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 ملخص للبحث

 األنماط القیادیة السائدة لدی موجيی التربیة الریاضیة بمنطقة الشرقیة األزىریة

 محمدي عبد الحميد  هأ.م.د/ حماداســــن الباحـــــث : 
 أ.م.د/  أحمد محمد عبد اهلل 

 د/ أحمد نبيل عمر
 حسام توفیق عبد الحمیم

 التخصص الذقيق :  االدارة الرياضيت 

 يـــــت     التربيت الرياضيت اســـــن الكل

 اســــن الجاهعـــت :   بنها

 اســــــن الذولـــت :   هصر

 drahmedabdallah612@gmail.com البريذ االلكتروني :

التعررررل عمرررا اانمررراة السياديرررى الجرررالدة لررردر مررر بين التربيرررى الريا ررريى بمنةسرررى ال رررر يى  هدددذل الب:دددث :
 الديكتات ريى( – المتجاىمى  –مات اانماة السياديى ) الديمسراةيى اازىريى من خالل التعرل عما ج

   الىصفًالونهج الوستخذم : 

( مدرس تربيى ريا يى بالمرحمى الثان يى من منةسى ال ر يى اازىريى 222) عينت الب:ث وخصائصها :
 االزهريت

بين التربيرى الريا ريى بمنةسرى النمة الديكتات ري ى  النمة السيادي الجرالد لردي مر   اهن االستنتاجاث :

ال ررر يى اازىريرررى بينمرررا يرررنخما  يرر ر اانمررراة الديمسراةيرررى  المتجررراىمى لرردي مررر بين التربيرررى الريا ررريى 

بمنةسى ال ر يى اازىريى ، كما تنعدم المر نى فن تةبيق الم بيين لمر ال  التن يميرى لمعمرل ،   رد ا  رت 

 عرن ااىر اا ال خ ريى  فق أجس  معايير عمميى بعيردا  ا يى م بين التربيى الريختيار الدراجى ب ر رة إ

، أىميررى تبنررن مرر بين التربيررى الريا رريى الررنمة الررديمسراةن فررن  يررادتيم لمدرجررن التربيررى الريا رريى بمررا  ررد 

 .ينعكس عمن زيادة ر اىم ال  يمن 
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Search Name : The criteria selection physical education mentors in the 

Sharkia Azhar Zone 
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Dr / Ahmed Nabil Omar 

 Hosam Tawfik Abd Elhalim 

Faculty Name : Faculty of Physical Education 

University Name : Banha 

Name of the country : Egypt 

E-mail : drahmedabdallah612@gmail.com 

Search aim: identify the leadership styles prevailing among the directors of 

physical education in the Eastern Azhar region by identifying the 

characteristics of the leadership styles (democratic - permissive - dictatorial) 

Curriculum used: Descriptive  

Research Sample and Characteristics: The most important results : 

(222) physical education teachers at the secondary stage from the eastern 

Azhar region. 

It has been found that the dictatorial style is the dominant leadership style 

among the directors of physical education in the Eastern Azhar region, while 

the emergence of democratic and permissive patterns among the directors of 

physical education in the Eastern Azhar region is low, and there is no flexibility 

in the application of the mentors to the regulations of work, and the study 

recommended that the choice of physical education mentors According to 

scientific principles and standards away from personal whims, the importance 

of adopting physical education mentors in their leadership of physical 

education teachers, which may reflect on increasing their job satisfaction, 

choosing teachers with a democratic style when they are nominated to take 

over the responsibility of mentoring in the Eastern Azhar region. 
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 األنماط القیادیة السائدة لدي موجيي التربیة الریاضیة
 ىریةبمنطقة الشرقیة األز  

 1حمادة محمدي عبد الحميد 
 2أحمد محمد عبد هللا 

 3أحمد نبيل عمر
 4حسام توفيق عبد الحليم 

   الب:ثهقذهت 

ختالل أحباميا  ةبيعى ن اةيا إالمن مات عما إلا أن  م(0202أحمد مصطفي )ي ير 
نباز أعم تتحملإلا  يادات تحتاج  اليا المجل ليى الرليجيى فن تحسيق أىدال ىذه المن مات  ا 

ر عمييا ممارجى ن اةيا المرغ ب ذبكمااة  فعاليى،  بد ن تمك السيادات ال اعيى  المجل لى فإنو يتع
 (78:  2)فيو بل  تتخبة فن جعييا نح  تحسيق أىدافيا  ةم حاتيا.

 

 اىرة نمجيى  ابتماعيى تجتند إلا العال ى  م(0222) مصطفي أبو بكر تعد السيادة كما ي ير 
السالد  أع اا البماعى التن يس دىا  البد من تأثير السالد فن البماعى  رغبى المتبادلى بين 
تباع ،  أن إ،  أنو ال مبال لمسيادة د ن  ب د  حابتيانسياد لو من أبل إ باع البماعى فن اإل
 ،تجعا البماعى إلا تحسيسو  حددجتمراره فن  يادة البماعى مرى ن ب ب د ىدل ما  بر ز السالد   

 (92:  11)  اةيا .نيدل ى  مح ر االلتساا بين السالد  البماعى  مبال  أن ىذا ال
مى فن ج ق يتميز يتعد جمعى   م(0223عمرو عواد )فالسيادة اإلداريى المعالى كما ي ير 

م الميام  المجل ليات الممساة عما  بالنسص فن الكمااات السياديى المعالى التن تربع أجبابيا إلا ع
 8) الص السيادة .خ  من اافراد ممن تت فر فييم لسمىإال ا اىاابال يتحمل أع انق المدير  التنع
 :351) 

 

ىن العن ر ااجاجن فن  م(0222) مصطفي أبو بكرفالسيادات اإلداريى بالمن مى كما ي ير 
دفع  حداتيا نح  تحسيق أىدال  غايات المن مى بكمااة  فعاليى عاليى  لذلك البد أن يك ن ليم 

التن تؤىميم إلجتيعاب تمك ااىدال  الغايات  العمل عمن تة رىا  تحجينيا  تربمتيا السدرات 
إلن إنباز مادي ممم س ، في  بمثابى العم د المسري  اإلنةال ى ااجاجيى لبناا الن ام الذي يس د 

 (92:  11إلن الةريق ال حي  ل  ع رجالى  رؤيى المن مى  تحسيق أىدافيا .)
 

 

  :ثالب أهويتهشكلت و

إحدي ااركان الرليجيى فن إدارة  م(0222محمد حسن رسمي )تعد السيادة كما ي ير 
المن مات ، فمكن تبدأ المن مى فن عمميى تنميذ الجياجات الم   عى ليا البد من  ب د  يادات 

                                                           
 جامعة بنها –أستاذ مساعد اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين  1
 مساعد اإلدارة الرياضية  أستاذ 2

 جامعة بنها -مدرس بقسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين  3
 موجه تربية رياضية بمنطقة الشرقية األزهرية4



 

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

 (    6  (   (  الثاني م(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    62رقن الوجلذ )         
 

 ادرة عمن إدارة بميع  ةاعات الن اة  المباالت اإلداريى ، لذلك ح ن م   ع السيادة بأىميى 
لدي الدارجين منذ السدم ، فالسيادة ىن ب ىر العمميى اإلداريى  أحد المحا ر التن يمكن من كبيرة 

خالليا الحكم عمن مدي نباح المن مات فين ىامى   ر ريى لتحسيق أىدال المن مى  ت بيو 
 (33:  9عممياتيا  تنجيسيا داخل المن مى .)
 الد يعمل  يؤثر من خالل  ب ب د م(0330طریف شوقي )لذا تيتم المؤججات كما ي ير 

جمةاتو الرجميى  غير الرجميى بحيث يؤثر عمن جم ك المرؤ جين  اإلخ اليين بما يحسق إ باع 
حاباتيم  د افعيم التن تؤدي بد رىا إلن تحسيق ااىدال الترب يى ،  بد ن السيادة الترب يى ال 

ترب ي المعال الذي يمتمك يمكن إحداث تغيير أ  إ الح فن أي مؤججى ترب يى ان السالد ال
تباىاتيم  ىذا كمو  ميارات التعامل مع أفرد متباينين فن ثسافاتيم  تخ  اتيم  تةمعاتيم  ا 
يتةمب الكثير من السدرات لت بيييم  تن يميم فن فريق  احد يجعن لتحسيق أىدال المؤججى 

 (23: 6الترب يى . )
 

تجعا إلا تب يد العمميات الترب يى   المؤججات الترب يى ب مى عامى  المدارس ب مى خا ى
 التعميميى  االرتساا بالمجت ر العمما  الترب ر لمةالب  تسديمو كمخرج متميز من خالل اجتخدام 
مبم عى من المدخالت الماديى  الب ريى ،  لكن يبسا العن ر الب ري ى  العامل اابرز لتحسيق 

ىذه الدراجى لمحا لى ك ل اانماة السياديى أىدال المؤججى التعميميى ،  بناا  عميو فسد باات 
 التن يتبناىا م بين التربيى الريا يى بمنةسى ال ر يى لألزىر ال ريل.

 يعد م   ع السيادة عم ما  السيادة اإلداريى عما  بو الخ  ص من أىم الم ا يع التا 
ا ليا من تأثير كبير فا نالت إىتمام الباحثين  ربال اإلدارة ر  بالذات فا المبال الترب ر  ذلك لم

 تحسيق أىدال المؤججى الترب يى   ياميا بأداا رجالتيا. 
 تربع أىميى الدراجى إلن أن مع م الدراجات التن تنا لت الر ا ال  يمن  د ركزت عمن 
المن مات ذات الةبيعى اإلنتابيى  اإل ت اديى بينما ىناك ندرة لتمك الدراجات التن ارتبةت 

 يت  ع أن تجيم ىذه الدراجى فا معرفى النمة السيادر الجالد لدر م بين ،  يىالترب  بالمن مات 
 التربيى الريا يى من  بيى ن ر المعممين

 يعد النمة السيادر الذر يمارجو  يتبناه م بين التربيى الريا يى أحد أبرز المتغيرات فن بيلى 
معممين إلا العمل  تحسيق أىدال العمل ،  ميارة م بى التربيى الريا يى فا إجتثارة دافعيى ال

النمة السيادي الماللم ي كل عسبى المدرجى ترتبة بما يمارجو من نمة  يادر ، فسد أ ب  إختيار 
كبيرة فن تحسيق المن مات اىدافيا خا ى فن ىذا الع ر الذي اتجعت فيو خدمات  ن اةات 

ال غنا عنو لتر يد جم ك اافراد المن مات  تعسد أعماليا ،  لذلك أ بحت السيادة ال اعيى أمرا 
  ح د ةا اتيم   دراتيم.
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  ذل الب:ـثه

ييدل البحث إلا التعرل عما اانماة السياديى الجالدة لدر م بين التربيى الريا يى بمنةسى 
 اازىر ال ريل

  الب:ـث تساؤالث

سى ال ر يى ما ىن جمات النمة السيادي الديمسراةن الجالد لدر م بين التربيى الريا يى بمنة .1
 اازىريى؟

ما ىن جمات النمة السيادي المتجاىل الجالد لدر م بين التربيى الريا يى بمنةسى ال ر يى  .2
 اازىريى؟

ما ىن جمات النمة السيادي الديكتات ري الجالد لدر م بين التربيى الريا يى بمنةسى ال ر يى  .3
 اازىريى؟

   الب:ث هصطل:اث

 (75:  4مميز ل خص ما " ): " عبارة عن جم ك متكرر   النمط 
 

: "مبم عى الت رفات التا يبدييا السالد داخل التن يم نتيبى ل غ ة داخميى أ  خاربيى  النمط القیادى          
  تترك أثارىا المبا رة عما جم ك العاممين فا التن يم جمبَا أ  ايبابَا"

(9  :43) 
 

 إجراءاث الب:ث
 الونهج

سررالم عمررن الدراجررات المجررحيى لماللمتررى لةبيعررى الدراجررى ،  بمررا تررم اجررتخدام المررنيف ال  ررمن ال
 .يحسق أىدال البحث 

 هجتوع الب:ث

ا تمل مبتمع البحث عمن مدرجن التربيى الريا ريى لممرحمرى الثان يرى بمنةسرى ال رر يى اازىريرى 
 . 2219/2222لمعام الدراجن 

  عينت الب:ث
،   د بمغ حبم العينى سى الع  اليى  ام الباحث باختيار عينى البحث باجتخدام الةري

من منةسى ال ر يى اازىريى ،   د  ام  ( مدرس تربيى ريا يى بالمرحمى الثان يى222)
% تسريبا  من إبمالن عينى 9( مدرس لمعينى االجتةالعيى بنجبى بمغت  22الباحث بإختيار عدد ) 

% تسريبا  من إبمالن 91بى ( مدرس بنج222البحث ،  بذلك يبمغ حبم عينى البحث ااجاجيى )
 عينى البحث 

 وسائل جوع البياناث

 ام الباحث ببمع البيانات من خالل المج  المربعرن ،  المسابمرو ال خ ريى مرع الجرادة الخبرراا 
فرررن مبرررال اإلدارة الريا ررريى بكميرررى التربيرررى الريا ررريى  ذلرررك بيررردل التعررررل عمرررن المحرررا ر  ال ررركل 
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ى الجرالدة لردر مر بين التربيرى الريا ريى الريا ريى بمنةسرى ال رر يى اامثل إلجتبيان اانمراة السيادير
اازىريى ، كما  ام الباحرث بإعرداد إجرتبيان الدراجرى لبمرع البيانرات الالزمرى لتحسيرق أىردال الدراجرى 
عن ةريق اجتمارة   عت خ ي ا  لذلك بغرا تةبيسيرا عمرن مدرجرن التربيرى الريا ريى بمنةسرى 

  .ال ر يى اازىريى

 ث تصوين استبياى الذراست خطىا

 اجتبيان اجتةالع رأي الخبراا ح ل المحا ر   .1
 ام الباحث بإعداد   رة مبدليرى لمحرا ر اجرتبيان اانمراة السياديرى الجرالدة لردر مر بين التربيرى 

( لعر رريا عمررن الجررادة الخبررراا فررن مبررال اإلدارة الريا رريى بكميررات التربيررى 2/1الريا رريى مرفررق )
 ( بغرا: 1مرفق )
  تحديد مدي  دق المحا ر فن تحسيق أىدال الدراجى 

  من آراا الجادة الخبراا  72حذل أي مح ر لم يح ل عمن م افسى % 

  إ افى أ  نسل أي مح ر 

 دمف أ  ف ل أي من محا ر االجتبيان 

  مدي مناجبى  ياغى المحا ر 
 

ن عمرن بميرع   د اجتخمص الباحث من خرالل اجرتةالع الررأي إبمراع آراا الخبرراا المتخ  ري
( آراا الجرررادة الخبرررراا  النجررربى المل يرررى 2/2(  يبرررين مرفرررق )2/1محرررا ر اجرررتبيان الدراجرررى مرفرررق )

 لماعميى محا ر إجتبيان االنماة السياديى.
 اجتبيان اجتةالع رأي الخبراا ح ل العبارات  .2

اة السياديرى من خالل مرابعى الدراجات الجابسى  ام الباحث بإعداد   رة مبدليرى إلجرتبيان اانمر 
( ،   د تم عرا عبارات اإلجتبيان فن   رتو اا ليى عمن  3/1لم بين التربيى الريا يى مرفق )

 الجادة الخبراا فن مبال اإلدارة الريا يى بكميات التربيى الريا يى بغرا: 
  . تحديد مدر  دق العبارات فن  ياس المحا ر الخا ى بيا 

  من آراا الجادة الخبراا . 72حذل أي عبارة لم تح ل عمن م افسى  % 

 . إ افى أ  نسل أي عبارة من مح رىا إلن مح ر آخر 

 . مدي مناجبى  ياغى العبارات 
 

% فرأكثر مرن مبم عرى آراا الخبرراا 72  د تم اختيار العبارات التن ح مت عمن نجربى م افسرى
مجرتبعده مرن كرل محر ر ( عدد عبارات اجتبيان اانماة السياديى  عدد العبرارات ال1،  يبين بد ل )

،  5 كررذلك أر ررام العبررارات المجررتبعدة ،  فررن  رر ا ذلررك تررم اجررتبعاد ) عباراترران ( ىررن العبررارات ) 
( العبارات الترن ترم تعرديل 2( ، كما يبين بد ل )1/ 3( من ال  رة المبدليى لالجتبيان مرفق )14
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إجررتةالع رأي الخبررراا حرر ل  ( نتررالف 2/  3 ررياغتيا  فسررا  راا الجررادة الخبررراا ،  يبررين مرفررق ) 
 .( ال  رة النياليى إلجتبيان اانماة السياديى4، كما يبين مرفق ) اجتبيان اانماة السياديى

( 1جدول )   

 عدد عبارات استبیان األنماط القیادیة وعدد العبارات المستبعده من كل محور 

 وفقًا آلراء السادة الخبراء 

عدد العبارات  
 النيائیة

بارات أرقام الع
 المحذوفة

عدد العبارات 
 المحذوفو

عدد العبارات 
 م محاور االستبیان قبل الحذف

 0 النمط الدیمقراطي 00 0 5 02
 0 النمط المتساىل 02 0 02 02
 2 النمط الدیكتاتوري 3 2 2 3

 (  0جدول ) 
 العبارات التي تم إعادة صیاغتيا بإستبیان األنماط القیادیة 

 الخبراءوفقًا آلراء السادة 
رقم 
 العبارة بعد الصیاغة العبارة قبل الصیاغة العبارة

المدرسون هم من يختارون أسلوب العمل  02
 دون تدخل من الموجه

يفرض المدرسون  أسلوب العمل دون 
 تدخل من الموجه

يقوم المدرسون بتوزيع أعباء العمل  ال يناقش الموجه المدرسين في توزيع العمل  01
 جه عليهادون إطالع المو

يحرص الموجه علي أن يكون المتحدث  22
 الرسمي عن المدرسين 

ال يمنح الموجه الفرصة للمدرسين 
 بالتعبير عن آرائهم

 

 الذراست االستطالعيت 

 ام الباحث بيذة الدراجى بيدل التعرل عمن مردي مالامرى محرا ر االجرتبيانات ليردل البحرث  
إجتبيانن الدراجى ،  تحديد معامل ثبرات ألمرا كر نبراخ ، ،    ياس  دق االتجاق الداخمن لعبارات 

م ثرم إعرادة 8/3/2222 كذلك التعرل عمن ثبات المسياس مرن خرالل تةبيرق االجرتبيانات بتراري   
م بما رل زمنرن  ردره أجرب عان عمرن 22/3/2222تةبيسو فرن الدراجرى االجرتةالعيى الثانيرى بتراري  

ى ،   ررد اعتبررر الباحررث نجرربى اتمرراق الخبررراا عمررن مرردرس مررن خررارج عينررى البحررث اا ررمي 22عرردد 
 عبارات إجتبيانن الدراجى معيارا  ل د يما .
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 الوعاهالث العلويت لالختبار

 صدق االستبیان  .0
بعد عرا المسياس عمن الجادة الخبراا فن مبال اإلدارة الريا يى بكميرات التربيرى الريا ريى ، 

لخبراا  ام الباحرث بتعرديل االجرتمارة   رياغى العبرارات  فن   ا ا راا  المالح ات التن أبداىا ا
حتررن أ رربحت االجررتمارة فررن  رر رتيا النياليررى معرردة لمتةبيررق   ررد اجررتبعد الباحررث بميررع المحررا ر 

 % من آراا الجادة الخبراا.72 العبارات التن لم تح ل عمن نجبى م افسى 
 ثبات اإلستمارة .0

 Test – retest ةريسرررى إعرررادة االختبرررار إليبرراد معامرررل الثبرررات  رررام الباحرررث باجررتخدام 

Method ( مرردرس مررن مدرجررن التربيررى  22،   ررد تررم تةبيررق اإلجررتبيان عمررن عينررى مك نررى مررن )
الريا رررريى بمنةسررررى اازىررررر بال ررررر يى مررررن خررررارج عينررررى البحررررث ااجاجرررريى ،   ررررد تررررم إعررررادة تةبيررررق 

م 2222/  3/  8ل بتراري   اإلجتبيان عمن نمس العينى بعد مر ر أجب عين حيث ترم التةبيرق اا  
م ،  تررم حجرراب معامررل اإلرتبرراة لكررل محرر ر مررن 2222/  3/  22  ررد تررم التةبيررق الثررانن بترراري  

محرررا ر إجرررتبيانن اانمررراة السياديرررى  الر رررا الررر  يمن برررين التةبيسرررين اا ل  الثرررانن كمرررا ىررر  مبرررين 
 ( إلجتبيان اانماة السياديى.   3ببد ل ) 

 
 الذراست األساسيت

( مدرس تربيى ريا يى بالمرحمرى  222ةبيق االجتبيان عمن عينى الدراجى  البالغ عددىا ) تم ت
م بعرد التأكرد مرن مردي مالامرى اإلجرتبيان 2222/  4/  5الثان يى بمنةسرى اازىرر بال رر يى بتراري  

لعينرررى البحرررث   ررردرتيم عمرررن إجرررتيعاب فسررررات اإلجرررتبيان ، حيرررث جررريس م المدرجرررين باإلبابرررى عمرررن 
  2اإلح اليى تت اإلجتبيان ثم تمريغ  تب يب اإلجتبابات تمييدا  إلجتخدام اإلختباراعبارا

 ( 2جدول ) 
  معامالت الثبات لمحاور إستبیان األنماط القیادیة

 02ن = 

 المحاور م
عدد 

 العبارات

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع /س ع /س اإلرتباط

 **004. 034. 10.3 030. 20.3 02 المحور األول 1

 **004. 030. 2011 032. 2041 02 المحور الثاني 2

 **006. .04. 2015 041. 2026 3 المحور الثالث 3

 0300.( =  05.ر الجدولية عند مستوي ) 
رحببط عبليت حيث حراوحج إسخبيبن حققج معبمالث سخمبرة اإلإيخضح مه الجذول السببق أن 

( وجميعهب دال إحصبئيب 27.0، 27.0يقيه األول والثبوً مب بيه )رحببط بيه الخطبقيم معبمل اإل
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 (    9  (   (  الثاني م(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    62رقن الوجلذ )         
 

سخبيبن فً سخخذام اإلويطمئه الببحث إل اإلسخبيبن( ممب يؤكذ ثببث 2720عىذ مسخىي معىىيت )

 الخطبيق الميذاوً 7

 الوعالجاث اإلحصائيت 

 إلبراا المعالبات اإلح اليى التاليى :   SPSSتم اجتخدام برنامف 
 The percentageالنجبى المل يى  Arithmetic meanجابن المت جة الح

 weight casesال زن النجبن  Chi – Square test Statistic 2اختبار كا
   Coefficient Correlation معامل االرتباة

 عرض النتائج
  (4جدول )

 الستجابات عينة البحث  0التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 نمط األول ) النمط الديمقراطي ( باألنماط القياديةلل 

 ..2ن=
الوزن 
 النسبي

 وداللتها 0كا
 موافق  إلي حد ما غير موافق

 م .6 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراث .1
 تكرار النسبة% تكرار النسبة% تكرار النسبة%

يراعي الموجهه قهدراا المدرسهين عنهد توزيهع  32 11222% 22 11222% 141 04222% **140241 206
 الواجباا عليهم

1 

يشهههجع الموجهههه المدرسهههين علههه  ا بهههداع فهههي  28 14222% 19 0262% 164 01262% **11.241 205
 العمل 

2 

يشههههجع الموجههههه المدرسههههين علهههه  المناقشههههة  32 16222% 21 12262% 140 04262% **164214 201
 العمل  الجماعية ألساليب

3 

 4 يشرك الموجه المدرسين في تخطيط العمل 21 12262% 17 262%. 110 1222%. **024211 .25

يشارك الموجه المدرسين في لقاءاتهم الخاصهة  32 16222% 23 11262% 140 04262% **146260 0.4
 التي يحتفلون بها

5 

 6 كاره عل  المدرسين لمناقشتهايطرح الموجه أف 31 16262% 24 10222% 146 00262% **14.244 0.1

يطبههق الموجههه اللههوائح التنبيميههة بمرونههة وفقهها  32 16222% 22 12222% 162 06222% **160222 0.2
 للموقف المعين 

0 

يشهههجع الموجهههه المدرسهههين علههه  ا سههههام فهههي  32 16222% 16 222%. 164 00222% **.10422 001
 وضع الخطط تمهيدا لتنفيذها 

0 

وفقها يبادر الموجه بتفهويض بعهض صهالحياته  23 11262% 7 4262% 102 6222%. **040210 064
 لقدراا المدرسين

. 

يحرص الموجه علهي التككهد مهن تنسهيق جههود  37 1.262% 53 01262% 112 66222% **44210 400
 المدرسين

1. 

  ج
يين لمحور ا خصائيين الرياض( وجود فروق دالة إحصائياً بين استجاباا  4 يتضح من جدول )

( ولصهالح التكهرار األعلهي وجميعهها دال  ال أوافهق – إلهي حهد مها –النمط الديمقراطي  ) موافق 
 0.5.إحصائياً عند مستوي معنوية 
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  (6جدول )

 الستجابات عينة البحث 0التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 ديةللنمط الثاني ) النمط المتساهل ( باألنماط القيا

 ..2ن=

 وداللتها 0كا الوزن النسبي
 موافق  إلي حد ما غير موافق

 م .6 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراث .3
 تكرار النسبة% تكرار النسبة% تكرار النسبة%

204 112224** 06262% 161 10222% 04 10262% 06 
سهاليب التهي يفرض المدرسون علي الموجه األ

 يختارونها  نجاز أعمالهم
1 

201 141211** 04222% 141 14262% 00 14262% 00 
يفهرض المدرسههون  أسههلوب العمههل دون تههدخل 

 من الموجه
2 

 3 يتكثر الموجه دائما برغباا المدرسين 10 0262% 66 00262% 101 14222% **204.. 2.3

20. 114221** 10222% 144 01262% 64 1262% 14 
يقهههوم المدرسهههين بتوزيهههع أعبهههاء العمهههل دون 

 إطالع الموجه عليها
4 

 5 يتم إصدار القرارا دون الرجوع للموجه . 4222% 60 0.262% 146 10262% **104220 203

 6 يفوض الموجه كل صالحياته للمدرسين 10 262%. 46 00262% .14 10222% **102240 .20

 0 يلقي الموجه علي ا دارة مهمة حل المشاكل 10 1222% 46 00262% 144 01262% **140200 .26

 0 يتردد الموجه عادة في إتخاذ القراراا 10 262%. 11 44222% 110 6.262% **06221 ..3

3.1 04260** 6.262% 110 40262% 16 0222% 1. 
يفضهههل الموجهههه التهههدخل فهههي النزاعهههاا التهههي 

 تحدث بين المدرسين
. 

253 000214** .4222% 111 0262% 16 0262% 10 
يختههار المدرسههين الواجبههاا التههي تتناسههب مههع 

 رغباتهم دون تدخل من الموجهين
1. 

2.1 140210** 04262% 140 0262% 16 10222% 4. 
االجتماعههاا للتعهههرف علههي مهههد   عقهههد يهمههل

 تحقق اهداف العمل
11 

3.3 142214** 02262% 141 0262% 16 00222% 44 
 شكالا العمل يهمل الموجه محاولة اكتشاف م

12 

323 124264** 16262% 141 0262% 16 00222% 64 
يهمههل الموجههه التعههرف علههي ميههول المدرسههين 

 وإتجاهاتهم 
13 

ا خصائيين الرياضيين لمحور ( وجود فروق دالة إحصائياً بين استجاباا  5 يتضح من جدول )
كههرار األعلههي وجميعههها دال ( ولصههالح الت ال أوافههق – إلههي حههد مهها –) موافههق  االههنمط المتسههاهل 

 0.5.إحصائياً عند مستوي معنوية 
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  ( 1 جدول )

 الستجابات عينة البحث  0التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 للنمط الثالث ) النمط الديكتاتوري ( باألنماط القيادية 

 ..2ن=
الوزن 
 النسبي

 وداللتها 0كا
 ق مواف إلي حد ما غير موافق

 م .2 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراث .5
 تكرار النسبة% تكرار النسبة% تكرار النسبة%

 1 يلتزم الموجه بحرفية األنبمة والتعليماا 111 2262%. 04 11262% 11 222%. **026260 545

610 1.1224** 1.222% 41 4262% 0 00262% 166 
الموجه جميع المدرسين بتفيذ التعليمهاا دون يلزم 

 مناقشة الياا التنفيذ 
2 

 3 يفرض الموجه أساليب العمل علي المدرسين  142 02222% 04 11262% 40 1.262% **100240 5.3

 4 يعتقد الموجه أن تبادل اآلراء مضيعة للوقا  146 10262% .0 14222% 40 1.262% **126210 4.0

 5 ال يمنح الفرصة للمدرسين بالتعبير عن آرائهم 142 02222% 04 11262% 40 1.262% **100240 5.3

 6 يميل الموجه إلي تركيز جميع السلطاا في يده  112 2222%. 11 6262% 00 14262% **10.244 641

620 142204** 1.222% 41 0262% 10 00262% 146 
يههرفض الموجههه فههي إعطههاء أي نههوع مههن الحريههة 

 للمدرسين
0 

400 12.201** 1.262% 40 14262% 00 1.222% 141 
يطالههب الموجههه المرنوسههين بتنفيههذ األنشههطة دون 

 ا سهام في التخطيط لها
0 

 . يرفض الموجه مناقشة تفصيالا العمل .14 10222% 40 11222% 42 16222% **114260 .62

  ج
صائيين الرياضيين لمحور ا خ( وجود فروق دالة إحصائياً بين استجاباا  6 يتضح من جدول )
( ولصهالح التكهرار األعلهي وجميعهها دال  ال أوافهق – إلهي حهد مها –)موافهق  النمط الديكتاتوري 

 0.5.إحصائياً عند مستوي معنوية 
 0.5.*   دالة عند مستوي معنوية 
 0.1.** دالة عند مستوي معنوية 

  (0جدول )

 نة البحثالستجابات عي0الوسط واإلنحراف المعياري وقيمة كا
 لألنماط القيادية 

 ..2ن=

 وداللتها 0كا الوزن النسبي
اإلنحراف 
 المعياري

 م .8 الو:اور .7 الوسط

 1 النمط الديمقراطي 1242 2202 **.0.021 0.2221

 2 النمط المتساهل 1244 2211 **006241 .0.1221

 3 النمط الديكتاتوري 0261 2204 **110214 .61020

  ج
ا خصهائيين الرياضهيين لمنمهاط فروق دالة إحصائياً بين استجاباا  ( وجود0يتضح من جدول )

 0.5.وجميعها دال إحصائياً عند مستوي معنوية  القيادية
 هناقشت النتائج 

ما ىن جمات النمة السيادي الديمسراةن الجالد لدر م بين  األول " التساؤلمناقشة نتائج  .1
 "التربيى الريا يى بمنةسى ال ر يى اازىريى؟
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(  ب د فر ق دالى إح اليا  بين إجتبابات عينى البحث لمخيارات )م افق 4ت   من بد ل )ي
ما بين  2حيث ترا حت  يمى كا "النمط الدیمقراطي"غير م افق( ببميع عبارات  –إلن حد ما  –
( كما يت   من البد ل أن  2.21(  ىن دالى عند مجت ي معن يى ) 242.17:  44.17)

ار " عدم الم افسى " حيث ترا حت نجبى إجتبابى المدرجين نح ىا ما بين المر ق تتبو نح  خي
(، كما يبين 327:  253%( ، كما ترا ح ال زن النجبن لمعبارات ما بين )%85 : 55.22)

 –(  ب د فر ق دالى إح اليا  بين اجتبابات مدرجن التربيى الريا يى لمخيارات ) أ افق 7بد ل )
(  ىن دالى عند 982.18) 2حيث بمغت  يمى كا النمط الدیمقراطيبال أ افق (  –إلن حد ما 

( ، كما بمغ مت جة إجتبابات 282.26(   د بمغ ال زن النجبن لممح ر )2.21مجت ي معن يررى )
( ،  يبين ذلك عدم  ي ر أي من جمات النمة الديمسراةن لدر م بين التربيى 1.42العينى )

حيث ا يرت النتالف عدم مراعاة الم بيين لسدرات المدرجين  الريا يى بمنةسى ال ر يى اازىريى ،
 عم ت بيع المدرجين عما الت بيو  ال المنا  ى البماعيى  ال التخةية لمعمل ،  ال ي ارك 
الم بيين المدرجين فن لساااتيم الخا ى  ال يةرح أفكاره عمييم  ال يةبق الم ال  التن يميى بمر نى 

عما اإلجيام فن فن   ع الخةة  ال يبادر الم بو بتم يا بعا  ال ي بع الم بو المدرجين 
 الحياتو ،  ال يحرص الم بو عما التاكد من تنجيق بي د المدرجين،  يبين ذلك أىميى  تن يم 

لمد رات التدريبيى التن ت    من خالليا مميزات النمة الديمسراةن  التا يتبنن منةسى اازىر 
كما  الديمسراةنفالسالد ا ات  رفع الر ح المعن يى لممدرجين ، الم بو من خاللو ت زيع اإلخت 

عمق بم تميى  ال خص الذي يم( 0220عبد اهلل شوقى )،  م(0220البدري ) طارق ي ير
 زيع االخت ا ات عما أفراد  يجيم بتو  يس م ى  تمتةمبات الميمى ال  يميى التن تس م بيا بماع

 ل نباح يت  عمل عما رفع ر حيم المعن يى  يدافع عنيم،   فن اإلنباز  يلمسدرة ج ذمانفن إعةاا 
 (94:  7( ، )51:  5التن يم اإلداري فن تحسيق أىدافو عما  يام السيادة اإلداريى ب  الميا. )

 

ما ىن جمات النمة السيادي المتجاىل الجالد لدر م بين التربيى  "الثاني  التساؤلمناقشة نتائج  .2
 زىريى؟الريا يى بمنةسى ال ر يى اا
(  ب د فر ق دالى إح اليا  بين إجتبابات عينى البحث لمخيارات 5كما يت   من بد ل )

ما  2حيث ترا حت  يمى كا "النمط المتساىل"غير م افق( ببميع عبارات  –إلن حد ما  –)م افق 
( كما يت   من البد ل أن  2.21(  ىن دالى عند مجت ي معن يى ) 222.13:  73.57بين )

تتبو نح  خيار " عدم الم افسى " حيث ترا حت نجبى إجتبابى المدرجين نح ىا ما بين المر ق 
(، كما يبين 323:  253%( ، كما ترا ح ال زن النجبن لمعبارات ما بين )%83 : 58.52)

(  ب د فر ق دالى إح اليا  بين اجتبابات مدرجن التربيى الريا يى لمخيارات ) م افق 18بد ل )
(  ىن دالى عند 795.41) 2حيث بمغت  يمى كا بالنمط المتساىل غير م افق ( –إلن حد ما  –
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( كما بمغ مت جة إجتبابات 286.27(   د بمغ ال زن النجبن لممح ر )2.21مجت ي معن يررى )
( ،   يبين ذلك عدم  ي ر أي من جمات النمة المتجاىل لدر م بين التربيى 1.43العينى )

زىريى ، حيث ا يرت النتالف عدم إجتةاعى المدرج ن فرا اجم بيم الريا يى بمنةسى ال ر يى اا
 ال اجم ب العمل عما الم بو  ال ي زع ن اعباا العمل د ن إةالع الم بو عمييا  ال يتم ا دار 
السرارات د ن الرب ع لمم بو  ال يم ا الم بو كل  الحياتو لممدرجين  ال يمسن عمن اإلدارة 

ثر الم بو برغبات المدرجين  ال يتردد فن فن اتخاذ السرارت  ال يم ل ميمى حل الم اكل،  ال يتأ
الم بو التدخل فن النزاعات التن تحدث بين المدرجين  ال يختار المدرجين ال اببات بعيدا  عن 
الم بيين  ال ييمل الم بيين عسد اإلبتماعات ،  تتمق ىذه الدراجى مع ما ت  مت إليو دراجى 

أن النمة الم   ي لمن يكن من م( 0222)مطر بن عبد المحسن  م(0220میساء نجیب )
االنماة الجالدة لدر اع اا ىيلى التدريس  اإلداريين بالبامعات الممجةينيى ، كما ت  مت 

 (74: 12( )114:  13) .الدراجى إلا أنو ال ي بد فر ق  فسا لمتغير البنس لمنمة الم   ي 
 

جمات النمة السيادي الديكتات ري الجالد لدر م بين "ما ىن الثالث  التساؤلمناقشة نتائج  .3
 التربيى الريا يى بمنةسى ال ر يى اازىريى؟"

(  ب د فر ق دالى إح اليا  بين إجتبابات عينى البحث لمخيارات 6كما يت   من بد ل )
 2حيث ترا حت  يمى كا "النمط الدیكتاتوري"غير م افق( ببميع عبارات  –إلن حد ما  –)م افق 

( كما يت   من البد ل 2.21(  ىن دالى عند مجت ي معن يى )225.59:  125.67بين ) ما
أن المر ق تتبو نح  خيار " الم افسى " حيث ترا حت نجبى إجتبابى المدرجين نح ىا ما بين 

( ، كما يبين 323:  253%( ، كما ترا ح ال زن النجبن لمعبارات ما بين )%82.52 : 67.52)
 – ق دالى إح اليا  بين اجتبابات مدرجن التربيى الريا يى لمخيارات )م افق (  ب د فر 7بد ل )

(  ىن دالى عند 119.64) 2حيث بمغت  يمى كابالنمط الدیكتاتوري  غير م افق ( –إلن حد ما 
( كما بمغ مت جة إجتبابات 512.78(   د بمغ ال زن النجبن لممح ر )2.21مجت ي معن يررى )

ن ذلك  ي ر جمات النمة الديكتات ري لدر م بين التربيى الريا يى ( ،  يبي2.56العينى )
بمنةسى ال ر يى اازىريى ، حيث ا يرت النتالف التزام الم بيين بحرفيى اان مى  التعميمات ، 
 الزام الم بو لبميع المدرجين بتنميذ التعميمات د ن منا  ى  أن المدرجين يمر  ن أجاليب العمل 

ا يعتسد الم بو أن تبادل ااراا م يعى لم  ت  ال يمن  المر ى لممدرجين عمن المدرجين ، كم
بالتعبير عن آراليم  يميل الم بو إلا تركيز بميع الجمةات فن يده ، كما يرفا الم بو فن 
إعةاا أي ن ع من الحريى لممدرجين  يةالب الم بو المرؤ جين بتنميذ اان ةى د ن اإلجيام فن 

 يتمق ذلك مع ما ت  مت إليو دراجى لم بو منا  ى تم يالت العمل ، التخةية ليا  يرفا ا
النمة السيادي الجالد لدي مديري المدارس الثان يى الحك ميى  أن من م(0330العیسي )إیمان 
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( ، كما 84:  1) التابعى لمرلاجى العامى لتعميم البنات فن مدينى الرياا كان النمة الديكتات ري
من مWendell   (0222 ) ویندل،  م(0333رجاء العسیمي )و دراجى يتمق مع ما ت  مت إلي

(  يعزي 118:  3أن النمة الديكتات ري كان ى  النمة الجالد لدي  يادات بامعى الخميل )
الباحث ذلك إلا  يام الم بيين بتنميذ الم ال   الس انين ب كل  ارم د ن مراعاة لسدرات المدرجين 

راس ، كما  د يربع ذلك إلا عدم  يام منةسى اازىر بت عيى الم بيين أ  اإلمكانات المتاحى بالمد
 (85:  17( )86:  3).بجمات  ميارات النمة الديسراةن  ما يمكن أن يحسسو من نتالف 

 تبين ىذه النتالف أىميى أن يتبنن الم بو النمة السيادي الديمسراةن لحمز مدرجن التربيى 
 البجدعسل   يتك ن من  حدة النجان إ م(0225د عابدین )محمالريا يى ، فالمدرس كما ي ير 

ن ما  من ثم فإن جم كو يتأثر بيذه المك نات الثالثى  ح الر    ال يتم فن  يكمم ن بو من أعمال،  ا 
عرىم ا بميم ممأثر عتىا فسة، بل ي يحم   اىيم  الن ريات التن يتعمم ىا م  ا الحسالق  الم

تباىات الم بيين الذي أحاجيجيم  ت ير الحابى لمسالد الديسراةن ،  من ىنا ن يتعامم ن معيم  ا 
حاباتيم،  ك ل الحابى لسالد ترب ي حكيم يحس  ي عر با خرين  يتحجس م اكميم،  يجت

 (81:  12) يى عاليى.عنلمعمل بر ح م  يدفعيمليحمزىم 
 

 رتعتبمWiliams (0221 ) ولیام،  مKirby  (0333)كربيالحكيمى كما ي ير  لسيادةفا
لنباح المن مى ، حيث أن مجل ليى السيادة تتبم ر فن  درتيا عما  ياغى  الم در الرليجن

عيا  راا تحسيق الغايات السياديى  تمبيى حابات العاممين جن جيالتعا ن بغيى ت حيد بي د المرؤ  
نباز اا  ر ل جتخدام اانماة السياديى الماللمى لإعدم   ر  ددة بالمن مىعدال ال  يميى المتى ا 

العاممين بالمن مى  د يؤدي إلا عدم تحسيق أىدافيا المن  دة ، كذلك فان تر ي  السيادات اإلداريى 
فن ال  الل التن ال تتناجب مع خبراتيم  مؤىالتيم  د يؤدي إلا عدم تحسيق ااداا ال  يمن 

ما أ بو العنل لمتغمب عجم بالمةم ب منيم مما يبعميم يجتخدم ن اانماة السياديى التن تت
 (52:  18( ، )92:  15)النسص فن عمميم اإلداري مما ي اعل من م كالت العمل .

 Tina  Robinson تینا روبنسون،  مDrucker (0331)دراكر فالسالد الناب  كما ي ير 
م( ى  أحد أركان نباح المن مى ااجاجيى ،  نباح المن مات لم يعد يكمن فن  درتيا 2212)

نما أي ا  فن كيميى إجتخدام السادة  دراتيم فن ت بيو الس ي العاممى ،  عمن إجتخدام ثر تيا  ا 
 أ بحت الحابى ممحى إلن أن يك ن أ للك الذي يت ل ن إدارة المن مات أكثر من مبرد ممارجين 
لمجمةى فأ بحت أح ج من أن تدار بالعال ات اإلنجانيى بين السالد  مرا جيو لتحسيق أف ل 

 (42:  16( ، )156:  14) .أل امرإجتبابى لممرا جين ل
 اإلستنتاجاث والتىصياث

 اإلستنتاجاث

 من خالل فر ا البحث  من خالل منا  ى النتالف ت  ل الباحث إلن اإلجتنتابات التاليى:
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يعتبر النمة الديكتات ري ى  النمة السيادي الجالد لدي م بين التربيى الريا يى بمنةسى ال ر يى  .9
 اازىريى .

