  َٓ,َ   ٕٔقيمة اتا الجدكلية        
) كبيف َٓ,َ) كجكد وركؽ دالة ا وا يان ىند مستكل معنكية (ٗضة مف جدكؿ (يت       

القياسيف القبم  كالبعدل  وراد ىينة الب ث ا ساسية و  درجات الم اكر ككذلؾ درجر المقياس 
مما يدؿ ىم  كه  قيمر  كبر مف قيمة اتا الجدكلية ككؿ. كهذا القركؽ لوالة القياس البعدم.

 .ك ير راجعر لمودوةة  ف القركؽ  قيقي
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ف هناؾ وركؽ بيف كؿ مف القياس القبم  )  ُ)  لكؿ (ٗككما هك مكضة بجدكؿ (       
المتبم لدل العينر  مقترحترجم البا إة تمؾ القركؽ إل  البرنامج اللوالة القياس البعدم وكالبعدم 

ية كبيرة و  إستإارة قيد الب ث كااور ا دكات كالكسا ؿ المستادمة بالبرنامج لما لءا مف  هم
استاداـ العركض التقديمية بالبرنامج إهتماـ المتعمميف مف افؿ إلراؾ جميم  كاسءـ كااور 

ف التنكع و  استاداـ ا دكات كالكسا ؿ التعميمية بالبرنامج ك  كالت  لءا دكر وعاؿ و  الت سف
لديءف. كما ترجعر البا إة  المقترح راى  القركؽ القردية بيف الطالبات مما  إر و  ت سف الكقاية

اتباع البرنامج المقترح ل سمكب العمم  و  التطبيؽ كااللتزاـ بتطبيؽ إستراتيجيات التعميـ  يضا 
كالتعمـ المدرجة ضمف تكويؼ المقرر  كمما الؾ وير  ف التدريب ىم  تنمير الكقايات 

بيان كمما تقدـ مستكل ا داس التدريسية ي دث ت سف و  ا داس التدريس  ككمما كاف الت سف إيجا
 التدريس  كهذا ما  كض تر دالة القركؽ بيف القياس القبم  كالبعدم لدم  وراد ىينر الب ث.

استاداـ الكسا ؿ كالذم  كضة  إر  ( 0( )7102احمد محمكد )كما اتققت  يضان مم    
التعميمية ك روم مستكم  التعميمية البورية ضمف البرامج التعميمية يلدم إل  ت سف نكاتج العممية

وبالر ـ مف اااتفؼ و  تطبيؽ البرنامج اا انءـ اتققنكا و  استاداـ القيديك التقاىم  كاإرا ا داس 
و  مدم تأإير استاداـ   (6( )7110إيياب عبده فييـ )و  ت سف العممية التعميمية  كمم 
استاداـ البرامج ( في أثر 3ف )إبراىيـ عمر احمد سميماالقيديك  إناس العممية التعميمة  مم 

  االكتركنية مم استاداـ لبكة المعمكمات الدكل  ىم  ت سف نكاتج العممية التعميمية  يضان.
" ساميو محمد غانـ ك جميميو كترل البا إة  ف كؿ هذا النتا ج تتقؽ مم ما يلكدا كف مف    

لراؾ و   ف الكسا ؿ التعميمية تساىد و  إستإ (  7101) السكيركي" ارا إهتماـ المتعمميف كاه
جميم ال كاس كمكاجءة القركؽ القردير مما يلكد ىم   همية استاداـ تمؾ الكسا ؿ التعميمير 

 )ُٗ:  ُِلت سيف ا داس التدريس  لمطالبة المعممة.(
تكجد فركؽ دالو احصائيان بيف نتائج القياسيف  "كبذلؾ يت قؽ القرض ا كؿ الذم ينص ىم    

عدم الفراد عينة البحث في ك اية إثارة الدافعية لدم المتعممات لصالح القياس القبمي كالب
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  البعدم".
نسبو التحسف )معدالت التغير( في محاكر المقياس كالمجمكع الكمي لممقياس بيف القياس القبمي كالبعدم لدم عينو ( 01جدكؿ )