اانماة الديمسراةيى  المتجاىمى لدي م بين التربيى الريا يى بمنةسى ال ر يى  ينخما  ي ر .12
 اازىريى

 .تنعدم المر نى فن تةبيق الم بيين لم ال  التن يميى لمعمل   .11
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 .اإللتحاق بالعمل فن الت بيو
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 مستخمص البحث بالمغو العربيو
تأثير استخدام  تكنولوجيا الواقع االفتراضي عمي تعمم بعض الميارات اليجوميو 

 .والتحصيل المعرفي لطالب الفرقو الثانيو تربيو رياضيو جامعة االزىر
يهدددا بحث ددث بحدد  ثنددج  ثرنددجبا تخديبدد  ثجوددت دبم تعناحاتيددج بحابفددت بيرتربلدد  ابخرردد  تدد  ير   ددد  

تاي بحت صددديل بحبهدددجري ابحبخررددد  ثددددرس بحترثيدددط بحريجلددديط حددددي طددد   بح رفدددط بح جنيدددط ترثيدددط بوددد
ريجلددديط تجبخددد  بيز دددر افدددد  بودددت دم بحثدددج  ين بحبدددنها بحتتريثددد   ثتصدددبيم بتبدددا تين ب ددددب بج 

( ابتبا دط لدجثطط  جنيدط 02تتريثيط باح  )بوت دبم تعناحاتيج بحابفت  بيرتربل  ( اثدد  فاببهدج )
 ( اتم ب تيجر م ثجحطريقط بحخبديط بحخشابئيط .02ا  بحخرض ابحشرح( اثد  فاببهج ))بود

 اثخد تبت بحثيجنجت ابحبخجحتجت بي صجئيط ابحنتجئا بحت  تاصل بحيهج بحثج  ين ببعن بحتاصل بح  
 االستنتاجات والتوصيات االتيو : 

يددط  ددد   بحددتخدم بحبهددجري  ابحت صدديل بن تعناحاتيددج بحابفددت بيرتربلدد  حهددج تددج ير بع ددر رج ديددط ابيتجث
 بحبخرر  حثخض بحبهجربت بحهتابيط ر  عرة بحيد  فيد بحث ث بقجرن   ثجودا  بحخرض  ابحشرح 

ددد بوددت دبم تعناحاتيددج بحابفددت بيرتربلدد   ردد  بحخبديددط بحتخديبيددط  حبددج حهددج بددن تددج ير  بيتددجث    ددد  
ددد  بحخبديددط بحتخديبيددط ا دددم بي تبددجد  ددد  بحددتخدم  ابي تبددجم  ثجد ددجل ثخددض بيوددجحي  بحب تد ددط  
 طريقط اب د  رقط تبجشيج بت بحت ديث ابحتطاير بحترثاي .

 الكممات المفتاحيو:
تعناحاتيددج بحابفددت بيرتربلدد  د بحبهددجربت بح رعيددط دجحت صيل بحبخرردد  دط   بح رفددط بح جنيددط ترثيددط 

 ريجليط تجبخ  بيز ر 
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The effect of using virtual reality technology on learning some 
offensive skills and cognitive achievement for second-year 

students, mathematics education at Al-Azhar University. 
The research aims to build an educational program using virtual 
reality technology and know its impact on the level of skill and cognitive 
achievement by studying mathematics education for students of the 
second year sports education Al-Azhar University. A second officer 
(presentation and explanation) reached a strength of (02) and was 
randomly chosen. 
After collecting data, statistical treatments, and the researcher's 
findings, it was possible to reach 

The following conclusions and recommendations 
Virtual reality technology has a more effective and positive impact 
on skillful learning and cognitive achievement of some offensive skills in 
handball under consideration compared to the presentation and 

explanation method. 
Using virtual reality technology in the educational process because 
it has a positive impact on learning and interest in introducing some 
different methods on the educational process and not relying on only one 
method in line with educational modernization and development. 

key words: 
Virtual reality technology - motor skills - cognitive achievement - 
second year students, athletic education, Al-Azhar University 
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تأثير استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي عمي تعمم يعص المياراة اليجوميو 
 والتحصيل لطالب كمية التربية الرياضية جامعة االزىر

 دكتور/ احمد محمد عمى شحاتو.                                                           

 دكتور / احمد محمد اسيد القط .                                                            

 دكتور/ياسر محمد حسن قاسم.                                                           

 الباحث/ حسام محمد ابراىيم عيد.                                                          

 مقدمة ومشكمة البحث : 

تطاربت بحتعناحاتي  بحهجئد  ا جص  ر  بتجل بحتخديم ابحت  تتطد   نجك بحخديد بن بح
ثدار ج تغيير بحبنج ا بحدربوي  اأوجحيثهج بحبتخددة رجحتطار بحتخديب  بحذي نبر ثط بآلن تخل بحخبدي  
بحتخديبي  تت ال بن بترد ب تثجر بحبخدم بدقن ابحبتخدم بتدق  ابوتقثل حدبخدابجت إحى أعثر بن 

ل أوجحي  بحشرح حدبخدم اتخدط بصبم حدبجدة بحتخديبي  اتطاير ج اعذحك بح عر ذحك ا   تطاي
بإلثدب   ابيفتنجع ابح هم حدى بحبتخدم ، اتتب ل بح جئدة بح قيقي  بن بحتعناحاتيج  ر  بحبتجل 
بحتخديب  ر  أ جدة صيجغ  اتاتيط رعر بحبخدم ع  يوتطيت أن يثن  بتخدبًج فجدرًب  دى  ل 

 ( . 16:  19بحبشع ت . )

إح  أن بحترثي  يثد اأن توتتي  حد ارة بحتعناحاتي   م(9111عبداهلل عبدالرحمن )ايشير
ث يث تخعس ثرببتهج ابقرربتهج اأنشطتهج  نجصر  ذ  بحتعناحاتيج بن ته  ا توت يد بن 
ب تر جت ابنتتجت تدك بح ارة ر  ت خيل أنشطتهج اتوهيل بهجبهج ات قيق أ دبرهج بن ته  أ ري 

.(11  :9 ) 

اتخد بحاوجئط بح جص   ثتعناحاتيج بحتخديم أرلل بألوجحي  بحت  توت دم اوجئل بتنا   
توتطيت بن   حهج تذ  بحبتخدم أ نج  تخدم بهجربت بألنشط  بحريجلي  ريصثح أع ر رج دي  أ نج  

ن أ نج  بحتدريس ،  يث أن بشج دة تدك بحاوجئل تقل  تبجبًج  د  بحبدل بحذي يشخر ثط بحبتخدبي
تخدم بهجربت بألنشط  بحريجلي    ل دراس بحترثي  بحريجلي  ر  بحبتجل بحبدرو  ، اثجحتجح  
واا يعان ت  ير بحاوجئط بيحعتراني  أرلل  ندبج يوهم بحبتخدم ثن وط ر   بدي  بحتخدم ، ايتخل 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    4  (   (  الثانيالجزء  م(   ) 6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

ر بحخدب  بحبنظم بن بحاوجئط برعز  ثرة حط ات تح حط آرجفًج تيدة بن بحبخرر  اتوج د   دى بحت عي
 ( 00: 19ازيجدة دبرخيتط ن ا ببجرو  بحنشجط بح رع )

بح  أن تعناحاتيج بحاوجئط بحبتخددة تختثر بن أ م  م(4192محمد دسوقي )ايشير 
بقابجت بحابفت بيرتربل  ابحذي أصثح  ا ر   د ذبتط لبن  نجصر بحاوجئط بحبتخددة عخجحم 

  ل بوت دبم بحخنجصر بحبتخددة بحت ج دي  بحب تد    برتربل  يوت دم ر  بحتخديم ابحتدري  بن
 يث عجن بن أبيز بوت د جتط ثرنجبا بح يج  بألاحى بحذى بنتشر بؤ رب ابحبختبد  دى بحتخجبل بت 
بحاوجئط بحبتخددة اتدباحهج،  يث ظهر بن   حط بحقدربت بحصاتي  بحخجحي  ابيوت دبم بحوهل 

دردش  اأيلج  رض بتبا   بتنا   بن ب تاى بحاوجئط حداوجئط بن  يث بحتربول بح اري ابح
 ثر بينترنت ثبج ر  ذحك ص  جت بحاي ، ابألر م ابحصار ابحا جئق ابحنصاص ابحصات 

 ( 1:  18ابحت ج ل بخهج . )

اتخد بحبهجربت بألوجوي   نصربً رئيويجً ا جبجً ي يبعن بيوتغنج   نط ر  تبيت بألحخج  
تقجن  ذ  بحبهجربت بن ابهجربت عرة ب بحريجلي ، حيد تخد بحخباد بح قري ثجحنوث  حهذ  بحدخث  اب 

بحخاببل بحبهب  ابحلراري  بحت  تؤدي إحى برت جع بحبوتاى بح ن  ابحتبجح  حألدب  ابحبهجرة 
بحريجلي  ص   بن ص جت بحتهجز بحخصث  ابحت  يوتطيت بح    بن   حهج أدب   رعجت 

وثيل بحاصال إحى بحهدا بحبربد ت قيقط. ابهجربت عرة بحيد بن  بهجري  تديدة اثور   اثوهاح  ر 
ابحت  تشبل تبيت  بحبهجربت بحصخث  بحت  ت تجج ح ترة طايد  بن بحتدري  ر  وثيل تطاير ج

بح رعجت بحدرج ي  ابحهتابي  ابهجربت  جرس بحبربى بحهجدر  ابيفتصجدي  بحت  يؤديهج بح ريق 
 . ة بحت  تتطدثهج حخث  عرة بحيد حداصال إحى نتجئا تيدةثشعل فجنان  ر  بحبابفا بحبتخدد

(17  :06-09) 
نا   أن بحتخديبي  بحخبدي   دى بحقجئبين بن تخل بحريجل  بحبتجل ر  بح جصل بحتطار ب 
 إحى ا دبي  تيدة ثصارة بحبخدابجت إيصجل   حهج بن يبعن بحت  ابألوجحي  بحطرق يوت دباب
 بحاصال أتل بن ، بحبهجرة أا بح خجحي  بت يت ئم بحذي ألب لب بألودا  ابوت دبم.  بحبتخدبين
 بحبهجربت تخدم طربئق بغد  ر ن احذب.  ببعن بوتاى أرلل ات قيق.  بألبجن ثر إحى ثجحبتخدبين
 بحتخديبي  حدا دبت بحبتخدبين عل ي لت إذ. بح ردي  بح راق تجن  ثجح وثجن ت  ذ ي بألوجوي 
 ثرزت  نج ابن. ابألدب  بحتخدم فجثدي  ر  بح راق ظهار إحى يؤدي ببج ن وهج ابحتعربربت ن وهج
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  دى ثجي تبجد بألوجوي  بحبهجربت إتقجن ررص حدبتخدم تيحي أودا  ابوت دبم إيتجد إحى بح جت 
 بخرر  ثقصد تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى بوت دبم رعرة تج ت  نج ابن. ابحثدني  بح ردي  فدربتهم
تقجنهج بحهتابي  بحبهجربت ثخض  خدمت تطاير ر  إبعجنيتط  ثهج ابي ت جظ بحبهجري بألدب  ات وين اب 

 .بحيد عرة حخث  ر 

ابن   ل  ثرة بحثج  ين رى بتجل تخديم عرة بحيد ي ظ ندرة بيث جث ابحدربوجت بحت  
ت تعناحاتيج بحابف إد جل بحثج ث رأى حذببوت دبت بحابفت بيرتربل  ر  تخديم بهجربت عرة بحيد  

 ر  رج ديتط بدى  دى حدتخرا بحيد ثعرةبحهتابي   بحبهجربت حثخض تخدم تطاير ر  بألرتربلى
 . ابي ت جظ بحتخدم بوتاى تطاير

 : أىمية البحث
       :األىمية العممية 

تخدم ثخض  د     د  ت  ير بوت دبم تعناحاتيج بحابفت بيرتربل بحث ث ب جاح  حدتخرا -1
 .يل بحبخرر  حعرة بحيد حط   بح رف  بح جني  ترثي  ريجلي  بحبهجربت بحهتابي  ابحت ص

 ابحت بيذ بحبخدبينترتت بأل بي  بحخدبي  حهذب بحث ث ر  ب رب  بحنج ي  بحبخرري  ابحخدبي  حدي  -0
ثص ط  جبط ثبخرر  بوجحي  اطرق تديدة توت دم ر  تخديم بحبهجربت  بحتدريسابحخجبدين ر  بتجل 

 . بحهتابي  ر  عرة بحيد 
 : األىمية التطبيقية

 .حط   بح رف  بح جني  ترثي  ريجلي  حبهجرت عرة بحيد ىررت بوتاي بحت صيل بحبخرر  ابحبهجر  -1
  : ىدف البحث

 :ييدف البحث إلى التعرف عمى 

تخدم عرة بحيد حط   عدي  بحترثي  بحريجلي  تجبخ  ت  ير أوت دبم تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى  دى 
 بيز ر

 حثفروض الب : 
 بحتتريثي  بحث ث حخين  ابحثخدى بحقثدى بحقيجوين بتاوطى ثين إ صجئيجً  دبح  رراق تاتد -1
 بحقيجس  حصجحح بحث ث فيد بحث ث فيد بحبخررى بحت صيل ا بحبهجري  بي تثجربت نتجئا رى

 ."بحثخدى
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 ابحلجثط  بحتتريثي  بحث ث حخينتى بحثخديين بحقيجوين بتاوطى ثين  إ صجئيجً  رراق تاتد -0
 حخين  بحثخدى بحقيجس حصجحح بحث ث فيد بحبخررى بحت صيل ا بحبهجري  بي تثجربت نتجئا رى

 ".بحتتريثي  بحث ث
 : مصطمحات البحث

  الواقع االفتراضي :

ترتثط ثهج بح ابس بح  ث : بحرؤي  ابحوبت ابحدبس اذحك ثجوت دبم  ثجنارببيط ا  راض 
بحبخدابجت ، بحصار ، بحروام    ي  بإلثخجد  بحيدين ر  بحت ج ل بت بحعبثياتر   ل  رض

 (  125:6) 2 بح قيق بحابفت  يشثطابحصات ابح رع  حتشعل ابفخج برتربليج 

 التحصيل المعرفي :

 ا ذحك بحبتجل بحذي يتخدق ثتذعر بحبخرر  ارهبهج عبج يبتد حتنبي  بحقدربت ابحبهجربت 
ن بحتذعر إح  بح هم، ابحتطثيق ابحت ديل ايقوم  ذب بحبتجل إح  وت بوتايجت تتدرج ب  بحخقدي

 (  58:  02ابحترعي ،  م بحتقايم .) 

 : الدراسات السابقة

: تدريس بحخدام ث ودا   ل بحبشع ت ) بحنظري  ابحتطثيق(  ابراىيم بن احمد مسمم الحارثي -1
 م.0222،بحريجض ، بعتث  بحشقري،  0،ط

  برتربلي  ذعي  ذبت لابثط بخرري  بتغيرة ب ر بوت دبم ثيئ  تخديبي أحمد راغب محمد : ـــ4 
 دى تنبي  بحت عير بيثتعجرى حدى دبروى تعناحاتيج بحتخديم "روجح  دعتارب  فوم تعناحاتيج بحتخديم ، 

 م0222بخهد بحدربوجت بحترثاي  ، تجبخ  بحقج رة، 
خدام الواقع " تأثير أستاعجن  نابنهج ( 3( )م4191)  أحمد سعد السيد محمد حالوهدددد دربو  3

ابن  األأفتراضى عمى تعمم بعض ميارات كرة القدم لتالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسى "،
ب م ب دبرهج ثنج  ثرنجبا تخديبى ث وت دبم تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى ابخرر  ت  ير   دى بحت صيل 

بحبنها بحتتريث  اثد   دد برربد بحبهجرى ابحبخررى حت بيذ بحبر د  بأل دبدي  افد بوت دم بحثج ث 
 أن ( طجح  بتبا   لجثط  اعجنت ب م بحنتجئا02( طجح  بتبا   تتريثيط ) 02بحخين  )

تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى حهج ت  ير أع ر رج دي  اأيتجثي   دى بحتخدم بحبهجرا ابحت صيل بحبخررى 
 حثخض بهجربت عرة بحقدم فيد بحث ث.
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" تأثير أستخدام  اعجن  نابنهج ( 91( )م4191)  زين العابدين عمى محمد أحمددددد دربو  4
تكنولوجيا الواقع األأفتراضى عمى مخرجات التعمم فى رياضة السباحة لذوى اإلحتياجات الخاصو 

ابن ب م ب دبرهج بحتخرا  دى ت  ير أوت دبم  تعناحاتيج بحابفت بألأرتربلى  بمحافظة الشرقية "،
ى ريجل  بحوثج   حذاى بإل تيجتجت بح جصط ثب جرظ  بحشرفي  افد بوت دم  دى ب رتجت بحتخدم ر

( بخجق  قديج اعجنت ب م بحنتجئا ت اق 10بحثج ث بحبنها بحتتريث  اثد   دد برربد بحخين  )
بحبتبا ط بحتتريثي  بحتى أوت دبت بحثرنجبا بحتخديبى بحبقترح ث وت دبم تعناحاتيج بحابفت 

  بحلجثط  بحتى أوت دبت بألودا  بحتقديدى رى بحبوتاى بحبهجرى بألأرتربلى  دى بحبتبا 
ببجيدل  دى بدى رج دي  تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى ات  يرة بإليتجثى  دى تخدم وثج ط بحز ا 

  دى بحثطن ابحز ا  دى بحظهر.
 إجراءات البحث 

 أواًل: منيج البحث : 

بحتتريثدددد  حبتبددددا تين إ دددددب بج  بحبددددنها بحتتريثدددد  ثاوددددت دبم بحتصددددبيم ينإوددددت دم بحثددددج  
 بحثخدي( اذحك حبنجوثت  حطثيخ   ذب بحث ث. –تتريثي  ابأل رى لجثط  ثاوت دبم بحقيجس )بحقثد  

  :مجتمع وعينة البحثثانيًا : 

ط    بح رف  بح جني  ثعدي  بحترثي  بحريجلي  تجبخد  بيز دري يتب ل بتتبت  ذب بحث ث بن 
ط    بح رف  بح جنيد  ثعديد  بحترثيد  بحريجلدي   يق  بحخبدي  بحخشابئي  ين  بحث ث ثجحطر  اتم إ تيجر ،

، اتدددم تقوددديبهم إحددد  بتبدددا تين إ ددددب بج طجحددد ( 42اثدددد  فدددابم  ينددد  بحث دددث )تجبخددد  بيز دددري، 
 (02، عبدددج تدددم بألودددتخجن  )طجحددد ( 02ابأل دددرى لدددجثط  ا ددددد ج )طجحددد  ( 02تتريثيددد  ا ددددد ج )

  بحبخدددجب ت بحخدبيددد  حا تثدددجربت بحبودددت دب  رددد  بحث دددث عخينددد  إودددتط  ي ، اذحدددك ح ودددج طجحددد 
 ابإل تثجر بحبخررى.

 (9جدول )

 توصيف العينة

 العينة الكلية
 العينة االستطالعية العينة االساسية

 الوجوىعة الضابطة الوجوىعة التجريبية 
01 41 41 31 
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 :أسباب إختيار عينة البحث 

 ثتدريس بحخين  رى بحعدي ينقام بحثج  ي  . 
  ج رى بحعدي وهاح  بحتابصل بت بحخين  ثوث  تابتد. 
 .وهاح  إ لج هم حبقتليجت بحلثط بحتتريثى حتابتد م رى ن س بحخبر بحزبنى اعذحك بحبوتاى 
 .تابرر بألدابت ابألتهزة بحبوت دب  رى بحث ث 
 :تجانس العينة 

بحبتبا دددد   – ثدددداترب  بحتتددددجنس ألرددددربد  يندددد  بحث ددددث  بحبتبا دددد  بحتتريثيدددد  ينفددددجم بحثددددج  
ثاوددددت دبم بخجبددددل بإلحتدددداب  ردددد   طجحدددد ( 62ابحخيندددد  بيوددددتط  ي غ ابحثددددجح   دددددد م ) -بحلددددجثط 

إ تثددجر -  بإل تثددجربت بحبهجريدد –بإل تثددجربت بحثدنيدد   –بحخبددر بحزبندد   –بحددازن  –بتغيددربت )بحطددال
بحخبر  –بحازن  –( يالح تتجنس  ين  بحث ث ر  بتغيربت )بحطال1بحت صيل بحبخرر ( اتدال )

 إ تثجر بحت صيل بحبخرر ( .           -بإل تثجربت بحثدني   –بحزبن  

 (9جدول )
  ( في بعض المتغيرات الجسميةواالستطالعية تجانس عينة البحث )التجريبية، الضابطة

 العمر الزمنى( وبعض القدرات البدنية قيد البحث )الطول، الوزن،
 (01)ن=  

وحدة  اإلختببراث المتغيراث

االنحراف  الوسيط المتوسط قيبسال

 المعيبرى
معبمل 

 االلتواء
 2.90 6.67 185.52 187.45 سم الرستاميتر الطول
 -2.21 4.66 77.22 76.43 كجم الميزان الطبى الوزن

 1.53 2.38 18.28 18.06 سنة حساب السن العمر الزمني
 2.60 5.41 39.22 39.82 درجة الذكاء المصور الذكاء

ت ال
قدرا

ال
نية

بد
 

 2.83 0.80 13.22 13.82 السنتيميتر الوثب العمودى قدرة لمرجمين
 2.25 06.13 329.52 311.95 السنتيميتر دفع كرة طبية قدرة لمذراعين

 2.30 0.42 5.22 5.02 الثانية متر من البدء الطائر31عدو  سرعو
 -2.70 2.64 7.37 7.32 الثانية الجرى الزجزاجى رشاقو
 -1.26 1.10 01.74 01.45 الثانية ائر الرقميةالدو  توافق
 2.09 2.68 18.77 18.85 السنتيميتر إختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل  مرونو
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( أن تبيددت فدديم بخدجب ت بيحتدداب  حخيندد  بحث دث بحتتريثيدد  ابحلددجثط  1يتلدح بددن تددال )
قديددد  اثخدددض بحقددددربت رددد  ثخدددض بحبتغيدددربت بحتودددبي )بحطال، بحدددازن ابحخبدددر بحزبندددى ابحقددددربت بحخ

(، ببدددج يخندددى افددداع تبيدددت بحثيجندددجت ت دددت 3بن صدددرت بحقددديم بدددجثين )  يدددثبحثدنيددد ( فيدددد بحث دددث 
 بحبن نى أي تدبح ، ايؤعد  دى تتجنس  ين  بحث ث ععل ر  ثخض بحبتغيربت فيد بحث ث.

 (4جدول )
والتحصيل  ليدميارات كرة ا ( في بعضواالستطالعية تجانس عينتى البحث )التجريبية، الضابطة

 المعرفى
 (01)ن=

وحدة  اإلختببراث المتغيراث

االنحراف  الوسيط المتوسط القيبس

 المعيبرى
معبمل 

 االلتواء

رى
ميا

ال
 

 2.56 1.57 5.52 5.78 عدد ثانية 01التمرير عمى الحائط لمدة 
 -2.00 3.17 30.22 30.42 ثانية سرعة ورشاقة التنطيط

 2.50 1.30 4.22 4.53 درجة دقة التصويب عمى المرمى
 2.34 3.07 12.22 12.60 الدرجة التحصيل المعرفى

( أن تبيت فيم بخجب ت بيحتداب  حخيند  بحث دث بحتتريثيد  ا بحلدجثط  0يتلح بن تدال )
، ببج ( 3بن صرت بحقيم بجثين )  يثابحت صيل بحبخررى فيد بحث ث  عرة بحيدر  ثخض بهجربت 

بحبن نددى أي تدددبح ، ايؤعددد  دددى تتددجنس  يندد  بحث ددث ععددل ردد   يخنددى افدداع تبيددت بحثيجنددجت ت ددت
 فيد بحث ث. ابحت صيل بحبخرر  ثخض بحبتغيربت بحبهجري 

 :تكافؤ عينتى البحث 

أيلددًج ثدداترب  بحتعددجرؤ ثددين بحبتبددا تين )بحتتريثيدد  ابحلددجثط ( رددى لددا   ينعبددج فددجم بحثددج  
 تثددجربت بحثدنيدد ( ابحتدد  فددد تددؤ ر  ددد  بإل  -بحددذعج  –بحخبددر بحزبندد   –بحددازن  –بتغيددربت )بحطددال 
 ( يالح ذحك.3بحث ث اتدال )
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 (3جدول )
 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات الجسمية

 وبعض القدرات البدنية قيد البحث )الطول، الوزن، العمر الزمنى(
 (41= 4= ن 9)ن

وحدة  المتغيراث

 القيبس
المجموعت 

 جريبيتالت
المجموعت 

الفرق بين  الضببطت

 المتوسطين
قيمت 

 )ث(
 ع س/ ع س/

 1.10 0.42 7.12 187.55 6.45 189.95 الرستاميتر الطول
 -1.71 -0.42 4.96 77.25 3.86 74.65 كجم الوزن

 -2.30 -2.24 2.40 18.31 2.39 18.07 بالسنة العمر الزمني
 2.95 1.55 5.39 39.35 4.88 42.92 درجة الذكاء

نية
لبد

ت ا
قدرا

اال
 

 -2.90 -2.65 0.16 13.52 0.30 10.85 السنتيميتر الوثب العمودى
 2.43 3.62 04.64 311.62 08.05 315.02 السنتيميتر دفع كرة طبية

 -2.46 -2.35 0.61 5.05 0.13 4.92 السنتيميتر إختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل 
 2.10 2.20 2.50 7.30 2.55 7.34 يةالثان متر من البدء الطائر31عدو 

 -1.21 -2.30 2.95 01.65 1.24 01.33 الثانية الجرى الزجزاجى
 2.46 2.12 2.77 18.76 2.57 18.86 الثانية الدوائر الرقمية

 4.14( = 1.11( ومستوي معنوية )33قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
ث  بفددل بددن فيبدد  )ت( بحتداحيدد ، ببددج ( أن تبيددت  فدديم )ت( بحب وددا 3يتلددح بددن تدددال )

يدددددل  دددددى  دددددم اتدددداد رددددراق دبحدددد  إ صددددجئيًج ثددددين بحبتبددددا تين بحتتريثيدددد  ابحلددددجثط  ردددد  ثخددددض 
)بحطال، بحازن، بحخبر بحزبنى اثخض بحقدربت بحثدني ( فيدد بحث دث، اببدج يشدير  بحبتغيربت بحتوبي 

 إح  تعجرؤ بحبتبا تين. 
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 (2جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في بعضداللة الفروق بين 

 الميارات الحركية والتحصيل المعرفى
 (41= 4= ن 9)ن

وحدة  المتغيراث

 القيبس
المجموعت 

 التجريبيت
المجموعت 

الفرق بين  الضببطت

 المتوسطين
قيمت 

 )ث(
 ع س/ ع س/

رى
ميا

ال
 

 -1.45 -2.55 1.05 5.75 1.15 5.02 عدد ثانية 01التمرير عمى الحائط لمدة 
 -2.71 -2.72 3.77 30.92 0.31 30.02 ثانية سرعة ورشاقة التنطيط

 -2.16 -2.25 1.27 4.05 2.89 4.02 درجة دقة التصويب عمى المرمى
 -2.00 -2.02 0.81 12.35 0.98 12.15 الدرجة التحصيل المعرفى

 4.14( = 1.11( ومستوي معنوية )33قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
أن تبيددت  فدديم )ت( بحب ودداث  أفددل بددن فيبدد  )ت( بحتداحيدد ، ببددج  (4) يتلددح بددن تدددال

يدل  دى  دم اتاد رراق إ صجئي  دبح  بخنايدج ثدين بحبتبدا تين بحتتريثيد  ابحلدجثط  رد  ثخدض 
 ابحت صيل بحبخررى، ببج يشير إح  تعجرؤ بحبتبا تين.  بحبهجربت بيوجوي 

  :توسائل وأدوات جمع البياناثالثا : 

 :إستمارات تسجيل البيانات وذلك لقياسات 

 بحون( -بحازن-إوتبجربت توتيل ثيجنجت )بحطال 
   إوتبجربت حتوتيل نتجئا بإل تثجربت بحثدني 
 إوتبجر  حتوتيل نتجئا بي تثجربت بحبهجري   . 
 :)االختبار الخاص بالقدرات العقمية )أختبار الذكاء المصور 

  (.3) م( مرفق9133أحمد زكى صالح )اختبار الذكاء المصور من إعداد 

افد تم بوت دبم  ذب بي تثجر ألنط بن بي تثجربت غير بحد ظي  اي يختبد  دى إتدجدة بحدغد  
بحخرثيدد  اأنددط يبعددن تطثيقددط  دددى  دددد عثيددر بددن بحطدد   ردد  افددت اب ددد، عبددج أنددط بنجودد  حخيندد  

دفددجئق حاتجثدد   ديددط،  12 تثددجربحث ددث بددن  يددث فيددجس بحقدددربت بحخقديدد  ابوددتاى بحددذعج ، ارتددرة بأل
 افد فجم بحثج ث ثاترب  بي تثجر.  بحنجشئينعبج ي لل أن يتم بي تثجر ر  بحصثجح بحثجعر  دى 
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 :(94مرفق ) صدق االختبار 

تدددم إودددت دبم أ تثدددجر ديحددد  بح دددراق ثدددين بألرثدددجع بأل ددددى ابألرثدددجع بألدندددى إليتدددجد صددددق 
 بن بتتبت بحث ث ابن  جرج بحخين  بألصدي   طجح ( 02بي تثجر اتم تطثيقط  دى  ين  فاببهج )

 :(94مرفق ) ثبات االختبار 

فددجم بحثج ددث ث وددج   ثددجت بي تثددجر ثجوددت دبم طريقدد  تطثيددق بي تثددجر اب  ددجدة تطثيقددط ردد  
تقندددين بخدددجب ت  ثدددجت ب تثدددجر بحدددذعج  اذحدددك ثجودددت دبم بخجبدددل بيرتثدددجط ثدددين نتدددجئا بحقيجودددين رددد  

بن  جرج  يند   طجح ( 02حتطثيق  يث طثق بي تثجر  دى  ين  فاببهج )بحتطثيق بألال اب  جدة ب
 .بحث ث بألوجوي  اتم إ جدة بأل تثجر ث جرق زبن  بدتط أوثا ين 

 اإلختبارات البدنية: 

 دى بحبربتت ابحدربوجت بحوجثق  فجم بحثج ث ثت ديد بي تثجربت ين بن   ل إط ع بحثج  
 (7مرفق ) تى بحث ث.بحثدني  ييتجد تتجنس اتعجرؤ  ين

 بحا   بحخبادى 

  درت عرة طثي 

  إ تثجر  نى بحتذع أبجبًج أو ل 

  بتر بن بحثد  بحطجئر32 دا 

 بحترى بحزتزبتى 

  بحدابئر بحرفبي 

 افاا  دى بشط بحقدم 

نظرب حبج يتلبنط بألدب  عرة بحيد عجن حزببج أن تتابرر بحخديد بن بحقدربت بحثدني  بحت  حهج 
بجرو  تدك بحريجل  افد تم فيجس بي تثجربت بحثدني  ثخدة برب ل بن بوتط ع رأى أ بي  ر  ب

 بح ثرب  عجحتجح : 
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ثجألوتخجن  ثآرب  بح ثرب  ر  بتجل عرة بحيد ابحتدري  اطرق بحتدريس ا دد م  ينفجم بحثج  
ديد  ن طريق بحبقجثد  بحش صي  ابن   ل أوتبجرة إوتط ع رأى، حت ( 9مرفق ) (  ثرب 12)

أ م بحص جت بحثدني  بحت  تتنجو  بت بحبر د  بحوني  ابحبتلبن  أيلج بأل تثجربت بحت  تقيس  ذ  
 (1جدول )                          بحص جت.     

 النسبة المئوية واألىمية النسبية لكل صفة من الصفات البدنية 
 آلراء الخبراء واىم االختبارات التي تقيسيا وفقا

 (91)ن=
 م الصفبث البدنيت أنسب االختببراث سبت المئويتالن

 9 المرونـــــــة ثنى الجذع من الوقوف 122%
 اختبار ثنى الجذع أماما من الجموس الطويل -
 4 الرشاقـــــــة اختبار بارو لمرشاقة 02%
 اختبار الجري الزجزاجي بين العالمات 82%
 اختبار الجري المكوكي -
 نبطاح المائل من الوقوفاختبار اال  -
 3 السرعــــــة متر من الوضع الطائر31الجرى  82%
 ثوانى  91الجري في المكان  02%
 متر من البداية المنخفضة 11الجرى  -
 2 التوافـــــق اختبار نط الحبل 02%
 اختبار الدوائر الرقمية 82%
 5 ـــــــوةالقــ انبطاح مائل ثنى الذراعين )لمذراعين( 02%
 دفع كرة طبية )لمذراعين( 82%
 الوثب العريض )لمرجمين( -
 الوثب العمودى )لمرجمين( 122%

( بحص جت بحثدني  اعذب أنو  بي تثجربت بحت  تقيوهج ابحت   صدت 5يتلح بن بحتدال )
 %.  122 دى بابرق  بح ثرب  ثنوث  
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 (93مرفق )تخدمة فى البحث:المعامالت العمميو لإلختبارات البدنية المس 

  :(93مرفق ) صدق اإلختبارات البدنية 

ديح  بح راق ثين بألرثجع بأل دى ابألرثجع بألدنى إليتجد صدق بإل تثجر اتم تطثيقط  دى 
 .بن بتتبت بحث ث ابن  جرج بحخين  بألصدي   طجح ( 02 ين  فاببهج )

 :(93مرفق ) ثبات اإلختبارات البدنية 

 وج   ثجت بأل تثجر ثاوت دبم طريق  تطثيق بأل تثجر اب  جدة تطثيقط ر  ث ينفجم بحثج   
تقنين بخجب ت  ثجت بإل تثجربت بحثدني  اذحك ثجوت دبم بخجبل بيرتثجط ثين نتجئا بحقيجوين ر  

بن  جرج  ين   طجح ( 02بحتطثيق بألال اب  جدة بحتطثيق  يث طثق بي تثجر  دى  ين  فاببهج )
 .تم إ جدة بي تثجر ث جرق زبن  بدتط أوثا ين بحث ث بألوجوي  ا 

 :(0مرفق) اإلختبارات الميارية 

تم ت ديد بحبهجربت بألوجوي  رى عرة بحيد ثنج   دى بنها بحترثي  بحريجلي  ابحبهجربت 
بحبقررة  دى ط   بح رف  بح جني  ثعدي  بحترثي  بحريجلي  تجبخ  بيز ري ، اثنج   دى ذحك فجم 

ح برتخى حتبيت بي تثجربت بحتى تقيس  ذ  بحبهجربت  م فجم ثخد ذحك ثالخهج بحثج ث ثخبل بو
رى بوتبجرة ا رلهج  دى بحوجدة بح ثرب  حت ديد أ م  ذ  بي تثجربت ابحتى تقيس  ذ  بحبهجربت 

 -اذحك حدافاا  دى بوتاى بألدب  بحبهجرى افد أو ر ذحك  ن بإل تثجربت بحتجحي :

  جني . 62حبدة  بحتبرير  دى بح جئطإ تثجر  -

 ور   ارشجف  بحتنطيط.إ تثجر  -

 دف  بحتصاي   دى بحبربى. إ تثجر  -

  (92مرفق )المستخدمة فى البحث: لالختبارات المياريةالمعامالت العمميو 

 :(92مرفق ) صدق اإلختبارات الميارية 

 دى  ديح  بح راق ثين بألرثجع بأل دى ابألرثجع بألدنى إليتجد صدق بي تثجر اتم تطثيقط
 .بن بتتبت بحث ث ابن  جرج بحخين  بألصدي   طجح ( 02 ين  فاببهج )
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 :(92مرفق ) ثبات اإلختبارات الميارية 

ث وج   ثجت بي تثجر ثجوت دبم طريق  تطثيق بي تثجر اب  جدة تطثيقط ر   ينفجم بحثج  
يرتثجط ثين نتجئا فيد بحث ث اذحك ثجوت دبم بخجبل ب تقنين بخجب ت  ثجت بي تثجربت بحبهجري 

 طجح ( 02بحقيجوين ر  بحتطثيق بألال اب  جدة بحتطثيق  يث طثق بي تثجر  دى  ين  فاببهج )
 .بن  جرج  ين  بحث ث بألوجوي  اتم إ جدة بي تثجر ث جرق زبن  بدتط أوثا ين 

 من إعداد الباحث(  إختبار التحصيل المعرفى( 

 -فجنانى  –بحيد إشتبل  دى ب جار) بهجرىثثنج  إ تثجر بخررى رى عرة  ينفجم بحثج  
 (.1) مرفقتجري ى( 

 :إعداد تخطيط لمحتوى اإلختبار 

 بحط  بن   ل ت ديل بحب تاى حدبجدة بحخدبي  حريجل  عرة بحيد بحتى تم  رلهج  دى 
 ين  بحث ث ، ارى لا  أ دبا بإل تثجر تم إ دبد بإل تثجر ثخد بحرتاع حدبربتت بحخدبي  حت ديد 

 جد بحرئيوي  بحتى يتلبنهج بحثرنجبا بحتخديبى حتخدم ثخض بهجربت بحعرة بحيد .بألثخ

 :تحديد المادة العممية 

تم ت ديد بحبجدة بحخدبي  بحتى إشتبل  ديهج بإل تثجر بن ثنج   دى ت ديد بأل دبا رى 
 بحب ار بحقجنانى(. –بحب ار بحبهجرى  –  ث ب جار رِئيو   ى )بحب ار بحتجري ى

 لمئوية ألراء السادة الخبراء حول تحديد أىم المحاور لإلختبار المعرفي:النسبة ا 

 (0جدول )
 النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء حول تحديد أىم المحاور لإلختبار المعرفي

 النسبت المئويت بورـــــــــــالمح م
 %122 المحور التاريخي 1
 %122 المحور المياري 0
 %122 المحور القانوني 3

% حتبيت 122( أن بحنوث  بحبئاي  ألرب  بحوجدة بح ثرب  ثدغت 6يتلح بن تدال )
 بحب جار اثذحك تاصل بحثج ث إحى   ث ب جار رئيوي  تتنجو  بت  دا بي تثجر.
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 :صياغة مفردات االختبار 

 دى نا ين بن بألوئد  حصيجغ   ثجربت بإل تثجر بحبخرر  ا ى  ينافت إ تيجر بحثج  
(      أ تبجيت ا ثجربت صح ا ط  ارا   ر  أوئد  بإل تثجر  3 تيجر بن بتخدد )أوئد  بإل

، بحبالا ي ، فيجس أ دبا ب تاي بهجربت بحثرنجبا(، فجم بحنجشئين)بحشبال، بنجوثتهج حبوتاي 
بحثج ث ثخد ذحك ثا دبد بحصارة بألاحي  حا تثجر حقيجس بوتاي بحت صيل بحبخرر  حثخض بهجربت 

اتم  رض  ذ   (1مرفق )(  ثجرة 45يث أشتبل بإل تثجر ر  صارتط بألاحي   د  )عرة بحيد  
بحصارة  دى بحوجدة بح ثرب  ثخد إ دبد ج اذحك حاط ع  د  بحخثجربت بح جص  ثعل ب ار  دى 

  دة ابحتاتيط ثجحتخديل بحبطدا  واب  ثجح ذا أا بإللجر  أا بحتخديل.

 (91:مرفق )صدق المحتوى لمعبارات 

ح وج  بخجبل بحصدق حا تثجر بحبخررى ثايتجد صدق بحب عبين اذحك  ينحثج  فجم ب
  .ث وج  بحنوث  بحبئاي  ألرب  بح ثرب  حخثجربت بحبقيجس 

 :(90مرفق ) معامل السيولة والصعوبة 

 = بخجبل بحوهاح 
 (ص) دد بإلتجثجت بحص ي   حدوؤبل )بحب ردة(   

 (ص+خ) جطئ     دد بإلتجثجت بحص ي   +  دد بإلتجثجت بح
  يث ص = بإلتجثجت بحص ي   ، خ = بإلتجثجت بح جطئ 

والعالقة بين السيولة والصعوبة عالقة عكسية مباشرة ، بمعني أن مجموعيم يساوي 
 الواحد الصحيح أي أن:

 بخجبل بحوهاح  -1بخجبل بحصخاث  بخجبل، بحصخاث  =  -1=  بخجبل بحوهاح  
 بخجبل بحصخاث .× بحوهاح  بخجبل بحتبيز)بحتثجين( = بخجبل 

( يالح بخجب ت بحوهاح  ابحصخاث  ابحتبييز حب ردبت بي تثجر 16رفم ) ابحبررق
 بحبخرر .
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  :تحديد الزمن الالزم لالختبار 

 تم تحديده من خالل المعادلة التالية:

 بحزبن بح زم حأل تثجر=
  طجح+ بحزبن بحذي بوتغرفط أ ر  طجح بحزبن بحذي بوتغرفط أال 

0 
 دفيق   32اثذحك أبعن ت ديد زبن بي تثجر اعجن 

32  +42 
 ق 35=

0 
 (97مرفق ) المعرفى: رصدق اإلختبا 

ديح  بح راق ثين بألرثجع بأل دى ابألرثجع بألدنى إليتجد صدق بي تثجر اتم تطثيقط  دى 
 .بن بتتبت بحث ث ابن  جرج بحخين  بألصدي   طجح ( 02 ين  فاببهج )

 (97: مرفق )ختبار المعرفىثبات اإل 

ث وج   ثجت بي تثجر ثجوت دبم طريق  تطثيق بي تثجر اب  جدة تطثيقط ر   ينفجم بحثج  
تقنين بخجب ت  ثجت بي تثجربت بحبهجري  اذحك ثجوت دبم بخجبل بيرتثجط ثين نتجئا بحقيجوين ر  

بن  جرج  ين   طجح ( 02بألال اب  جدة بحتطثيق  يث طثق بي تثجر  دى  ين  فاببهج )بحتطثيق 
 .بحث ث بألوجوي  اتم إ جدة بي تثجر ث جرق زبن  بدتط أوثا ين 

 :أدوات واألجيزة المستخدمة فى البحث 

 .بيزبن طثى 

 أفبجع 

 وج   إيقجا 

 )شريط حقيجس بحبوجرط)ثجألبتجر 

 جحونتيبتر(بوطرة بدرت  حقيجس بحبران )ث 

  جئط أبدس  

 شريط يصق 
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 طثجشير 
  :الدراسات اإلستطالعيةرابعًا 

 الدراسة اإلستطالعية األولى 

  بالتعمم االفتراضي:الدراسة اإلستطالعية الخاصة 

بح   ج  بحبابرق يام  ثربتي افد تم تتري  بحثرنجبا فثل بحتطثيق اثخد بإلنتهج  بن إ دبد 
بن  ين  بحدربو  بإلوتط  ي  ثهدا بحت عد  طجح ( 02)  دى بحثربتي تم  رض  م10/0/0219

عتشجا أى أ طج  حتخديدهج ابحتخرا  دى بحصخاثجت بحثربتي  بن  دا  بن أى أ طج  إب ئي  اب 
  ن بحصخاثجت بحتى ابتهتهج. طجح بن   ل وؤبل عل  بحط  بحتى تابتط 

 :)الدراسة اإلستطالعية الثانية)الصدق والثبات 

 دى  ينط م 14/0/0219بح بيس بحبابرق  بو  بإلوتط  ي  بح جني  يامتم إترب  بحدر 
بن بتتبت بحث ث ا جرج بحخين  بيوجوي  اذحك ح وج  صدق بإل تثجربت  طجح 02فاببهج 

 7بحبهجري  ابحثدني ، عبج تم  وج  بح ثجت  ن طريق تطثيق بإل تثجر اب  جدة تطثيق  ث جرق زبنى 
 .أيجم

 ثالثة:الدراسة اإلستطالعية ال 

 دى  ين  بن م 18/0/0219بي نين بحبابرق تم إترب  بحدربو  بإلوتط  ي  بح جح   يام 
حريجل  عرة بحيد حدت عد بن بدى صخاث  اوهاح  بإل تثجر احديهم  ثرة بن بحببجروين  طجح 02

 بحبخررى اأو رت بحدربو   ن ص  ي  بإل تثجر بحبخررى حدتطثيق  دى بحخينط بألوجوي .

  ً(99) مرفق :البرنامج التعميمى: خامسا 

( ا دبت تخديبي  رى بألوثاع أى أشتبل 0بوجثيت  ثابفت ) (8تم تطثيق بحثرنجبا )
 ( ا دة تخديبي  .16) بحثرنجبا  دى

 :أىداف البرنامج 

 :اليدف العام لمبرنامج 

تج ير ثرنجبا تخديبى ثجوت دبم بحابفت بيرتربلى  دى بوتاى بحت صيل بحبخررى ابألدب  
 بحبهجرى حط   بح رف  بح جني  ثعدي  بحترثي  بحريجلي  تجبخ  بيز ر .
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 :األىداف السموكية 

 :أىداف معرفية 
بحبخدابجت بن ب ج يم ا قجئق افابنين حدخث  عرة بحيد ابحب تاى بحبهجرى  طجح إعوج  

 حدبهجربت ثجإللجر  بحى ثخض بابد بحقجنان.

 :ىدف ميارى 
   رى عرة بحيد بحث ث ثصارة ص ي  .بحبهجربت بح رعي بحط  إعوج  

 :أىداف وجدانية 
 رى بحتخدم. بحثربتي أن ي   بحبتخدم إوت دبم 

 :أغراض البرنامج 

  .  برب جة بح راق بح ردي  ثين بحط 
 .أن يتنجو  بحثرنجبا بت بحهدا بحبالاع 
 .أن يرب ى تارير بإلبعجنجت بحبتج   حتن يذ بحثرنجبا 
 حتدرج بن بحوهل إحى بحصخ  ابن بحثويط إحى بحبرع .أن يرب ى رى بحثرنجبا بثدأ ب 
  بحط  أن يخبل بحثرنجبا  دى إشثجع رغثجت. 
  حدط  أن يرب   بحثرنجبا  جبل بحتشايق ابإل جرة. 
 :(93مرفق ) الخطة الزمنية لتطبيق البرنامج 

أوجثيت ثابفت ا دتين تخديبيتين  (8)ثا دبد بحثرنجبا ث يث يشتبل  دى  ينفجم بحثج  
  .( ا دة تخديبي  16أوثا يج أى )

  :الدراسة األساسيةسادسًا : 

 :القياسات القبمية 

 –ثاترب  بحقيجوجت بحقثدي  حبتبا تى بحث ث رى بتغيربت )بحت صيل بحبخررى ينفجم بحثج  
 م .0/0219/ 02بيرثخج  بحبابرق فيد بحث ث( يام  بهجربت عرة بحيد
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 :تنفيذ التجربة األساسية 
دبحتان بحبد م ثتطثيق بحثرنجبا بحتخديبى  دى بتبا تى بحث ث ثاوت دبم  ينفجم بحثج  

بي د بحبابرق حدخين  بحتتريثي  اثجإلودا  بحتقديدى حدخين  بحلجثط  رى بح ترة بن يام 
 م .18/4/0219بح بيس إحى يام م 04/0/0209
 :القياسات البعدية 

( أوجثيت فجم بحثج ث 8تى ثدغت )ثخد بإلنتهج  بن بحبدة بحبقررة حدتترث  بألوجوي  ابح
بي د بحبابرق ثاترب  بحقيجوجت بحثخدي  حبتبا تى بحث ث بحتتريثي  ابحلجثط  بن يام 

بحثج ث أن تتم بحقيجوجت بحثخدي  ت ت ن س بحظراا بحتى تبت ريهج   عبج رب م 01/4/0219
 بحقيجوجت بحقثدي .

  :المعالجات اإلحصائيةسابعًا : 
     بحبتاوط بح وجثى                                          بخجبل بحوهاح 
         بإلن ربا بحبخيجرى   بخجبل بحصخاث 
 بحاويط   بخجبل بحتبييز 
                بخجبل بإلحتاب  بخجبل إرتثجط ثيروان 
 بحنوث  بحبئاي  حدت ون  
 )إ تثجر )ت  
  عرض ومناقشة النتائج 
  : عرض نتائج البحث:أواًل 

 (7) جدول
 داللة الفروق ونسب التحسن بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية 

 في بعض ميارات كرة اليد والتحصيل المعرفى لمطالب )بنين(
 (41)ن =

وحدة  المتغيــــراث

 القيبس
الفرق بين  القيبس البعدى القيبس القبلي

 المتوسطين
قيمت 

 )ث(
نسب 

 ع س/ ع س/ التحسن

مي
ال

رى
ا

 

 -97.10 -17.72 -5.25 1.20 12.05 1.15 5.02 عدد ثانية 01التمرير عمى الحائط لمدة 
 17.04 9.45 5.55 1.79 06.65 0.31 30.02 ثانية سرعة ورشاقة التنطيط

 -53.57 -11.25 -0.05 2.69 6.45 2.89 4.02 درجة دقة التصويب عمى المرمى
 181.77 -09.87 -18.45 1.19 08.62 0.98 12.15 الدرجة التحصيل المعرفى

 4.11( = 1.11( ومستوي معنوية )91قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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ثدين بتاودط   2.25( اتاد ردراق دبحد  إ صدجئيج  ندد بودتاى 7يتلح بن بحتدال رفم )
رددد  ثخدددض بهدددجربت عدددرة بحيدددد ابحت صددديل بحبخرردددى  بحقيجودددين بحقثدددد  ابحثخددددي حدبتبا ددد  بحتتريثيددد  

 يددث تددج ت فيبدد  "ت" بحب ودداث  بعثددر بددن فيبدد  "ت" بحتداحيدد  ، حصددجحح بحقيددجس بحثخدددي طدد   
حدبتبا   بحتتريث  ،عبج تج ت نوث  بحتغير ثدين بحقيجودين بحقثددى ابحثخددى حدبتبا د  بحتتريثيد  فدد 

( ببدددج يشدددير إحدددى اتددداد ت ودددن بخنددداى حددددى بحخينددد  بحتتريثيددد  فيدددد 181.77 -17.04تربا دددت )
 بحث ث.

 (3جدول )
 داللة الفروق بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة 

 في بعض ميارات كرة اليد والتحصيل المعرفى  لمطالب )بنين(
 (41)ن =  

وحدة  المتغيراث

 القيبس
الفرق بين  القيبس البعدى القيبس القبلي

 المتوسطين
قيمت 

 )ث(
نسب 

 ع س/ ع س/ التحسن

رى
ميا

ال
 

ــــى ال  01حــــائط لمــــدة التمريــــر عم
 ثانية

 عدد
5.75 1.05 7.95 1.03 0.02- 6.38- 

38.06- 

 12.94 7.45 3.62 0.98 09.32 3.77 30.92 ثانية سرعة ورشاقة التنطيط
 -32.59 -4.22 -1.32 1.25 5.55 1.27 4.05 درجة دقة التصويب عمى المرمى

 -126.08 -15.30 -11.22 0.64 01.35 0.81 12.35 الدرجة التحصيل المعرفى

 4.11( = 1.11( ومستوي معنوية )91قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
ثدين بتاودط   2.25( اتاد ردراق دبحد  إ صدجئيج  ندد بودتاى 8يتلح بن بحتدال رفم )

بحقيجودددين بحقثدددد  ابحثخددددي حدبتبا ددد  بحلدددجثط  رددد  ثخدددض بهدددجربت عدددرة بحيدددد ابحت صددديل بحبخرردددى  
ودداث  بعثددر بددن فيبدد  "ت" بحتداحيدد  ، حصددجحح بحقيددجس بحثخدددي طدد    يددث تددج ت فيبدد  "ت" بحب 

حدبتبا   بحلجثط  ، عبج تج ت نوث  بحتغير ثين بحقيجوين بحقثدى ابحثخدى حدبتبا   بحلجثط  فد 
( ببدددج يشدددير بحدددى اتددداد ت ودددن بخنددداى حددددى بحخينددد  بحلدددجثط  فيدددد 126.08  -12.94تربا دددت )
 بحث ث.
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 (1جدول )
 ياس البعدى لممجموعة التجريبية والمجموعو الضابطة داللة الفروق بين الق

 في بعض ميارات كرة اليد والتحصيل المعرفى  لمطالب
 (41= 4= ن 9)ن

وحدة  المتغيراث

 القيبس
المجموعت 

 التجريبيت
المجموعت 

الفرق بين  الضببطت

 المتوسطين
قيمت 

 )ث(
 ع س/ ع س/

رى
ميا

ال
 

 6.40 0.32 1.03 7.95 1.20 12.05 ددع ثانية 01التمرير عمى الحائط لمدة 
 -3.40 -0.65 0.98 09.32 1.79 06.65 ثانية سرعة ورشاقة التنطيط

 3.01 2.92 1.25 5.55 2.69 6.45 درجة دقة التصويب عمى المرمى
 11.02 7.05 0.64 01.35 1.19 08.62 الدرجة التحصيل المعرفى

 4.14( = 1.11ي معنوية )( ومستو 33قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
ثدين بتاودط   2.25( اتاد ردراق دبحد  إ صدجئيج  ندد بودتاى 9يتلح بن بحتدال رفم )

بحقيددجس بحثخدددي حدبتبددا تين بحتتريثيدد  ابحلددجثط  ردد  ثخددض بهددجربت عددرة بحيددد ابحت صدديل بحبخررددى  
دي طدد    يدددث تدددج ت فيبددد  "ت" بحب وددداث  بعثدددر بددن فيبددد  "ت" بحتداحيددد ، حصدددجحح بحقيدددجس بحثخددد

 حدبتبا   بحتتريثي .

 مناقشة نتائج البحث:ثانيًا : 
  :مناقشة نتائج الفرض االول 

ثين بتاوط   2.25( اتاد رراق دبح  إ صجئيج  ند بوتاى 7يتلح بن بحتداحين رفم )
رددد  ثخدددض بهدددجربت عدددرة بحيدددد ابحت صددديل بحبخرردددى  بحقيجودددين بحقثدددد  ابحثخددددي حدبتبا ددد  بحتتريثيددد  

يبد  "ت" بحب وداث  بعثدر بدن فيبد  "ت" بحتداحيد  ، حصدجحح بحقيدجس بحثخددي  يث تج ت ف حدطجحثجت
حدبتبا   بحتتريث  ، أنط تج ت نوث  بحتغير ثين بحقيجوين بحقثددى ابحثخددى حدبتبا د  بحتتريثيد  فدد 

 (ببج يشير إحى اتاد ت ون بخناى حدى بحخين  بحتتريثي  فيد بحث ث.181.77 -17.04تربا ت )
رتربل   جحم ثديل يتشعل ر  ذبعرة بح جوثجت  يث أنط ي دق  جحط بن يختثر بحابفت بيا 

بحتابتد بحبعتبل ايخط  أرقج أ ر حتطار بحثشري  ا ا بصطدح بثتعر  بحخجحم ) تارن يينر ( 
ايخبل بحابفت بيرتربل   د  نقل بحا   بينوجن  بح  ثيئ  برتربلي  يتم تشعيدهج بحعترانيج بن 

ر  تن يذ بح يجل ثخيد  ن بعجن بحتود، ا ا  جحم حيس ا بى احيس    ل ت رر بحخقل حدغاص
 قيق  ثدحيل  دا ط ابخجيش  ثيئتط ر يط يتم تن يذ بأل دبث ر  بحابفت بحب ترض حعن حيس ر  

 ( 6:  18بح قيق  . ) 
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بن بحثيئ  بيرتربلي  توتطيت بن   ل بحبؤ ربت  م(4111احمد راغب سالمان ) ايذعر
ق تا تخديبى ت ج دى يتذ  بحتدبيذ ثل ايغبز  رى  ذب بحتا حيتخجبل بت بيشيج  بحبصج ث  حهج  د

بحباتادة ريهج ثطريق  طثيخي  ، ببج يوهل  ذ  بحخبدي  تزايد بحتدبيذ ثجرشجدبت صاتي  أا  دى 
شعل روام بت رع  توهل  ديط بين ربط رى  ذ  بحثيئ  ، رجذب بج تم بإل دبد حهج ثطريق  بنجوث  

 ل بإلبعجنيجت بحبتج   ثطريق  وديب  اثجحتجحى ثنجؤ ج ثجحشعل بحبطدا  بحذي يتيح  اتم بوتغ
رتثنئ   حدتدبيذ بح صال  د  ررص  تخديبي   ظيب  بن شجنهج تخزيز اصقل فدربت  بيوتعشجري 

ترب بت توج د  رى تخدم اتنبي  بحبهجربت بحب تد    ( 3:  0)2حدي  ب ج يم اب 
(، عمى أحمد السيد و 94م()4110عالء الدين أيوب )ن يت ق ذحك بت دربو  ع  با 

( " ليمى عبد المنعم شوشو 90م()4113(، محمد السيد محمود )93م( )4110محمد رياض )
عبد الرشيد سيد  (، ياسر7م( )4111(، الشيماء السيد عبد المطيف )92م( )4113)
(، 49م( )4194ن )ي(، مروه حس1م( )4199(، سامح محمود عبد العال )43م( )4191)

أحمد سعد حالوه ،(2()م4191( ، أحمد شوقي محمد )44م( )4191والء عبد الفتاح أحمد )
 دى أن بحابفت بيرتربلى أ ر  ،(91م( )4191( ، محمد أحمد زين العابدين )3م( )4191)

 ت  يًرب إيتجثيج  دى تخدم ابوتيخج  اتنبي  بحبهجربت ابحقدربت بحب تد   .
 ث أن بوت دبم تعناحاتيج بحتخدم بألرتربلى واا تعان اويد  رخجح  ببج تقدم يرى بحثجا 

ألوت جرة بحنشجط ابح ياي  حدبتخدبين رهى بن بألوجحي  بحتخديبي  بحتيدة بحتى تخبل  دى زيجدة 
بحدبرخي  حخدي  بحتخديم نتيت   صاحط  دى بحتخديم بح ارى يوتتجثتط ابيتجثي  بحبتخدم رى   فتط 

 ي  ات ج دط بحبوتبر ن ا تخدم بحبهجربت اثذحك يت قق ص   بح رض بألال .ثجحبجدة بحتخديب
 -وبيذا يتحقق الفرض األول والذي ينص عمى:

" توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث 
لصالح   التجريبية فى نتائج االختبارات الميارية و التحصيل المعرفى قيد البحث قيد البحث

 القياس البعدى."
  :مناقشة نتائج الفرض الثانى 

ثين بتاوط   2.25( اتاد رراق دبح  إ صجئيج  ند بوتاى 8يتلح بن بحتداحين رفم )
ر  ثخض بهجربت عرة بحيد ابحت صيل بحبخررى بحقيجوين بحقثد  ابحثخدي حدبتبا   بحلجثط  

"ت" بحتداحي  ، حصجحح بحقيجس بحثخدي  يث تج ت فيب  "ت" بحب واث  بعثر بن فيب   حدطجحثجت
حدبتبا   بحلجثط ، اأنط تج ت نوث  بحتغير ثين بحقيجوين بحقثدى ابحثخدى حدبتبا   بحلجثط  فد 

( ببج يشير بحى اتاد ت ون بخناى حدى بحخين  بحلجثط  فيد 126.08  -12.94تربا ت )
 بحث ث.
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ت  بح تبي  بحبعتوث  بن أن بحتخدم  ا بحنتي م(4114ظافر ىاشم إسماعيل )ايذعر 
 ثربت بحتبرين ايتلبن بتبا   بن بحخبديجت بحدب دي  بحبويطر  ديهج رى بحتهجز بحخصثى 
ابحخلدى ، ا يتبيز بحتخدم ثاعتوج  بح رد بحقدرة  دى بألدب  بحبج ر نوثيًج ايتب ل رى تغيربت  جثت  

بن   ل بحتغيربت بحظج رة رى  نوثيًج احيوت تغيربت بؤفت  وريخ  بحزابل ايبعن بإلوتديل  ديط
بحوداك بح رعى بحبتب د  رى بألدب  ،  رثدان  بدي  بحتخدم ت قد بح يجة فيبتهج اي قد بحبتتبت 
 لجرت  ، اعدبج زبد تخدبنج بن أوجحي  بحوداك أا بن بخجرا عجن بحخجحم بح جرتى ثجحنوث  حنج 

 (11:12ى بحابفت ي رصل ثينهم. )أثوط اأالح ، ببج يدل  دى أن بح يجة ابحتخدم بتدب  ن ر
إح  اتاد رراق ذبت ديح  ب صجئي  ثين بحقيجوين  (44جدول رقم )اأشجرت بحنتجئا ر  

 بحثخدي ( حدبتبا   بحلجثط  ر  بحت صيل بحبهجري فيد بحث ث حصجحح بحقيجس بحثخدي. –)بحقثد  
طريق  بحتقديدي  يري ثخض بح ثرب   ر  بتجل بحتدريس أن طرق بحتدريس بحوجئدة    بحا 

)بحشرح ابحنباذج( ا ى غجحثج حيوت رخجحط ر  ت قيق أ دبا بحتدريس ، ابن بحتخديم بح خجل بن 
بحببعن أن ينتا بتخدبين رخجحين ، فجدرين  د  تنظيم شؤنهم بح يجتي  بحيابي  ، ابن يعاناب أرربد 

ر   د  بإلثدبع ابحت عير ر  بنتتين بتخجانين ايتبتخان ثجحقدرة  د  بت جذ بحقربربت بحصجئث  اثقد
ثدبئل بتخددة حذحك بنذ ثدبي  بح بجنينجت ظهر ب تبجم عثير حتتري  بحخديد بن بحطرق 
ابيوتربتيتيجت ر   بدي  بحتدريس ابحتخديم ابن  ذ  بحطرق بح دو ي  بحثنجئي  بحت  يشتق بنهج  دة 

 (329: 04()65:  1م ابحتخدم.)نبجذج تدريوي  بتنا   اب يدة احهج فيبط عثير  ر   بدي  بحتخدي
 ذ  بحنتيت  إحى إوت دبم بألودا  بحتقديدى بحبتثت ابحذى طثق  دى  الباحثايخزا 

بحبتبا   بحلجثط  ابحذى يختبد  دى بحشرح بحد ظى حدبهجرة فيد بحث ث ابحبطدا  تخدبهج  بحط  
بن بحوهل بحى بحصخ   ، اعذحك بحنباذج ابحتزبم بحبخدم ثتقديم بتبا   بن بحتدريثجت بحبتدرت 

ابحببجرو  ابحتعربر بن بحبتخدم، اتص يح بأل طج  ،  يث يتيح ذحك ررص حدتخدم بج يؤ ر إيتجثيج 
 ثدار   دى ع ج ة بيدب  بحبهجرى .

 ذ  بح راق حاتاد بحبخدم افيجب  ثجحشرح اأدب  نباذج ابت جذ تبيت  الباحثينعبج يرتت 
دب  ، اب طج  بحتغذي  بحربتخ  حهم تبيخج رى افت اب د ببج بحقربربت ابتجثخ  بحبتخدبين أ نج  بأل

 ين  بحث ث ابخررتهم  عجن ح  بأل ر بإليتجثى رى  بدي  بحتخدم ، ثجإللجر  إحى أن بحبثتدئين
 –بأل طج  بحشجئخ   –بح طابت بحتخديبي   –ثبخدابجت بحبهجربت فيد بحث ث ) بح طابت بح ني  

 ثخض بابد بحقجنان( فديد .
 

 -ذا يتحقق الفرض الثانى والذي ينص عمى:وبي
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"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث 
الضابطة فى نتائج األختبارات الميارية والتحصيل المعرفى قيد البحث قيد البحث لصالح  

 القياس البعدى.."
 :مناقشة نتائج الفرض الثالث 

ثدين بتاودط   2.25( اتاد ردراق دبحد  إ صدجئيج  ندد بودتاى 9يتلح بن بحتدال رفم )
ردد  ثخددض بهددجربت عددرة بحيددد ابحت صدديل بحبخررددى  بحقيددجس بحثخدددي حدبتبددا تين بحتتريثيدد  ابحلددجثط  

 يددث تددج ت فيبدد  "ت" بحب ودداث  بعثددر بددن فيبدد  "ت" بحتداحيدد ، حصددجحح بحقيددجس بحثخدددي  حدطجحثددجت
 حدبتبا   بحتتريثي 

ت وين بوتاى بحت صيل بحبخررى حدى بحط   ر  بحبتبا    ينالباحعبج يرتت ا 
بحتتريثي  إح  أن بحابفت بيرتربل  يهدا بحى إبدبد بحط   ثجحبخدابجت، ابحتى تازع  دى ب ج يم، 
يتم ترتيثهج رى بالا جت، عبج تابرق بحبخدابجت بحنظري  رى عل درس  دة أشعجل تالي ي  ، 

بن تجن  ، اابته  بوت دبم بحابفت بيرتربلى بحذى  ثهدا إيتجد ت ج ل أرلل ثين بحطجح 
تتدر   ديط بن تجن  أ ر رجحبشعد  بحرئيوي  رى بحتخديم بحتقديدى بحقجئم  دى بحتخديم،  ى بحت عيد 
بحبتزبيد  دى بحب تاى ابي تبجم ثط ، ا دى بح قجئق ابحبخدابجت بحتى تدقن بحط   دان بحوبجح 

ي  بحتخدم ، ربوتاى بحت عير بحبطدا  رى بحتخديم بحتقديدى ي يتخدى حهم ثجحبشجرع  بح خجح  رى  بد
رهم بحبخداب  انقدهج بن بألذن بحتى توبت إحى بحيد بحتى تعت  دان  داث أى تج ير أى أن 

 بوتاى ت عير ي يت دى فدربت بحبثتدئين اببعجنيتهم  اي يدثى أ تيجتجتهم  
رراق ذبت ديح  ب صجئي  ثين بحبتبا تين  إح  اتاد (1جدول رقم )أشجرت بحنتجئا ر  ا 

بحلجثط  ( ر  بحقيجوين بحثخديين ح  تثجربت بحثدني  فيد بحث ث حصجحح بحبتبا    –) بحتتريثي  
 بحتتريثي  .
إح  اتاد رراق ذبت ديح  ب صجئي  ثين بحبتبا تين  (1) جدول رقمأشجرت بحنتجئا ر  ا 

ثخديين ح  تثجربت بحبهجري  فيد بحث ث حصجحح بحبتبا   بحلجثط  ( ر  بحقيجوين بح –) بحتتريثي  
 بحتتريثي  .
إح  اتاد رراق ذبت ديح  ب صجئي  ثين بحبتبا تين  (1جدول رقم )أشجرت بحنتجئا ر  ا 

بحلجثط  ( ر  بحقيجوين بحثخديين ح  تثجر بحبخرر  فيد بحث ث حصجحح بحبتبا    –) بحتتريثي  
 بحتتريثي  .

م( 4112( ، أحمد عبدالعزيز )4م( )4111أحمد راغب )بو  ع  بن ايت ق ذحك بت در 
(، 3م()4194(، رشا ابراىيم)93م( )4110(، عمى احمد سيد، محمد رياض عبدالحميم )1)
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، ابحتى أشجرت نتجئتهم إحى أن بوت دبم بحابفت بيرتربلى أ رب (49م( )4194مروة حسين )
 إيتجثيج رى بوتاى بحت صيل بحبخررى حديهم .

ت اق بحبتبا   بحتتريثي   دى بحبتبا   بحلجثط  رى نتجئا بأل تثجر  ينالباح عبج يرتت
بحبخررى إحى أن بألوئد  بحباته  إحيهم تتبتت ثبزيد بن بحبخدابجت  ن بحبهجرة اعي ي  أدبئهج إحى 
تجن  أن بشجرع  بحط   توج د  دى إوتيخج  بحبخداب  ثوهاح  اور   أوترتج هج  ند بألتجث  

 دى بألوئد . 
 -وبيذا يتحقق الفرض الثالث الذي ينص عمى:

"توجـــد فـــروق إحصـــائيًا  بـــين متوســـطى القياســـين البعـــديين لعينتـــى البحـــث التجريبيـــة 
والضابطة فى نتائج االختبارات الميارية و التحصيل المعرفى قيد البحث لصـالح القيـاس البعـدى 

 لعينة البحث التجريبية"
 اإلستخالصات والتوصيات 
  : اإلستخالصاتاواًل : 

من خالل ما تحقق من فروض البحث ووفقا لما توصمت اليو نتـائج التحميـل االحصـائى 
وفى ضوء عرض ومناقشة النتائج وفـى حـدود عينـو البحـث واالدوات المسـتخدمو امكـن الباحـث 

 -التوصل إلى أن:

  فيد بحث ث   ديحعرة بح حهتابي بتعناحاتيج بحابفت بألرتربلى حهج ت  يرًب ابل ًج  دى تخدم بحبهجربت
 ابحت صيل بحبخررى حدط   بحخين  بحتتريثي  بياحى.

  فيد بحث ث   ديبحبحبهجربت بحهتابي  حعرة تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى تؤ ر  دى تخدم بحبهجربت
 ابحت صيل بحبخررى حدط   بحبتبا   بحتتريثي  بح جني .

 ل بوجحي  بحتى يتم بحتخديم ثهج اعجن حط بأل ر بألعثر ابألع ر تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى تخد بن أرل
فيد بحث ث ابحت صيل بحبخررى ببج يدل  دى   ديحعرة بح بحهتابي رخجحي   دى تخدم بحبهجربت بحبهجربت 

 بدى رج ديتهج.
  بإل تثجر بحبخررى بحذى أ د  بحثج ث حط درت   جحي  بن بحصدق ابح ثجت ايصدح حقيجس بحبهجربت

 جوي  فيد بحث ث. بيو
  بحطريق  بحتقديدي  ) بحشرح بحد ظى اأدب  بحنباذج بحخبدى ( وج بت ثطريق  إيتجثي  رى تخدم بحبهجربت

 " فيد بحث ث " ابحت صيل بحبخررى حخين  بحبتبا   بحلجثط  .  ديحعرة بح بحهتابي 
 فت بيرتربلى(  دى ت اق بحبتبا   بحتتريثي  بحتى بوت دبت بحثرنجبا بحتخديبى بحبقترح ) بحاب

بحبتبا   بحلجثط  بحتى أوت دبت بحطريق  بحتقديدي  ) بحشرح بحد ظى اأدب  بحنباذج بحخبدى ( رى 
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بحبوتاي بحبهجري ابحبخرر   ببج يدل  دى رج دي  بوت دبم تعناحاتيج بحابفت بيرتربلى ات  ير  بإليتجثى 
 " ." فيد بحث ث  ديحعرة بح بحهتابي  دى تخدم بحبهجربت 

 : ثانيًا : التوصيات 

إستنادا إلى النتائج الذى توصل إلييا الباحث من خالل إجـراء ىـذا البحـث يوصـى البـاح 
 باألتى:

  رى تبيت   ديحعرة بح بحهتابي بحبهجربت إوت دبم تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى رى تخديم بحبهجربت
 بحبرب ل بحوني .

 حتطار بحتعناحاتى اتتن  بألودا  بحتقديدى رى ت ديث أودا  بحتخديم بح جص ثعرة بحيد رى ظل ب
 بحتخديم.

  بأل تبجم ثافجب  بحندابت ابحب جلربت حدبخدبجت حزيجدة بحتا ي  ث  بي  إوت دبم تعناحاتيج بحابفت
 بألرتربلى  دى بحت صيل بحبخررى ابيدب  بحبهجرى.

 إوت دبم تعناحاتيج بحابفت  بحقيجم ث ترب  بحبزيد بن بحث اث ابحدربوجت بحت  توخى حدتخرا  دى أ جر
 بألرتربلى  دى بوتاى بحت صيل بحبخررى ابوتاى بهجربت عرة بحيد )درج ي  ا تابي  ب ري (.

  .أترب  دربو  بقجرن  ثين إوت دبم تعناحاتيج بحابفت بألرتربلى اثخض طرق بحتدريس بأل رى 
 م بي تبجد  دى طريق  اب دة بي تبجم ثاد جل ثخض بألوجحي  بحب تد    دى بحخبدي  بحتخديبي  ا د

 .بت بحت ديث ابحتطاير بحترثاي  رقط تبشيجً 
 المراجع

 -اواًل : المراجع العربية :

: تدريس بحخدام ث ودا   ل بحبشع ت ) بحنظري  ابحتطثيق(  ابراىيم بن احمد مسمم الحارثي -0
 م.0222،بحريجض ، بعتث  بحشقري،  0،ط

خديبي  برتربلي  ذعي  ذبت لابثط بخرري  بتغيرة  دى ب ر بوت دبم ثيئ  ت أحمد راغب محمد : -3
تنبي  بحت عير بيثتعجرى حدى دبروى تعناحاتيج بحتخديم "روجح  دعتارب  فوم تعناحاتيج بحتخديم ، 

 م.0222بخهد بحدربوجت بحترثاي  ، تجبخ  بحقج رة، 
ض بهجربت عرة ت  ير أوت دبم بحابفت بألرتربلى  دى تخدم ثخ أحمد سعد السيد محمد حالوه: -4

بحقدم حت بيذ بح دق  بح جني  بن بحتخديم بألوجوى ، روجح  بجتوتير ، عدي  بحترثيط بحريجلي  ثنين 
 م.0219، تجبخ  ثنهج ، 
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ت  ير  أحمد شوقي محمد :  -5
بوت دبم تعناحاتيج بحابفت بيرتربل   د  تخدم ثخض بحبهجربت بيوجوي  ر  ريجل  عرة بحقدم 

( ، 0( ، بحخدد )35بي دبدي  ،ث ث بنشار ، بحبتد  بحخدبي  ، بحبتدد )حدي ت بيذ بحبر د  
 م .0215عدي  بحترثي  تجبخ  أوياط ، 

ب ر بحتدريس ثجوت دبم بح صال بإلرتربلي   ثربحشثع  بحخجحبي  " أحمد عبدالعزيز المبارك :  -6
  بحبدك وخاد " بينترنت "  دى ت صيل ط   عدي  بحترثي  رى تقني  بحتخديم ابيتصجل ثتجبخ

 م.0224روجح  بجتوتير ، عدي  بحترثي  ، تجبخ  بحبدك وخاد ، بحببدع  بحخرثي  بحوخادي ، 
بنبجط بحابفت بإلرتربلى ا صجئص  ابرب  بحط   بحبخدبين رى احمد كامل الحصرى :  -7

 (1( ، بحخدد )10ثخض بحثرببت  بحبتج    ثربينترنت ، بتد  تعناحاتيج بحتخديم ، بحبتدد )
 م . 0220بحتبخي  بحبصري  حتعناحاتيج بحتخديم ، بحقج رة، 

ر  دى تخدم رج دي  بوت دبم بوداثى بحتخدم بحتخجانى ابيابب:  الشيماء السيد عبد المطيف -8
، روجح  بجتوتير، عدي  بحترثي  بحريجلي  ثنجت، بهجربت بحنتب  بياحى رى بحوثج   بحتافيخي 

 م. 0229تجبخ  بحزفجزيق، 
: ثنج  ابفت برتربلى حتنبي  بهجربت بحط   رى بجدة شثعجت بح جو  ، رشا إبراىيم حجازى -9

 م .4194 روجح  بجتوتير ، عدي  بحترثي  بحنا ي  ، تجبخ   ين شبس،
:تج ير بوت دبم بحعبثياتر  دى تخدم ثخض بحبهجربت بيوجوي  سامح محمود عبد العال  -12

حدثرب م رى عرة بحقدم ، روجح  بجتوتر غير بنشار  ، عدي  بحترثي  بحريجلي  حدثنين ، تجبخ  
 م0211ثنهج 

بن   ل بألودا  بحتدريوى بحبتدب ل ات  يرة رى بحتخديم ابحتطار ظافر ىاشم إسماعيل :  -99
بح يجربت بحتنظيبي  بحبعجني  حثيئ  تخديم بحتنس ، روجح  دعتارب  غير بنشارة، عدي  بحترثي  

 م.0220بحريجلي  ، تجبخ  ثغدبد ، 
رليل بحتخدم ا ت خيل بحخبدي  بحترثاي  ، ث ث بنشار ر   عبداهلل عبدالرحمن الكندي :  -10

    ثدبحوبيت ب بد ، برعز بحعتج  عتج  تعناحاتيج بحتخديم ، دربوجت  رثي  ، ت رير بصط
 م .1999حدنشر ، بحقج رة ، 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9%2f&criteria1=0.


 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    69  (   (  الثانيالجزء  م(   ) 6262(  لعام ) ديسوبر( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

تعناحاتيج بحابفت بإلرتربلى رى ت وين بحبهجربت بح يجتي  بحيابي  حدى عالء الدين ايوب :  -13
 م  .0226بط جل بحتا د ،روجح  بجتوتير عدي  بحترثي  ، تجبخ  بوابن، 

تعناحاتيج بحابفت بإلرتربلى  رج دي عمى احمد سيد مصطفى، ومحمد رياض عبدالحميم :  -14
رى ت وين  بحت عير بإلوتقربئى اثخض بحقدربت بحبعجني  حدى بحت بيذ ذاى بأل جف  بحوبخي  

( ، عدي  بحترثي  تجبخ  بوياط،  0( ، بحخدد ) 00ثبدين  بوياط " بحبتد  بحخدبي  ، بحبتدد )
 م.  0226

ثربيديج  دى تخدم بهجربت بحنتب  "رج دي  إوت دبم بحهي ليمى عبدالمنعم، نادية شوشة : -15
بألاحى رى بحوثج   بحتافيخي "، عدي  بحترثي  بحثدني  ا دام بحريجل ، بحتجبخ  بحهجشبي ، بألردن، 

 م.0228
ت  ير أوت دبم  تعناحاتيج بحابفت بألأرتربلى  دى  محمد أحمد زين العابدين عمى : -16

جصط ثب جرظ  بحشرفي  ، روجح  ب رتجت بحتخدم رى ريجل  بحوثج   حذاى بإل تيجتجت بح 
 م.0219دعتارب  ، عدي  بحترثيط بحريجلي  ثنين ، تجبخ  ثنهج ،  

أ ر بوت دبم بح جو  بآلحى ر  تخديم بهجربت وثج   بإلنقجذ، روجح   محمد السيد محمود: -97
 . م0228 بجتوتير، عدي  بحترثي  بحريجلي  ثنين، تجبخ   دابن.

" تخديم ،تدري  ، تعنيك "، بعتثط بح  ح ، بحعايت ، : عرة بحيد  محمد توفيق الوليمى -18
 م.1989

بحاوجئط بحبتخدد  ر  بحوعندحيا ع  د بوت د جت بحابفت بيرتربلى  محمد دسوقى موسى : -19
 م .0214ر  بحتخديم، بؤتبر أرجق ر  تعناحاتيج ترثي ، 

بحتخديم  : تعناحاتيج محمد سعد زغمول ، مكارم حممى أبوىرجو ، ىانى سعيد عبدالمنعم -02
 م.0221اأوجحيثهج ر  بحترثي  بحريجلي ، برعز بحعتج  حدنشر، بحقج رة، 

تصبيم ابنتجتي  ثربتط محمد سعد زغمول، محمد عمي محمود، ىاني السعيد عبدالمنعم :  -01
عبثياتر تخديبي  بخدة ثتقني  بحهجيثر بيديج اأ ر ج  د  تابن  بحبتخدم حبهجربت لرثجت بحعرة 

، بتد  عدي  44بحترثيط بحريجلي  ثطنطج، بتد  نظريجت اتطثيقجت، بحخدد  ثجحرأس حطدث  عدي 
 م .0223بحترثي  بحريجلي ، 
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رج دي  ثرنجبا بقترح فجم  دى بحابفت بيرتربلى حتنبي  مروة حسين محمد عبدالفتاح :  -00
، بحب ج يم  بإلوجوي  رى أبن بحبخدابجت ابحشثعجت ، روجح  بجتوتير ، عدي  بحترثي  بحنا ي  

 .  م0210تجبخ  بحبنصارة، 
تج ير ثرنجبا تخديبى ثجوت دبم تعناحاتيج بحابفت بإلرتربلى  د   والء عبدالفتاح أحمد : -03

تجبخ  بحبنصارة، روجح   –ب رتجت بحتخدم ر  بحعرة بحطجئرة حطجحثجت عدي  بحترثي  بحريجلي  
 م .0215دعتارب ، عدي  بحترثي  بحريجلي ، تجبخ  بحبنصارة، 

ت  ير ثرنجبا تخديبى ثجوت دبم تعناحاتيج بحابفت بيرتربلى  دى بدالرشيد سيد : ياسر ع -04
بألدب  بحبهجرى ابحتدريوى حدطجح  بحبخدم رى ثخض بهجربت بحتبثجز، روجح  دعتارب ، عدي  

 م .0212بحترثي  بحريجلي ، تجبخ  بحبنيج، 
 -ثانيًا : المراجع األجنبية :

05- Appleton,K.:Analysis and Description of students Learning During 
Science Classes Using , 1997. 
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 شرٌف/  الباحث   عرفة جمال تامر/  د أ  السٌد حسٌب محسن/  د أ   اســــم الباحـــــث : 
 عرفة محمود

  مناهج وطرق التدرٌسالتخصص الدقٌق :  
 اســـــم الكلٌـــــة :  التربٌة الرٌاضٌة 

 اســــم الجامعـــة :   بنها
 اســــــم الدولـــة :   مصر

  gmail.com43arfasherif@ البرٌد االلكترونً :

تأثير إستخدام األلعاب الصغيرة عمى تنمية التفاعل اإلجتماعى لمتبلميذ المعاقين   هدف البحث :
 التجريبي المنهج المستخدم :ذىنيًا القابمين 

ريقة العمدية قام الباحث باختيار عينة البحث بالط  عٌنة البحث وخصائصها :
األبتدائي بمدرسة التربية الفكرية بإدارة بنيا التعميمية  الخامسالعشوائية، من تبلميذ الصف 
%(، 01( تمميذأ بنسبة )81حيث بمغ عددىم ) 8105-8104بمحافظة القميوبية لمعام الدراسى 

وعة التجريبية ( تبلميذ لممجم01تم اختيارىم بالطريقة العمدية العشوائيا تم تقسييم إلى عدد )
( تبلميذ إلجراء التجربة 01( تبلميذ لممجموعة الضابطة ، وقد إختار الباحث عدد )01وعدد )

 االستطبلعية والجدول التالى يوضح توصيف مجتمع البحث.

 اهم االستنتاجات : 

  وزيادة االىتمام بيا لمدى  االلعاب الصغيرة ضرورة استخدام البرنامج التعميمي باستخدام
 فى تنمية التفاعل االجتماعى لمتبلميذ المعاقين ذىنيا والقابمين لمتعمم.يا أىميت

 لممدارس الفكرية  توفير مدرسين ومشرفين متخصصين في التربية الرياضية  ضرورة 
 .مؤسسات المختصو بذلك لمعمل مع ىذه المرحمة السنية في جميع دور ال

 وعدم  التبلميذت بديمو لجذب انتباه ضرورة التنويع في األدوات المستخدمة وابتكار أدوا
 الممل.

  وتنمية التفاعل  لزيادهاتو يؤدى بإستراتيجي  باستخدام االلعاب الصغيرةطبق برنامج تان
 االجتماعى.

 

 (   م 6262)  لعام(  دٌسمبر)  شهر(    62)    المجلد رقم بٌانات االصدار : 

mailto:arfasherif34@gmail.com
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Summary of the research 

Search Name 
Researcher name: sherif Mahmoud arfa mahmoud Mohsen Haseeb Al-
Sayed< Tamer Gamal Arafa 

Specialization: Curriculum and methodology department 

College name: Physical Education 
University name: Banha 
Country name: Egypt 

@gmail.com43arfasherifmail : -E 

The research goal: The effect of using small games on developing the 

social interaction of mentally handicapped students who are able to learn 

through 

The method used: The researcher has chosen the sample of the research 

in the random deliberate way from the fifth primary class pupils at the 

School of Intellectual Education, Benha Educational Administration, 

Qaliubiya Governorate, for the academic year (8102-8103) as the number 

of students reached (82) with a rate of (%24), they were chosen randomly 

and intentionally, then they were divided into (02) students for the 

experimental group and (02) students for the control group. 

The most important conclusion : 
The necessity of using the educational program by using small games and 

increasing interest in them to the extent of their importance in developing 

the social interaction of mentally handicapped students who are able to 

learn. 

•The necessity of providing teachers and supervisors specialized in 

physical education for intellectual schools to work with this dental stage 

in all the role of the relevant institutions. 
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               تأثير أستخدام األلعاب الصغيرة عمى تنمية التفاعل اإلجتماعى لمتالميذ المعاقين 
 ذىنيا القابمين لمتعمم 

 أ د / محسن حسيب السيد                                           
 أ د / تامر جمال عرفة                                         

 الباحث / شريف محمود عرفة                                          
 البحث :ومشكمة مقدمة  -

إن الحركة والمعب ىما وسيمة الطفل ليتعرف عمي العاالم المحايط باو وبالتاالي تنمياة قدراتاو 
في اإلكتشاف والتخيل واإلبتكار، وىماا إحادي الوساائل التاي يعبار بياا الطفال عان نفساو ، فالحركاة 

الجسم وبالتالي تنمياة العقال ، فالعقال ال ينماو بمعازل عان الجسام ، فالعقال الساميم   ضرورية لتنشيط
فاااي الجسااام الساااميم ، وحرماااان األطفاااال مااان المعاااب والحركاااة  ياااؤدي  إلاااي العدياااد مااان الساااموكيات 
الخاطئة ، ففي وقتنا الحاضر ال تقوم رياض االطفال اال بالتركيز عمي تعميم االطفال كيفية القراءة 

 ابة وال تتم الممارسة الفعمية لمنشاط الحركي .والكت
واأللعااااب الصاااغيرة تعمااال عماااي وجاااود تفاعااال باااين اإلدراك والحركاااة ولاااذلك ينماااو ويتحسااان 
اإلدراك الحركى حيث يتم تعمم الميارات الحركية من خابلل ىاذه األلعااب التمييدياة ومان ىناا توجاد 

متطمبات الميمة كما يدركيا وىاو يعتماد عماى  يات التكيف المختمفة التي يقوم بيا المؤدى تجاهمعم
تفسيراتو لممعموماات الحساية المتاحاة وىاذا يعناى أن اإلدراك عامال ىاام فاي تعاديل النشااط المياارى 

 توجد عبلقة أكيدة بين الحركة وأوجو السموك اإلدراكي . ووتنميتو لدى الفرد كما ثبت أن
ت من المقومات التى يحتاج إليياا أى إلى أن األلعاب الصغيرة أصبح  ايمين وديعوتشير 

برنااامج لمتربيااة الرياضااية وعمااى الماادرس أو الماادرب أن يكااون مممااًا بااالكثير منيااا ماان حيااث طاارق 
 (800:  0تنظيميا واألجيزة واألدوات البلزمة والفوائد التى تعود من ممارستيا.)