 62ف=البحث األساسية                              

 نسبو التحسف ٪ القياس البعدم قياس القبميال المحكر ـ

 َٕ٘,ْٓ ُٖ,ْ ُُ,ّ االكؿ )التنكع الحركي( 0
 َ٘ٗ,ُٕ ُٖ,ٓ ّٖ,ّ الثاني )التركيز كفترت الصمت( 7
 َ٘ٗ,ّٔ ْٗ,َُ ٗٗ,ٕ الثالث )الت اعؿ( 3
 َُ٘,ِّ ْٔ,ُُ ُٖ,ٖ الرابع )الحكاس( 2
 َ٘ٔ,ِْ َِ,ّّ ِٗ,ِّ الكمي 

     
نسبر الت سف (بدات التغير) بيف القياسيف القبم   ) ِ)  كلكؿ (َُ(يتضة مف جدكؿ    

كالبعدم و  م اكر المقياس ككذا و  مجمكع المقياس الكم  لدم ىينة الب ث ااساسية. كقد 
كهذا النسب ترجم ال  تأإير البرنامج    )َ٘ٗ,ُٕ -َُ٘,ِّتراك ت نسب الت سف بيف (

 إارة الداوعية لدم المتعمميف لمطالبات قيد العينة.المقترح الذم يءدؼ ال  تنمية كقاير إ
 2( ) 7116سامة عبد السبلـ )كتتقؽ هذا النتا ج مم ما تكومت إلير نتا ج  ب اث كؿ مف     

مف  يث  ف البرامج الماتمقة لتنمية ( (0999) (01رشدم طعيمو  (،2(، حسف دركيش )
قد  دت إل   دكات كالكسا ؿ التعميمية االكقايات  كالمستادمة و  هذا الدراسات كباستاداـ 

ف إاتمقت العينة مف دراسة  ارل كهذا ما يلكدا نسب الت سف الت   ت سف كتنمية الكقاية كاه
 ).َ٘ٗ,ُٕ -َُ٘,ِّتراك ت بيف (

" تكجد نسب تحسف في القياس البعدم كبذلؾ يت قؽ القرض الإان  الذل ينص ىم  :    
 نة البحث في محاكر المقياس كالمجمكع الكمي ليا "مقارنة بالقياس القبمي الفراد عي

كجكد وركؽ دالة ا وا يان ىند مستكل معنكية  ) َُ)  جدكؿ (ٗكيتضة مف جدكؿ (    
كهذا القركؽ لوالة القياس البعدل   ) بيف القياسيف القبم  كالبعدل  وراد ىينة الب ثَٓ,َ(

ينر الب ث  وكفهما يلكد تأإير البرنامج كجكد نسب ت سف ترجم ال  القياس البعدم لدم  وراد ى
المقترح ىم  تنمير كقاية إإارة الداوعير لدم المتعمميف.  يث ترجم البا إة هذا التأإير االيجاب  
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 "حسف دركيش"مم  ال  إستاداـ الكسا ؿ كا دكات المستادمر بالبرنامج المقترح كهذا ما يتقؽ 
 (0993 ) "ياليف")  ك ُٓ(clay  (0992) "كبلم" ) َُ( ( 0999رشدم طعيمو") ")  ٖ(

yalin )ُٕ ىم   همية استاداـ كسا ؿ التكنكلكجيا و  التعميـ كأسمكب  كإر جاذبية لروم  داس  (
العممية التدريسية كالتركيز ىم  الكقايات التدريسية الت  تركز ىم  المكاد التعميمية كالكسا ؿ 

اس التدريس  كذلؾ ما راىتر البا إة باستاداـ التعميمية كمدم  هميتءا و  إكساب التميز اإن
 ال اسب اآلل  لعرض القيديكهات كالعركض التقديمية الااوة بالبرنامج المقترح.

)و  دراستر ىم  اتساؽ برامج التدريب كاالىداد ُٔ() ( 0992 ا Speight" سبايتكما اكدك    
ف كالذم يلكد ويءا ىم   همير ىم  المعايير المعتمدة مف قبؿ المجمس الدكل  لتدريب المعممي

إكسابءـ الكقايات التقنية التعميمية كذلؾ ما راىتر البا إة و  ب إءا مف افؿ تنمير كقاية اإارا 
الداوعية لدم المتعمميف كي دل  هـ الكقايات التدريسية كالت  استادمت و  تنميتءا التكنكلكجيا 