ي حياة الطفل حياث أن النشاط الحركى يمعب دورًا كبيرًا ف م(8443مفتى إبراىيم )ويشير 
أن الطفل يعتبر أن عممة األساسى ىو المعب ومان ىناا تمعاب التربياة الحركياة دورًا كبيارًا فاي تعمايم 
الطفاااال ونسااااتطيع ماااان خبلليااااا أن نعماااام الطفاااال كاااال مااااا يريااااد أن ناااازوده بااااو ماااان معمومااااات وقاااايم 

 (08: 01تربوية.)
د مان عمال حركاي، أو تفكيار أن السموك عامة ىو كل ماا يصادر عان الفار  أحمد زكي صالحويرى 

أو سموك لغوي أو مشااعر أو انفعااالت ، أو إدراك ، فاالفرد مناا حينماا يتعارض لموقاف معاين فإناو 
يدرك ىذا الموقف ومعالماو، بعضايا أو كمياا، ويحااول أن ياربط باين ىاذه المعاالم وايرىاا بماا سابق 
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طااارق االسااتجابة. كماااا أن ماار فاااي خبرتااو وىاااو يحاااول أن يساااتجيب ليااذا الموقاااف بطريقااة ماااا ماان 
 (3: 0يضيف أن السموك ىو " كل ما ينتج عن اإلنسان نتيجة اتصالو بمجال اجتماعي معين".)

كماااا أن التوافاااق اإلجتمااااعى ىاااو قااادرة الشاااخب عماااى ايجااااد تاااوازن باااين راباتاااو وراباااات 
المجتماااع ويمكااان اإلساااتدالل عميياااا مااان خااابلل مجموعاااة اإلساااتجابات التاااى تااادل عماااى عااادم وجاااود 

 (0-8: 02ت فى النواحى الصحية والعبلقات المنزلية والجوانب اإلنفعالية واإلجتماعية. )مشكبل
 مKirchner, G , Fishburne.( "8443)كيرتشننير وفيشنبورنى ويشاير كال مان "

الى أن األطفال المعاقين ذىنيًا القابمين لمتعمم ىم الذين يحصامون عماى تقادير إعاقاة ذىنياة بسايطة 
ذا تاام تعماايميم بشااكل 31 – 11قااة الذىنيااة البساايطة )حيااث تتاارواح األعا ( ماان مسااتوى الااذكاء ، وا 

جياد فياام متشااابيون مااع أقارانيم األسااوياء أكثاار ماان اخاتبلفيم عاانيم ، وأن حاااجتيم األساسااية لمعااب 
 (802: 04والكفاية الحركية ليست مختمفة كثيرًا. )

يااارة المترتباااة عماااى أن ىنااااك العدياااد مااان ا ثاااار الخطم( 8441صنننالح ىنننارون" )يشاااير "
اإلعاقاة الذىنياة لؤلطفاال فااى مرحماة الطفولاة المبكاارة مثال عادم التقبال، والاارفض مان جاناب األقااران 
العاديين مما يقمل من فرب التفاعل واالنخراط في عبلقات اجتماعية مع البيئة المحيطاة ويجعميام 

 (10: 3أكثر عرضة لمعزلة االجتماعية واالنحرافات السموكية. )
مارسااة التربيااة الرياضااية ىااى إحاادى وسااائل تحقيااق أىااداف التربيااة العااام والتااى تعماال وأن م

عمااى تكااوين المااواطن الصااالح والمعااب واأللعاااب الجماعيااة جاازء ماان التربيااة البحتااة وىااى فااى الواقااع 
كساااابيم السااامات والصااافات الساااموكية الحميااادة لتنشااائة  وسااايمة ىاماااة لممسااااىمة فاااى تربياااة األفاااراد وا 

بعبلقااات أفضاال بااين الناااس ويتأسااس عمااى الصاادق واإلخاابلب فااى العماال والنظااام  مجتمااع يتميااز
نكاار الاذات لصاالح الجماعاة واإلسايام فاى تنمياة القياادة والتبعياة والبعاد  والتعاون وطاعة القاوانين وا 
عن الغرور وعدم تقدير المنافس وما ذلك من مختمف السمات الحميدة ، كما أنياا تسايم فاى تنمياة 

  (21:  08قة وسرعة المبلحظة. )التركيز ود
إلى أن أنشطة المعب لدي األطفال المعاقين  م(0222عال عبدالباقى ابراىيم )وتشير 

ذىنيًا القابمين لمتعمم تتسم بسمات معينة تتفق ومختمف المظاىر الحركية لتمك الفئة ، حيث تراعي 
تكون بدايات النمو الحركي األنشطة المصممة إلييم عدة صعوبات ترتبط بالنمو الحركي ، حيث 

متأخرة عند ىؤالء األطفال حيث يتأخر الطفل المعاق ذىنيًا في الجموس والحبو والوقوف والمشي 
والكبلم ، كما تتأخر القدرة عمى القفز والجري والتوازن الحركي، ويحتاج الطفل إلى تدريبات لتنمية 

بعضيم يعانون من ضعف بسيط في  التوازن الحركي والقدرات الحركية بصفة عامة ، كما نجد
 (41: 5السمع والبصر الذي ينعكس عمى الوظائف اإلدراكية.)
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وبالتالي تعتبر األنشط الحركية وسيط فعال من خبلليا يستطيع األطفال المعاقين ذىنيًا 
القابمين لمتعمم تحسين مياراتيم الحركية واإلجتماعية ، حيث تعمل عمى تشجيعيم عمى التفاعل مع 

جتمع واالستمتاع بمباىج الحياة ، وتقوية الشعور لدييم باالنتماء لمجماعة ودورىم الفعال بيا ، الم
كما أن ممارستيا والتقدم فييا لؤلطفال المعاقين تجعميم أكثر نشاطًا وقدرة عمى االستيعاب 

 (821: 03والتفكير ، كما تجعميم أكثر ثقة بالنفس وأكثر قبواًل فى المجتمع الذى يعيشون فيو. )
وياارى الباحااث أىميااة ممارسااة التربيااة الرياضااية بالنساابة ليااذه الفئااة ماان األطفااال لمحااد ماان 

فقاااد وجاااد الباحاااث إختياااار األلعااااب ساااموكيم السااامبي ساااواء مااان الناحياااة االجتماعياااة أو االنفعالياااة ، 
تعميمااي محبااب لنفااوس المتعممااين  ويعماال عمااى عاادم الشااعور بالمماال كمااا ان ماان الصااغيرة اسااموب 

يشااعرون بالتشااجيع والمساااواة أسااوة بااإخوانيم العاااديين كمااا أن  سااموب  التعميمااى الفوائااد الممحوظااة أل
يرى الباحث أن اإلىتمام بالجانب المعرفاى لؤلطفاال مان خابلل األنشاطة الرياضاية الممارساة تعمال 

وأيضااًا عمااى تزوياادىم بكثياار ماان المعااارف والمعمومااات عاان أىميااة الممارسااة الرياضااية بالنساابة لياام 
ولاااذلك فاااإن ىاااذه  ،إشاااراكيم فاااي تجمياااع كااال ماااا ىاااو جدياااد فاااي المجاااال الرياضاااي أثنااااء الممارساااة  

الدراساة تتناااول مشااكمة نفسااية تربويااة تتمثاال فااي أنااو قااد يتعاارض الطفاال نتيجااة لمحرمااان ماان الرعايااة 
ي األساارية أو نتيجاااة لئلقامااة فاااي مؤسساااات الرعايااة االجتماعياااة إلااى بعاااض العوامااال التااي تاااؤثر فااا

سموكو االجتماعي واالنفعالي ويمكن مان وجياة نظار الباحاث أن تاؤثر ممارساة األنشاطة الرياضاية 
اإليجابيااة عمااى الساااموك اإلجتماااعى واإلنفعااالى لياااؤالء األطفااال وماان ىناااا ظياارت مشااكمة البحاااث. 

تأثيرىاااا عماااى  لمنعااارف عماااىاأللعااااب الصاااغيرة األمااار الاااذى دعاااا الباحاااث إلجاااراء دراساااتو باسااايخدام 
 فاعل   اإلجتماعى لمتبلميذ المعاقين ذىنيًا القابمين لمتعمم .الت

 ىدف البحث :
 ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى:

  تأثير إستخدام األلعاب الصغيرة عمى تنمية التفاعل اإلجتماعى لمتبلميذ المعاقين ذىنيًا القابمين
 لمتعمم من خبلل :

 المعاقين ذىنيًا القابمين لمتعمم. وضع برنامج بأستخدام االلعاب الصغيرة لمتبلميذ 
 . بناء أستمارة لمتفاعل االجتماعى لمتبلميذ المعاقين ذىنيًا القابمين لمتعمم 

 فروض البحث :
توجد فروق ذات داللة احصائية بين القياس القبمي والبعدي فى تعمم بعض التفاعل  -0

 االجتماعى لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية 
ذات داللة احصائية بين القياس القبمي والبعدي فى التفاعل االجتماعى لصالح "توجد فروق  -8

 القياس البعدي لممجموعة الضابطة" 
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"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس البعدى لممجموعتين التجريبية  -2
 بية" والضابطة فى التفاعل االجتماعى )قيد البحث( لصالح القياس البعدى لممجموعة التجري

 مصطمحات البحث : -
 (  األلعاب الصغيرة : ) -

"ىى مجموعة من االلعاب التي تتميز بطابع السرور و المرح و التنافس مع مرونة 
 قواعدىا وقمة أدواتيا وسيولة ممارستيا تيدف الى تعميم واكتساب الميارات لتبلميذ المعاقين ذىنياً 

 القابمين لمتعمم .
 الميارات االجتماعية :   -

قدرة عمى التفاعل مع ا خرين في البيئة االجتماعية بطرق تعد مقبولة اجتماعية أو ذات ال
 قيمة ، وفى الوقت نفسو تعد ذات فائدة لمفرد ذاتو ولمن يتعامل معو ، وذات فائدة لآلخرين. 

(00 :888)  
 الطفل المعاق ذىنيًا القابل لمتعمم :  -

ي يتميز بمعدل مانخفض فاي الوظاائف العقمياة ذلك الطفل ذو القدرات العقمية البسيطة والذ
عمومًا ، وىذا بجانب عدم التكيف والتوافق في السموكيات المختمفة والتي بدورىا تؤثر عمى مراحال 

 (5: 12النمو الحسي والحركي والتواصل. )
 إجراءات البحث -
 المنيج المستخدم :  -

الحالي باستخدام التصميم  إستخدم الباحث المنيج التجريبي نظرا لمبلءمتة لطبيعة البحث
التجريبي لمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة ، وباتباع القياس القبمي والبعدي لكبل 

 المجموعتين.
 مجتمع البحث:  -

اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من تبلميذ المرحمةاإلبتدائية بمدرسة التربية الفكرية 
( 01م والبالغ عددىم ) 8105-8104لقميوبية لمعام الدراسى بإدارة بنيا التعميمية ، محافظة ا

 1تمميذا 
 رابعًا : عينة البحث :

قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية، من تبلميذ الصف الخامس 
-8104األبتدائي بمدرسة التربية الفكرية بإدارة بنيا التعميمية بمحافظة القميوبية لمعام الدراسى 

%(، تم اختيارىم بالطريقة العمدية العشوائيا تم 01( تمميذأ بنسبة )81حيث بمغ عددىم ) 8105
                                                           

()  تعريف إجرائى 
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( تبلميذ لممجموعة الضابطة ، وقد 01( تبلميذ لممجموعة التجريبية وعدد )01تقسييم إلى عدد )
( تبلميذ إلجراء التجربة االستطبلعية والجدول التالى يوضح توصيف 01إختار الباحث عدد )

 جتمع البحث.م
 

 (8جدول )
 توصيف مجتمع وعينة البحث

 02ن=                                                                              
 النسبة المئوية العدد الصف نوع العينة الوصف م
 816 01 الثالث أساسية المجموعة التجريبية 0
 816 01 الثالث أساسية المجموعة الضابطة 8
 816 01 الثالث اا التالميذ المستبعدون 2
 816 01 الثالث استطبلعية العينة االستطالعية 0
 816 --- الثالث اا باقي مجتمع البحث 1
 0116 01 الثالث اا إجمالي مجتمع البحث 2

( تبلميذ بنسبة 01( أن عدد تبلميذ المجموعة التجريبية )0يتضح من الجدول رقم )
6( من مجتمع البحث، 81( تبلميذ بنسبة )01تبلميذ المجموعة الضابطة ) 6( ، وأن عدد81)

6( من مجتمع البحث ، وعدد العينة 81( تبلميذ بنسبة )21وأن عدد التبلميذ المستبعدون )
 6( من مجتمع البحث. 81( تبلميذ بنسبة )01االستطبلعية )

 وقد راعى الباحث استبعاد بعض التالميذ لالسباب االتية:
 .تبلميذ( 1اير منتظمين فى الحضور اثناء تطبيق القياسات وعددىم )يذ تبلم -
 .تمميذا( 1باقون لبلعادة وعددىم )تبلميذ  -

 ويرجع إختيار الباحث لمجتمع وعينة البحث لؤلسباب التاليو : 
 بالنسبة لمتالميذ المعاقين ذىنيًا   -أ  

 المدرسة التى تم إختيارىا. ( سنة ب00 – 01توافر عدد مناسب فى المرحمة العمرية من ) -
الخصااائب التطوريااة العامااة لممعاااقين ذىنيااا فااى ىااذه المرحمااة الساانية كمااا أشااارت إلييااا بعااض  -

تتميااز بإسااتقرار  (0222( ، "إبننراىيم عبنناس " )0222أمننل ىجرسننى " ) المراجااع العمميااة مثاال "
والمتناااوع فاااى  نسااابى فاااى النماااو ، وسااايطرة عماااى الجسااام ، مماااا يسااااعد عماااى األداء الحركاااى الحااار

 (51:  8( ،  )002:  4البرنامج المقترح .)
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 بالنسبة لمتالميذ األسوياء :   -ب  
 الرابة فى المشاركة والتفاعل مع التبلميذ المعاقين .  -
 ( درجة . 41 – 31مستوى الذكاء يتراوح مابين ) -

 تجانس و تكافؤ عينة البحث: -د 
نة البحث األساسية )المعاقين ذىنيا ا قد قام الباحث بالتأكد من إعتدالية توزيع عي

األسوياء( فى المتغيرات األنتثروبومترية ، واختبارات الميارات الحركية لممعاقين ذىنيا يتضح ذلك 
 1( 1من الجدول )

 (0جدول )
 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى وقيمة معامل االلتواء لمتغيرات النمو والذكاء 

 عل االجتماعيوالقدرات البدنية والتفا
 22ن=

وحدة  المتغيرات 
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
معامل  الوسيط المعيارى

 االلتواء

متغيرات 
النمو 
 والذكاء

 0.81 8.21 011.11 012.23 سم الطول
 0.01 8.84 04.11 04.02 كجم الوزن

 1.12 1.28 00.11 00.14 سنة العمر الزمنى
 -1.01 8.33 32.11 38.22 درجة درجو الذكاء

التفاعل 
 االجتماعى

 1.83 8.08 02.11 02.22 درجة العالقات اإلجتماعية
 1.14 8.28 02.11 02.02 درجة المشاركة الوجدانية

 -1.04 2.01 02.11 01.21 درجة التعاون
 -1.24 0.22 08.11 00.03 درجة التفاعل بين الزمالء

الميارات االجتماعية المتعمقة 
 1.22 8.05 00.11 00.01 درجة يام واألعمالبأداء الم

 -1.10 2.00 30.11 32.22 درجة الدرجة الكمية
(، مما يعنى 2( أن قيم معامبلت اإللتواء قد انحصرت مابين )8يتضح من جدول )

وقوع جميع البيانات تحت المنحنى األعتدالي، ويؤكد عمى تجانس عينة البحث ككل في جميع 
 .المتغيرات المختارة
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 (2جدول )

المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة "ت" بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى 
 متغيرات النمو والذكاء واختبارات الميارات الحركية األساسية

 82=0=ن8ن
 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس
 سم

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
الفرق بين 
 المتوسطين

المتوسط  قيمة ت
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

متغيرات 
النمو 
 والذكاء

 1.13 1.21 0.31 012.11 8.44 012.21 كجم الطول
 1.58 0.11 8.14 04.01 8.32 05.01 سنة الوزن

 1.20 1.15 1.23 00.11 1.13 00.01 درجة العمر الزمنى
 -1.50 -0.81 2.22 32.81 8.05 38.11 درجة درجو الذكاء

التفاعل االجتماعى
 

 -1.42 -1.21 0.02 02.21 0.45 01.31 درجة العالقات اإلجتماعية
 -0.31 -0.11 0.20 02.31 8.81 01.81 درجة المشاركة الوجدانية

 1.13 1.51 0.88 00.21 8.30 01.81 درجة التعاون
 -0.10 -0.11 0.22 08.11 0.12 00.11 درجة التفاعل بين الزمالء
الميارات االجتماعية 
المتعمقة بأداء الميام 

 واألعمال
 -1.02 -1.11 8.15 00.11 8.80 00.11 درجة

 0.12 -8.31 3.81 32.41 0.10 30.01 درجة الدرجة الكمية
 0082( = 2020( ومستوي معنوية )83قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

ميع  قيم )ت( المحسوبة اقل من قيمة )ت( الجدولية، مما ( أن ج2يتضح من جدول )
يدل عمى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات )قيد 

 البحث(، ومما يشير إلي تكافؤ المجموعتين. 
 خامسًا : أدوات ووسائل جمع البيانات :  

 القياسات الخاصة بمعدل النمو0 -
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 الرجوع إلى سجبلت التبلميذ.السن  -
 . سم.1الطول باستخدام الرستاميتر حتى أقرب  -
 كم.1.1الوزن باستخدام الميزان الطبي المعايير حتى أقرب  -

 األدوات المستخدمة :
 إستمارة تسجيل البيانات : -8

شتممت عمى" االسم   –السن  –تم تصميم إستمارة لتسجيل بيانات أفراد عينة البحث ، وا 
درجات اختبارات الميارات الحركية األساسية " لكل من  –درجة الذكاء  –الوزن  –الطول 

 ( 00بُمرفق )القياسات القبمية والبعدية ، كما ىو موضح 
 السجالت المدرسية : -0

حيث قام الباحث باإلستعانة بالسجبلت المدرسية لمتعرف عمى كل من : )العمر الزمنى 
 ث .درجة الذكاء( ألفراد عينة البح -
 اختبار الذكاء : -2

تم التعرف عمى درجة الذكاء الخاصة بأفراد عينة البحث من خبلل نتائج القياسات 
نة بالسجبلت المدرسية والُمرفق بيا درجة ذكاء كل تمميذ .  الُمدوَّ

 اإلستمارات واالختبارات:
 (8: مرفق ) يل البياناتسجإستمارة ت -
 (0مرفق )د مقياس التفاعل االجتماعى: تحدي  إستمارة إستطبلع آراء الخبراء حول -
 مقياس التفاعل االجتماعى :   -

 استخدم الباحث في جمع البيانات مقياس التفاعل االجتماعي "اعداد الباحث":
 خطوات بناء مقياس التفاعل االجتماعي " اعداد الباحث":

 بالتفاعل االجتماعىمراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة  -0
ماااان خاااابلل المسااااح  تحديااااد المحاااااور المقترحااااة لمقياااااس التفاعاااال االجتماااااعى لممعاااااقينتاااام  -8

 محاور وىى: خمسةالمرجعي، وقد بمغ عددىا 
 العبلقات اإلجتماعية -8
 المشاركة الوجدانية -0
 التعاون -2
 التفاعل بين الزمبلء -0
 الميارات االجتماعية المتعمقة بأداء الميام واألعمال -0

 جرائي لمحاور المقياس المقترحة:تحديد المفيوم النظري اإل
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قام الباحث بوضع تعريفات إجرائية لممحاور المقترحة لمقياس التفاعل االجتماعى، تمييدًا 
( من األساتذة المتخصصين في طرق التدريس 3لعرضيا عمى السادة الخبراء والذين بمغ عددىم )

 (8مرفق ) وعمم النفس الرياضي 
 ادة الخبراء:عرض المحاور المقترحة عمى الس

قام الباحث بإعداد استمارة استطبلع رأى تضم خمسة محاور ومفيوميم اإلجرائي وذلك 
 (2مرفق )لعرضيا عمى الخبراء. 

 (0جدول )
 رأى السادة الخبراء فى مدى مناسبة المحاور المقترحة لمقياس التفاعل االجتماعى

 (2)ن = 
 وافقالنسبة المئوية لمم التكرار المحنننننننننناور م
 %011 3 العالقات اإلجتماعية 0
 %011 3 المشاركة الوجدانية 8
 %011 3 التعاون 2
 %011 3 التفاعل بين الزمالء 0

1 
الميارات االجتماعية المتعمقة 

 %011 3 بأداء الميام واألعمال

( أن نسبة موافقة الخبراء عمى محاور مقياس التفتعل االجتماعى 0يتضح من جدول )
 ممحاور وقد ارتضى الباحث بجميع المحاور. %( ل011)

اقتراح عبنارات لكنل محنور منن محناور المقيناس فنى ضنوء الفينم والتحمينل النظنري الخناص لكنل 
 محور:

قام الباحث بصيااة عبارات المقياس في ضوء الفيم والتحميل النظري الخاب لكل 
ث السابقة حيث تم الحصول محور، وقد استعان الباحث ببعض مقاييس التفاعل االجتماعى لمبحو 

عمى بعض العبارات منيا وتم تعديل صيااتيا بما يتناسب مع المعاقين ذىنينًا قابمى التعمم ، وتم 
إعداد المقياس في ضوء الخطوات السابقة،حيث تم إعداد وصيااة العبارات تحت كل محور كبًل 

 (3فق )مر ( عبارة. 04حسب طبيعتو، وتكونت الصورة األولية لممقياس من )
 وقد راعى الباحث في صياغة العبارات ما يمى:

 أن تكون العبارات واضحة ومفيومة. 
 .أال توحي العبارة بنوع االستجابااة 
 أال تشتمل العبارة عمى أكثر من معنى. 
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عرض العبارات الخاصة لكل محور عمنى السنادة الخبنراء لمتحقنق منن الصندق المنطقني لمالئمنة 
 ور:العبارات المقترحة لكل مح

قام الباحث بعرض المقياس في صورتو األولية عمى نفس عينة الخبراء التي سبق ذكرىا، 
 وذلك بيدف التعرف عمى:

 .مدى سبلمة صيااة العبارات المقترحااة 
 ."مدى مناسبة العبارات بكل محور "انتماء العبارة لممحور 
 .حذف أو تعديل أو إضافة عبارات أخاارى 

 استطالع رأى السادة الخبراء إلى ما يمى:وقد توصل الباحث من خالل 
 .حذف بعض العبارات من المقيااااس 
 .تعديل الصيااة المفظية لبعض العبارات 

إعننداد شننروط وتعميمننات تطبيننق المقينناس، وتحدينند فئننات االسننتجابة عمننى العبننارات،ثم توزيننع 
 ر:العبارات عشوائيًا داخل المقياس، مع استبعاد العناوين الدالة عمى المحاو 

( عبارة حيث قام 04قام الباحث بوضع المقياس في صورتو النيائية والتي تكونت من )
 (4مرفق )الباحث استبعاد العناوين الدالة عمى المحاور. 

 : حساب المعامالت العممية لممقياس وىى 
 :صدق المقياس 
 :صندق المحكميننن 

 (0جدول )
 لمحور االول محور  العالقات اإلجتماعيةالنسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات ا

 النسبة المئوٌة التكرار العبــــــــــــــــــــــــــــارة م

 %111 7 ٌعتمد على الخرٌن فى حل مشكالتى 1

 %111 7 ٌشعر انه  ذو قٌمة إجتماعٌة  2

 %71 5 ٌرغب بتشكٌل عالقات جدٌدة 3

 %111 7 ٌصغً إلً من ٌخاطب زمالئه. 4

 %111 7 بصوت مناسب أثناء النقاش. ٌتكلم 5

 %66 6 ٌشارك فى الفعالٌات ذات الطابع الحركى 6

 %111 7 ال ٌتعاون مع األطفال فى تحقٌق األهداف 7

 %111 7 ٌستطٌع التأثٌر فى االخرٌن 6

 %66 6 ٌعبر عما ٌرٌد بلغة مفهومة 9

 %66 6 ٌشاهد بهدوء االلعاب المعروضة عن طرٌق الفٌدٌو. 11
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وضح الجدول السابق نسب الموافقة عمى كل عبارة من عبارات المحور االول)العبلقات ي
% ، لتكون المحور 31%( وقد ارتضى الباحث بنسبة 011%،30اإلجتماعية( قد تراوحت بين )

 عبارة. 01من 
 (1جدول )

 دانيةالنسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الثاني محور المشاركة الوج
 النسبة المئوٌة التكرار العبــــــــــــــــــــــــــــارة م

 %111 7 ٌشعر بالمتعة عند تبادل المزاح والدعابة مع االخرٌن 1

 %111 7 ٌشعر بالحاجة إلى الاندماج بالفرٌق  2

 %71 5 ٌطٌل النظر لالخرٌن أثناء المحادثة 3

 %111 7 دٌث معهمٌشعر بالسرور لمخالطة الفرٌق وتبادل الح 4

 %111 7 ٌشعر بالراحة واالمان عندما ٌكون وسط الفرٌق 5

 %111 7 لدٌه القدرة فى التامل مع االخرٌن 6

 %71 5 استجابته للمواقف بطٌئة 7

 %111 7 ٌمٌل للعزلة وٌفضل أن ٌكون بعٌداً عن اآلخرٌن 6

 %111 7 ٌشعر بالتوتر إذا لم ٌشارك األطفال اآلخرٌن فى لعبهم 9

 %111 7 ٌفضل اللعب وحده 11

يوضح الجدول السابق نسب الموافقة عمى كل عبارة من عبارات المحور الثانى)محور 
% ، ليكون 31%( وقد ارتضى الباحث بنسبة 011%،30المشاركة الوجدانية( قد تراوحت بين )

 عبارة . 01المحور من 
 (2جدول )

 بارات المحور الثالث محور التعاونالنسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول ع
 النسبة المئوٌة التكرار العبــــــــــــــــــــــــــــارة م

 %111 7 ال ٌمانع من بذل الجهد لمساعده االخرٌن فى مهامهم 1

 %66 6 ٌمدح االخرٌن عندما ٌقومون بعمل ممٌز 2

 %66 6 ٌجد الرغبة فى انجاز المهام التى توكل إلٌه 3

 %111 7 فى تقدٌم الهداٌا الى االخرٌن ٌبادر 4

 %111 7 ٌشعر بلقلق وعدم الراحة داخل الجماعة 5

 %111 7 ٌساعد االخرٌن عندما ٌقعزن فى مشكلة 6

 %66 6 ٌتعامل مع االخرٌن بحساسٌة 7

 %111 7 ٌحضر المناسبات االجتماعٌة وٌبادر بالتهنئة 6

 %66 6 لجماعةٌوزع أنواع النشاط المختلفة على أفراد ا 9

 %66 6 ال ٌكون لطٌفاً مع اآلخرٌن 11

يوضح الجدول السابق نسب الموافقة عمى كل عبارة من عبارات المحور الثالث )التعاون( 
عبارة.01%، لتكون المحور من 31%( وقد ارتضى الباحث بنسبة 011%،42قد تراوحت بين )
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 (8جدول )
 عبارات المحور الرابع محور التفاعل بٌن الزمالء النسبة المئوٌة آلراء السادة الخبراء حول

 اننسبت انًئىيت انتكشاس انعبــــــــــــــــــــــــــــبسة و

 %26 6 يسبسع ببنسالو عهى انضيالء 0

 %10 2 يبزل جهذه كهو السضبء االخشين 8

 %011 1 نذيو انشغبت فى االنسجبو يع االخشين 3

 %011 1 دقتيعتزس ين صييهو إرا أخطأ فى  %

 %011 1 يسبعذ االخشين فى دم يشكالتهى انخبصت 2

 %10 2 يذبول ين سفخ انشوح انًعنىيو الصذقبئو 6

 %011 1 يًتهئ ببنذًبط واننشبط عنذ وجىده يع األطفبل 1

 %011 1 يعشف اآلخشين بنفسو. 2

التفاعل يوضح الجدول السابق نسب الموافقة عمى كل عبارة من عبارات المحور الرابع 
%، لتكون المحور 41%( وقد ارتضى الباحث بنسبة 011%،30بين الزمبلء قد تراوحت بين )

 عبارة 01من 
 (9جدول )

النسبة المئوٌة آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الخامس محور المهارات 
 االجتماعٌة المتعلقة بأداء المهام واألعمال

 النسبة المئوٌة التكرار ــارةالعبــــــــــــــــــــــــــ م

 %111 7 ٌوجه أسئلة مناسبة للموقف الذي ٌتطلب ذلك. 1

 %111 7 ٌصغً إلً من ٌخاطب زمالئه. 2

 %111 7 ٌقوم بأداء ما ٌقدم له من واجبات. 3

 %71 5 ٌتبع توجٌهات المعلم الشفهٌة. 4

 %111 7 ٌثابر فى أداء المهمة حتً تكتمل. 5

 %111 7 ى تقدٌم نشاط جماعً.ٌبادر وٌساعد ف 6

 %66 6 ٌشارك فى لعب ما ٌسند إلٌه من أدوار. 7

 %111 7 ٌتناول األنشطة مع زمالئه عند طلب المساعدة. 6

 %71 5 ٌراجع العمل باستمرار الكتشاف األخطاء. 9

 %111 7 ٌقدم تفسٌرات معقولة لآلراء التً تمت مناقشتها. 11

وافقة عمى كل عبارة من عبارات المحور الخامس)محور يوضح الجدول السابق نسب الم
%( وقد 011%،01الميارات االجتماعية المتعمقة بأداء الميام واألعمال( قد تراوحت بين )

 عبارة01%، لتكون المحور من 31ارتضى الباحث بنسبة 
 :صدق االتساق الداخمي 

مجتمع البحث ومن  ( تبلميذ من01قام الباحث بتطبيق االستبيان عمى عينة قواميا )
خارج عينة البحث االساسية ليا نفس مواصفات ثم قام الباحث بحساب معامبلت االرتباط 

 لبيرسون بين:
 كل عبارة من عبارات االستبيان ودرجة المحور التى تنتمى اليو. -0



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    15  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

 االبعاد والدرجة الكمية لممقياس . -8
 (82جدول )

 لدرجة الكمية لممحور العالقات االجتماعيةمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور االول وا
 82ن=

 معامل االرتباط العبــــــــــــــــــــــــــــارة م

 *18764 ٌعتمد على الخرٌن فى حل مشكالتى 1

 *18674 ٌشعر انه  ذو قٌمة إجتماعٌة  2

 *18721 ٌرغب بتشكٌل عالقات جدٌدة 3

 *18699 ٌصغً إلً من ٌخاطب زمالئه. 4

 *18636 بصوت مناسب أثناء النقاش. ٌتكلم 5

 *18711 ٌشارك فى الفعالٌات ذات الطابع الحركى 6

 *18776 ال ٌتعاون مع األطفال فى تحقٌق األهداف 7

 *18745 ٌستطٌع التأثٌر فى االخرٌن 6

 *18669 ٌعبر عما ٌرٌد بلغة مفهومة 9

 *18776 ٌشاهد بهدوء االلعاب المعروضة عن طرٌق الفٌدٌو. 11

 20218= 2020قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور االول   

( والمحور التى تنتمى اليو ، وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية العالقات االجتماعية)
ى صدق االتساق الداخمى لعبارات المحور االول  يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عم

 (88جدول )                               (.العالقات االجتماعية)
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الثانى والدرجة الكمية لممحور المشاركة الوجدانية 

 82ن=
 معامل االرتباط العبــــــــــــــــــــــــــــارة م

 *18751 شعر بالمتعة عند تبادل المزاح والدعابة مع االخرٌنٌ 1

 *18716 ٌشعر بالحاجة إلى الاندماج بالفرٌق  2

 *18722 ٌطٌل النظر لالخرٌن أثناء المحادثة 3

 *18615 ٌشعر بالسرور لمخالطة الفرٌق وتبادل الحدٌث معهم 4

 *18667 ٌشعر بالراحة واالمان عندما ٌكون وسط الفرٌق 5

 *18692 لدٌه القدرة فى التامل مع االخرٌن 6

 (80تابع جدول )
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الثانى والدرجة الكمية لممحور المشاركة الوجدانية 

 82ن=
 معامل االرتباط العبننننننننننننننننننننننننننننارة م



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    16  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

 *1.214 استجابتو لممواقف بطيئة 3
 *1.301 أن يكون بعيدًا عن اآلخرين يميل لمعزلة ويفضل 4
 *1.344 يشعر بالتوتر إذا لم يشارك األطفال اآلخرين فى لعبيم 5
 *1.241 يفضل المعب وحده 01

 20218= 2020قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الثاني  

(والمحور التى تنتمى اليو ، وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية لوجدانيةالمشاركة ا)
يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عمى صدق االتساق الداخمى لعبارات المحور الثاني 

 (المشاركة الوجدانية)
 (82جدول )

 محور التعاونمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الثالث والدرجة الكمية لم
 82ن=

 معامل االرتباط العبننننننننننننننننننننننننننننارة م
 *1.412 ال يمانع من بذل الجيد لمساعده االخرين فى مياميم 0
 1.320* يمدح االخرين عندما يقومون بعمل مميز 8
 1.400* يجد الرغبة فى انجاز الميام التى توكل إليو 2
 1.221* االخرين يبادر فى تقديم اليدايا الى 0
 1.380 يشعر بمقمق وعدم الراحة داخل الجماعة 1
 1.242* يساعد االخرين عندما يقعزن فى مشكمة 2
 1.253* يتعامل مع االخرين بحساسية 3
 1.302 يحضر المناسبات االجتماعية ويبادر بالتينئة 4
 1.238* يوزع أنواع النشاط المختمفة عمى أفراد الجماعة 5
 1.482 كون لطيفًا مع اآلخرينال ي 01

 20218= 2020قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الثالث  

(والمحور التى تنتمى اليو ، وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود التعاون)
 (التعاونًا مما يؤكد عمى صدق االتساق الداخمى لعبارات المحور الثالث )ارتباط دال احصائي

 (80جدول )



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    17  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الرابع والدرجة الكمية لممحور التفاعل بين الزمالء
 82ن=

 معامل االرتباط العبننننننننننننننننننننننننننننارة م
 1.408* يسارع بالسالم عمى الزمالء 0
 1.300* يبذل جيده كمو الرضاء االخرين 8
 1.225* لديو الرغبة فى االنسجام مع االخرين 2
 1.441* يعتذر من زميمو إذا أخطأ فى حقة 0
 1.222* يساعد االخرين فى حل مشكالتيم الخاصة 1
 1.304* يحاول من رفح الروح المعنويو الصدقائو 2
 1.412* مع األطفاليمتمئ بالحماس والنشاط عند وجوده  3
 1.322* يعرف اآلخرين بنفسو0 4
 1.313* يسارع بالسالم عمى الزمالء 5
 1.480* يبذل جيده كمو الرضاء االخرين 01

 20218= 2020قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الرابع 

(والمحور التى تنتمى اليو ، وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية ين الزمالءالتفاعل ب)
يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عمى صدق االتساق الداخمى لعبارات المحور الرابع 

 (. التفاعل بين الزمالء)
 
 
 
 
 

 (80جدول )
الكمية لممحور الميارات االجتماعية  معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الخامس والدرجة

 المتعمقة بأداء الميام واألعمال
 82ن=

 معامل االرتباط العبننننننننننننننننننننننننننننارة م



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    18  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

 معامل االرتباط العبننننننننننننننننننننننننننننارة م
 1.328* يوجو أسئمة مناسبة لمموقف الذي يتطمب ذلك0 0
 1.312* يصغي إلي من يخاطب زمالئو0 8
 1.381* يقوم بأداء ما يقدم لو من واجبات0 2
 1.220* يتبع توجييات المعمم الشفيية0 0
 1.233* يثابر فى أداء الميمة حتي تكتمل0 1
 1.251* يبادر ويساعد فى تقديم نشاط جماعي0 2
 1.322* يشارك فى لعب ما يسند إليو من أدوار0 3
 1.242* يتناول األنشطة مع زمالئو عند طمب المساعدة0 4
 1.311* خطاء0يراجع العمل باستمرار الكتشاف األ 5
 1.311* يقدم تفسيرات معقولة لآلراء التي تمت مناقشتيا0 01

 20218= 2020قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور الخامس  

تى تنتمى اليو ، وبمقارنة بقيمة (والمحور الالميارات االجتماعية المتعمقة بأداء الميام واألعمال)
ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عمى صدق االتساق 

 (الميارات االجتماعية المتعمقة بأداء الميام واألعمالالداخمى لعبارات المحور الخامس )
 (81جدول )

 معامل االرتباط بين المحاور والدرجة الكمية لممقياس
 معامل االرتباط المحــــــــاور م

 *18699 العالقات اإلجتماعٌة 1

 *18654 المشاركة الوجدانٌة 2

 *18695 التعاون 3

 *18771 التفاعل بٌن الزمالء 4

 *18633 المهارات االجتماعٌة المتعلقة بأداء المهام واألعمال 5

 20218= 2020قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
دول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل محور والدرجة الكمية لممقياس ، يوضح الج

وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عمى 
 صدق االتساق الداخمى لمحاور المقياس.

 الصدق : -



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    19  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

االعمى واالرباع االدنى لحساب الصدق إستخدم الباحث طريقة صدق التمايز بين االرباع 
 ( تبلميذ من العينو اإلستطبلعية من مجتمع البحث وخارج العينة االساسية . 01وعددىم )

 (82جدول )  
 داللة الفروق بين القياسين لممجموعتين ) االرباع االعمي واالرباع االدنى ( 

 )قيد البحث( التفاعل االجتماعى في 
 (82)ن =

 االختبار
 الرباع االدنىا االرباع االعمي

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة )ت( 
المتوسط  المحسوبة

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 1.21 2.23 0.12 02.23 0.12 81.22 العالقات اإلجتماعية
 2.12 2.11 0.12 02.23 8.18 05.23 المشاركة الوجدانية

 2.04 2.23 0.12 00.22 0.11 04.11 التعاون
 0.00 0.22 0.32 5.11 1.14 02.22 التفاعل بين الزمالء

الميارات االجتماعية 
المتعمقة بأداء الميام 

 واألعمال

04.22 1.14 00.23 1.14 2.23 00.00 

 1.25 02.23 8.21 25.11 2.80 48.23 الدرجة الكمية
 0082( = 2020( ومستوي معنوية )83قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

بين االرباع  1.11( وجود فروق دالو إحصائيا عند مستوي 88يتضح من الجدول رقم )
االعمي واالرباع االدنى في مقياس التفاعل االجتماعى قيد البحث، حيث جاءت قيم )ت( 
المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدوليو لمقياس التفاعل االجتماعى قيد البحث، مما يدل عمي 

 ات. صدق االختبار 
 ثبات المقياس:
 الفا كورنباخ :

( تمميذ 01قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة التقنين)العينة االستطبلعية( وقواميا )
 من خارج عينة البحث األساسية ، وتم حساب معامل الفاكورنباخ بطريقة التجزئة لحساب الثبات:

 (83جدول )
 قيم الفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس 



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    62  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

 القٌمة البٌان

 *18667 معامل االرتباط بٌن الجزئٌن

 *18622 معامل جتمان

 *18631 معامل الفا للجزء االول

 *18911 معامل الفا للجزء الثانى

( ومعامل 1.420( ومعامل الفا لمجزئين األول )1.443معامل االرتباط بين الجزئين )
 قياس.( وىى قيم مرضية لقبول ثبات الم1.510الفا لمجزء الثانى )

 الثبات : -0
عادتو عمى عينة البحث اإلستطبلعية  لحساب الثبات إستخدم الباحث طريقة التطبيق وا 
وبفاصل زمنى قدره اسبوعين من التطبيق األول، وتم حساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين كما 

 يوضحو الجدول التالى:
 (84جدول )

اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى  المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة معامل
 الختبارات الميارات الحركية األساسية

 82ن=

 المتغٌرات

 التطبٌق الثانى التطبٌق األول
معامل 
المتوسط  اإلرتباط

 الحسابى
االنحراف 
 المعٌارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

 *18957 2837 17841 2894 17811 العالقات اإلجتماعٌة
 *18949 2833 16891 2864 16851 لمشاركة الوجدانٌةا

 *18959 1825 16871 1876 16841 التعاون
 *18957 1832 11861 2811 11841 التفاعل بٌن الزمالء

المهارات االجتماعٌة المتعلقة 
 بأداء المهام واألعمال

14871 2863 15821 2835 
18931* 

 *18666 4832 77861 6815 76811 الدرجة الكلٌة

 20120= 2020ومستوي معنوي  3قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية 
 -1.444( أن قيمة معامل اإلرتباط قد تراوحت ما بين ) 05يتضح من جدول )

( مما يدل عمى وجود عبلقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين التطبيقين األول والثانى لجميع 1.515
 ثبات االختبارات المستخدمة.التفاعل االجتماعى األمر الذى يشير إلى 

 البرنامج التعميمي المقترح أسموب القصة الحركية: 
 اليدف من البرنامج: -8



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    61  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

 . تنمية بعض الميارات الحركية األساسية لمتبلميذ المعاقين ذىنيا باستخدام نظام الدمج 
 . دمج التبلميذ المعاقين ذىنيا مع أقرانيم األسوياء 

 لمتالميذ المعاقين عقميا: أسس وضع البرنامج المقترح -0
 .يمتاز البرنامج ببساطتو وسيولتو فيو يشمل قصب حركية، ألعاب صغيرة، ، سباق الجرى 
 .يتميز النشاط بوجو عام بالحركة والحرية 
 .يمتاز البرنامج بأنو من النوع الشامل البسيط الخالى من القيود الفنية ألى ميارة 
 ميذ( وقوتو الجسمانية ومقدرتو  العقمية.يمتاز بمناسبتو لممرحمة السنية )لمتم 
 التعاون التام بين التبلميذ المشاركين إلنجاز ىدف حركي مشترك 
 حث التمميذ السوي عمي تقديم المساعدة لمتمميذ المعاق عند الحاجة الية 
  أختيار النموذج الجيد من التبلميذ المعاقين ذىنيا أو التبلميذاألسوياء وتشجيعة 
 من والسبلمة لممكان المخصب لتطبيق البرنامج واألدوات المستخدمةمراعاة عامل اال 
 أن يكون مكان تطبيق البرنامج مناسب من حيث المساحة وخموه من العوائق 
 مراعاه التنويع في االدوات المستخدمة لتبلفي الشعور بالممل 

 أسس وضع محتوى البرنامج المقترح:-2
ور الذى يدور حولو ىذا البحث ولما لو من دور حيث أن بناء البرنامج المقترح ىو المح 

رئيسى في تنمية الميارات الحركية األساسية لمتبلميذ المعاقين عقميآ فقد رأى  الباحث من خبلل 
األطبلع والقراءات لممراجع العممية المتخصصة والدراسات السابقة التي تناولت مثل ىذا الموضوع 

م( 0282"عبير عبد الباسط")مية ، مثل دراسة " كخطوة من خطوات تطوير العممية التعمي
وقد قام الباحث بإعداد ،  (1م( )0281( ،" "شرين محمد" )0م( )0280(،"أمنية حسنين ")3)

وذلك من حيث اليدف العام  ، إستمارة إلستطبلع رأى الخبراء حول البرنامج التعميمى المقترح 
البرنامج واإلمكانات البلزمة لتنفيذ البرنامج واألىداف الفرعية ، وأسس البرنامج وتحديد محتوى 

 واإلطار العام لتنفيذ البرنامج وأسموب التدريس المستخدم وأساليب التقويم المقترحة.
 

 محتوى البرناج التعميمي المقترح :-0
 يتضمن محتوى البرنامج المقترح عمى ما يمي:

 معاقين عقميآ عمى النحو التالي:أنشطة تساعد عمى تنمية التفاعل االجتماعى لمتبلميذ ال –أ 
 وقد اشتممت محتويات البرنامج المقترح من خبلل القصة الحركية واأللعاب الصغيرة. –ب 

وقد قام الباحث مع ىيئة اإلشراف بوضع البرنامج فى صورتو ليصبح البرنامج التعميمى 
 .( وحدة تعميمية 02مشتمبًل عمى ) (82مرفق  )المقترح فى صورتو النيائية 
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 الدراسة االستطالعية :-
قام الباحث بإجراء الدراسة االستطبلعية عمى عينة البحث اإلستطبلعية وىى ممثمة 

م: إلي 8104/ 01/ 0لمجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األصمية خبلل الفترة الزمنية من  
 -م وذلك بيدف:8104/  01/ 04

 ة وطريقة عرضة.التعرف عمى مناسبة البرنامج من حيث مادتو العممي -
 التعرف عمى مدى صبلحية البرنامج لبلستخدام وتحقيق ىدفو. -
 إمكانية التعامل مع البرنامج واالستفادة المباشرة دون أي مشكبلت. -
 التعرف عمى إمكانية التطبيق بالتوزيع الزمنى ما بين مشاىدة وتطبيق عممى. -
 اسية.الصعوبات التي قد تواجو الباحث أثناء تطبيق الدراسة األس -
 التأكد من صبلحية األدوات واألجيزة المستخدمة. -
 تدريب المساعدين عمى كيفية إجراء القياسات. -

 وضع التقسيم الزمنى لمبرنامج : 
( 8( أسبوع بواقع )4( وحدة تعميمية تم تطبيقيا عمى )02أحتوى البرنامج المقترح عمى )
( يوضح التوزيع 01مية والجدول رقم )( ق لموحدة التعمي01وحدات تعميمية فى األسبوع ، بزمن )

  .الزمنى لمبرنامج
 (02جدول )

 الفترة الزمنية لوحدة التعميمية

 المحتوٌــات م
الفتـرة الزمنٌــة للمجموعة 

 التجربٌة
الفتـرة الزمنٌــة للمجموعة 

 الضابطة

 ق5 ق5 إحماء. 1

 ق15 ق15 األعداد البدنً 2

3 
الجزء الرئٌسى   )التطبٌق 

 العملى(
 ق21 ق21

 ق5 ق5 الختام 4

 ق45 ق45 المجمـــوع

 القياس القبمي  :
م 8104/ 01/ 82/80قام الباحث باجراء القياس القبمى لمجموعتى البحث وذلك يومى 

 الموافقان  ، وتم القياس فى التفاعل االجتماعى.
 التجرية االساسية :

الضابطة ( قام بتطبيق بعد ان تاكد الباحث من تكافؤ مجموعتى البحث ) التجريبية و 
( اسابيع 4بواقع ) م 81/08/8104م الى 84/01/8104تجربة البحث االساسية فى الفترة من 
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ق ( فى المرة الواحدة وتم تطبيق تجربة البحث عمى المجموعة التجريبة 01مرتين اسبوعيا ، لمدة )
 أما المجموعة الضابطة  فقد تم تطبيق البرنامج التقميدى عمييا.

 عة التجريبية :المجمو 
( 4خضعت مجموعة البحث التجريبية الى البرنامج التعميمى باستخدام االلعاب الصغيرة)

 ق( فى المرة الواحدة وتمثل دور المعمم فى كونة مرشد وموجة   01أسابيع مرتين إسبوعيا لمدة )
 المجموعة الضابطة :

من تطبيق المجموعة خضعت المجموعة الضابطة لمبرنامج التقميدى فى اليوم التالى 
 1التجريبية ، وقد تم مراعاة اإلسس العممية السميمة إثناء التطبيق 

 القياسات البعدية :
قام الباحث باجراء القياسات البعدية لمجموعتى البحث ) التجريبية والضابطة ( فى 

 م 83/08/8104،  82التفاعل االجتماعى ، وذلك يومى األربعاء والخميس الموافقان   
 لمعالجات اإلحصائية: ا-

  -إستخدم  الباحث  األساليب اإلحصائية التالية لمعالجة بيانات البحث:
 المتوسط الحسابى.    -
 معامل اإلرتباط "لبيرسون"..                                                -
 اختبار )ت(.  -
 معامل اإللتواء    -
 الوسيط. -
 اإلنحراف المعيارى -

 مناقشة وتفسير النتائج عرض و 
 أواًل : عرض النتائج ومناقشتيا:

 عرض مناقشة الفرض االول:-8
 (08جدول )

 المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة "ت" بين القياسين القبمى والبعدى
 لممجموعة التجريبية فى التفاعل االجتماعى 

 82ن=

 المتغيرات
 الفرق القياس البعدي القياس القبمى

 بين
 المتوسطي

نسب  قيمة ت
المتوسط  التحسن

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى
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العالقات 
 اإلجتماعية

01.31 0.45 82.11 0.01 01.21- 02.82- 
21.20- 

 -21.35 -5.21 -01.11 8.00 81.81 8.81 01.81 المشاركة الوجدانية
 -22.48 -4.25 -5.31 0.35 80.51 8.30 01.81 التعاون

 -40.48 -02.30 -5.11 0.22 81.11 0.12 00.11 التفاعل بين الزمالء
الميارات 

االجتماعية المتعمقة 
بأداء الميام 

 واألعمال

00.11 8.80 82.81 8.10 5.81- 00.08- 21.30- 

 -23.35 -80.40 -04.81 1.85 005.21 0.10 30.01 الدرجة الكمية
 0001( = 2020( ومستوى معنوية )4عند درجة حرية )قيمة "ت" الجدولية 

( وجااود فااروق دالااة إحصااائيا بااين القياسااين القبمااي والبعاادي لصااالح 80يتضااح ماان جاادول )
مقياس التفاعل االجتماعى، حيث أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من )ت(  القياس البعدي في جميع

 1الجدولية
إلدراك والحركة ولذلك ينمو ويتحسن األلعاب الصغيرة تعمل عمي وجود تفاعل بين ا

اإلدراك الحركى حيث يتم تعمم الميارات الحركية من خبلل ىذه األلعاب التمييدية ومن ىنا توجد 
يات التكيف المختمفة التي يقوم بيا المؤدى تجاه متطمبات الميمة كما يدركيا وىو يعتمد عمى معم

اإلدراك عامل ىام في تعديل النشاط الميارى  تفسيراتو لممعمومات الحسية المتاحة وىذا يعنى أن
 توجد عبلقة أكيدة بين الحركة وأوجو السموك اإلدراكي . ووتنميتو لدى الفرد كما ثبت أن

ويرجع الباحث تنمية التفاعل االجتماعى لمتبلميذ المعاقين ذىنيا القابمين لمتعمم  لممجموعة 
ىذا األسموب يتوافر فيو ما يعزز عممية التعمم التجريبية إلى إستخدام االلعاب الصغيرة حيث أن 

من حيث وجود عدة مؤثرات تم إستخداميا أثناء النشاط التعميمى حيث راع الباحث أن تكون 
مكونات البرنامج تحتوى عمى عناصر مختمفة من صور التسمسل الحركى لؤلداء فى البرنامج 

ل من التشويق والجذب وما يتعمق بيا التعميمي وذلك لمتصور الصحيح لؤلداء باألضافة إلى عام
 .من المعارف بصورة جيدة لمتبلميذ  دون ممل أو تعب

وأن ممارسة التربية الرياضية ىى إحدى وسائل تحقيق أىداف التربية العام والتى تعمل 
عمى تكوين المواطن الصالح والمعب واأللعاب الجماعية جزء من التربية البحتة وىى فى الواقع 

كسابيم السمات والصفات السموكية الحميدة لتنشئة وسيمة ىام ة لممساىمة فى تربية األفراد وا 
مجتمع يتميز بعبلقات أفضل بين الناس ويتأسس عمى الصدق واإلخبلب فى العمل والنظام 
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نكار الذات لصالح الجماعة واإلسيام فى تنمية القيادة والتبعية والبعد  والتعاون وطاعة القوانين وا 
وعدم تقدير المنافس وما ذلك من مختمف السمات الحميدة ، كما أنيا تسيم فى تنمية  عن الغرور

 (80-03: 02)التركيز ودقة وسرعة المبلحظة. 
إلى أن أنشطة المعب لدي األطفال المعاقين  م(0222عال عبدالباقى ابراىيم )وتشير 

حركية لتمك الفئة ، حيث تراعي ذىنيًا القابمين لمتعمم تتسم بسمات معينة تتفق ومختمف المظاىر ال
األنشطة المصممة إلييم عدة صعوبات ترتبط بالنمو الحركي ، حيث تكون بدايات النمو الحركي 
متأخرة عند ىؤالء األطفال حيث يتأخر الطفل المعاق ذىنيًا في الجموس والحبو والوقوف والمشي 

ركي، ويحتاج الطفل إلى تدريبات لتنمية والكبلم ، كما تتأخر القدرة عمى القفز والجري والتوازن الح
التوازن الحركي والقدرات الحركية بصفة عامة ، كما نجد بعضيم يعانون من ضعف بسيط في 

 (41: 4السمع والبصر الذي ينعكس عمى الوظائف اإلدراكية.)
إلى أن مدخل األلعاب الصغيرة أحد طرق تعميم م( 8440أمين الخولى وآخرون )ويشير 

رياضية الكبيرة ومن خبلليا يكتسب المتعمم الميارات بطريقة أسرع وأكثر تشويقًا األلعاب ال
واستمتاعًا وفيمًا وىناك من يعتقد أن ارض فكرة األلعاب الصغيرة مبنى عمى أساس أنيا مجرد 
طرق أو وسائل أللعاب فريق أكثر تنظيمًا لكن ما الذى يمنع من أن يكون ليذه األلعاب الغرضان 

ى يمكن أن تكون ىدفًا فى حد ذاتيا من خبلل إتاحة الفرصة لبعض التبلميذ من خبلل معًا ، في
ألعاب أقل تعقيدًا كى تبلئم مستواىم الميارى أو العمرى أو العقمى ، كما أنيا تناسب المدارس 

 (022، 021: 2والييئات ذات االمكانات والتسييبلت المتواضعة أو المساحات المحدودة . )
أن األلعاب الصغيرة تسيم فى دعم برنامج التربية الرياضية ووحداتو  ويرى الباحث

التعميمية فيى محدودة من حيث المحتوى التعميمى ومن خبلل اختيار عريض توفره األلعاب 
الصغيرة يمكن تقديم خبرات التحدى المطموبة الستثارة وتسييل التعمم وعمى ىذا األسااس تعتبر 

 تكامميا لكل بناء لمصدر وحدة تعميم األلعاب .تمك األلعاب جزءا أساسيا و 
( إلي أن األلعاب توفر الفرب لؤلطفال م0220) إلين وديع فرجوفى ىذا الصدد تشير 

في استخدام مياراتيم الحركية بطرق مختمفة لتحقيق األىداف وليس فقط استخدام أنواع متعددة 
اتيم ويقدرون فعاليتيا في مواقف من الميارات ولكن أيضًا يتعمم األطفال كيف يكيفون ميار 

 (14:  1مختمفة. )
ويعزو الباحث ذلك الى التأثير االيجابي والفعال لبرنامج االلعاب الصغيرة حيث انو ساىم 
في تزويد التبلميذ بخبرات حركية متنوعة وىذا بدوره ساعد عمى حدوث التطور لدييم في تنمية 

ا القابمين لمتعمم  ، كما ان التبلميذ بطبيعتيم اكثر ميبل التفاعل االجتماعى  لتبلميذ المعاقين ذىني
لمحركة واالنجذاب نحو االلعاب التي تتميز باالنتقال والسرعة وانيم يقضون معظم اوقاتيم بالمعب 
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فجاءت االلعاب الصغيرة لتروي تعطشيم الجامح لمحركة لذا تطورت لدييم السرعة االنتقالية 
تييئة البيئة الميسرة لمحركة من اىم اولويات النظام التعميمي حيث انيا والمتمثمة بالجري ، لذا فان 

تعمل عمى اشباع دافع التبلميذ  لدييم وكل ذلك ساعد عمى حدوث التطور في تنمية التفاعل 
 االجتماعى.

  -وبذلك يتحقق الفرض االول الذى ينص عمى:
فى تعمم بعض التفاعل توجد فروق ذات داللة احصائية بين القياس القبمي والبعدي "

 االجتماعى لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية 
 عرض مناقشة الفرض الثاني:-ب

 (00جدول )
 المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة "ت" بين القياسين القبمى والبعدى

 لممجموعة الضابطو فى التفاعل االجتماعى
 82ن=

 المتغٌرات

 الفرق بعديالقٌاس ال القٌاس القبلى
بٌن 

 المتوسطً

قٌمة 
 ت

نسب 
المتوسط  التحسن

 الحسابى
االنحراف 
 المعٌارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

 -11814 -2866 -1861 2842 16811 1816 16831 العالقات اإلجتماعٌة
 -16817 -2856 -2871 2891 19841 1864 16871 المشاركة الوجدانٌة

 -35866 -3833 -5811 2867 19841 4822 14831 التعاون
 -49817 -9821 -5891 2856 17891 1833 12811 التفاعل بٌن الزمالء

المهارات 
االجتماعٌة المتعلقة 

بأداء المهام 
 واألعمال

14851 2859 21811 2867 5851- 3891- 37893- 

 -26846 -7851 -21811 5871 94861 7825 73861 الدرجة الكلٌة

 0001( = 2020( ومستوى معنوية )4جدولية عند درجة حرية )قيمة "ت" ال
( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي في 88يتضح من جدول )

جميع التفاعل االجتماعى لممجموعة الضابطة ، حيث أن قيمة )ت( المحسوبة أقل من )ت( 
 الجدولية.
 

يد من ا ثار الخطيرة المترتبة عمى أن ىناك العدم( 8441صالح ىارون" )يشير "
اإلعاقة الذىنية لؤلطفال فى مرحمة الطفولة المبكرة مثل عدم التقبل، والرفض من جانب األقران 
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العاديين مما يقمل من فرب التفاعل واالنخراط في عبلقات اجتماعية مع البيئة المحيطة ويجعميم 
 (10: 3ية. )أكثر عرضة لمعزلة االجتماعية واالنحرافات السموك

والاذى أحادث تاأثير عزو الباحث ذلك إلى تأثير البرنامج المتبع ماع المجموعاة الضاابطة يو 
عمى تنمية التفاعل االجتماعى وىذا يدل عمى تأثير البرنامج المتبع مع المجموعاة الضاابطة ولكان 

يااؤدى إلااى ينقصااو المرونااو واإلسااتمرارية فااي األداء إلااى جانااب إافااال عاماال التشااويق األماار الااذى 
يم وأن ىاذا األداء يفتقاد لمعمال التعااونى والجمااعى والتنافساى الااذى تسارب الممال والفتاور إلاى نفوسا

يوجد ببرنامج المجموعة التجريبية ، كما يرجع الباحث ذلك أيضًا إلى أن التبلميذ في ىاذه المرحماة 
ر ىذه الحصب وما تحتويو السنية يمتازون بالنشاط الحركى الدائم والمتغير، كما قد يكون الستمرا

مااان تااادريبات ومياااارات حركياااة تاااؤدي إلاااى ماااا حااادث مااان تقااادم طفياااف فاااى نساااب تحسااان التفاعااال 
بعاااض  ماالجتماااعى ، فضاابًل عاان أن ممارسااتيم ليااذه التمرينااات والحركااات مااع أقاارانيم قااد يكساابي

 الخبرات الحركية.
فقاط بال يمتاد تأثيرىاا ليشامل ال تقتصر فائدة وأىمية األلعاب الصغيرة عمى القيماة التربوية 

الجوانااب التشااريحية والفساايولوجية فالمتطمبااات الحركيااة المتعااددة لمعبااة تااؤثر بصااورة إيجابيااة عمااى 
تنمية القدرة الوظيفية لؤلعضاء الداخمية وعمى تقوية الجياز العضمى  حيث أن العمل فى األلعااب 

الخاصة تمامًا وعمى الجوانب الميارياة  الصغيرة يؤثر عمى بعض الجوانب البدنية كتأثير التمرينات
مثل تأثير التدريبات عمى الميارات األساسية باإلضافة إلى اتصافيا بالمنافسة التى تسيم فى زيادة 

 ( 01 – 21: 3أداء البلعب لمصفة البدنية أو الميارة الحركية التى تؤدى لمحاولة الفوز . )
موعااة التجريبيااة وىااذا يرجعااو الباحااث كمااا أن التحساان الموجااود أقاال ماان نسااب تحساان المج

التاااي ظيااار تأثيرىاااا اإليجاااابي بالنسااابة لممجموعاااة لبللعااااب الصاااغيرة افتقااااد البرناااامج التقميااادي  إلاااى
حريااة  لمتبلميااذ، كمااا ال تتاايح  يمال تراعااى الفااروق الفرديااة بياانالمتبعااة الباارامج ، كمااا أن التجريبيااة 

االسااتفادة ماان  لمتبلميااذوجااو نشاااطيا ، كمااا ال تتاايح لممشاااركة فااى أ ياامالحركااة. كااذلك ال تثياار دوافع
، ضاية لممادارس الفكريااة اعادم اشااتراك المعمماين والماوجيين فاى وضااع البارامج الريو طاقااتيم الزائادة 

 وفقااا ألسااس عمميااة ياااال يااتم تخطيطو باارامج ال يحقااق االسااتمرارية والمرونااة والتنااوع ىااذه التنظاايم و 
 .برامجىذه الممية لتقويم كذلك عدم االىتمام باألساليب العو 

  -وبذلك ال يتحقق الفرض الثاني الذى ينص عمى:
توجد فروق ذات داللنة احصنائية بنين القيناس القبمني والبعندي فنى التفاعنل االجتمناعى "

 لصالح القياس البعدي لممجموعة الضابطة" 
 عرض ومناقشة الفرض الثالث:-ج
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 (02جدول )
 وقيمة "ت" بين المجموعتين التجريبية  المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى

 والضابطة فى القياس البعدى مقياس التفاعل االجتماعى 
 82=0= ن8ن

 المتغيرات
 الفرق المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

بين 
 المتوسطي

قيمة 
المتوسط  ت

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 5.21 3.51 8.08 04.01 0.01 82.11 تماعيةالعالقات اإلج
 0.42 1.41 8.50 05.01 8.00 81.81 المشاركة الوجدانية

 1.01 1.11 8.23 05.01 0.35 80.51 التعاون
 8.05 8.01 8.12 03.51 0.22 81.11 التفاعل بين الزمالء

الميارات االجتماعية المتعمقة 
 8.43 2.81 8.43 81.11 8.10 82.81 بأداء الميام واألعمال

 5.51 80.11 1.30 50.41 1.85 005.21 الدرجة الكمية
 0082( =2020( ومستوى معنوية )83قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة 82يتضح من جدول )
  الح المجموعة التجريبية.فى التفاعل االجتماعى فى القياس البعدى قيد الدراسة ولص

ونجاح الطفل فى اكتساب وتنمية مياراتو االجتماعية يسااعد عماى تزاياد قدراتاو عماى إقاماة 
العبلقات والتفاعبلت االجتماعية الناجحة الساميمة ، واألنادماج ماع جماعاات األقاران واالقتاراب مان 

اكتسااب الخبارات االجتماعياة جماعات الكباار فاى طمأنيناة ، مماا ياؤدي إلاي المزياد مان التقادم فاى 
وتحقيااق النمااو االجتماااعي بصااورة سااميمة وصااحية ، لااذلك فااإن دراسااة العواماال التااي تساااعد عمااى 

 Socialوالتاى تعاد المياارات االجتماعياة  Social Competenceتحقياق الكفااءة االجتماعياة 
Skills ( .8: 2من أىم وأبرز مكوناتيا) 

شاط تنافسى يؤدى فى تشكيبلت مختمفة لمجموعات ويرى الباحث أن األلعاب الصغيرة ن
من األفراد دون التقيد الحرفى بالقوانين الدولية لمعبة ، وتمتاز بأنيا توفر عناصر الدافعية 
والحماس والمنافسة التى تصبغ األداء بالفاعمية أثناء الممارسة ، كما أنيا توفر عنصرى التنويع 

رات وتنمية التفاعل االجتماعى ، وىى تتدرج من ألعاب والتشويق وتتبع الفرصة الكتساب الميا
بسيطة التنظيم إلى ألعاب مركبة نوعًا بحيث تصل فى النياية إلى المعبة الكبيرة نفسيا ، فيى 
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تناسب جميع المراحل السنية المختمفة من الجنسين مع مراعاة أن تتفق مع خصائب النمو 
 التعقيد .المختمفة لكل مرحمة سنية من حيث السيولة و 

ويمتماااااك بعاااااض األطفاااااال المكوناااااات المعرفياااااة االجتماعياااااة الخاصاااااة بالمفااااااىيم والقواعاااااد المتعمقاااااة 
بالمياارات االجتماعياة مااع دراياتيم باألسااليب التااي تكفال ليام تحقيااق أىاداف الموقاف االجتماااعي ، 

ماااة مااان وماااا يطااارأ عمياااو مااان تغيااارات، ولكااانيم ال يساااتطيعوا ترجماااة تماااك المعرفاااة إلاااي أنمااااط مبلئ
الساااموكيات ، ويخفقاااون فاااى التعبيااار عنياااا وأدائياااا بطريقاااة مااااىرة ، وىاااو ماااا يطماااق عمياااو القصاااور 
األدائي لمميارات االجتماعية ، أو مصطمح كف الميارة ، ويمكن أن يرجع ذلك اإلخفاق إلي عاوام 

، أو ومتغياارات متعااددة مثاال انخفاااض الدافعيااة ، أو عاادم تاادعيم ا خاارين لمطفاال فااى أداء السااموك 
     عدم إتاحة الظروف المناسبة لمقيام باألداء السموكي.

                                                         (03 :011) (.00 :83 ،84) 
  -الثالث الذى ينص عمى: الفرضوبذلك يتحقق 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القيناس البعندى لممجمنوعتين التجريبينة 
 والضابطة فى التفاعل االجتماعى )قيد البحث( لصالح القياس البعدى لممجموعة التجريبية" 

  اإلستنتاجات والتوصيات
 اإلستنتاجات:  -

في ضوء نتائج البحث وىدفو وفروضو وفي حدود عينة البحث، تمكن الباحث من 
  -االستنتاجات التالية: -التوصل إلى 

 سااتخدام االلعاااب الصااغيرة  إلااى تنميااة  بعااض ميااارات أدي اسااتخدام البرنااامج التعميمااي بإ
 التفاعل االجتماعى لمتبلميذ المعاقين ذىنيا القابمين لمتعمم . 

  توجاااد فاااروق ذات داللاااة احصاااائية باااين القيااااس القبماااي والبعااادي فاااى تعمااام بعاااض التفاعااال
 .االجتماعى لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية 

 ائية باااين القيااااس القبماااي والبعااادي فاااى التفاعااال االجتمااااعى "توجاااد فاااروق ذات داللاااة احصااا
 .لصالح القياس البعدي لممجموعة الضابطة" 

 التوصيات:  -
 بناء عمى ما جاء باالستنتاجات وفي حدود عينة البحث يوصى الباحث بما يمي:

  ضرورة استخدام البرنامج التعميمي باساتخدام االلعااب الصاغيرة  وزياادة االىتماام بياا لمادى
 أىميتيا فى تنمية التفاعل االجتماعى لمتبلميذ المعاقين ذىنيا والقابمين لمتعمم.

   ضااارورة  تاااوفير مدرساااين ومشااارفين متخصصاااين فاااي التربياااة الرياضاااية لممااادارس الفكرياااة
 لمعمل مع ىذه المرحمة السنية في جميع دور المؤسسات المختصو بذلك .



 

 
    انتشبيت انبذنيت وعهىو انشيبضت يجهت -  نهبنين انشيبضيت انتشبيت كهيت  - بنهب جبيعت      

 (    32  (   (  ثبنيانو(   ) انجضء  6262نعبو )  ( ديسًبش( شهش )    66سقى انًجهذ )         
 

 أدوات بديمااو لجااذب انتباااه التبلميااذ وعاادم  ضاارورة التنويااع فااي األدوات المسااتخدمة وابتكااار
 الممل.

 المراجع
 -اواًل : المراجع العربية :

أحمد عزت راجح : أصول عمم النفس ، المكتب المصري الحنديث ، الطبعنة العاشنرة ،  -8
84210 

امنيننو حسنننين حجننازى: تنناثير برنننامج لمجمبنناز باسننموبى النندمج والعننزل عمننى المياقننو  -0
تماعيو لالطفال المعاقين ذىنينا واتجاىنات االسنوياء نحنوىم ، انتناج الحركيو والتفاعالت االج

 م02800 ، عممى، كميو التربية الرياضية لمبنات ، جامعو حموان
أمين أنور الخولى ، محمود عننان ، عندنان دروينش : التربينة الرياضنية المدرسنية ،  -2

 م84400، القاىرة ، ، دار الفكر العربى  2دليل معمم الفصل وطالب التربية العممية ، ط
ايمين وديع فرج : خبرات في األلعاب لمصغار والكبار ، منشنأة المعنارف ، اإلسنكندرية  -0

 م 0220، 
إيمين وديع فنرج: أسس تدريب الكرة الطائرة لمناشنئين، منشنأة المعنارف، اإلسنكندرية،  -0

 م02200
التعميميننو  شننيرين محمنند عبنند المطيننف النقيننب  : فعاليننو الحركننات التعبيريننو وااللعنناب -1

باسموب الدمج عمى بعض الميارات الحركيو االساسيو ومستوى التحصيل لممعناقين ذىنينا ) 
 م02810 ، القابمين لمتعمم ( ، رسالو دكتوراه ، كميو التربيو الرياضيو لمبنات

صالح عبد اهلل ىارون : مقياس تقدير الميارات االجتماعية لؤلطفال المتخمفين عقميًا  -2
مم داخل حجرة الدراسة، بحث منشور ، مجمة رسالة التربية وعمم الننفس، العندد القابمين لمتع

 م84410، الرياض،  82، ج  02
عبيننر عبنند الباسننط : فاعميننو برنننامج ترويجننى بنظننام النندمج عمننى خفننض االضننطرابات  -3

السنننموكيو لننندى االطفنننال المعننناقين ذىنينننا ، :ماجسنننتير ، جامعنننو الزقنننازيق ، كمينننو التربينننو 
 م02820 ، بناتالرياضيو 

جننراءات الوقايننة منيننا ، عننالم  -4 عننال عبنند البنناقي إبننراىيم : اإلعاقننة العقميننة وعالجيننا واة
 م02220الكتب ، القاىرة ، 

محمد إبراىيم عبد الحميد : تعميم األنشطة والميارات لدى األطفال المعاقين عقميًا ، ،  -82
 0م8444، القاىرة ،  العربيدار الفكر 
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: المينارات االجتماعينة وعالقتينا باالكتئناب لندي األطفنال ،  محمد السيد عبد الرحمن -88
 م84440دار قباء لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 

، دار المعنارف ، القناىرة ،  2محمد حسنن عنالوى : موسنوعة األلعناب الرياضنية ، ط -80
 م84330

محمد صالح مجاىد محمد عمي: تأثير برننامج لؤللعناب الصنغيرة عمنى تحسنين بعنض  -82
الحركينننة والبدنينننة لتالمينننذ المرحمنننة االبتدائينننة بمننندارس التربينننة الفكرينننة، رسنننالة  المتغينننرات

 م84430ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنين جامعة الزقازيق، 
 محمد عادل خطاب : األلعاب لؤلطفال ، المؤسسة المصرية لمطباعة والنشر، ب0 ت0   -80
لريناض األطفنال واالبتندائى، مؤسسنة  مفتى إبراىيم حماد: التربية الحركية وتطبيقاتينا -80

 م84430مختار لمنشر، القاىرة ، 
نادية عبد القادر أحمند :  تننأثير استخنندام األلعناب التمييدينة لمجمبنناز عمني الشعننور  -81

وبعنض مينارات الجمبناز لممعناقين بصنريًا " بحنث منشنور، مجمنة بحنوث التربينة   باالكتئناب
ننننين جامعنننة الزقنننازيق، المجمننند الثنننامن، أغسنننطس ، الرياضنننية، كمينننة التربينننة الرياضنننية لمب

 م 84420
 Gullahue Davaid : Motor development and -ثانيننًا : المراجننع األجنبيننة :

movement exoerience for young children ,. N, G , John Williston ,  0552. 
82- Kirchner, G , Fishburne : physical Education for Elementary 

School Children , 01 th ed., McGraw Hill , Inc, Boston , USA. 
0554. 
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 القميوبية حمامات السباحة بمحافظة دار وعالقته باتخاذ القرار إل دافعية اإلنجاز
 البحث بالمغة العربية ممخص

 أ.د أحمد محمد زينة                                                                 
 ثم محمد أحمد حسنين.أ.م.د هي                                                             
  محمد عبد الكريم نبهانأ.م.د                                                            

 شريف محمد عبدالوهاب العسالأ.                                                       
 السباحة حمامات الدارى رارالق اتخاذ و االنجاز دافعية بين العالقة عمى التعرف ىإل البحث ىدف

جراءاتو بخطواتو الوصفي جيالمن الباحث ستخداما, و القميوبية بمحافظة  األسموب باستخدام وا 
 المسحي وذلك لمالئمتو لطبيعة ىذة الدراسة.

, وتم 825 عددىم  والبالغ, القميوبية محافظة فى السباحة حمامات ادارى من البحث مجتمع تكون
 الطريقة العمدية من مجنمع البحث وتوزيعيا كاألتي : أختيار عينة البحث ب

 ( فرد.22عينة الدراسة االستطالعية ) -8
 ( فرد.63عينة الدراسة االساسية ) -2

 حمامات ادارى القرار اتخاذ ومقياس اإلنجاز دافعية لمقياس البيانات جمع في الباحث استخدم
 :بإعدادىما الباحث قام والذي , السباحة
 (. الباحث إعداد)  نجازاال دافعية مقياس
 (. الباحث إعداد)  القرار اتخاذ مقياس
 : االتي االستنتاج إلى الباحث توصل البحث ايةين وفي

 وبين السباحة حمامات الدارى اإلنجاز دافعية مقياس أبعاد من بعد كل بين قوي ارتباط وجود -
 القرار.  اتخاذ لمقياس األخري األبعاد

  السباحة حمامات الدارى اإلنجاز دافعية وأبعاد ككل القرار اذاتخ مقياس بين ارتباط وجود -
  السباحة حمامات الدارى القرار اتخاذ وأبعاد ككل اإلنجاز دافعية مقياس بين ارتباط وجود -

  القرار اتخاذ -اإلنجاز دافعية   : المفتاحية ماتمالك
 
 
 
 
 
 



 

 
    انتشتُح انثذَُح وعهىو انشَاضح يجهح -  نهثٍُُ انشَاضُح انتشتُح كهُح  - تُها جايعح      

 (    6  (   (  انثاٍَو(   ) انجضء  6262(  نعاو ) دَغًثش( شهش )    66)    سلى انًجهذ      
 

 
Motivation motivation and its relationship with decision-

making for swimming pool administrator in Qaliubiya 

Governorate 

Prof. Ahmed Mohamed Zina 

 Prof. Dr. Haitham Mohamed Ahmed Hassanein. 

 Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim Nabhan 

 mr. Sherif Mohamed Abdel Wahab Alassa 

 

Summary of the research 

The aim of the research is to identify the relationship between 

achievement motivation and decision-making for swimming pool 

administrators in Qaliubiya governorate, and the researcher used the 

descriptive approach with his steps and procedures using the survey 

method, due to its relevance to the nature of this study. 

The research community consisted of swimming pool administrators in the 

governorate of Qaliubiya, whose number is 821, and the research sample 

was chosen intentionally from the research group and distributed as 

follows: 

8- The survey sample (22). 

2- Basic study sample (63 individuals). 

The researcher used to collect data for the achievement motivation scale 

and the decision-making scale for swimming pool administration, which 

the researcher prepared: 

Achievement motivation scale (researcher preparation). 

Decision-making scale (researcher preparation). 

conclusion: 

- There is a strong correlation between each dimension of the achievement 

motivation measure for swimming pool administrators and the other 

dimensions of the decision-making scale. 

- There is a correlation between the decision-making scale as a whole and 

the driving motivation dimensions for swimming pool administrators 

- There is a correlation between the overall achievement motivation 

measure and the decision-making dimensions of swimming pool 

administrators 
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 القميوبية حمامات السباحة بمحافظة دار دافعية اإلنجازوعالقته باتخاذ القرار إل

 
 أ.د أحمد محمد زينة                                                                 

 أ.م.د هيثم محمد أحمد حسنين.                                                             
  محمد عبد الكريم نبهانأ.م.د                                                            

 شريف محمد عبدالوهاب العسال. أ.     
 مدخل البحث :

ية االنجاز من الموضوعات الميمة والتي يجب عمى الباحثين االىتمام بياا حياث يمكان تعتبر دافع
تفسااير الكثياار ماان مظاااىر السااموك االنساااني فااي ضااوء دافعيااة االنجاااز لاادي الفاارد , نظاارا الن اداء 
الفرد واصراره عمى القيام باعمال معينة أو مواصامة ىاذه االعماال يتوقاف عماى ماا لدياو مان دافعياة 

 (22:4ز )االنجا
وتحتال دافعياة االنجاااز ركيازة أساساية فااي عناوان الدراساة وسااوف نبادأ بتقاديم لمفيااوم الدافعياة حيااث 
أنيا تشير إلى ما يحدث الفرد عمى القيام بنشاط سموكي ماا وتوجياو ىاذا النشااط نحاو وجياة معيناة 

تشاابع بعاا  اي أن الفاارد يمااارس سااموكا معينااا بساابب مااا يتمااو ىااذا السااموك ماان نتااائج او عواقااف 
حاجاتااو او راباتااو وربمااا كاناات ىااذه الحقيقااة ىااي المسااممة التااي تكماان وراء مفيااوم الدافعيااة حيااث 
لااى عمميااات تخااي السااموك وتوجيااو وتبقااي عميااو  يشااير ىااذا المفيااوم إلااى حاااالت شااعور داخميااة وا 
 وعمااى الاارام ماان اسااتحالة مالحظااة الدافعيااة عمااى نحااو مباشاار إال انيااا تشااكل مفيومااا اساساايا ماان
مفااىيم عماى الانفس الترباوي ويمكان اساتنتاجو بمالحظاة ساموك االفاراد ومالحظاة البيئاة التاي يجاري 

 (223:88عمييا السموك .                                      )
 إجراء دون تحول الوقت من عجمة فى قرار التخاذ اإلدارة رجل عمى ضغوط ماتفر  كثيرا

 وال منو اليدف يحقق وال سميم اير القرار يجعل مما,  إلدارىا لمموقف الكافى والبحث الدراسة
 فتقع القرار مغزى عمى الوقوف عن يعجزوا لئال صدور قبل قرار المرؤوسون يعرف أن ينبغى

 (24:2)                                              العمل. مجال فى مشكالت
 مشكمة البحث :

لنواحي النفسية في العممية التدريبية والتعممية واإلداريةبما تمتمكو نظرا ألىمية الدور الذي تمعبو ا
من امكانيات متنوعة   ومتميزة بحيث تزيد فاعمية الطريقة التدريبية من تشويق وايجابية المتدرب 
وتحفزه عمى إكتساب الميارات المطموبو بصورة أكثر فاعمية في تعميم الميارات الحركية المختمفو 

مع جنس ونوع المتعممين بما يحقق افضل فائدة تعود عمييم في نوع النشاط الممارس بما يتناسب 
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وخاصة في مجال تعميم السباحة لما ليا من تأثير حيث أنيا النواة األساسية لتعميم انشطة 
                                       (               4:2الرياضات المائية األخرى وتعتمد الرياضات المائية في االساس عمى تعميم السباحة.  )

أنو ىناك مجموعة من النفسية لدى كل رياضاي يمكنياا اذا اساتثيرت  (2006أحمد فوزي)  ويشير
فالحاجااو إلااى التقاادير والتفااوق الرياضااي ىااي طاقااو كامنااة اذا تاام إسااتثارتيا , ان تدفعااو إلااى النشاااط 

راتاو وتجعماو فاي حالاة توترياة داخمياة تنازع باو بواسطة المدرب أو األىداف الحركياة التاي تتحادى قد
إلى النشاط وكمما زادت ىذه الحاجو أو مثيمتيا وزادت استثارتيا زاد النشاط ومن ثم عدد المحاوالت 
الحركية في التدريب :فالدافعية ىي أساس التدريب الرياضي والادرب الاواعي ىاو الاذي يساتطيع ان 

مان النشااط خاالل التاد رياب ومان ثام يزياد مان تقادم المساتوى يستثير دافعية العبية باستمرار لمزياد 
الرياضي لالعبيو وىنا تاخذنا مشكمة البحث لمعرفة ضرورية وىي التعرف عماى طبيعاة الممارساين 

 (832:8والالعبين واالجراءات اليادفو الى استثارة دافعيتو نحو التدريب واالستثارة المناسبو لو. )
فااي مااادى اسااتخدام الفااارد  وى الرياضاااي العااالي والمحافظاااة عميااويتحقااق ىاادف الوصاااول الااى المساات

ألقصى قدراتو البدنية والنفسية والخططياة وتعتبار الجواناب النفساية مان أىام المتغيارات التاي يساعى 
العااممون عمييااا فااي المجااال الرياضاي الااى التعاارف عمااى مكوناتيااا  لماا تمعبااو ماان دور ىااام وحيااوي 

 (8:6رياضي ) في شخصية الالعب في المجال ال
ومما سبق فان الباحث يسعى لمبحث عن قابمية ادارى حمامات السباحة الذين لدييم ثقة فى 

 .دافعية االنجاز و اتخاذ القرارأنفسيم ولدييم القدرة عمى تحمل المسؤلية فى الربط بين 
 هدف البحث :

السباحة بمحافظة حمامات  الدارىالتعرف عمى العالقة بين دافعية االنجاز و اتخاذ القرار 
 القميوبية
 البحث : فرض

 ؟حمامات السباحة بمحافظات القميوبية الدارىواتخاذ القرار  االنجاز ىل توجد عالقة بين دافعية
 
 

 مصطمحات البحث :
 دافعية اإلنجاز                                                                      

السعي في سبيل تحقيق ىدف ما والنجاح في تحقيق ذلك اليدف  مدي استعداد الفرد ميمو إلى
 (34:3واتقانو , اذ يتميز ىذا اليدف بخصائي وسمات ومعايير معينة .    )

 اتخاذ القرار :
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 البت عمى وقدرتو وكفاية لمقائد اختيار القرار اتخاذ وان, اليدف لتحقيق البدائل أفضل بين اختيار 
                                                              .مختمفة مصادر من معمومات إلى وتستند متشابكة عممية أنيا كما, المسؤلية وتحمل الألمور فى
(82:6 ) 

 إدار  حمام السباحة )*(: 
الفرد المسؤل عن كافة االعمال والواجبات االدارية بحمامات السباحة , وىو احد افراد الجياز 

 بدء بو وصوال الى المدير االدارى بحمامات السباحةاالدراى الذى ي
 :إجراءات البحث
                                        منهج البحث :

جراءاتو باستخدام األسموب المسحي, نظرًا لمالئمتو  استخدم الباحث المنيج الوصفي بخطواتو وا 
 حمامات السباحة. الدارىاذ القرار إلجراءات إعداد وبناء مقياس كاًل من: دافعية اإلنجاز واتخ

        مجتمع وعينة البحث: 
 مجتمع البحث:                            

 825, والبالغ  عددىم رى حمامات السباحة فى محافظة القميوبيةاداتمثل مجتمع البحث في 
 عينة البحث:                                      

حمامات السباحة فى  محافظة القميوبية , وتم تقسيميم  ادارىالبحث من قام الباحث باختيار عينة 
 إلى ما يمي :

 عينة البحث االستطالعية:      -1
حمام  ادارى( 22قام الباحث باختيار عينة البحث االستطالعية بالطريقة العشوائية وقواميا )
 ة الرياضي سباحة من أندية نادي بنيا الرياضي وستاذ بنيا الرياضي ونادي المؤسس

                       عينة البحث األساسية:    -2
(  من مديرى حمامات  63قام الباحث باختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العمدية وقواميا ) 

 ببنيا , قميوبية.السباحة 
 ( 1جدول ) 

 التوزيع العددي لعينة الدراسة االساسية

 عتاد تُها اعــى انُـادٌ
و شثاب 

 تُها
 انًجًىع انًؤعغح طىخ ادي تُهاَ

 63 1 4 9 9 3 االداريينعذد 

  ( التوزيع العددي ألفراد عينة البحث في الدراسة األساسية 8يوضح جدول ) 
 أدوات جمع البيانات :                   
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حمامات  ادارىاستخدم الباحث في جمع البيانات لمقياس دافعية اإلنجاز ومقياس اتخاذ القرار 
 باحة , والذي قام الباحث بإعدادىما:الس

 مقياس دافعية االنجاز ) إعداد الباحث (. -
 مقياس اتخاذ القرار ) إعداد الباحث (. -

 حمامات السباحة فى محافظة القميوبية: ادار خطوات بناء مقياس دافعية اإلنجاز 
ي مجال عمم النفس مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع دافعية اإلنجاز ف

 الرياضي :
دافعية قام الباحث باإلطالع عمى العديد من المراجع العممية والدراسات التي تناولت موضوع 

في مجال عمم النفس الرياضي, سواء المراجع والدراسات العربية والمراجع والدراسات اإلنجاز 
 األجنبية

 ىا في مجال عمم النفس الرياضي مراجعة قوائم ومقاييس دافعية اإلنجاز التي سبق إعداد
تحديد األبعاد المقترحة لمقياس دافعية اإلنجاز لمديرى حمامات السباحة وذلك استرشادًا  

 بالخطوات السابقة :
تم تحديد األبعاد المقترحة لمقياس دافعية اإلنجاز من خالل المسح لممراجع والدراسات السابقة 

 ي تم تحديدىا من االستبيان المفتوح, وىى :العربية منيا واألجنبية واإلجابات الت
 

 التقدير االجتماعى 4 الرابة قى االنجاز 1
 مستوى الطموح وواقعية االنجاز 5 سموك اإلنجاز 2
 الثقة بالنفس فى االداء الرياضى 6 المثابرة في بذل الجيد 3
 التنافس بكفاية والرابة فى التفوق 82 اإلقبال عمى العمل 4
 الثقة بالنفس فى االداء الرياضى 88 العمل التوتر في 5
 االستقاللية  فى اتخاذ القرار 82 الطموح 6

 
 :صدق المحكمين

قام الباحث بإعداد استمارة استطالع رأى لمقياس دافعية اإلنجاز لمديرى حمامات السباحة فى 
 .محافظات الوجو البحرى وذلك لعرضيا عمى السادة الخبراء
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 ( 2جدول ) 
 لسادة الخبراء في مد  مناسبة األبعاد المقترحة لمقياس دافعية اإلنجازرأ  ا

                                                                                                                      =ٌ (12)          

 األتعـــــــاد و
انُغثح 

% 
 األتعـــــــاد و

انُغثح 

% 

 02 انتمذَش االجتًاعً 7 42 انشغثح لً االَجاص 1

 02 يغتىي انطًىح ووالعُح االَجاص 8 822 عهىن اإلَجاص 6

 32 انثمح تانُفظ فً االداء انشَاضً 9 822 انًثاتشج فٍ تزل انجهذ 3

 32 انتُافظ تكفاَح وانشغثح فً انتفىق 12 822 اإللثال عهً انعًم 4

 42 ثمح تانُفظ فً االداء انشَاضًان 11 822 انتىتش فٍ انعًم 5

 42 االعتمالنُح  فً اتخار انمشاس 16 822 انطًىح 6

 
( أن نسبة موافقة الخبراء عمى أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لالعبى  2يتضح من جدول ) 

( مما يؤكد عمى 82-88-6-5-4-6-2%( لألبعاد أرقام )822الرياضات المائية قد سجمت )
مثل دافعية اإلنجاز لمديرى حمامات السباحة فى محافظات الوجو البحرى, بينما أن ىذه األبعاد ت

%  ( وقد قام  42% : 822(         )3-2-4-6-2بمغت نسبة الموافقة عمى أبعاد أرقام ) 
 الباحث باستبعادىم.