 لمكسا ؿ كا دكات التعميمية.
ا إة  يضان مدل نجاح توميـ البرنامج التدريب  المقترح و  مراىاة ا سس كمف هنا تكضة الب   

كالمبادئ العممية الت   دت إل  تنمير الكقاير مما ترؾ تأإير بالي ا همية ىم  ا داس التدريس  
لعينة الب ث. ككذلؾ إل  طبيعة واىمية استاداـ ا دكات كالكسا ؿ التعميمية المستادمة  يث 

 كإر مف  اسة مف ال كاس معان مما يلإر إيجابيان ىم  مدم التقاىؿ بالعممية  تتية استاداـ
التعميمية. مما كاف لر ا إر ىم  ت سف تنمية الكقاية التدريسية بنسبة كبيرة  كقد اتققت و  ذلؾ 

 ) ْ) ( 7116) اسامو عبد السبلـ""مم 
استبياف كالت  تدؿ ىم  ) الذم يكضة  راس الابراس و  م اكر اُككما يتضة مف مروؽ (   

الكوكؿ ال  الم اكر ك العبارات الااوة بكقأير ااإارا الداوعية لدم المتعمميفا لتنميتءا بالبرنامج 
 المقترح .

"إيياب     )ٕ( (7103"تريده حسف ")كالذم اتقؽ مم بعض الدراسات كدراسة كف مف 
ات التدريسية الفزمة الت  ابد الت  تبنت التعرؼ كالكوكؿ ال   هـ الكقاي  )ٓ( (7112سعد")

مف تنميتءا لدم اريج  التربية الرياضية كاستادامءا كمعيار لممعمـ الكؼس مم ااتفؼ تركيز 
) ُُ(  (7111) "ركبرت ريتشي"البا إة ىم  كقاية اإارا الداوعية لدم المتعمميف بجكانبءا  كمم 
ث التممت استمارة تسجيؿ بيانات باستعمالر بطاقة المف ظة بالر ـ مف  ااتفؼ البنكد  ي

الااوة بالبا إة م اكر كىبارات الااوة بتنمية كقأير اإارا الداوعية لدم المتعمميف كما مكضة 
 )ِبمروؽ (

المتبم لدل العينة قيد البجث كااوة  مقترحوكؿ هذا الداات ترجم إل   ف البرنامج ال   
تباىر  ا سمكب العمم  و  التطبيؽ كااللتزاـ بتطبيؽ ا دكات كالكسا ؿ المستادمر بالبرنامج كاه
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استراتيجيات التعميـ كالتعمـ المدرجة ضمف تكويؼ المقرر  كمما الؾ وير  ف التدريب ىم  
تنمير الكقايات التدريسير  ي دث ت سف و  ا داس التدريس  ككمما كانت الت سف إيجابيان كمما 

 ىم  تنمية كقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميف.  تقدـ مستكل ا داس التدريس  وقد  إر إيجابيان 
:" يؤثر البرنامج المقترح ايجابيا عمي تنميو ك ايو كبذلؾ يت قؽ القرض الإالث الذل ينص ىم  

 اثاره الدافعيو لدم المتعمميف افراد عينو البحث".
 االستخبلصات :

 كصمت الباحثة الي:فى ضكء أىدؼ البحث كمف خبلؿ إجراءاتو كمناقشة نتائجو ت       
إل  ت سف تنمية كقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميف و  طرؽ البرنامج المقترح  دم  .１

تدريس التربية الرياضية مف افؿ استاداـ ا دكات كالكسا ؿ التعميمية المستادمر 
 بالبرنامج.

 ة.استاداـ ا دكات كالكسا ؿ التعميمية تساهـ و  زيادة واىمية البرامج التعميمي .２
البرامج التدريبية هامر جدا و  تنقيذ برنامج طرؽ تدريس التربية الرياضية لطالبات كمية  .３

 التربية الرياضية.
تساىد البرامج التدريبية باستاداـ ا دكات كالكسا ؿ التعميمية ال ديإة ىم  تلكيؽ  .４

 طالبات الكمية كزيادا داوعيتءف ن ك طرؽ تدريس التربية الرياضية.
 التكصيات :

فى ضكء أىدؼ البحث كمف خبلؿ إجراءاتو كمناقشة نتائجو كاىـ استخبلصاتو تكصي        
 الباحثة يما يمي:

ت سف تنمية كقاية إإارة الداوعية لدم المتعمميف و  طرؽ البرنامج المقترح لاستاداـ  .ُ
 .تدريس التربية الرياضية

الداوعية لدم المتعمميف و  استاداـ ا دكات كالكسا ؿ التعميمية بالبرنامج لت سيف إإارة  .ِ
 طرؽ تدريس التربية الرياضية.

إىداد المزيد مف البرامج التدريبية لتطكير  داس الطالبات مف افؿ مقرر طرؽ تدريس  .ّ
 التربية الرياضية.

إجراس المزيد مف الدراسات بيستاداـ تقنيات تعميمية  ديإة  ارم و  برامج تدريبية  ك  .ْ
 تعميمية ملابءر.

 : المراجع
تاإير برنامج تعميم  باستاداـ الكسا ؿ البورية ىم  تعمـ بعض احمد محمكد:  .１

 مسابقات الميداف كالمضمار لدم الطفب الوـ كضعاؼ السمم  رسالر ماجستير 
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َُِْ. 
رلير جديدا .. لجيؿ جديد   -: التدريس بالتكنكلكجيا  ابراىيـ عبدالككيؿ ال ار  .２

  .ََِٕالدلتا لتكنكلكجيا المعمكمات  
توميـ برنامج مقترح لكقايات معمـ اتربير الرياضير  :ابرىيـ عمر احمد سميماف .３

كمير التربير الرياضير لمبنيف    -بتقنير اللبكر الدكلير لممعمكمات   رسالر دكتكراا
 .َُِِ جامعة  مكاف   القاهرة 

: وعالير برنامج تدريب  بكاسطر الكسا ط المتعددة  اسامو محمد عبد السبلـ .４
مءارات المعمكماتية كااتواات كااتجاا ن ك التعمـ الذات  لدم المعمميف    لتنمير

 . ََِٔرسالر دكتكراا   ير منلكرا    معءد الدراسات التربكير   جامعر القاهرا  
: برنامج مقترح الىداد معمم  التربير  عبد العزيز النبراكم ايياب سعد  .５

لكقايات   رسالر دكتكراا   كمير التربير الرياضير لذكم اا تياجات الااور و  ضكس ا
 ََِٖ  جامعر  مكاف  القاهرا   الرياضير بالءـر

تاإير برنامج تعميم  باستاداـ القيديك كاإرا ىم  تعمـ مسابقر  إيياب عبده فييـ: .６
 ََُِالكإب الطكيؿ لمعاق  الوـ كالبكـ  رسالر ماجستير  كمير التربير. 

كاديمير لدم اريج  التربير الرياضير و  : الكقايات اا تريده حسني صالح .７
الضقر العربير مف كجءر نظر الملروييف التربكييف   رسالر ماجستير   كمير الدراسات 

 َُِّومسطيف   –نابمس  -العميا   جامعر النجاح الكطنير 
: توكر مقترح لتطكير برنامج ااىداد المءن  لمعمـ العمـك  حسف دركيش مطر .８

رسالر  ية بدكلر الككيت و  ضكس الكقايات التعميمية اازمر لر  بالمر مة اابتدا 
 .ََِٓ   ماجستير . كمير التربية

 .ََِّ:مقترؽ الطرؽ   باب المعارؼ   القاهرة   حسيف كامؿ بياء الديف .９
 –:  المعمـ   كقاياتر   إىدادا   تدريبر  دار القكر العرب  طعيمو رشدم احمد  .１０

 .ُٗٗٗالقاهرة  
مداؿ لمتربية ' ترجمر  مم  الككيؿ  -: التاطيط لمتدريس  ركبرت ريتشي .１１

 .َََِالقاهرة   -ّكآاريف '  الدار الدكلية لفستإمارات الإقاوية   ط
تدريس التربية الرياضية  ساميو محمد غانـ، جميمو مصط ي السكيركي :  .１２

ة  القكاىد كالنظر ن ك المستقبؿ  مركز المدينة ل ىفـ كالنلر  القاهر  -ا وكؿ
َُِٓ. 

: كقايات التعمـ كوقا  دكارا المستقبمية و  نظاـ التعميـ االكتركن   نبيؿ عزمي  .１３
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