 صدق االتساق الداخمي :
( من 22عينة قواميا ) تم حساب قيمة معامل االرتباط بين درجة كل بعد عمى حده بكل بعد عمى

حمامات السباحة وىى فئة عينة التقنين ) العينة االستطالعية ( وكانت النتائج كما في  ادارى
 الجدول االتي:

 ( 3 )جدول 
 حمامات السباحة ادار دافعية اإلنجاز مصفوفة اإلرتباط الداخمى ألبعاد مقياس 

                                                                                            = ٌ62   

 

 انثعذ
6 3 4 5 

 28787 28987 28411 28987 عهىن اإلَجاص

 28557 28635 28941  انًثاتشج فٍ تزل انجهذ

 28541 28881   اإللثال عهً انعًم

 28954    انتىتش فٍ انعًم

     انطًىح

 20346= 2025ي يعُىَح لًُح س انجذونُح عُذ يغتى                
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كل بعد من أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لمديرى  ( وجود ارتباط قوي بين 6يتضح من جدول ) 
حمامات السباحة فى محافظات الوجو البحرى وبين األبعاد األخري لممقياس حيث انحصرت قيمة 

تيا الجدولية عند ( وكانت قيمة ر المحسوبة اكبر من قيم2.654:  2.444معامل االرتباط بين )
 ( مما يدل عمى صدق أبعاد المقياس.2.22مستوى معنوية )
 ثبـات المقيـاس :

 حمامات السباحة عن طريق إعادة تطبيق االختبار: ادارىحساب ثبات مقياس دافعية اإلنجاز 
حمامات السباحة عمى عينة التقنين )العينة  ادارىقام الباحث بتطبيق مقياس دافعية اإلنجاز 

حمامات السباحة من خارج عينة البحث األساسية, وتم  ادارى( من 22تطالعية( وقواميا )االس
إعادة التطبيق عمى نفس العينة بفارق زمني قدره أسبوعين عن التطبيق األول وفى نفس ظروف 

التطبيق األول عمى قدر اإلمكان, وتم حساب معامالت االرتباط بين درجات المديرين في 
 .والثاني التطبيقين األول

 ( 4جدول ) 
عادة التطبيق ألبعاد مقياس  ثبات تطبيق وا 

 حمامات السباحة فى محافظة القميوبية الدار دافعية اإلنجاز 
                                                                                                        =ٌ62 

 انًمُاط
 انثاٍَانتطثُك  انتطثُك األول

 لًُح س
 ع و ع و

 21339 2102 2216 21338 2812 عهىن اإلَجاص

 21111 8130 22124 2138 28141 انًثاتشج فٍ تزل انجهذ

 21209 8123 8219 216 912 اإللثال عهً انعًم

 21436 2184 83123 8183 80122 انتىتش فٍ انعًم

 21449 214 82120 8126 80160 انطًىح

 20349= 2025نجذونُح عُذ يغتىي يعُىَح لًُح س ا       

( وجود ارتباط بين التطبيقين األول والثاني ألبعاد مقياس دافعية اإلنجاز 4يتضح من جدول ) 
( وكانت قيمة ر المحسوبة اكبر من 2.555: 2.436حيث انحصرت قيمة معامل االرتباط بين )

 ( مما يدل عمى ثبات أبعاد المقياس.2.22قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية )
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 السباحة حمامات الدار  القرار اتخاذ مقياس بناء خطوات
 األبعاد المقترحة عمى السادة الخبراء :

حمامات السباحة وذلك  الدارىالقرار  قام الباحث بإعداد استمارة استطالع رأى لمقياس اتخاذ
 لعرضيا عمى السادة الخبراء.   

 (5جدول ) 
حمامات  الدار رأ  السادة الخبراء في مد  مناسبة األبعاد المقترحة لمقياس اتخاذ القرار 

 السباحة 

 األتعـــــــاد و
انُغثح 

 نهًىافمح
 األتعـــــــاد و

انُغثح % 

 نهًىافمح

 % 822 انثمح تانُفظ 4 % 822 وانُفغُح انحانح االَفعانُح 1

 % 822 يفهىو اتخار انمشاس 5 % 822 انخثشج وانًعهىياخ 6

 % 822 انمُى وانًعتمذاخ انخاصح 6 % 822 يشاحم اتخار انمشاس 3

 % 822 انًشاسكح فً اتخار انمشاس 8 % 822 اعانُة اتخار انمشاس 7

    % 822 انًهاساخ انشخصُح نًتخز انمشاس 9

حمامات  الدارى( أن نسبة موافقة الخبراء عمى أبعاد مقياس اتخاذ القرار  2يتضح من جدول ) 
 ألبعاد لجميع ا%( 822قد سجمت )و السباحة 

 صدق االتساق الداخمي :
 ( 6جدول ) 

 حمامات السباحة الدار مقياس اتخاذ القرار صدق االتساق الداخمي ألبعاد 
                                                                                   

                                                                                                     = ٌ62                               

 لًُح س االَحشاف انًتىعط األتعاد و

 21219 8108 20184 انثمح تانُفظ 1

 21463 21662 84141 يفهىو اتخار انمشاس 6

 21191 21402 28121 انمُى وانًعتمذاخ انخاصح 3

 21922 21114 22198 اتخار انمشاسانًشاسكح فً  4

 21001 2148 312 انًهاساخ انشخصُح نًتخز انمشاس 5

 21092 2114 9118 انحانح االَمفعانُح وانُفغُح 6

 21691 21998 319 انخثشج وانًعهىياخ 7

 21442 21224 2113 يشاحم اتخار انمشاس 8

 21129 21268 22191 اعانُة اتخار انمشاس 9

 20346= 2025لًُح س انجذونُح عُذ يغتىي يعُىَح              

 



 

 
    انتشتُح انثذَُح وعهىو انشَاضح يجهح -  نهثٍُُ انشَاضُح انتشتُح كهُح  - تُها جايعح      

 (    12  (   (  انثاٍَو(   ) انجضء  6262(  نعاو ) دَغًثش( شهش )    66)    سلى انًجهذ      
 

حمامات السباحة  الدارى( وجود ارتباط قوي بين أبعاد مقياس اتخاذ القرار  3يتضح من جدول ) 
( 2.624: 2.665)  ياس حيث انحصرت قيمة معامل االرتباط بينوبين المجموع الكمي لممق

مما يدل عمى  (2.22)وكانت قيمة ر المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية 
 صدق أبعاد المقياس.

 : المقيـاس ثبـات
 ( 7جدول ) 

عادة التطبيق ألبعاد مقياس  ثبات تطبيق وا 
 ة حمامات السباح الدار اتخاذ القرار 

                                                                                                           =ٌ62 

 اتعاد انًمُاط و
 انتطثُك انثاٍَ انتطثُك األول

 لًُح س
 ع و ع و

 21921 8108 22184 8148 23134 انثمح تانُفظ 1

 21112 21662 84199 2144 80141 يفهىو اتخار انمشاس 6

 21238 21402 22121 21402 28121 انمُى وانًعتمذاخ انخاصح 3

 21431 21114 23198 21144 21198 انًشاسكح فً اتخار انمشاس 4

 21230 2148 212 2148 311 انًهاساخ انشخصُح نًتخز انمشاس 5

 21211 2114 9122 2114 9198 انحانح االَمفعانُح وانُفغُح 6

 21966 21998 219 21498 313 وانًعهىياخ انخثشج 7

 21030 21224 1113 21424 2193 يشاحم اتخار انمشاس 8

 21033 21268 28191 21248 22131 اعانُة اتخار انمشاس 9

 21090 6114 84814 2123 86618 انًجًىع انكهٍ نهًمُاط

 20346= 2025لًُح س انجذونُح عُذ يغتىي يعُىَح  

( وجود ارتباط قوي بين التطبيقين األول والثاني ألبعاد مقياس اتخاذ القرار  4يتضح من جدول ) 
( وكانت 2.645: 2.435حمامات السباحة حيث انحصرت قيمة معامل االرتباط بين ) الدارى

( مما يدل عمى ثبات أبعاد 2.22قيمة ر المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية )
 المقياس.
 ج وتفسيرها:عرض النتائ

حمامــات  الدار عــرض النتــائج المرتبطــة بالتســاؤل ل مــاهى العالقــة بــين دافعيــة اإلنجــاز واتخــاذ القــرار 
 السباحة فى محافظة القميوبية

واالنتياء من تطبيقو حمامات السباحة  الدارىدافعية اإلنجاز بعد االنتياء من تصميم وبناء مقياس      
لباحث بتبويبيا في جداول ومعالجتيا إحصائيا وفقًا ألسموب التحميل قام ا, مع مقياس اتخاذ القرار

اإلحصائي المناسب وذلك لحساب العالقة بين دافعية اإلنجاز واتخاذ القرار لمديرى حمامات السباحة فى 



 

 
    انتشتُح انثذَُح وعهىو انشَاضح يجهح -  نهثٍُُ انشَاضُح انتشتُح كهُح  - تُها جايعح      

 (    11  (   (  انثاٍَو(   ) انجضء  6262(  نعاو ) دَغًثش( شهش )    66)    سلى انًجهذ      
 

 قد ظيرت النتائج كالتالي:قيد البحث و محافظات الوجو البحرى 
 (8جدول )

  حمامات السباحة الدار كل وأبعاد دافعية اإلنجاز ك اتخاذ القراراالرتباط بين مقياس 
                                                                                = ٌ46 

 األتعاد

 أتعاد يمُاط دافعُح اإلَجاص

 عهىن اإلَجاص
انًثاتشج فٍ 

 تزل انجهذ

اإللثال عهً 

 انعًم

انتىتش فٍ 

 انعًم
 انطًىح

خار يمُاط ات

 انمشاس ككم
21219 21036 21443 21142 21926 

 20625= 2025لًُح س انجذونُح عُذ يغتىي يعُىَح            

 (9جدول )
  حمامات السباحة الدار دافعية اإلنجاز ككل وأبعاد اتخاذ القرار االرتباط بين مقياس 

                                                                                                                                   = ٌ46 

 

 أتعاد يمُاط اتخار انمشاس

انثمح 

 تانُفظ

يفهىو 

اتخار 

 انمشاس

انمُى 

وانًعتمذاخ 

 انخاصح

انًشاسكح 

فً اتخار 

 انمشاس

انًهاساخ 

انشخصُح 

نًتخز 

 انمشاس

انحانح 

االَمفعانُح 

 وانُفغُح

انخثشج 

 خوانًعهىيا

يشاحم 

اتخار 

 انمشاس

اعانُة 

اتخار 

 انمشاس

يمُاط 

دافعُح 

اإلَجاص 

 ككم

21019 21646 21683 21442 21006 21016 21443 21142 21926 

 20625= 2025لًُح س انجذونُح عُذ يغتىي يعُىَح 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
    انتشتُح انثذَُح وعهىو انشَاضح يجهح -  نهثٍُُ انشَاضُح انتشتُح كهُح  - تُها جايعح      

 (    16  (   (  انثاٍَو(   ) انجضء  6262(  نعاو ) دَغًثش( شهش )    66)    سلى انًجهذ      
 

 (10جدول )
 حمامات السباحة  الدار اتخاذ القرار مقياس دافعية اإلنجاز وأبعاد مقياس أبعاد االرتباط بين 

                                                                              = ٌ46 

 األتعاد

 أتعاد يمُاط دافعُح االَجاص

عهىن 

 اإلَجاص

انًثاتشج 

فٍ تزل 

 انجهذ

اإللثال 

عهً 

 انعًم

انتىتش فٍ 

 انعًم
 انطًىح

خار انمشاس
ط ات

أتعاد يمُا
 

 21009 21492 21233 21649 21169 انثمح تانُفظ

 21406 21443 21322 21236 21439 يفهىو اتخار انمشاس

 21186 21433 21032 21333 21246 انمُى وانًعتمذاخ انخاصح

 21096 21342 21043 21496 21243 انًشاسكح فً اتخار انمشاس

 21311 21212 21443 21306 21240 انًهاساخ انشخصُح نًتخز انمشاس

 21646 21032 21203 21446 21019 نحانح االَفعانُح وانُفغُحا

 21236 21411 21913 21641 21232 انخثشج وانًعهىياخ

 21013 21144 21293 21632 21632 يشاحم اتخار انمشاس

 21033 21066 21423 21611 21699 اعانُة اتخار انمشاس

 20625= 2025لًُح س انجذونُح عُذ يغتىي يعُىَح 

( أنو توجد فروق دالة احصائية بين مقياس اتخاذ القرار ككل 82)(6()5)ول اجداليتضح من 
مما يدل عمى وجود إرتباط قوي بين مقياس اتخاذ القرار , وجميع أبعاد مقياس دافعية االنجاز 

 ككل وجميع أبعاد مقياس دافعية االنجاز.
 :ا منكال اليواوىذا يتفق مع ما أشار 

ان دافعية االنجاز إستعداد داخمي لدي الفرد  (2005نقال عن )عواد  2011ـتشير رشا موسي 
بصفة عامة يتحدد من خاللو مدي سعي الفرد ومثابرتو لموصول إلى أىدافو وتحقيق نجاحو , كما 
انيا السعي تجاه الوصول إلى مستوي من التفوق واالمتياز , وىذه النزعة تمثل مكونا أساسيًا في 

 (46:4, وتعد الرابة في التفوق واالمتياز أو االتيان بشئ ذو مستوي .)دافعية االنجاز 
الى ان دافعية االنجاز استعداد الفرد لتحمل المسئولية  (2000ويشير عبد المطيف خميفة )

والسعي نحو التفوق لتحقيق اىداف معينة , والمثابرة لمتغمب عمى العقبات والمشكالت التي قد 
 (63:82الزمن والتخطيط لممستقبل .)تواجيو والشعور بأىمية 



 

 
    انتشتُح انثذَُح وعهىو انشَاضح يجهح -  نهثٍُُ انشَاضُح انتشتُح كهُح  - تُها جايعح      

 (    13  (   (  انثاٍَو(   ) انجضء  6262(  نعاو ) دَغًثش( شهش )    66)    سلى انًجهذ      
 

أن دافعية االنجاز تشير بشكل أكثر  ل Allan wigfield 2006كما يذكر ل أالن ويجمفيد 
خصوصية إلى الدافعية المناسبة لالداء عمى الميام التي تكون فييا مستويات االمتياز 

 (825:82فعالة.)
 المنظمة, عناصر بين قرار الربطال أتخاذ أىداف( الى ان من اىم 2224واشار طارق طو" )

 ألىداف األفراد إدراك بغية التنظيم في دور من بو يقومون وما األفراد في تتمثل والتي
 (42: 5).المنظمة

اادة يوسف عبد الرحمن , (2284) موسي بن محمد بن يوسفوهذا مايتفق مع دراسة كال من : 
  Miro Show Mikicin (2224 ) ,( 2224مني محمود عبد الحميم ), (2282)

 اإلستنتاجات 
في ضوء مشكمة البحث وأىميتو وفي حدود ىدف البحث وتساؤالتو وطبيعة العينة وفي إطار 
المعالجة االحصائية وتفسير النتائج ومناقشتيا تمكن الباحث من التوصل الى االستنتاجات 

 -األتية:
ت ىذة الدوافع في درجة شدتيا حمامات السباحة وقد اختمف الدار توجد دوافع متعددة لإلنجاز 

وأىميتيا وقد تم ترتيب ىذة الدوافع وفقا لدرجة األىمية النسبية لكل بعد وقوة تأثيره وكمصدر من 
 -مصادر زيادة دافعية اإلنجاز  لمديري حمامات السباحة كما يمي :

 الرابة في االنجاز            -8
 مستوى الطموح وواقعية األىاف -2
 نحو انجاز اليدف المثابرة وااللتزام  -6
 التقدير اإلجتماعي  -4
 التنافس بكفاية والرابة في التفوق -2
 الثقة بالنفس في األداء الرياضي -3
 االستقاللية في اتخاذ القرار -4

 -حمامات السباحة عمى النحو التالي: الدارىجاءت مستويات محاور مقياس دافعية اإلنجاز 
 سموك االنجاز -8
 المثابرة -2
 بذل الجيد -6
 مل اإلقبال عمى الع -4
 الطموح -2
 التوتر في العمل. -3



 

 
    انتشتُح انثذَُح وعهىو انشَاضح يجهح -  نهثٍُُ انشَاضُح انتشتُح كهُح  - تُها جايعح      

 (    14  (   (  انثاٍَو(   ) انجضء  6262(  نعاو ) دَغًثش( شهش )    66)    سلى انًجهذ      
 

 حمامات السباحة جاءت بأعمى ارتباط طري مع اتخاذ القرار. الدارىأن دافعية اإلنجاز  -8
حمامات السباحة وبين  الدارىوجود ارتباط قوي بين كل بعد من أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز  -2

:  2.444بين ) حيث انحصرت قيمة معامل االرتباط القرار اتخاذ األبعاد األخري لمقياس
( مما 2.22( وكانت قيمة ر المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية )2.654

 يدل عمى صدق أبعاد المقياس.
حمامات السباحة وبين األبعاد  الدارىوجود ارتباط قوي بين كل بعد من أبعاد مقياس اتخاذ القرار  -6

( وكانت قيمة ر 2.542: 2.644ط بين )األخري لممقياس حيث انحصرت قيمة معامل االرتبا
( مما يدل عمى صدق أبعاد 2.22المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية )

 المقياس.
حمامات السباحة  الدارىوجود ارتباط قوي بين التطبيقين األول والثاني ألبعاد مقياس اتخاذ القرار  -4

( وكانت قيمة ر المحسوبة اكبر من 2.645 :2.435حيث انحصرت قيمة معامل االرتباط بين )
 ( مما يدل عمى ثبات أبعاد المقياس.2.22قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية )

 حمامات السباحة  الدارىككل وأبعاد دافعية اإلنجاز  اتخاذ القراراالرتباط بين مقياس  -2
 حمامات السباحة  الدارىاالرتباط بين مقياس دافعية اإلنجاز ككل وأبعاد اتخاذ القرار  -3
 السباحة حمامات الدارىاالرتباط بين أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز وأبعاد مقياس اتخاذ القرار  -4

 التوصيات 
انطالقا من اىداف البحث ومشكمة البحث وفي ضوء النتائج التي توصل الييا الباحث وفي حدود 

 -ما أمكن التوصل اليو من استخالصات يوصي الباحث باألتي:
 حمامات السباحة بمحافظات الوجو البحري الدارىبرامج ارشادية تثقيفية عمل  -8
 ضرورة وضع ضوابط وأليات تميز ذوي دافعية اإلنجاز وما قد تصو اليو أىدافيم معنويا وماديا. -2
 عمل دراسات بحثية عن دافعية االنجاز لممرؤسين وعالقتيا باتخاذ القرار. -6
 سباحة ضرورة عمل دورات ثقل لمديري حمامات ال -4
استخدام مقياس اتخاذ القرار الذي قام الباحث بإعدادة لمتعرف عمى المصادر التي تحقق لمديري  -2

 حمامات السباحة كيفية االرتقاء بدافعية االنجاز
االسترشاد من جانب المديرين بأىمية تنمية الخصائي الشخصية لمرياضيين ذوي الدافعية  -3

 لإلنجاز والتفوق الرياضي
مقياس دافعية االنجاز ومقياس اتخاذ القرار بصفة دورية لقياس بع  الجوانب  استخدام كل من -4

النفسية ليم واالستفادة من النتائج مع التأكيد انو كمما أمكن التدريب عمى الميارات النفسية في 
 عمر مبكر كان ذلك أفضل.



 

 
    انتشتُح انثذَُح وعهىو انشَاضح يجهح -  نهثٍُُ انشَاضُح انتشتُح كهُح  - تُها جايعح      

 (    15  (   (  انثاٍَو(   ) انجضء  6262(  نعاو ) دَغًثش( شهش )    66)    سلى انًجهذ      
 

 المراجع

 دار,  الثانية الطبعة, ( التطبيقات -المفاىيم) الرياضى النفس عمم مبادىء: فوز  أمين احمد -8
 2223. القاىرة, العربى الفكر

, العربى الفكر دار,  الرابعة الطبعة(, التطبقات-المفاىيم)  الرياضة نفس عمم: راتب كامل أسامة -2
 2224 القاىرة.

 االنشطة مدربي بع  لدي القرار أتخاذ عمي القدرة مقياس بناء" :الشاذلي أحمد نبيل آسر -6
 .م2226 طنطا, جامعة الرياضية, التربية كمية ماجتسير, رسالة ," ,"المختارة الريااضية

 دراسيا, المتأخرين لدي األنجاز دافعية لتنمية ارشادي برنامج فاعمية :مطر محمد ابراهيم أسماء -4
 .2282 التربية كمية ماجستير, رسالة

لدى الموظفين في  المناخ التنظيمي وعالقتو بالمشاركة بإتخاذ القرار تغريد رشيد كاظم الجابري: -2
 م.2223المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد .رسالة ماجستير جامعة بغداد,العراق

معني الحياه وعالقتيا بدافعية االنجاز االكاديمي والرضا عن داليا عبدالخالق عثمان يوسف:   -3
 م.2225الدراسة لطالب الجامعة, رسالة ماجستير, كمية التربية, الزقازيق, 

: عمم النفس بين المفيوم والقياس, عمي عبدالعزيز موسي مديحة منصور سميم الدسوقي رشا -4
 .2288الطبعة األولي, عالم الكتب, القاىرة, 

 .2224التنظيم ,دار الكتب , اإلصدار الرابع  طارق طه:  -5

"األزمات الرياضية وعالقتيا بالقدرة عمي أتخاذ القرار لدي القادة  عبد الحكيم محمد جميل: -6
اإلداريين بمركز شباب مافظة المنيا" : ", رسالة ماجتسير, كمية التربية الرياضية, جامعة المنيا, 
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اسم البحث: تاثير استخدام التعمم المتنقل بطريقة قاريء الكود عمي تعمم بعض الميارات االساسية 
 بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحمة اإلعدادية

محمد صالح الدين , الباحث / أحمد طة ىالل عالء مصطفي رضا/  د أ اسم الباحث :                                                               

التخصص: تدريب رياضى    
 اسم الكمية : تربية رياضية بنين 

 اسم الجامعة : بنيا
 اسم الدولة :مصر  

    s.zaghloul102@gmail.com:البريد االلكتروني 
ىدف البحث: ييدف البحث الي تاثير استخدام التعمم المتنقل بطريقة قاريء الكود عمي تعمم بعض 

ساسية بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحمة اإلعداديةالميارات اال  

المنيج المستخدم :المنيج التجريبي باستخدام التصميم النجريبي لمجموعتين احداىما تجريبية 
البعدي( وذلك لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث -واالخرى ضابطة باستخدام القياس )القبمي  

يةمجتمع البحث : تالميذ من المرحمة االعداد  
( تمميذ من المرحمة االعدادية بمدرسة ميت كنانة طوخ القميوبية  وتم تقسيميم الي 00عينة البحث: )

(تمميذ10( تمميذ واالخرى ضابطة وعددىا )10مجموعتين احداىما تجريبية وعددىا )  
 ومن اىم الخصائص الفنية لعينة البحث:

ان يقوم الباحث بالتدريس لمعينة في المدرسة -  
التواصل مع العينة بسبب تواجده في المدرسة كمدرس سيولة -  
توافر االدوات والجيزة المستخدمة في البحث -  
استخدام الحاسب االلي حيث انيا مادة تدرس داخل المدرسة نظريا وعمميا وقدرة جميع افراد عينة  -

 البحث عمي استخدام الحاسب االلي
 اىم االستنتاجات:

ل بطريقة قاريء الكود ليا تاثيرا واضحا عمي تعمم الميارات االساسية التوصل الي ان التعمم المتنق  
التوصل الي ان التعمم المتنقل باستخدام قاريء الكود يوثر عمي تعمم الميارات االساسية لكرة اليد 

 قيد البحث والتحصيل المعرفي لمتالميذ 
والمال االدوات التكنولوجية المستخدمة في التعمم توفر في الوقت والجيد   

----------------------------------------------------------- 
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Research Summary 
The effect of using mobile learning using the code reader method on 

learning some basic skills by studying physical education for prep students 

Researcher name:  
a t / rida masatifi hilal eala' tat 'ahmad Salah El-Din Mohamed Hassan 
Specialization: Sports training 
College name: Physical Education  
University name: Banha 
 Country name: Egypt 

Research objective: The research aims to influence the use of mobile 
learning in a reader-code way to learn some basic skills by studying physical 
education for prep students. 

The method used: The experimental method using the Negative design 
for two groups, one is experimental and the other is controlled using the (pre-
dimensional) measurement, due to its suitability of the nature of this research. 

Research community: Students from middle school 
Research sample :(04) Pupils from the preparatory stage at the Mit 

Kenana School, Tookh Qaliubiya, and they were divided into two experimental 
groups, one of which is (04) pupils, and the other is (04) pupils. 

Among the most important technical characteristics of the research 
sample: The researcher should teach the sample in school 

Ease of communication with the sample because of his presence in 
school as a teacher 

Availability of tools and devices used in the research 
- Using the computer as it is a subject taught inside the school 

theoretically and practically and the ability of all members of the research 
sample to use the computer 

The most important conclusions: Finding that mobile learning in a code 
reader has a clear impact on learning basic skills 

Finding that mobile learning using the code reader affects the learning 
of basic handball skills under investigation and students' cognitive 
achievement 

The technological tools used in learning save time, effort and money 

-------------------------------------------------------- 
 

 

 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    3  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

تأثيز أستخذاو انتعهى انًتنقم بطزيقة قارئ انكىد عهى تعهى بعض انًهارات األساسية 

 ة اإلعذاديةبذرس انتزبية انزياضية نتالييذ انًزحه

 أ د / رضا يصطفي هالل                                                              

 د / عالء طة أحًذ                                                              

 حسنانباحث / صالح انذين يحًذ                                                          

 

 مقدمة ومشكمة البحث : -

يشيد العالم اآلن ثورة ىائمة فى التكنولوجيا والتقدم العممي الواسع, بحيث أصبح التنافس 
بين الدول يرتكز أساسًا عمى القدرات واإلمكانات العممية والتكنولوجية, لذلك كان البد أن تتكاتف 

ركة التقدم العممي لكي تستطيع أن األمة العربية ويستيقظ لدييا النشاط والفكر العممي فى مع
 (21: 21تواكب تمك الثورة التكنولوجية اليائمة. )

وتعد تكنولوجيا التعميم أحد أىم التطبيقات الحديثة المستخدمة لتطوير التعميم فى مجاالتو 
ومراحمو المختمفة وتيدف تكنولوجيا التعميم إلي إعداد المعمم الكفء وتدريبو عمى استخدام األجيزة 
واآلالت الحديثة استخدامًا صحيحًا باإلضافة إلي تزويده بالمعمومات الشاممة لجميع عناصر 
العممية التعميمية من أىداف ومحتوي وطرق واستراتيجيات تدريس ووسائل تعميمية وطرق التقويم, 

كير كما تتيح لممتعمم أفضل أساليب طرق الحصول عمى المعرفة فتكنولوجيا التعميم تعتمد عمى التف
وتسير فى مراحل منظمة يعيشيا كل متعمم أثناء سعيو إلي الحصول عمى المعرفة واكتساب 

 (11:  21خبرات جديدة ترفع من شأنو وتنمي ذاتو. )

احتمت العممية التعميمية مكانا بارزا ضمن أولويات ىذا التطوير بإعتبارىا عممية حيث 
عداد مواقف  شاممة تتناول جميع جوانب شخصية المتعمم بالتغيير والتنمية وذلك عن طريق خمق وا 

متعددة يتعرض فييا المتعمم لخبرات متنوعة يتفاعل فييا األداء والتحصيل معا بشكل متوازي والتي 
 عن طريقيا يستطيع المعمم الوصول بالمبتدئ ألفضل مستوي ممكن من األداء.

 (3 :2) 

يعيييد قاصيييرًا عميييى الطريقييية أن التعمييييم ليييم  م(3002)أحمدددد الدقدددمد وأحمدددد  مددد  ويضييييف 
التقميدييية ولكنييو تطييور بطريقيية سييريعة وأخييذ خطييوات متقدميية السييتخدام جميييع الوسييائل التكنولوجييية 
المتاحييية فيييي التعمييييم, ولقيييد اسيييتخدمت فيييي التعمييييم جمييييع الوسيييائل المسييياعدة المتاحييية مثيييل الصيييور 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    4  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

ائل المسيياعدة فييي عممييية الييتعمم, والحقائيب التعميمييية والتميفزيييون التعميمييي والفيييديو وايرىييا ميين الوسيي
بييل امتييد أيضييًا ىييذا التطييور ليشييمل الكمبيييوتر الييذي يعتبيير لغيية العصيير وأىييم سييمة ميين سييمات تقييدم 
ورقي المجتمع ويتميز ىذا القرن بأنو عصر التقدم والتكنولوجيا الذي امر مختمف مجياالت الحيياة 

باعتبار أن المؤسسات التعميميية ىيى وميادينيا بصفة عامة ومجاالت التعميم والتعمم بصفة خاصة 
 ( 2 : 1األمل في صنع المستقبل, مما جعل التعميم أحد االستراتيجيات اليامة لتطوير المجتمع.)

ويعتبر التعمم المتنقل ىو التطور الطبيعي لمتعمم اإللكتروني, ولكن مع وجود بعض 
كمبيوتر فإن التعمم المتنقل يحدث االختالفات فإذا كان التعمم اإللكتروني يحدث من خالل أجيزة ال

من خالل األجيزة المتنقمة, التي تعتمد عمي االتصال الالسمكي بعكس التعمم اإللكتروني الذي 
يعتمد في الغالب عمي االتصاالت السمكية لذلك فإنو يعتمد عمي الوسائط المتعددة الغنية اليصال 

 .كائنات الرقمية خفيفة الوزنمواد التعمم بعكس التعمم المتنقل الذي يعتمد عمي ال

 (10 :211 .) 

يمكن وضع الباركود في سياق التعمم المتنقل, إذ إن الباركود ىو رموز ثنائية األبعاد و 
خطية, تتكون من نماذج سوداء عمى خمفية بيضاء. تمك الرموز مربعة النماذج يمكن أن تحتوي 

إلنترنت, أو أي بيانات أخرى, عمى معمومات, مثل: نص مكتوب, عنوان لمواقع عمى شبكة ا
ولفك شفرة الباركود يجب عمى المستخدم أن يممك جياًزا متنقاًل مزوًدا بكاميرا وبرنامج لقراءة 

لكي يقوم بعممية المسح الضوئي لمباركود لعرض النص المكتوب أو لفتح « قارئ الباركود»الرموز 
العديد من البرامج التي تنشأ وتقرأ صفحة إنترنت أو إلرسال رسالة قصيرة أو ما شابو, ويوجد 

 الباركود.

فى  التالميذفى مجال التدريس الحظ وجود فروق فردية بين  الباحثونومن خالل عمل 
إستجابتيم لعممية التعمم لذلك البد من تغيير األسموب المعتاد فى التدريس ألن طرق التدريس 

من إستخدام التقنيات العممية الحديثة ووجود التقميدية اير كافية إلتقان الميارات األساسية والبد 
الييبرميديا فى التعميم لو أثر كبير في اإلتقان والتثبيت وكذلك التعمم المتنقل بطريقة قارئ الكود 
الذى يعتمد عمى تفاعل التمميذ , حيث حثت وزاره التربية والتعميم عمى تدريب المعممين عمى مثل 

امج المعممون أوال الذى كان لو الفضل فى تدريب فئة كبيرة من ىذه الوسائل الحديثة من خالل برن
المعممين عمى مثل ىذه الوسائل , لذلك رأى الباحث اإلستفادة من اإلمكانيات داخل المدارس 
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والتي وفرتيا الدولة لخدمة العممية التعميمية من خالل إستخدام معامل الوسائط المتعددة التى يجب 
العممية التعميمية ومواكبة التقدم العممي والتكنولوجي وخاصة فى عممية اإلستفادة منيا لتطوير 

 التعميم .

 : أىمية البحث
        : األىمية الدممية

 عمى التفاعل مع بعضيم البعض بداًل من االختفاء خمف الشاشات الكبيرة. التالميذيساعد  –
ة بيييدال مييين الحاسيييبات سييييولة حميييل واسيييتخدام األجييييزة النقالييية الذكيييية فيييي الفصيييول الدراسيييي –

 الكبيرة والتي تحتاج إلى مساحة أكبر.
 .SHAREitات  إمكانية تبادل الممفات ونشرىا من خالل تقنية البموتوث وشير –
جيييذب اىتمييييام المتعممييييين ميييين خييييالل االسييييتمتاع باسييييتخدام أجيييييزة الييييياتف النقييييال, وأجيييييزة  –

 .في التعمم  Nintendo DSمثل   Games Devicesاأللعاب 
 Learning صيعوبات فيي اليتعممممن يعانون  التالميذممكن أن تساعد ىذه األجيزة من ال –

Difficulties 
 : األىمية التطبيقية

 بييدرس المرتبطيية والمفيياىيم االساسيييةيسيياىم البحييث فييي رفييع مسييتوى أداء بعييض الميييارات  –
 لتالميذ المرحمة اإلعدادية. الرياضية التربية

مييييية التعميمييييية فقييييد أصييييبحت األجييييييزة سيييياىم فييييي توظييييف بيئييييات الييييتعمم المتنقييييل فيييي العم –
 . المحموليية فيييي الوقيييت الحييالي مييين األدوات التيييي ال تكيياد تفيييارق مسيييتخدمييا

 والتواصيييل التيييرابط مييين تمكنييييا ومتطيييورة عاليييية تقنيييية ذات االسيييتخدام سييييمة األجيييزة ىييذه –
 . اإلنترنييت شييبكة مييع

  : ىدف البحث
 -ييدف البحث إل  التدرف  م  :

تأثير أستخدام التعمم المتنقل بطرقة قارئ الكود عمى تعمم الميارات األساسية بدرس التربية  –
 الرياضية لتالميذ المرحمة اإلعدادية .

 : فروض البحث
 تجريبيةال البحث لعينة والبعدى القبمى القياسين متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد"  –

 ."البعدى القياس  لصالح البحث قيد المعرفى والتحصيل الميارات نتائج اداء فى

https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7
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 الضابطة البحث لعينة والبعدى القبمى القياسين متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد"  –
 .."البعدى القياس  لصالح البحث قيد المعرفى التحصيل و الميارات نتائج اداء فى

 والضابطة التجريبية البحث لعينتى البعديين القياسين متوسطى بين  إحصائياً  فروق توجد"  –
 البحث لعينة البعدى القياس لصالح البحث قيد المعرفى والتحصيل الميارات نتائج اداء فى

 "التجريبية
 : مصطمحمت البحث

 التدمم النقمل:

 Mobileنقالة ىو استخدام األجيزة الالسمكية الصغيرة والمحمولة يدويًا مثل اليواتف ال
Phones والمساعدات الرقمية الشخصية ,PDAs واليواتف الذكية ,Smart Phones ,

, لتحقيق المرونة والتفاعل في عمميتي التدريس Tablet PCsوالحاسبات الشخصية الصغيرة 
 (4: 4والتعمم في أي وقت وأي مكان .)

, يقيوم عميي أسياس ( بأنو نظيام تعميميي إلكترونييم3002) محمد  طية خميسفقد عرفو 
االتصيياالت الالسييمكية, بحيييث يمكيين لممييتعمم الوصييول إلييي المييواد التعميمييية والنييدوات فييي اي وقييت 
ومكان, وعمي ذلك فالتعمم المتنقل يخمق بيئة تعمم جديدة, ومواقف تعميمية جديدة تقوم عمي أسياس 

 (12: 20التعمم التشاركي .)

 ()تالميذ المرحمة األ داية:
ى الصفوف األولى والثانيو والثالثو بالمرحمة األعدادية  ومسجمين بالمدارس ىم تالميذ ف

 سنو. 21إلى  21واألدارات والمناطق التعميمية لمعام الدراسى ويتراوح العمر الزمنى من 

 الدراسمت السمبقة :
" أثر تصميم بيئة التدمم وكان عنوانيا ( 02( )م3002ميدى حسن الصممدى )يييي دراسة  2
مل  م  تنمية االحتيمجمت المدرفية وميمرات التواصل االلكترون  لدى طالب المرحمة النق

ومن اىم اىدافيا مقارنو اثر نمطى لتقديم التغذية  االسمسية ف  المممكة االردنية اليمشمية "،
 صوتية ( القائمة عمى تكنولوجيا التعمم النقال فى بيئة تعمم الكترونى عمى تنمية -الراجعة ) نصية

وبمغ عدد  التجريبيوقد استخدم الباحث المنيج , الدافعية لمتعمم وميارات تنظيم الذاتىمدى الطالب 
افراد العينة طالب المرحمة االساسية فى المممكة االردنية الياشمية وكانت اىم النتائج يوجد 

                                                           
  تدريف إجرائ 
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 (    7  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

دى اختالف ممحوظ فى التحصيل المعرفى لمقرر التكنولوجبا والبيئة لصالح التطبيق البع
لممجموعتين ويوجد اختالف بين المجموعة التجريبة االولى والمجموعة التجريبة الثانية وفى بعض 
التنطيم الذاتى لمتعمم والميارات حيث ظير وجود داللة فى ميارة واحدة وىى التنطيم مما يدل عمى 

 . ان الطالبات فى المجموعة التجريبة الثانية استفادوا

" تأثير استخدام التدمم وكان عنوانيا ( 4( )م3002محمد  بدالروؤف )بسمة نبيل يييي دراسة  1
ومن اىم اىدافيا تسميط  النقمل  م  تدمم بدض ميمرات كرة السمة لتالميذ المرحمة االبتدائية "،

ركزت الدراسة عمى , التعريف بتكنولوجيا التعميم والتعمم المتنقل, الضوء عمى مفيوم التعمم النقال
أستعرضت الدراسة أوجة التشابة واألختالف بين التعمم , المتنقل ومكوناتيا وخصائصوبيئة التعمم 

( 00وبمغ عدد افراد العينة ) التجريبيوقد استخدم الباحث المنيج , المتنقل والتعمم االلكتروني. 
السمة طالب وكانت اىم النتائج التعمم النقال ليا تأثيرًا واضحًا عمى تعمم الميارات االساسية لكرة 

التعمم النقال ليا تاثير اكثر فاعميو واألثر األكبر واألكثر , قيد البحث والتحصيل المعرفى لمطالب
فعالية من األسموب التقميدى عمى تعمم الميارات االساسية لكرة السمة قيد البحث والتحصيل 

 المعرفى مما يدل عمى مدى فاعميتيا.

 إجراءات البحث: -

 :منيج البحث -

ث المنيج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداىما تجريبية إستخدم الباح
 البعدي( وذلك لمناسبتة لطبيعة ىذا البحث. –واألخرى ضابطة بإستخدام القياس )القبمي 

 : مجتمع و ينة البحث -

, وتم إختيار عينة البحث بالطريقة المرحمة االعدادية ميذ يتمثل مجتمع ىذا البحث من تال
م  1025/1010. لمعيام بمدرسة ميت كنانية طيوخ القميوبيية المرحمة االعدادية ميذشوائية من تالالع

( 10,  وتم تقسيميم  إلي مجموعتين إحداىما تجريبية وعددىا )تمميذ( 00وبمغ قوام عينة البحث )
, ( تمميييذ كعينيية إسييتطالعية10( تمميييذ , كمييا تييم األسييتعانة )10تمميييذ واألخييرى ضييابطة وعييددىا )

 وذلك لحساب المعامالت العممية لإلختبارات المستخدمة في البحث واإلختبار المعرفى .

 

 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    8  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 (0) جدول
 توصيف  ينة البحث

 األسبسيت العينت
 المجمىع اإلستطالعيت

 الضببطت التجريبيت
 20 10 10 10 الددد

 أسبمب إختيمر  ينة البحث: -

 قوم الباحث بالتدريس لمعينة فى المدرسة.ي 
 فى المدرسة كمدرس. هة التواصل مع العينة بسبب تواجدسيول 
 .سيولة إخضاعيم لمقتضيات الضبط التجريبى لتواجدىم فى نفس العمر الزمنى وكذلك المستوى 
 . توافر األدوات واألجيزة المستخدمة فى البحث 
 فييراد عينيية اسيتخدام الحاسييب األليى حيييث أنيييا ميادة تييدرس داخيل المدرسيية نظريييًا وعممييًا وقييدرة جمييع أ

 البحث عمى استخدام الحاسب األلى.
 تجمنس الدينة: -

المجموعيييية  –قييييام الباحييييث بييييإجراء التجييييانس ألفييييراد عينيييية البحييييث  المجموعيييية التجريبييييية 
( تمميذ بإستخدام معامل اإللتواء فيي متغييرات 20والعينة االستطالعية[ والبالغ عددىم ) -الضابطة
- الفنيية واالبداعييية اإلختبيارات المياريييو –تبييارات البدنيية اإلخ –العميير الزمنيي  –اليوزن  –)الطيول

اليوزن  –( يوضح تجيانس عينية البحيث فيي متغييرات )الطيول1إختبار التحصيل المعرفي( وجدول )
 إختبار التحصيل المعرفي( .           -االداء الميارى –اإلختبارات البدنية  –العمر الزمني  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    9  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 (3جدول )
  البحث )التجريبية، الضمبطة( في بدض المتغيرات الجسمية تجمنس  ينة

 الدمر الزمن ( وبدض القدرات البدنية قيد البحث )الطول، الوزن،
 (00)ن=

وحدة  اإلختببراث المتغيراث

االنحراف  الىسيط المتىسط الميبس

 المعيبري
معبمل 

 االلتىاء
 -0.01 0.40 20.00 20.11 سنة حسمب السن الدمر الزمني

 2.11 1.12 210.00 210.11 سم الرستمميتر طولال
 -0.12 1.14 11.00 12.11 كجم الميزان الطب  الوزن
 0.12 1.10 02.00 02.10 درجة الذكمء المصور الذكمء

نية
لبد
ت ا

قدرا
ال

 

 -0.21 0.11 0.00 0.00 م/سم كجم2رمي كرة طبية  قدرة لمرجمين
 -0.21 0.10 2.30 2.32 سم الوثب الدريض من الثبمت قدرة لمذرا ين

 -0.11 0.14 2.35 2.30 ث م في منحني 33الددو سر و
 -0.11 2.21 24.11 24.04 ث الزجزاج  بطريقة بمرو رشمقو

 ثن  الجذع إمممم أسفل من مرونو
 الوقوف 

 2.20 2.10 0.00 0.03 سم

والضيابطة ( أن جميع قييم معيامالت االلتيواء لعينية البحيث التجريبيية  1يتضح من جدول )
في بعض المتغيرات الجسمية)الطول, الوزن والعمر الزمنى والقدرات العقمية وبعض القدرات البدنية 

(, مميا يعنيى 1( , وأن ىيذه القييم انحصيرت ميابين )2.20, 0.21-( قيد البحث تراوحت بيين  )
بعييض  وقيوع جميييع البيانييات تحييت المنحنييى أالعتييدالي, ويؤكييد عميى تجييانس عينيية البحييث ككييل فييي

 المتغيرات قيد البحث.

 (2جدول )
 والتحصيل المدرف  كرة اليد ميمرات تجمنس  ينت  البحث )التجريبية، الضمبطة( في بدض

 (00)ن=

وحدة  اإلختببراث المتغيراث

االنحراف  الىسيط المتىسط الميبس

 المعيبري
معبمل 

 االلتىاء

االداء الفن  
 لمميمرات

 0.11 2.24 4.00 4.03  دد ث20التمرير واالستالم 
 0.10 2.02 24.03 24.30 ثمنية التنطيط المستمر ف  اتجمه متدرج 

 2.41 0.12 2.00 2.10 الدرجة التصويب من الوثب
 0.02 2.22 20.00 20.11 الدرجة التحصيل المدرف 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    12  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

( أن جميع قيم معامالت االلتيواء لعينية البحيث التجريبيية و الضيابطة 1يتضح من جدول )
( وأن ىيذه 2.41 ,0.02(لميارات الحركيو والتحصيل المعرفى قيد البحيث تراوحيت بيينفي بعض ا

(, مما يعنى وقوع جميع البيانات تحت المنحنى أالعتدالي, ويؤكد عمى 1القيم انحصرت مابين )
 تجانس عينة البحث ككل في بعض المتغيرات الميارية قيد البحث.

 تكمفؤ  ينت  البحث: -

بييإجراء التكييافؤ بييين المجمييوعتين )التجريبييية والضييابطة( فييى ضييوء  كمييا قييام الباحييث أيضيياً 
اإلختبيارات البدنيية( والتيي  -االداء المييارى -اليذكاء –العمير الزمنيي  –اليوزن  –متغيرات )الطيول 

 ( يوضح ذلك.0قد تؤثر عمي البحث وجدول )

 (4جدول )
 يرات الجسميةداللة الفروق بين المجمو تين التجريبية والضمبطة في بدض المتغ

 وبدض القدرات البدنية قيد البحث )الطول، الوزن، الدمر الزمن (
 (30= 3= ن 0)ن

وحدة  المتغيراث

 الميبس
المجمىعت  المجمىعت التجريبيت

 الضببطت
الفرق 

بين 

المتىسط

 ين

ليمت 

 )ث(
 ع س/ ع س/

 -2.10 -0.11 0.31 20.00 0.45 20.01 سنة حسمب السن

 سم الرستمميتر
210.01 1.10 210.2

1 
1.11 0.20- 0.21- 

 2.13 2.11 1.11 05.11 1.02 10.30 كجم الميزان الطب 
 -0.11 -0.21 1.21 02.00 1.01 01.41 درجة الذكمء المصور

نية
لبد
ت ا

قدرا
اال

 

 0.20 0.02 0.25 0.00 0.12 0.02 م/سم كجم2رمي كرة طبية 
 0.05 0.00 0.12 2.23 0.25 2.30 سم الوثب الدريض من الثبمت

 0.10 0.00 0.15 2.24 0.10 2.31 ث م في منحني 33الددو
 -0.21 -0.21 0.42 24.20 0.25 23.55 ث الزجزاج  بطريقة بمرو

 ثن  الجذع إمممم أسفل من
 -2.03 -0.21 2.41 0.00 0.31 1.31 سم الوقوف 

 3003( = 0000( ومستوي مدنوية )22قيمة "ت" الجدولية  ند درجة حرية )



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    11  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

( أن جميييع  قيييم )ت( المحسييوبة اقييل ميين قيميية )ت( الجدولييية, ممييا 0يتضييح ميين جييدول )
يييييدل عمييييى عييييدم وجييييود فييييروق داليييية إحصييييائيًا بييييين المجمييييوعتين التجريبييييية والضييييابطة فييييي بعييييض 
المتغيرات الجسمية)الطول, الوزن, العمر الزمنى وبعض القدرات البدنية( قييد البحيث , ومميا يشيير 

 وعتين. إلي تكافؤ المجم

 (0جدول )
 داللة الفروق بين المجمو تين التجريبية والضمبطة في بدض

 والتحصيل المدرف  كرة اليدميمرات 
 (30= 3= ن 0)ن 

وحدة  المتغيراث

 الميبس
المجمىعت 

 التجريبيت
المجمىعت 

الفرق بين  الضببطت

 المتىسطين
ليمت 

 )ث(
 ع س/ ع س/

االداء 
 الميمري

 0.00 0.21 2.20 3.51 0.12 4.20  دد ث\20التمرير واالستالم 
 0.20 0.11 2.11 25.24 2.11 25.01 ثمنية التنطيط المستمر ف  اتجمه متدرج 

 -0.02 -0.01 0.02 2.10 0.13 2.21 الدرجة التصويب من الوثب
 -0.21 -0.01 2.01 5.41 2.10 5.40 الدرجة التحصيل المدرف 

 3003( = 0000( ومستوي مدنوية )22) قيمة "ت" الجدولية  ند درجة حرية
أن جميييع  قيييم )ت( المحسييوبة أقييل ميين قيميية )ت( الجدولييية, ممييا  (1) يتضييح ميين جييدول

يدل عمى عدم وجود فروق إحصائية دالة معنوييا بيين المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيي بعيض 
 جموعتين. والتحصيل المعرفى, مما يشير إلي تكافؤ الم قيد البحث ميارات كرة اليد

 وسمئل وأدوات جمع البيمنمت: -

 إستممرات تسجيل البيمنمت وذلك لقيمسمت: -

 السن( -الوزن-إستمارات تسجيل بيانات )الطول 
  إستمارات لتسجيل نتائج اإلختبارات البدنية 
 ةإستماره لتسجيل نتائج االختبارات المياري  . 
 (:االختبمر الخمص بملقدرات الدقمية )أختبمر الذكمء المصور -

 (3م( مرفق)0822اختبمر الذكمء المصور من إ داد أحمد زك  صملح ) -

وقد تم استخدام ىذا االختبار ألنو من االختبارات اير المفظية وال يعتمد عمى إجيادة المغية 
العربييية وأنييو يمكيين تطبيقييو عمييى عييدد كبييير ميين الطييالب فييي وقييت واحييد, كمييا أنييو مناسييب لعينيية 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    16  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

دقيائق لإلجابية عمييو,  20لعقميية ومسيتوى اليذكاء, وفتيرة األختبيار البحث مين حييث قيياس القيدرات ا
 وقد قام الباحث بإجراء االختبار.  التالميذكما يفضل أن يتم االختبار في الصباح الباكر عمى 

 صدق االختبمر: -

تيييم إسيييتخدام أختبيييار داللييية الفيييروق بيييين األربييياع األعميييى واألربييياع األدنيييى إليجييياد صيييدق 
مين مجتميع البحيث ومين خيارج العينية األصيمية تممييذ ( 10قو عمى عينة قوامييا )االختبار وتم تطبي
 (.2) ويوضح ذلك جدول

 (0جدول )
داللة الفروق بين متوسطي األربمع األ م  واألربمع األدن  في متغير الذكمء لبيمن مدممل 

 الصدق )صدق المقمرنة الطرفية( لدى  ينة التقنين
 30ن=

وحدة  المتغيراث

 الميبس
الفرق بين  االرببعً االدنً رببعً االعىًاال

 المتىسطين
ليمت 

 ع س/ ع س/ )ث(
 5.11 2.20 2.20 01.40 2.20 10.00 الدرجة الذكمء

 30330= 0000الجدولية  ند مستوى مدنوية  (ت)قيمة 
( وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطي األربيياع األعمييى 2يتضييح ميين جييدول )

ممييا يشييير إلييى  0.01لييدى عينيية التقنييين فييي اختبييار الييذكاء عنييد مسييتوى معنوييية واألربيياع األدنييى 
 صدق االختبار.

 ثبمت االختبمر: -

عييادة تطبيقييو فييي  قييام الباحييث بحسيياب ثبييات االختبييار باسييتخدام طريقيية تطبيييق االختبييار وا 
فيييي  تقنيييين معيييامالت ثبيييات اختبيييار اليييذكاء وذليييك باسيييتخدام معاميييل االرتبييياط بيييين نتيييائج القياسيييين

عادة التطبيق حيث طبق االختبار عمى عينية قوامييا ) مين خيارج عينية تممييذ ( 10التطبيق األول وا 
 (.3) البحث األساسية وتم إعادة األختبار بفارق زمني مدتو أسبوعين كما ىو موضح بجدول

 

 

 

 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    13  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 (7جدول )
 الختبمر الذكمء  مدممل األرتبمط بين التطبيق األول والتطبيق الثمني

 لدى  ينة التقنين مدممل الثبمت لبيمنمت
 30ن=                                                                        

وحدة  المتغيراث

 الميبس
 التطبيك الثبنً التطبيك االول

 ليمت )ر(
 ع س/ ع س/

*0.505 1.15 03.20 1.23 02.31 الدرجة الذكمء  

 00444=0000قيمة "ر" الجدولية  ند مستوى 
بين  0.01( وجود أرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية 3يتضح من جدول رقم )

 "   التطبيق األول والتطبيق الثاني ألختبار الذكاء, حيث كانت قيمة "ر" المحسوبة أعمى من قيمة
 ر" الجدولية 

 :اإلختبمرات البدنية -

ام الباحث بتحديد االختبارات من خالل إطالع الباحث عمى المراجع والدراسات السابقة ق
 (0مرفق ) البدنية اليجاد تجانس وتكافؤ عينتى البحث.

  كجم1رمي كرة طبية 
 الوثب العريض من الثبات 
 م في منحني 11العدو 
 الزجزاجى بطريقة بارو 
 ثنى الجذع إماما أسفل من الوقوف 

لقدرات البدنية التي ليا كان لزاما أن تتوافر العديد من ا كرة يدنظرا لما يتضمنو األداء 
أىمية في ممارسة تمك الرياضة وقد تم قياس االختبارات البدنية بعدة مراحل من استطالع رأى 

 الخبراء كالتالي: 

والتدريب وطرق التدريس وعددىم  كرة اليدقام الباحث باألستعانة بآراء الخبراء في مجال 
ن خالل أستمارة إستطالع رأى, لتحديد عن طريق المقابمة الشخصية وم (0مرفق )( خبراء 20)

أىم الصفات البدنية التي تتناسب مع المرحمة السنية والمتضمنة أيضا األختبارات التي تقيس ىذه 
 الصفات.   
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 (2جدول )
 النسبة المئوية واألىمية النسبية لكل صفة من الصفمت البدنية 

 آلراء الخبراء واىم االختبمرات التي تقيسيم وفقم
 (00)ن=

 م الصفبث البدنيت أنسب االختببراث النسبت المئىيت
 ثن  الجذع من الوقوف 200%

 0 المروندددددددة
 اختبمر ثن  الجذع أمممم من الجموس الطويل -
 اختبمر بمرو لمرشمقة 50%

 اختبمر الجري الزجزاجي بين الدالممت - 3 الرشمقدددددددة
 اختبمر الجري المكوكي 20%
 متر من الوضع الطمئر20ى الجر  20%

 2 السر ددددددة
 م في منحني 33الددو 50%
 انبطمح ممئل ثن  الذرا ين )لمذرا ين( 20%

 0 القدددددددددوة
 دفع كرة طبية )لمذرا ين( 50%
 الوثب الدريض )لمرجمين( 50%
 الوثب الدمودى )لمرجمين( 20%

نسب االختبارات التي تقيسيا والتي حصمت ( الصفات البدنية وكذا أ4يتضح من الجدول )
 % فأكثر.  40عمى موافقة الخبراء بنسبة 

 المدممالت الدمميو لإلختبمرات البدنية المستخدمة ف  البحث: -

 صدق اإلختبمرات البدنية: -

داللة الفروق بين األرباع األعمى واألرباع األدنى إليجاد صدق اإلختبار وتم تطبيقو عمى 
 (.5من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصمية ويوضح ذلك جدول )تمميذ  (10عينة قواميا )
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 (8) جدول
 إختبمرات داللة الفروق بين األربمع األ م  واألربمع األدن  ف  نتمئج

 بدض القدرات البدنية قيد البحث 
 (30)ن =

وحدة  المتغيراث

 الميبس
الفرق بين  األرببعً األدنً األرببعً األعىً

 طينالمتىس
ليمت 

 ع س/ ع س/ )ث(

االقدرات 
 البدنية

 4.41 0.12 0.05 0.22 0.22 0.23 م كجم2رمي كرة طبية 
 2.11 0.11 0.20 2.20 0.02 2.51 سم الوثب الدريض من الثبمت

 -20.12 -0.31 0.21 3.01 0.01 2.11 ث م في منحني 33الددو
 -21.10 -0.00 0.22 10.21 0.1 22.00 ث الزجزاج  بطريقة بمرو

ثن  الجذع إمممم أسفل من 
 4.41 1.40 0.01 1.40 0.11 1.20 سم الوقوف

 3000( = 0000( ومستوي مدنوية )02قيمة "ت" الجدولية  ند درجة حرية )
( أن جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من )ت( الجدولية فى نتائج 5يتضح من جدول )

, مما يشير إلى وجود فروق إحصائية دالة معنويا بين إختبارات بعض القدرات البدنية قيد البحث 
 األرباع األعمى واإلرباع األدنى, ومما يدل عمى صدق اإلختبارات البدنية المستخدمة.

 ثبمت اإلختبمرات البدنية: -

عادة تطبيقو في  قام الباحث بحساب ثبات األختبار بإستخدام طريقة تطبيق األختبار وا 
ارات البدنية وذلك باستخدام معامل االرتباط بين نتائج القياسين في تقنين معامالت ثبات اإلختب

عادة التطبيق حيث طبق االختبار عمى عينة قواميا ) من خارج عينة تمميذ ( 10التطبيق األول وا 
 (.20البحث األساسية وتم إعادة االختبار بفارق زمني مدتو أسبوعين كما ىو موضح بجدول )
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 (00جدول )
 ألرتبمط بين التطبيق األول والتطبيق الثمني ألختبمرات البدنية مدممل ا

 لبيمنمت مدممل الثبمت لدى  ينة التقنين
 30ن= 

وحدة  المتغيراث

 الميبس
 التطبيك الثبنً التطبيك االول

 ليمت )ر(
 ع س/ ع س/

القدرات 
 البدنية

 *0.514 0.11 0.02 0.11 0.15 م كجم2رمي كرة طبية 
 *0.542 0.22 2.34 0.21 2.33 سم ض من الثبمتالوثب الدري

 *0.534 0.15 2.30 0.12 2.32 ث م في منحني 33الددو
 *0.555 2.24 23.55 2.31 24.00 ث الزجزاج  بطريقة بمرو
 ثن  الجذع إمممم أسفل

 *0.410 0.53 0.11 2.21 0.00 سم من الوقوف 

 00444=0000قيمة "ر" الجدولية  ند مستوى 
بين  0.01( وجود أرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية 20ن جدول رقم )يتضح م

ر" المحسوبة أعمى  التطبيق األول والتطبيق الثاني ألختبارات القدرات البدنية, حيث كانت قيمة "
 الجدولية. "ر " من قيمة

 اإلختبمرات الميمرية: -

ربية الرياضية والميارات تم تحديد الميارات األساسية فى كرة اليد بناء عمى منيج الت
المقررة عمى المرحمة اإلعدادية , وبناء عمى ذلك قام الباحث بعمل مسح مرجعى لجميع 
االختبارات التى تقيس ىذه الميارات ثم قام بعد ذلك بوضعيا فى استمارة وعرضيا عمى السادة 

 (0) مرفقالخبراء لتحديد أىم ىذه االختبارات والتى تقيس ىذه الميارات. 

 المستخدمة ف  البحث: االختبمرات الميمريةلمدممالت الدمميو ا -

 صدق اإلختبمرات الميمرية: -

داللة الفروق بين األرباع األعمى واألرباع األدنى إليجاد صدق االختبار وتم تطبيقو عمى 
 (.22من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصمية ويوضح ذلك جدول )تمميذ ( 10عينة قواميا )

 (00) جدول
 بدض الفروق بين متوسطي األربمع األ م  واألربمع األدن  ف  
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 قيد البحث فنيًم وابدا يمً الميمرات 

وحدة  المتغيراث

 الميبس
الفرق بين  االرببعً االدنً االرببعً االعىً

 المتىسطين
ليمت 

 ع س/ ع س/ )ث(
االداء 
الفن  
 لمميمرات

 4.22 1.00 0.11 2.20 0.11 5.20  دد ث20التمرير واالستالم 
 -1.52 -1.30 0.53 24.55 0.15 22.15 ث التنطيط المستمر ف  اتجمه متدرج 

 1.10 2.00 0.01 0.40 0.40 1.10  دد التصويب من الوثب

 3000( = 0000( ومستوي مدنوية )02قيمة "ت" الجدولية  ند درجة حرية )
بعض ت( الجدولية فى ( أن جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من )22يتضح من جدول )

قيد البحث , مما يشير إلى وجود فروق إحصائية دالة معنويا بين االرباع  فنيًا وابداعياً الميارات 
 المستخدمة. االختباراتاالعمى واالرباع االدنى, ومما يدل عمى صدق 

 ثبمت اإلختبمرات الميمرية: -

عادة تطبيقو في قام الباحث بحساب ثبات االختبار باستخدام طريقة تطبيق االخ تبار وا 
قيد البحث وذلك باستخدام معامل  فنيًا وابداعياً الميارات بعض  اختبارات تقنين معامالت ثبات

عادة التطبيق حيث طبق االختبار عمى عينة  االرتباط بين نتائج القياسين في التطبيق األول وا 
 بار بفارق زمني مدتو أسبوعمن خارج عينة البحث األساسية وتم إعادة االختتمميذ ( 10قواميا )

 (21كما ىو موضح بجدول )

 (03جدول )
  لالداء الميمرىمدممل االرتبمط بين التطبيق األول والتطبيق الثمني 

 لبيمنمت مدممل الثبمت لدى  ينة التقنين 
 30ن= 

وحدة  المتغيراث

 الميبس
 التطبيك الثبنً التطبيك االول

 ليمت )ر(
 ع س/ ع س/

االداء 
 رىلمميم

 *0.510 2.01 4.10 2.11 4.21  دد ث20التمرير واالستالم 
 *0.555 2.01 23.00 2.20 23.04 ث التنطيط المستمر ف  اتجمه متدرج 

 *0.420 0.24 2.00 0.31 2.11  دد التصويب من الوثب

 00444=0000قيمة "ر" الجدولية  ند مستوى 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    18  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

بين  0.01عند مستوى معنوية  ( وجود أرتباط دال إحصائيا21يتضح من جدول رقم )
قيدالبحث, حيث كانت قيمة "ر" المحسوبة أعمى  االداء المياريالتطبيق األول والتطبيق الثاني 

 من قيمة ر الجدولية.

 )من إ داد البمحث(  إختبمر التحصيل المدرف  -

  –ميارى -إشتمل عمى محاور)تاريخى  كرة اليدقام الباحث ببناء إختبار معرفى فى 
 (70) مرفقى( قانون

 إ داد تخطيط لمحتوى اإلختبمر:

التى تم عرضيا عمى التمميذات  كرة اليدمن خالل تحميل المحتوى لممادة العممية لرياضة 
عينة البحث , وفى ضوء أىداف اإلختبار تم إعداد اإلختبار بعد الرجوع لممراجع العممية لتحديد 

 كرة اليدمى لتعمم بعض ميارات األبعاد الرئيسية التى يتضمنيا البرنامج التعمي

 تحديد الممدة الدممية:

تم تحديد المادة العممية التى إشتمل عمييا اإلختبار بناء عمى تحديد األىداف فى ثالث  
 المحور القانونى(. –المحور الميارى  –محاور رِئيسة ىى )المحور التاريخى

 

 

 محمور لإلختبمر المدرفي:النسبة المئوية ألراء السمدة الخبراء حول تحديد أىم ال

 (02جدول )
 النسبة المئوية ألراء السمدة الخبراء حول تحديد أىم المحمور لإلختبمر المدرفي

 النسبت المئىيت بورـــــــــــالمح م
 %200 المحور التمريخي 2
 %200 المحور الميمري 1
 %200 المحور القمنوني 1

% لجميع 200اء السادة الخبراء بمغت ( أن النسبة المئوية ألر 21يتضح من جدول )
 المحاور وبذلك توصل الباحث إلى ثالث محاور رئيسية تتناسب مع ىدف االختبار.
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 صيمغة مفردات االختبمر:

وقع إختيار الباحث عمى نوعين من األسئمة لصيااة عبارات اإلختبار المعرفي وىى 
وخطأ وروعي في أسئمة اإلختبار   ( ثالثة أحتماالت وعبارات صح1أسئمة اإلختيار من متعدد )
, الموضوعية, قياس أىداف محتوي ميارات البرنامج(, قام تمميذة)الشمول, مناسبتيا لمستوي 

الباحث بعد ذلك بإعداد الصورة األولية لإلختبار لقياس مستوي التحصيل المعرفي لبعض ميارات 
وتم عرض ىذه ( 7مرفق )ارة ( عب10حيث أشتمل اإلختبار في صورتو األولية عمي )كرة اليد 

الصورة عمى السادة الخبراء بعد إعدادىا وذلك لإلطالع عمي العبارات الخاصة بكل محور عمى 
 حدة والتوجيو بالتعديل المطموب سواء بالحذف أو اإلضافة أو التعديل.

 :صدق المحتوى لمدبمرات

حكمين وذلك حساب معامل الصدق لإلختبار المعرفى بإيجاد صدق المبقام الباحث 
 (: 20) بحساب النسبة المئوية ألراء الخبراء لعبارات المقياس كما يوضحيا جدول

 ( 04) جدول
 أراء الخبراء حول  بمرات األختبمر المدرف 

 النسبت المئىيت رلم العببرة النسبت المئىيت رلم العببرة
2 50% 22 200% 
1 40% 23 30% 
1 50% 24 40% 
0 40% 25 30% 
1 50% 10 200% 
2 40% 12 50% 
3 30% 11 40% 
4 40% 11 30% 
5 30% 10 40% 
20 40% 11 200% 
22 200% 12 30% 
21 50% 13 200% 
21 200% 14 50% 
20 30% 15 40% 
21 40% 10 30% 
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%فأكثر وبذلك لم يتم حذف  30الباحث بالعبارات التى حصمت عمى نسبة  ىوقد إرتض
 اى عبارة.

 (00جدول )
 المحمور و دد  بمراتيم في االختبمر المدرفي

 عدد العببراث بورـــــــــــالمح م
 20 يتمريخ 2
 20 ميمري 1
 20 قمنوني 1

 مدممل السيولة والصدوبة:

 = معامل السيولة
 (ص)عدد اإلجابات الصحيحة لمسؤال )المفردة(   

 (ص+خ)عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة   
 ث ص = اإلجابات الصحيحة , خ = اإلجابات الخاطئةحي

والدالقة بين السيولة والصدوبة  القة  كسية مبمشرة ، بمدني أن مجمو يم يسموي 
 الواحد الصحيح أي أن:

 معامل السيولة -2معامل الصعوبة معامل, الصعوبة =  -2=  معامل السيولة 
 لصعوبة.معامل ا× معامل التميز)التباين( = معامل السيولة 

( يوضح معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار 22والجدول رقم )
 المعرفي.
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 (00جدول )
 مدممالت السيولة والصدوبة والتمييز لمفردات االختبمر المدرفي

رلم 

 العببرة
 معبمل

 السهىلت
 معبمل

 الصعىبت
 معبمل

 التميز
رلم 

 العببرة
 معبمل

 السهىلت
معبمل 

 عىبتالص
 معبمل

 التميز
0 0.00 0.20 0.10 00 0.30 0.10 0.12 
3 0.21 0.11 0.11 07 0.30 0.10 0.12 
2 0.30 0.10 0.12 02 0.20 0.00 0.10 
4 0.00 0.20 0.10 08 0.30 0.10 0.12 
0 0.00 0.20 0.10 30 0.30 0.10 0.12 
0 0.01 0.11 0.11 30 0.00 0.20 0.10 
7 0.10 0.10 0.11 33 0.00 0.20 0.10 
2 0.30 0.10 0.12 32 0.30 0.10 0.12 
8 0.30 0.10 0.12 34 0.10 0.30 0.12 
00 0.20 0.00 0.10 30 0.20 0.00 0.10 
00 0.30 0.10 0.12 30 0.21 0.11 0.11 
03 0.00 0.20 0.10 37 0.00 0.20 0.10 
02 0.11 0.21 0.11 32 0.30 0.10 0.12 
04 0.20 0.00 0.10 38 0.00 0.20 0.10 
00 0.11 0.21 0.11 20 0.00 0.20 0.10 

 تحديد الزمن الالزم لالختبمر: 

 تم تحديده من خالل المدمدلة التملية :

 الزمن الالزم لألختبار=
 الزمن الذي استغرقو أول طالب + الزمن الذي استغرقو أخر طالب

1 
 دقيقة  00وبذلك أمكن تحديد زمن االختبار وكان 

11  +01 
 ق 00=

1 
 صدق اإلختبمرات المدرف :

داللة الفروق بين األرباع األعمى واألرباع األدنى إليجاد صدق االختبار وتم تطبيقو عمى 
 (.23من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصمية ويوضح ذلك جدول )تمميذ ( 10عينة قواميا )

 (07) جدول
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 ألدن  ف  األختبمر المدرف  قيد البحث داللة الفروق بين اإلربمع األ م  واإلربمع ا
 (30)ن= 

وحدة  المتغيراث

 الميبس
الفرق بين  اإلرببع االدنً اإلرببع االعىً

 ليمت )ث( المتىسطين
 ع س/ ع س/

 3.31 1.00 0.45 4.20 2.20 21.20 درجة اإلختبمر المدرف 

 3000( = 0000( ومستوي مدنوية )02قيمة "ت" الجدولية  ند درجة حرية )
( أن جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من )ت( الجدولية فى 23يتضح من جدول )

االختبار المعرفى قيد البحث , مما يشير إلى وجود فروق إحصائية دالة معنويا بين االرباع 
 االعمى واالرباع االدنى, ومما يدل عمى صدق اإلختبارات المعرفى  المستخدمة.

 : ثبمت اإلختبمر المدرف 

عادة تطبيقو في قام  الباحث بحساب ثبات االختبار باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 
تقنين معامالت ثبات االختبارات الميارية وذلك باستخدام معامل االرتباط بين نتائج القياسين في 

عادة التطبيق حيث طبق االختبار عمى عينة قواميا ) من خارج عينة تمميذ ( 10التطبيق األول وا 
 (.24األساسية وتم إعادة االختبار بفارق زمني مدتو أسبوعين كما ىو موضح بجدول )البحث 

 (02جدول )
 األختبمر المدرف  مدممل األرتبمط بين التطبيق األول والتطبيق الثمني

 لبيمنمت مدممل الثبمت لدى  ينة التقنين 
 30ن= 

وحدة  المتغيراث

 الميبس
 التطبيك الثبنً التطبيك االول

 (رليمت )
 ع س/ ع س/

*0.511 2.33 22.11 1.02 22.01 درجة األختبمر المدرف   

 00444=0000قيمة "ر" الجدولية  ند مستوى 
بين  0.01( وجود أرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية 24يتضح من جدول رقم )

" ى من قيمة التطبيق األول والتطبيق الثاني ألختبار المعرفى, حيث كانت قيمة "ر" المحسوبة أعم
 الجدولية "ر

 

 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    63  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 أدوات واألجيزة المستخدمة ف  البحث:

 .ميزان طبى 
 أقماع 
 ساعة إيقاف 
 )شريط لقياس المسافو)باألمتار 
 )مسطرة مدرجة لقياس المرونة)بالسنتيمتر 
 شريط الصق 
 طباشير 

 الدراسمت اإلستطال ية:

 : الدراسة اإلستطال ية األول 

 : مم المتنقلبملتدالدراسة اإلستطال ية الخمصة 

األثنين يوم  البرمجيةوقد تم تجريب البرنامج قبل التطبيق وبعد اإلنتياء من إعداد  
من عينة الدراسة اإلستطالعية  تمميذ ( 10عمى ) البرمجيةتم عرض م  11/5/1025 الموافق

كتشاف أى أخطاء لتعديميا والتعرف عم البرمجيةبيدف التأكد من خمو  ى من أى أخطاء إمالئية وا 
 .معن الصعوبات التى واجيتي التالميذمن خالل سؤال كل  التالميذالصعوبات التى تواجو 

 -وقد أوضحت نتأئج التجريب مم يم :

 اإلستفاده من نتائج الدراسة اإلستطالعية فيما يمى.  
  الربمجيةلشرح كيفية فيم  لمتالميذعمل مقدمة . 

برمجية جاىزة لمعرض عمى العينة وبناء عمى التعديالت التى أجرىا الباحث أصبحت ال
 األساسية.

 الدراسة اإلستطال ية الثمنية)الصدق والثبمت(:

عمى عينو  م10/5/1025الموافق  األتنين تم إجراء الدراسة اإلستطالعية الثانية يوم 
من مجتمع البحث وخارج العينة االساسية وذلك لحساب صدق اإلختبارات  تمميذ  10قواميا 

عادة تطبيقة بفارق زمنى الميارية والبد  3نية, كما تم حساب الثبات عن طريق تطبيق اإلختبار وا 
 أيام أى أن اليدف من الدراسة ىو:



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    64  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 .حساب المعامالت العممية )الصدق والثبات( لإلختبارات المستخدمة 
 .التعرف عمى األخطاء المحتمل ظيورىا أثناء إجراء اإلختبارات لتجنبيا فى الدراسة األساسية 

 رت النتمئج  م :أسف

 .التحقق من صالحية اإلختبارات المستخدمة فى البحث 
 الدراسة اإلستطال ية الثملثة:

عمى عينة من م  3/20/1025الموافق االتنين  تم إجراء الدراسة اإلستطالعية الثالثة يوم 
 لمتأكد من مدى صعوبة وسيولة اإلختبار المعرفى لرياضة كرة اليدمن الممارسين تمميذ  10

 األساسية. ةوأسفرت الدراسة عن صالحية اإلختبار المعرفى لمتطبيق عمى العين

 (8) مرفق :التدميم البرنممج 

( وحدات تعميمية فى األسبوع أى أشتمل 1اسابيع  بواقع ) (4تم تطبيق البرنامج )
 ( وحدة تعميمية .22) البرنامج عمى

 أىداف البرنممج:

 اليدف الدمم لمبرنممج:

نامج التعميمى عمى الميارات الفنية واالبداعية فى االنشطة التطبيقية بدرس فاعمية البر 
 التربية البدنية لتالميذ  المرحمة اإلعدادية باستخدام التعمم المتنقل بطريقة قاريء الكود.

 األىداف السموكية:

 أىداف مدرفية:

المحتوى الميارى لمميارات و كرة اليد  مياراتالمعمومات من مفاىيم وحقائق وقوانين  التمميذإكساب 
 .باستخدام التعمم المتنقل بطريقة قاريء الكود باإلضافة الى بعض مواد القانون

 ىدف ميمرى:

بحث الفنية واالبداعية باستخدام التعمم المتنقل بطريقة قاريء الكود لمإكساب التمميذ الميارات 
 بصورة صحيحة.

 أىداف وجدانية:

 التعمم المتنقل بطريقة قارئ الكود . أن يحب المتعمم التعمم بأسموب 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    65  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 غراض البرنممج:أ

  .مراعاة الفروق الفردية بين الطالب 
 .أن يتناسب البرنامج مع اليدف الموضوع 
 .أن يراعى توفير اإلمكانات المتاحة لتنفيذ البرنامج 
 .أن يناسب البرنامج الميارات التي يحتوي المنيج الدراسي عمييا 
 بدأ التدرج من السيل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب.أن يراعى فى البرنامج م 
  التالميذأن يعمل البرنامج عمى إشباع رابات. 
  التالميذأن يراعي البرنامج عامل التشويق واإلثارة. 

 : البرمجيةتصميم 

 -ف   دة خطوات كملتمل : البرمجيةوقد تم تصميم 

 :البرمجيةتنظيم محتوى 

برمجية قبل البدء فى تصميميا بحيث إشتممت عمى جميع قام الباحث بتنظيم محتوى ال
 .لميارات قيد البحث ا

 شرح الميمرة من خالل:

 .مفيوم الميارة 
 .إستخدامات الميارة 
 .)طريقة األداء وتسمسل الميارة )ويحتوى عمى صور ثابتة متسمسمو ألداء الميارة 

 تحديد اإلسموب التدميم  المستخدم ف  التدريس:

  عمييى المجموعيية التجريبييية لعييرض كييل الميييارات قيييد  تعمم المتنقييل بطريقيية قييارئ الكييودالييتييم إسييتخدام
 البحث.

  تييم إسييتخدام اإلسييموب التقميييدى عمييى المجموعيية الضييابطة وذلييك بقيييام الباحييث بالشييرح النظييرى وأداء
 .التدريسنموذج لمميارة مع مراعاة وحدة المضمون والتدريس داخل 

 مميم : الربمجيةالبمحث ف    وقد را 

 .إمكانية التجول داخل الوحدة التعميمية بسيولة 
  الموديولمناسبة الخمفية من حيث األلوان واألشكال لعناصر. 
  .عرض النص المعرفى بطريق مشوقو ومتناسقة 

 الخطة الزمنية لتطبيق البرنممج:



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    66  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 أسابيع بواقع وحدتين تعميميتين  (4)قام الباحث بإعداد البرنامج بحيث يشتمل عمى 

 (.22أسبوعيا أى )

 (08جدول )
 التوزيع الزمن  لوحدة تدميمية لدينت  البحث

 مبيتم تطبيمت مبيتم تطبيمت محتىيبث الىحدة التعىيميت
 الزمن المجمىعت الضببطت الزمن المجمىعت التجريبيت

 أخذ الغياب. - أ ممل إدارية
 تجييز األدوات المستخدمة فى األداء. -

 أخذ الغياب - ق1 -
 وات المستخدمة فى األداءتجييز األد -

 ق1

الخاصة بالميارة والفيديو الخاص  الربمجيةمشاىدة  - مشمىدة
 بيا والتدريبات الخاصة بيا

   - ق1 -

 إحممء
 وا  داد بدن 

 إحماء عام لكل الجسم ألداء الميارات -
 تمرينات إطالة ومرونة لعضالت ومفاصل الجسم . -

 إحماء عام لكل الجسم ألداء الميارات - ق21 -
إطاليية ومرونيية لعضييالت ومفاصييل  تمرينييات -

 الجسم.

 ق21

كممييا  البرمجيييةتنفيييذ مييا تييم مشيياىدتة والرجييوع إلييى  - التطبيق الدمم 
لذلك حيث يتواجد جياز االب توب  الطالبإحتاج 

 . التدريسفى مكان 

شيييرح المييييارة مييين قبيييل الباحثييية وأداء  ق10
نمييييييوذج عمييييييييا وتوضيييييييح الخطييييييوات 

 الفنية لمميارة والتدريب عمييا.

 ق11

 ق1 تمرينات تيدئة لرجوع الجسم لحالتة الطبيعية. الختمم

 الدراسة األسمسية:

 القيمسمت القبمية:

 –قام الباحث بإجراء القياسات القبمية لمجموعتى البحث فى متغيرات )التحصيل المعرفى
 م .21/20/1025 الموافق  األحدالميارات الحركية قيد البحث( يوم 

 ية:تنفيذ التجربة األسمس

الموديوالت قامت الباحثة بتطبيق البرنامج التعميمى عمى مجموعتى البحث بإستخدام 
 الموافق األحدلمعينة التجريبية وباإلسموب التقميدى لمعينة الضابطة فى الفترة من يوم التعميمية 

 م 21/21/1025الموافق  الخميس إلى يوم  م 10/20/1025

 القيمسمت البددية:

( أسابيع قام الباحث 4المدة المقررة لمتجربة األساسية والتى بمغت )بعد اإلنتياء من 
 الموافق االتنين بإجراء القياسات البعدية لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة من يوم 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    67  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

كما راع الباحث أن تتم القياسات البعدية تحت نفس الظروف التى تمت فييا  م 22/21/1015
 القياسات القبمية.

  إلحصمئية:المدملجمت ا

                     المتوسط الحسابى                         معامل السيولة 

         اإلنحراف المعيارى  معامل الصعوبة 

 الوسيط   معامل التمييز 

               معامل اإللتواء  معامل إرتباط بيرسون 

 النسبة المئوية لمتحسن  

 )إختبار )ت  
  رض ومنمقشة النتمئج 

  رض نتمئج البحث : -

 (30جدول )
 داللة الفروق بين القيمسيين القبم  والبددى لممجمو ة التجريبية في بدض

 والتحصيل المدرف   كرة اليد قيد البحثميمرات  
 (30)ن =

وحدة  المتغيراث

 الميبس
الفرق بين  الميبس البعدي الميبس المبىً

 المتىسطين
ليمت 

 ع س/ ع س/ )ث(

االداء 
 مريلممي

 -10.31 -3.21 2.03 21.11 0.12 4.20  دد ث20التمرير واالستالم 
 14.14 1.11 0.53 21.45 2.11 25.01 ث التنطيط المستمر ف  اتجمه متدرج 

 -11.11 -0.20 0.20 1.11 0.13 2.21  دد التصويب من الوثب
 -01.41 -22.01 2.02 11.41 2.10 5.40 الدرجة التحصيل المدرف 

 3008( = 0000( ومستوي مدنوية )02" الجدولية  ند درجة حرية )قيمة "ت
بين متوسطي  0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 10يتضح من الجدول رقم )

والتحصيييل  كييرة اليييد قيييد البحييثميييارات القياسييين القبمييي والبعييدي لممجموعيية التجريبييية فييي بعييض 
وبة اكبر من قيمية "ت" الجدوليية , لصيالح القيياس المعرفى  تمميذات حيث جاءت قيمة "ت" المحس

 البعدي لممجموعة التجريبي .
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 (30جدول )
 نسب التحسن بين القيمسيين القبم  والبددى لممجمو ة التجريبية في بدض 

 والتحصيل المدرف  كرة اليد قيد البحثميمرات 

وحدة  المتغيراث

 الميبس
الفرق بين  الميبس البعدي الميبس المبىً

 ىسطينالمت
نسب 

 ع س/ ع س/ التحسن

االداء 
 لمميمري

 -44.13 -3.21 2.03 21.11 0.12 4.20  دد ث20التمرير واالستالم 
 14.10 1.11 0.53 21.45 2.11 25.01 ث التنطيط المستمر ف  اتجمه متدرج 

 -112.11 -0.20 0.20 1.11 0.13 2.21  دد التصويب من الوثب
-221.34 -22.01 2.02 11.41 2.10 5.40 ةالدرج التحصيل المدرف   

( أنييييو جيييياءت نسيييبة التغييييير بييييين القياسييييين القبمييييى والبعييييدى 12يتضيييح ميييين الجييييدول رقييييم )
( ممييا يشييير إلييى وجييود تحسيين معنييوى لييدى 112.11 -14.10لممجموعيية التجريبييية قييد تراوحييت )

 العينة التجريبية قيد البحث.

 (33جدول )
 لقبم  والبددى لممجمو ة الضمبطة في بدض داللة الفروق بين القيمسيين ا
                       والتحصيل المدرف  كرة اليد قيد البحثميمرات                          

 (30)ن=

وحدة  المتغيراث

 الميبس
الفرق بين  الميبس البعدي الميبس المبىً

 المتىسطين
ليمت 

 ع س/ ع س/ )ث(

االداء 
 لمميمري

 -22.33 -1.10 0.45 21.01 2.20 3.51  دد ث20الستالم التمرير وا
 121.11 1.11 2.12 21.52 2.11 25.24 ث التنطيط المستمر ف  اتجمه متدرج 

 -4.02 -2.40 0.51 1.00 0.02 2.10  دد التصويب من الوثب
 -10.11 -20.20 2.25 25.51 2.01 5.41 الدرجة التحصيل المدرف 
 3008( = 0000( ومستوي مدنوية )02درجة حرية ) قيمة "ت" الجدولية  ند

بين متوسطي  0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 11يتضح من الجدول رقم )
والتحصيل المعرفى   كرة اليد قيد البحثميارات القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة بعض 

" الجدولييية , لصييالح القييياس البعييدي تمميييذات حيييث جيياءت قيميية "ت" المحسييوبة اكبيير ميين قيميية "ت
 لممجموعة الضابطة.
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 (32جدول )                               

 نسب التحسن بين القيمسيين القبم  والبددى لممجمو ة الضمبطة في بدض 
                 والتحصيل المدرف  كرة اليد قيد البحثميمرات                               

 (30)ن=

وحدة  متغيراثال

 الميبس
الفرق بين  الميبس البعدي الميبس المبىً

 المتىسطين
نسب 

 ع س/ ع س/ التحسن

االداء 
 لمميمري

 -22.33 -1.10 0.45 21.01 2.20 3.51  دد ث20التمرير واالستالم 
 121.11 1.11 2.12 21.52 2.11 25.24 ث اتجمه متدرج  التنطيط المستمر ف 

 -4.02 -2.40 0.51 1.00 0.02 2.10  دد ثبالتصويب من الو 
 -10.11 -20.20 2.25 25.51 2.01 5.41 الدرجة التحصيل المدرف 

( أنييييو جيييياءت نسيييبة التغييييير بييييين القياسييييين القبمييييى والبعييييدى 11يتضيييح ميييين الجييييدول رقييييم )
( ممييا يشييير الييى وجييود تحسيين معنييوى لييدى 210.00 -22.20لممجموعيية الضييابطة قييد تراوحييت )

 لضابطة قيد البحث.العينة ا

 (34جدول )
 داللة الفروق بين القيمس البددى لممجمو ة التجريبية والمجمو و الضمبطة 

        والتحصيل المدرف  كرة اليد قيد البحثميمرات في بدض                     
 (30=3=ن0)ن

وحدة  المتغيراث

 الميبس
المجمىعت 

 التجريبيت
المجمىعت 

الفرق بين  الضببطت

 تىسطينالم
ليمت 

 )ث(
 ع س/ ع س/

االداء 
 لمميمري

 1.35 2.40 0.45 21.01 2.03 21.11  دد ث20 التمرير واالستالم
 -1.54 -1.03 2.12 21.52 0.53 21.45 ث ف  اتجمه متدرج  التنطيط المستمر

 5.00 1.11 0.51 1.00 0.20 1.11  دد التصويب من الوثب
 20.00 1.50 2.25 25.51 2.02 11.41 الدرجة التحصيل المدرف 

 3003( = 0000( ومستوي مدنوية )22قيمة "ت" الجدولية  ند درجة حرية )
بين متوسطي  0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 10يتضح من الجدول رقم )

والتحصييل  كيرة الييد قييد البحيثمييارات القياس البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة في بعض 
معرفى  تمميذات حيث جاءت قيمية "ت" المحسيوبة اكبير مين قيمية "ت" الجدوليية, لصيالح القيياس ال

 البعدي لممجموعة التجريبية.



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    32  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 منمقشة نتمئج البحث: -

 :منمقشة نتمئج الفرض االول -

تعد تكنولوجيا التعميم أحد أىم التطبيقات الحديثة المستخدمة لتطوير التعميم فى مجاالتو 
وتيدف تكنولوجيا التعميم إلي إعداد المعمم الكفء وتدريبو عمى استخدام األجيزة ومراحمو المختمفة 

واآلالت الحديثة استخدامًا صحيحًا باإلضافة إلي تزويده بالمعمومات الشاممة لجميع عناصر 
العممية التعميمية من أىداف ومحتوي وطرق واستراتيجيات تدريس ووسائل تعميمية وطرق التقويم, 

ممتعمم أفضل أساليب طرق الحصول عمى المعرفة فتكنولوجيا التعميم تعتمد عمى التفكير كما تتيح ل
وتسير فى مراحل منظمة يعيشيا كل متعمم أثناء سعيو إلي الحصول عمى المعرفة واكتساب 

 (11:  21خبرات جديدة ترفع من شأنو وتنمي ذاتو. )

ل بطريقة قارئ الكود تضفى جو وقد يعود السبب فى ذلك أن إلى أن طريقة التعمم المتنق
ثارة الدافعية أثناء العممية التعميمية , حيث أنيا توفر بيئة تعمم ومواقف جديدة تقوم  من المتعة وا 
عمى أساس التعاون والتفاعل والمشاركة ويتم ذلك من خالل الدعم البصرى , كما يفسر الباحث 

ميذ لتوظيف أحدث تطورات التكنولوجيا فى ىذه النتائج إلى أىتمام وتحمس الجيل الجديد من التال
التعميم , بحكم أىتماميم بيا وتعايشيم مع وسائل التواصل الحديثة وعدم وجود أى صعوبة معيا 

 فى التعامل .

ويعتبر التعمم المتنقل ىو التطور الطبيعي لمتعمم اإللكتروني, ولكن مع وجود بعض 
من خالل أجيزة الكمبيوتر فإن التعمم المتنقل يحدث االختالفات فإذا كان التعمم اإللكتروني يحدث 

من خالل األجيزة المتنقمة, التي تعتمد عمي االتصال الالسمكي بعكس التعمم اإللكتروني الذي 
يعتمد في الغالب عمي االتصاالت السمكية لذلك فإنو يعتمد عمي الوسائط المتعددة الغنية اليصال 

 لذي يعتمد عمي الكائنات الرقمية خفيفة الوزن مواد التعمم بعكس التعمم المتنقل ا

(10 :211 .) 
ويمكن أن تعزى ىذه النتائج إلى االمكانيات التى يمتمكيا التعمم المتنقل من تواصل مع 
المعمم والتالميذ وتواصل التالميذ فيما بينيم فيما يخص التطبيقات العممية , وقد يعزى السبب إلى 

لوجيا االتصاالت والمعمومات وتكنولوجيا التعميم بشكل خاص وأنيا المستوى التى وصمت إلية تكنو 
 أصبحت حاجة ممحة لكثير من المشاريع الناجحة سواء فى التعميم أو ايره.



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    31  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 , Mcconata & Praulممكونمتم وبمريول وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
التعمم النقال أظيروا مستوى أعمى التى بينت أن الطمبة الذين أستخدموا برمجية ( 33()3002)

فى المعرفة حول المادة التعميمية التى تناوليا مساق من الطمبة الذين لم يستخدموا برمجية التعمم 
 النقال .

 Rismarkرسممك ، وسمفبيرن ، وستروم  وىوكستمد وتتفق أيضا مع دراسة كال من 
, Solvberg , Stromme , Hokstab, (3007()34) نتائجيا أنأن أستخدام  وقد أظيرت

اليواتف النقالو ساعدت بشكل إيجابى فى تعمم الطمبة وأنشطتيم التربوية , وقدمت اليواتف النقالة 
بعض الفرص والوساءل الجديدة التى تمكن الطالب من أستخداميا لمتعمم , وأظيرت أيضا 

 اليواتف النقالة ساعدت الطمبة فى التحضير لممحاضرات بشكل فعال .

يرى الباحث أن داللة الفروق فى المستوى المعرفى قد ترجع إلى سييولة األسيئمة أثنياء  كما
والمناقشة بين الطالب و المعمم وتدرجيا إلى سيولة األسئمة من السيل إلى األصعب طبقيا  الحوار

سييتخدام الييتعمم النقييال  كأسييموب تييدريس المجموعيية التجريبييية  أدى إلييى  لمتييدرج التعميمييى لمميييارة وا 
 سرعة أستيعاب وفيم وتطبيق المعمومات المتصمة بالميارات المتعممة .

 م(3003أحمد  م  المندم محمدد  بدد البدمق  )كما تتفق ىذه الدراسة مع دراسة كل مين 
،  (00)(م3007)طمىر  بد المندم سيد محمد، (00م()3000مشدل أحمد أحمد الفوزان)(، 0)

اليتعمم النقيال لييا تيأثيرًا واضيحًا عميى تعميم ميى أن , ع (4م()3002بسمة نبيل محمد  بدالروؤف)
اليتعمم النقيال لييا تياثير اكثير فاعمييو , و  الميارات االساسية قيد البحيث والتحصييل المعرفيى لمطيالب

واألثييير األكبييير واألكثييير فعاليييية مييين األسيييموب التقمييييدى عميييى تعميييم المييييارات االساسيييية قييييد البحيييث 
 ى فاعميتيا.والتحصيل المعرفى مما يدل عمى مد

 -وبيذا يتحقق الفرض األول والذي ينص  م :

" توجددد فددروق دالددة إحصددمئيًم بددين متوسددط  القيمسددين القبمدد  والبددددى لدينددة البحددث 
 والتحصيل المدرف  قيد البحث لصملح  القيمس البددى0" الميمراتالتجريبية ف  اداء نتمئج 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    36  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 منمقشة نتمئج الفرض الثمن :  -

ائج نتيجيية األسييموب التقميييدى المتبييع ميين المعمييم والييذى يعتمييد عمييى يرجييع الباحييث ىييذه النتيي
 الشرح وعمل نموذج باألضافة إلى تصحيح األخطاء من قبل المعمم. 

أن التحسييييين يرجيييييع إليييييى تعيييييود التالمييييييذ عميييييى الطريقييييية التقميديييييية )الشيييييرح  ييييييرى الباحيييييثو 
ول المعموميات لمطيالب أثنياء من المراحل األولى وأيضا لوصي دراستياوالنموذج(, من التعميم خالل 

األداء القبمى لمميارة من خالل إلقاء المدرسة وكذلك قد يكون تكرار الميارة أكثر من مرة وتصحيح 
 األخطاء أثناء األداء لو أثره .

أن ىيييذا التحسييين  يرجيييع إليييى تعيييود الطيييالب عميييى ىيييذه الطريقييية )الطريقييية  وييييرى الباحيييث
ات الحركييية لألنشييطة الرياضييية المختمفيية وأيضييا تكييرار األداء التقميدييية( فييى تعمييم الكثييير ميين الميييار 

ييؤدون المييارات االساسيية لرياضية لمكيرة الييد بأفضيل شيكل ممكين  جعمييموالتدريبات المختمفية مميا 
حيث تتميز ىذه الطريقة بأن المعمم ىيو اليذي ينفيذ القيرارات وأن دور الطيالب ىيو تمقيى المعموميات 

 الذى يقدم ليم . وتقميد األداء حسب النموذج

محمدددد نبدددوي , (8م( )3003خملدددد فريدددد  دددزت)وتتفيييق ىيييذه النتيييائج ميييع نتيييائج كيييل مييين  
(، حدددددددمزم مصدددددددطف  08م()3002نسدددددددرين محمدددددددد  يدددددددد محمدددددددد), (00م()3003االشدددددددرم)
سدمرة ، (0) (3000) تممر جممل  رفو (2م( )3003(، أسممة صالح فؤاد )0م()3000حالوة)

( م0882) Wiksten d.l ويكسدتن دي إل بمسدترن بدس، (00)(3007) بدد ا  السدالموني
حييث اشيارت نتيائج ىيذه  , (32م ()3000)   Mukethan – r and etalمدمكثن أر , (11)

الدراسات الى تحسن مسيتوى االداء المييارى والتحصييل المعرفيى ليدى المتعمميين مين خيالل التعمييم 
 التقميدى.

 -وبيذا يتحقق الفرض الثمن  والذي ينص  م :

توجددد فددروق دالددة إحصددمئيًم بددين متوسددط  القيمسددين القبمدد  والبددددى لدينددة البحددث " 
 و التحصيل المدرف  قيد البحث لصملح  القيمس البددى00" الميمراتالضمبطة ف  اداء نتمئج 



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    33  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

 منمقشة نتمئج الفرض الثملث: -
يرجييييع الباحييييث سييييبب تفييييوق المجموعيييية التجريبييييية عمييييى المجموعيييية الضييييابطة فييييى االداء  

يارى إلى إستخدام التعمم النقال فى التعمم, نظرًا ألن المييارات التيى يتعممونييا تتمييز بدرجية مين الم
الصعوبة وبالتيالى فيإن الطيالب تحتياج إليى رؤيية األداء الصيحيح إذا تطميب األمير ذليك حييث وفير 

جدييد التعمم النقال ذلك مين خيالل عيرض المييارة بإسيتمرار دون توقيف أو تعيب أو مميل وتتمييز بالت
 والبعد عن الروتين والعرض الشيق لممعمومات مما يزيد من دافعية الطالب إلى التعمم. 

 ،(02م()3002ميددددى حسدددن الصدددممدى)وتتفيييق نتيييائج ىيييذه الدراسييية ميييع نتيييائج كيييل مييين 
مدمكثن (، 30م()0880)Bai weidong بمي ويدونج ،(07م()3004مصطف  محمود  وض)

عميى أن اليتعمم المتنقيل ليو تيأثير إيجيابى ،  (32م ()3000) Mukethan – r and etal أر
 وفعال فى التعميم والتعمم المادة التعميمية .

كما يري الباحث أن داللة الفروق فى المستوى المعرفى قد يرجع إلى سييولة األسيئمة أثنياء 
بقيا الحوار والمناقشة بين التالميذ والمعمم  وتدرجيا إلى سيولة األسئمة من السييل إليى األصيعب ط

ستخدام التكنولوجييا كأسيموب تيدريس المجموعية التجريبيية أدى إليى سيرعة  لمتدرج التعميمى لمميارة وا 
 أستيعاب وفيم وتطبيق المعمومات المتصمة بالميارات لمطالب .

 -وبيذا يتحقق الفرض الثملث الذي ينص  م :
لتجريبيددة " توجددد فددروق إحصددمئيًم  بددين متوسددط  القيمسددين البدددديين لدينتدد  البحددث ا

والتحصيل المدرف  قيدد البحدث لصدملح القيدمس البدددى لديندة  الميمراتوالضمبطة ف  اداء نتمئج 
 البحث التجريبية"

 اإلستخالصمت والتوصيمت -
 : أواًل: اإلستخالصمت -

من خالل مم تحقق من فروض البحث ووفقم لمم توصمت اليو نتدمئج التحميدل االحصدمئ  
وفد  حددود  يندو البحدث واالدوات المسدتخدمو امكدن البمحدث وف  ضوء  رض ومنمقشة النتمئج 

 -التوصل إل  أن:

  التعمم المتنقل بطريقة قارئ الكود لييا تيأثيرًا واضيحًا عميى تعميم المييارات االساسيية لكيرة الييد قييد
 البحث والتحصيل المعرفى لمتالميذ العينة التجريبية االولى.

 ت تكنولوجيية فعالية فيى رفيع مسيتوى التحصييل المعرفيى التعمم المتنقل باستخدام قارئ الكيود أدوا
 فى لعبة كرة اليد .



 

 
    انتزبية انبذنية وعهىو انزياضة يجهة -  نهبنين انزياضية انتزبية كهية  - بنها جايعة      

 (    34  (   (  ثانيانو(   ) انجزء  6262(  نعاو ) ديسًبز( شهز )    66رقى انًجهذ )         
 

  اليييتعمم المتنقيييل بطريقييية قيييارئ الكيييود ييييؤثر عميييى تعميييم المييييارات االساسيييية لكيييرة الييييد قييييد البحيييث
 والتحصيل المعرفى لمتالميذ المجموعة التجريبية الثانية.

 التيى ييتم التعمييم بييا وكيان لييا األثير  التعمم المتنقل بطريقية قيارئ الكيود تعيد مين أفضيل اسياليب
األكبيير واألكثيير فعالييية ميين الييتعمم التعيياونى عمييى تعمييم الميييارات االساسييية لكييرة اليييد قيييد البحييث 

 والتحصيل المعرفى مما يدل عمى مدى فاعميتيا.
  اإلختبيييار المعرفيييى اليييذى أعيييده الباحيييث ليييو درجييية عاليييية مييين الصيييدق والثبيييات ويصيييمح لقيييياس

 ساسية قيد البحث. الميارات اال
 .األدوات التكنولوجية المستخدمة فى التعمم توفر فى الوقت والجيد والمال 

 ثمنيًم: التوصيمت : -

إستنمدا إل  النتمئج الذى توصل إلييم البمحث من خالل إجراء ىذا البحث يوص  البمحث 
 -بمألت :

 لمتنقل .ضرورة األستمرار لمواكبة التطورات واإلستمرار باستخدام التعمم ا 
  تطبيق الدراسة عمى ميارات أساسية أللعاب أخرى 
  ضيييرورة التعييياون بيييين المؤسسيييات التعميميييية وشيييركات االتصييياالت وميييزودى الخيييدمات لألجييييزة

جيراء التجيارب العمميية  النقالة وحثيم عمى تحمل جزء مين مسيؤلياتيم المجتمعيية تجياه التالمييذ وا 
وذلييك بيييدف إدخييال الييتعمم النقييال لممؤسسييات  المشييترطة المدعوميية ميين قبييل مييزودى الخييدمات

 التعميمية لتسييل تقبل التالميذ الستخدام التعمم النقال فى الميدان التربوى .
  ضييرورة توسيييع مجييال البحييث فييى الموضييوع ذاتييو خاصيية مييع التزايييد السييريع والتطييور لالجيييزة

 النقالة.
 ارات األساسييية لكييرة اليييد فييى جميييع إسييتخدام الييتعمم المتنقييل بطريقيية قييارئ الكييود فييى تعميييم المييي

 المراحل السنية.
  تحديث أسموب التعميم الخاص بكرة اليد فى ظل التطيور التكنوليوجى وتجنيب األسيموب التقمييدى

 فى التعميم.
  األىتمييام بإقاميية النييدوات والمحاضييرات لممعممييين لزيييادة التوعييية بأىمييية إسييتخدام الييتعمم المتنقييل

 تحصيل المعرفى واالداء الميارى.بطريقة قارئ الكود عمى ال
  القييييام بيييأجراء المزييييد مييين البحيييوث والدراسيييات التيييي تسيييعى لمتعيييرف عميييى أثيييار إسيييتخدام اليييتعمم

 المتنقل بطريقة قارئ الكود عمى مستوى التحصيل المعرفى ومستوى ميارات كرة اليد.
 ض طيييرق التيييدريس أجيييراء دراسييية مقارنييية بيييين إسيييتخدام اليييتعمم المتنقيييل بطريقييية قيييارئ الكيييود وبعييي

 األخرى. 
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 المراجع

 -اواًل : المراجع الدربية :

برنامج بأستخدام التعمم المتنقل وتأثيرة فى م( : 3003أحمد  م  المندم محمد  بد البمق  ) ييييي 2
تعمم بعض ميارات الجمباز لتالميذ المدارس الذكية فى ضوء تكنواوجيا المعمومات 

 ة الرياضية , جامعة طنطا .واالتصاالت , رسالة دكتوراه , كمية التربي
: فعالية استخدام الكمبيوتر واالستراتيجيات م( 3002أحمد محمد الدقمد ، أحمد  م  حسين) ييييي 1

المحفزة لمتعمم عمى بعض الميارات األساسية لكرة السمة لمتالميذ الصم البكم, إنتاج عممي, 
لرياضية لمبنين, جامعة , كمية التربية ا21, العدد 12مجمة بحوث التربية الرياضية, المجمد 

 م.1001الزقازيق, 
تأثير برنامج تعميمي باستخدام الكمبيوتر عمى تعمم بعض م(: 3003أسممو صالح فؤاد ) ييييي 1

الميارات األساسية فى المبارزة , مجمة العموم البدنية والرياضية , كمية التربية الرياضية 
 بالسادات , جامعة المنوفية. 

تأثير استخدام التعمم النقال عمى تعمم بعض ميارات  م(:3002بسمة نبيل محمد  بدالروؤف) ييييي 0
كرة السمة لتالميذ المرحمة االبتدائية , رسالة ماجيستير , كمية التربية الرياضية لمبنات , جامعة 

 الزقازيق.
" تأثير برمجية تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة عمى م(: 3000تممر جممل  رفو  م  ) ييييي 1

اليجومية في رياضة المبارزة ", رسالة دكتوراه, كمية التربية الرياضية  تعميم بعض الميارات
 لمبنين, جامعة بنيا .

تأثير استخدام التعميم المبرمج عمى تعمم بعض الميارات م( :  3000حمزم مصطفي حالوة ) ييييي 2
األساسية لممبارزة بسالح الشيش , رسالة ماجستير اير منشورة , كمية التربية الرياضية , 

  ة طنطا ,.جامع
تأثير التمرينات النوعية عمى أداء الوثب الطويل بدرس :  م(3000حسمم محمد  بدالرؤف) ييييي 3

التربية الرياضية لممرحمة اإلعدادية بنين بمركز كفر صقر, ماجستير, كمية التربية الرياضية 
 م.1021بنين, جامعة بنيا, 
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لقاىرة , دار العالم التعميم اإللكتروني وتحرير العقل , ا : م(3008حسن شحمتة ) ييييي 4
 العربي .

تأثير برنامج مقترح باستخدام الكمبيوتر عمى تعمم بعض م ( : 3003خملد فريد  زت ) ييييي 5
ميارات الجودو لطالب كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة , رسالة ماجستير اير منشورة 

 , كمية التربية الرياضية لمبنين , جامعة المنصورة , 
" تأثير برنامج تعميمي مقترح باستخدام الوسائل فائقة م(: 3007سالموني  )سمره  بد ا  ال ييييي 20

التداخل والمحاكاة عمى التحصيل المعرفي ومستوى األداء البدني والميارى لممبتدئات في 
الوثب الثالثي", رسالة ماجستير ,كمية التربية النوعية, شعبة التربية الرياضية, جامعة قناة 

 السويس.
بناء تطبيق ذكى قائم عمى التعمم النقال لتنمية م( : 3007مندم سيد محمد )طمىر  بد ال ييييي 22

 ميارات بناء قواعد البيانات لدى طالب تكنولوجيا التعميم , ماجيستير , كمية التربية النوعية .
تكنولوجيا التعميم والمعمومات واستخدام الكمبيوتر والفيديو فى  م(:3000 مطف السيد ) ييييي 21

 مطبعة رمضان , اإلسكندرية. التعميم والتعمم ,
( : تكنولوجيا م3000)محمد سدد زغمول ، مكمرم حمم  أبوىرجو ، ىمن  سديد  بدالمندم ييييي 21

 التعميم وأساليبيا في التربية الرياضية, مركز الكتاب لمنشر, القاىرة,.
م( : التعمم المتنقل متعة التعمم اإللكتروني في أي وقت وأي 3002محمد  طية خميس ) ييييي 20

 ار السحاب , القاىرة.مكان, د
بنا منظومة لموسائط المتعددة وتأثير استخداميا عمى تعمم م( :  3003محمد نبوي االشرم ) ييييي 21

بعض ميارات المصارعة النسائية لممبتدئات , رسالة دكتوراه اير منشورة , كمية التربية 
  0الرياضية , جامعة طنطا

تكنولوجيا التعمم النقال لتنمية بعض فاعمية أستخدام م( : 3000مشدل أحمد أحمد الفوزان ) ييييي 22
ميارات تصميم مواقع اإلنترنت والدافعية نحو التعمم الذاتى لدى طمبة المرحمة الثانوية فى دولة 

 الكويت , كمية التربية , جامعة الزقازيق .
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فاعمية أستخدام أستراتيجية كيمر مدعمة بالتعميم  م( :3004مصطف  محمود  وض) ييييي 23
ض الميارات األساسية لسالح الشيش , كمية التربية الرياضية , جامعة المتنقل فى تعميم بع

 طنطا .
أثر تصميم بيئة التعمم النقال عمى تنمية االحتياجات م( : 3002ميدى حسن الصممدى ) ييييي 24

المعرفية وميارات التواصل االلكترونى لدى طالب المرحمة االساسية فى المممكة االردنية 
 لتربية , قسم تكنولوجيا التعميم, جامعة المنصورة .كمية ا،  دكتوراه، الياشمية

تصميم منظومة تعميمية باستخدام الحاسب اآللي م( : 3002نسرين محمد  يد محمد ) ييييي 25
وأثرىا عمى بعض جوانب التعميم لطمبة كمية التربية الرياضية بالسادات في سالح الشيش , 

 سادات , جامعة المنوفية , رسالة ماجستير اير منشورة , كمية التربية الرياضية بال
مستحدثات تكنولوجيا التعميم في عصر المعموماتية,  م(:3000الحمفموي) سملم محمد وليد ييييي 10

 دارالصفاء,عمان.
 -ثمنيًم : المراجع األجنبية :

 Bai_wediong :Development Of A Computer _ Based Interactive ييييي 12
Teaching Simulation Program For Physical Education . Dissertation 
Abstract International , Volume 12-21A ,USA ,2551 

 Mcconata  D., & Praul  M (3002): Mobil Learning in higher ييييي 11
education : An empirical  assessment of a new educational tool < the 
Turkish online journal of Educational Technology ,3(1) 201- 220. 

 : )Mukethan, - R; Everhart, - B; Stubble field,- E )3000 ييييي 11
Everhart,-B; Stubble Field,-E : The Effects of  Multimedia Computer 
Program on Preservice  Elementary Teachers Knowledge Of Cognitive 
Components Of Movement Skills, Physical Educator, England 

 : Rismark M , Solvberg,A  , Stromme ,A &, Hokstab, (3007) ييييي 10
Using mobil phone to prepare for universitylectures : students 
experiences , the Turkish online journal of Educational Technology 
2(0) , 11- 32. 
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 Wiksten, D, L ; patterson , -p)0882( : the effectivencwss of ييييي 11
interactive computer program wersus traditional lecture in athletic 
training education , journal of athletic training , sport express , July.  
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 ملخص للبحث

 هعبيير همترحت إلختيبر هىجهي التربيت الريبضيت بوٌطمت الشرليت األزهريت

  أ.م.د/ حماده محمدي عبد الحميداســــم الباحـــــث : 
 أ.م.د/  أحمد محمد عبد اهلل 

 د/ أحمد نبيل عمر
 عبد الخالق رشدي محمد

 التخصص الذليك :  االدارة الريبضيت 

 التربيت الريبضيت      اســـــن الكليـــــت

 اســــن الجبهعـــت :   بٌهب

 اســــــن الذولـــت :   هصر

 drahmedabdallah612@gmail.com البريذ االلكتروًي :

      وضع تصىر همترح لوعبيير إختيبر هىجهي التربيت الريبضيت بوٌطمت الشرليت هذف البحث :

     االزهريت                 
   ذم : الىصفًالوٌهج الوستخ

هي اعضبء هيئت التذريس بمسن االدارة الريبضيت و وطرق  ( فرد622) عيٌت البحث وخصبئصهب :

 التذريس بكليبث التربيت الريبضيت، هىجهً وهذيري وهذرسً الوعبهذ االزهريت

ينبغي أن يتم إختيار الموجيين وفقا لمعايير شخصية تكشف سمات اإلنضباط  اهن االستٌتبجبث :
متالك الشخصية القوية واإلتسام لدى  الموجيين والتمتع بالروح القيادية العالية والتحدث بصوت واضح وا 

بالديمقراطية ، كما ينبغي أن يتم إختيار الموجيين وفقا لمعايير عممية كالرغبة في العمل في بالتوجيو 
تين عن ممتاز ، وأن واال تقل عدد سنوات العمل عن عشر سنوات وأال يقل التقرير السنوي آلخر سن

يكون لديو القدرة عمى تقييم أداء مرؤوسية وأن يكون شاغاًل لدرجة لمعمم أول وما يمييا وأن يتعامل مع 
مشكالت العمل بواقعية ، وقد اوصت الدراسة بضرورة إختيار موجيي التربية الرياضية وفق أسس 

لموجيين لمخارج لإلطالع عمى أحدث ومعايير عممية بعيدًا عن األىواء الشخصية ، وضرورة إيفاد ا
 طرق وأساليب التوجيو في التربية الرياضية.

 بيبًبث االصذار : 
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Search Name : Suggested criteria for choosing mentors of physical 

education in the Eastern Azhar 

Researcher Name: Prof . Dr / Hamada Mohamdy Abd Elhamid 

Prof . Dr / Ahmed Mohamed Abdalla 
Dr / Ahmed Nabil Omar 
Abd El-Khaleq Rushdi Mohamed  

Faculty Name : Faculty of Physical Education 

University Name : Banha 

Name of the country : Egypt 

E-mail : drahmedabdallah612@gmail.com 

Search aim: develop a proposed conception of the criteria for choosing 

physical education mentors in the Eastern Azhar region through 

Curriculum used: Descriptive  

Research Sample and Characteristics: The most important 

results :(022) members of the teaching staff who specialized in sports 

management and teaching methods in the colleges of physical education 

and directors of physical education and managers of Al-Azhar institutes 

and teachers of physical education in the eastern region of Al-Azhar. 

It was concluded that the mentors should be chosen according to personal 

criteria that reveal the traits of discipline of the mentors, enjoy a high 

leadership spirit, speak with a clear voice, possess a strong personality, 

and have a democracy, and the mentors should be chosen according to 

practical criteria such as the desire to work in guidance and not less the 

number of years of work For at least ten years, and the annual report for 

the last two years should not be less than excellent, and that he has the 

ability to evaluate the performance of subordination and be occupied to 

the point of a first teacher and what follows it and to deal with the 

problems of work realistically 
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 معايير مقترحة إلختيار موجيي التربية الرياضية 
 بمنطقة الشرقية األزىرية

 1حمادة محمدي عبد الحمٌد 
 2أحمد محمد عبد هللا 

 3أحمد نبٌل عمر
 4 عبد الخالق رشدي محمد

  البحث مدخل
إلى أن البيئة اإلداريةة فةي الوقةت الحةالي تتسةم  م(0222المجمس القومي لمتعميم )يشير تقرير 

يير المتواصةةل والمسةةتمر نتيجةةة لمتطةةور التكنولةةوجي والفنةةي ولمعديةةد مةةن التحةةديات المعاصةةرة بةةالتغ
كالعولمة والجودة ، وقد فرض ذلك حالةو تنافسةية بةين المؤسسةات دفعتيةا لمواجيةة تمةك التحةديات ، 

طمةةب كمةةا أن التقةةدم العممةةي والتكنولةةوجي اليائةةل وزيةةادة األعبةةاء عمةةي المسةةتويات اإلداريةةة العميةةا تت
إحداث تطوير شامل فةي العمميةات اإلداريةة بمةا يضةمن تطةوير أداء العةاممين فةي جميةع المنظمةات 

  ( 848:  5بما ينسجم مع اإلستراتيجيات الحديثة في تنمية الموارد البشرية .) 
العممية  لديو القدره عمي قيادةتربوي شخص  وجود ال بد من لتحقيق أىداف العممية التعميمية و 
في  يحتل موقعًا ىاماً  م(0204صالح عبد الحميد )كما يشير  فالموجو، وجو القائمين ية و التربوي

 كما أنو يمثل، األىداف التربوية القناة التي يمكن من خالليا تحقيق  بإعتبارهالعممية التربوية 
وضع الخطط والسياسات التعميمية موضع  لدوره فيفي سمسمة تنظيم التعميم  الحمقة األساسية

المناخ المناسب لجميع محاور العممية  مفتاح نجاحيا ، كما أنو يعمل عمي توفير وإلمتالكولتنفيذ ا
 (2:  8) .التعميمية لتحقيق األىداف والغايات المرجوة

ال يتجزأ من  اً جزءم( 0555أمين الخولي ، محمود عنان )كما يشير التربية الرياضية وتعد 
، فيي لم  لمدولةة التي تسير جنبًا إلى جنب مع األىداف العامة ليا أىدافيا الخاصو التربية العامة 

تعد مجرد تدريب بدني بل ىي محاولة جادة لتربية الفرد تربية شاممة متزنة بدنيًا وانفعاليًا ومعرفيًا 
 (95:  3) .فحددت ليا أىدافًا عامة تسعى لتحقيقيا من خالل برامجيا المختمفة

في البرامج  مكانا بارزاً  م(0220مصطفى السايح )شير كما ي التربية الرياضيةوتحتل 
طالق يد التطوير واالبتكار إ ضيةفي مجال التربية الريا ممينا عمى العابالمدرسية ، وأصبح واج

 التالميذ  خمول في حركةمن  في المجتمع وما واكبيا اآللوتواجو بيا سرعة  إنجازاتموصول الى ل
(84 :5 ) 

                                                           
 جامعة بنها –ية بكلية التربية الرياضية بنين أستاذ مساعد اإلدارة الرياض 1
 أستاذ مساعد اإلدارة الرياضية  2

 جامعة بنها -مدرس بقسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين  3
 موجه تربية رياضية بمنطقة الشرقية األزهرية4
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إلى أن إستخدام المعايير لإلنتقاء أو إختيار  م(0222رون )مصطفى القمش وآخويشير  
أفضل العناصر يعد أحد أىم اليات التقييم ، وذلك بإعتبار التقييم ىو إصدار الحكم عمى قيمة 
األشياء أو األفراد ، و يتطمب إستخدام المعايير أو المستويات أو المحكمات لتقدير ىذه القيمة . ) 

م( تعتبر 0222إبراىيم عبد المقصود ، حسن الشافعى )ما يشير والمعايير ك( ، 28:  85
بمثابة قياس لألداء ، فعن طريقيا يحصل المديرين عمى مؤشرات محددة عن مدى التطور في 
األداء ، ويجب أن تكون ىذه المعايير صالحة ألن تكون أدوات يقاس عمييا مدى التقدم أو 

 ( 32-38:  8القصور . )
 ثمشكلة وأهمية البح

ــدالمطيس موســى )ويشةةير  العةةاممون فةةي كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت إلةةى أن  م(0222محمــود عب
 أفضةل عمةاليم الةى مسةتوىأ ف عمةييم فةي تطةويرلى من يرشةدىم ويةوجييم ويشةر إالحياة يحتاجون 

زكيـة إبـراىم وآخـرون وتبةين  ( ،92:  83ا)قيمتية يؤدونيا وتزداد فع مستوى الخدمة التي تر يى حت
 دهيحتةةاج كغيةةره مةةن النةةاس الةةى مةةن يرشةة لمينةةة التةةدريس يةةتم إعةةدادهدرس الةةذي المةةأن  م(0223)
بمينةةة التةةدريس وحتةة   وتةةزداد خبرتةةوسةةاليب التعامةةل مةةع التالميةةذ أ نوجيةةو حتةةى يسةةتطيع أن يةةتقيو 

 ( 883:  6)األىداف التي تعمل المدارس عمى بموغيا يستطيع  تحقيق 
بتوجيو  مByra , Mark (0551)بيرا ومارك  وموجو التربية الرياضية ىو المعني كما يشير

رشاد معممي التربية الرياضية ،  قو تالذي يحمل عمى عا فردىو الالتربية الرياضية و جمو فوا 
ن التعميم وأساليبو ، تحسيما لو من أثر كبير في لدة المدرسين عساممسئولية التوجيو واإلرشاد و 

 درس عمل الملو  ةات التقويم المستمر لعممعممياء فال بد من إجر نجاح بو بجقوم الموجو بواي   كول
وأكثر اقعية بصورة و  ياتو مسئولألداء بما يحقق لو القدرة الكافية  ضعف وال القوة  مواطن ومعرفة 
 . فاعمية

(86  :884) 
موجو التربية الرياضية في تحقيق  وتبرز أىمية الدراسة الراىنة من أىمية الدور الذي يقوم بو

لذا فإنو من األىمية قيام المؤسسات العممية بإعداد مؤشرات ،  عميمية والتربوية االىداف الت
الموجو ختيار إتعزيز مستوى المشاركة العممية فى  إلختيار موجيي التربية الرياضية بما يضمن

 .وفقا لمعايير عممية وبما يتوافق والمرحمة السنية المرشح ليا الموجو 
تربية رياضية أن عممية التوجيو واإلشراف من  كموجوو عمم خاللوقد الحظ الباحث من 

وبالتالي  تحقيق أىدافياالتي قد تعوق و  تتضمن العديد من نقاط الضعفالتربية الرياضية  ىموجي
 عمى تحقيق اإلستفادة القصوى لمتالميذ ساألمر الذي ينعك، التعميمية  قد تؤثر سمبا عمى العممية

الميني  اإللتزامالموجيين في  بين ااختالفالحظ الباحث وجود  كمامن درس التربية الرياضية ، 
 و يالقيام بمتطمبات مينة التوج عند األداءومستوى 
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عدم إقتناع بعض الموجيين بالعمل بمينة بمينة التوجيو كما الحظ الباحث من خالل عممو 
ة األعمى دون النظر إلى إلداريل إلى الدرجات اوائية معممي التربية الرياضية األقتر  التوجيو نتيجة

المعايير المينية والشخصية ، مما يؤثر سمبًا عمى أداء المعمم وعمى تحقيق اليدف الرئيسى من 
عممية التوجيو الفنى ككل ، األمر الذى دفع الباحث لمقيام بدراستو لتقييم المعايير الحالية إلختيار 

ترح إلختيار الموجيين وفقا لمعايير عممية الموجيين ومحاولة تقويم تمك المعايير وصواًل لتصور مق
 بما قد يؤثر إيجابيًا عمى سير عممية التوجيو وتحقيق أىداف التربية الرياضية  . 

 دف البحثه

ييدف البحث إلي وضع تصور مقترح لمعايير إختيار موجيي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية 
 األزىرية وذلك من خالل:
 .ر موجيي التربية الرياضية المعايير الشخصية إلختيا

 .المعايير العممية إلختيار موجيي التربية الرياضية 
 .المعايير العممية إلختيار موجيي التربية الرياضية 

 

 تساؤالت البحث 

 ما المعايير الشخصية إلختيار موجيي التربية الرياضية ؟ .8
 ؟ المعايير العممية إلختيار موجيي التربية الرياضيةما ىي  .2
 ؟ المعايير العممية إلختيار موجيي التربية الرياضيةي ما ى .3

 مصطلحات البحث

كتمةةال أو كفةاءة عمةةل إتفةةاق عمييةا و يحتةذى بيةةا لقيةاس درجةة "النمةةاذج التةي يةتم اإل :المعـايير -
 (57:  7")ما
"ىو الفرد الذى لو قدرات عمى إحداث تغيير في العممية التعميمية لدى المعمم عن الموجو :  -

 ( 235:  81ممارستو لمسمطة المخولة لو من توجيو ومتابعة وتقويم" )طريق 
 

 إجراءات البحث

 المنهج 

تةةم اسةةتخدام المةةنيج الوصةةفي القةةائم عمةةي الدراسةةات المسةةحية لمالئمتةةة لطبيعةةة الدراسةةة ، وبمةةا 
 .يحقق أىداف البحث 
 مجتمع البحث

صةةةص اإلدارة الرياضةةةية تخأعضةةةاء ىيئةةةة التةةدريس اشةةتمل مجتمةةةع البحةةث عمةةةي عمةةةي )السةةادة 
 -مةةوجيي التربيةةة الرياضةةية بمنطقةةة الشةةرقية األزىريةةة  - بكميةةات التربيةةة الرياضةةية وطةةرق التةةدريس

مدرسةةةي التربيةةةة الرياضةةةية بمنطقةةةة الشةةةرقية  -المعاىةةةد األزىريةةةة بمنطقةةةة الشةةةرقية األزىريةةةة مةةةديري 
 .األزىرية(

  عينة البحث
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( 211) قترحةة إلختيةار مةوجيي التربيةة الرياضةية عمةىتضمنت عينةة البحةث إلسةتبيان المعةايير الم
بكميات التربية الرياضية  وطرق التدريسأعضاء ىيئة التدريس تخصص اإلدارة الرياضية  )فرد من

ومةةوجيي التربيةةة الرياضةةية ومةةديري المعاىةةد األزىريةةة ومدرسةةي التربيةةة الرياضةةية بمنطقةةة الشةةرقية 
( مفرده، كما تضمنت العينة اإلستطالعية 881ساسية )، حيث تضمنت عينة البحث األ األزىرية(
، وقةد راعةةي الباحةةث تمثيةل فئةةات العينةة باعةةداد متسةةاوية حيةث اشةةتممت كةةل ، ( مفةةرده 21عمةى )

 .( فرد 51فئة عمي )
 

 وسائل جمع البيانات 

قام الباحث بجمع البيانات من خالل المسح المرجعةي ، والمقابمةو الشخصةية مةع السةادة الخبةراء 
ي مجةةةال اإلدارة الرياضةةةية بكميةةةة التربيةةةة الرياضةةةية وذلةةةك بيةةةدف التعةةةرف عمةةةي المحةةةاور والشةةةكل فةةة

األمثةةل إلسةةتبيان المعةةايير المقترحةةة إلختيةةار  مةةوجيي التربيةةة الرياضةةية الرياضةةية بمنطقةةة الشةةرقية 
الدراسةة  األزىرية ، كما قام الباحةث بإعةداد إسةتبيان الدراسةة لجمةع البيانةات الالزمةة لتحقيةق أىةداف

  .عن طريق استمارة وضعت خصيصًا لذلك بغرض تطبيقيا عمي عينة الدراسة
 

 خطىات تصميم استبيان الدراسة 

بإعداد صورة مبدئيةة إلسةتمارة المعةايير المقترجةة إلختيةار مةوجيي التربيةة الرياضةية  الباحثقام 
مجةالي اإلدارة الرياضةية  (  لعرضةيا عمةي السةادة الخبةراء فةي2/8بمنطقة الشرقية األزىريةة مرفةق )

( بغرض تحديد مدي صةدق المحةاور فةي تحقيةق 8وطرق التدريس بكميات التربية الرياضية مرفق )
، % مةةةةن  راء السةةةةادة الخبةةةةراء  71أىةةةةداف الدراسةةةةة ، حةةةةذف أي محةةةةور لةةةةم يحصةةةةل عمةةةةي موافقةةةةة 

ة إضةةةافة أو نقةةةةل أي محةةةةور ، دمةةةةج أو فصةةةةل أي مةةةن محةةةةاور االسةةةةتبيان ، مةةةةدي مناسةةةةبة صةةةةياغ
لم  عبارةحذف أي ، الخاصة بيا  المحاورفي قياس  العباراتتحديد مدي صدق  المحاور ، وكذلك

إلةةي  محورىةامةن  عبةارةإضةافة أو نقةل أي  ،% مةن  راء السةادة الخبةراء  71حصةل عمةي موافقةة ت
وقةد اسةتخمص الباحةث مةن خةالل اسةتطالع الةرأي ،  العبةاراتمةدي مناسةبة صةياغة  ،  خر  محور

اء الخبةراء المتخصصةين عمةي جميةع محةاور إسةتبيان الدراسةة ،  كمةا تةم إختيةار العبةارات إجماع  ر 
 .% فاكثر من مجموع  راء الخبراء 71التي حصمت عمي نسبة موافقة 

( عبةةةارات مةةةن الصةةةورة المبدئيةةةة إلسةةةتبيان المعةةةايير المقترحةةةة 4وفةةةي ضةةةوء ذلةةةك تةةةم إسةةةتبعاد )
(  راء السةادة الخبةراء والنسةبة 2/2( ، ويبةين مرفةق )2/8إلختيار موجيي التربيةة الرياضةية مرفةق )
( عدد عبارات إسةتمارة معةايير إختيةار مةوجيي التربيةة 8المئوية لعبارات اإلستبيان ، ويبين جدول )

الرياضية بمنطقة الشرقية األزىريةة وعةدد العبةارات المسةتبعدة مةن كةل محةور وكةذلك أرقةام العبةارات 
( عبةارات وفقةًا آلراء السةادة الخبةراء 4دة الخبراء ، وقد تم تعةديل صةياغة )المستبعدة وفقًا آلراء السا

( الصةةورة النيائيةةة إلسةةتمارة 3( العبةةارات التةةي تةةم تعةةديل صةةياغتيا ويبةةين مرفةةق )2ويبةةين جةةدول )
 المعايير القترحة إلختيار موجيي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية األزىرية. 
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  (1جدول )

رة المعايير المقترحة إلختيار موجيي التربية الرياضية وعدد العبارات عدد عبارات استما
 المستبعده من كل محور وفقًا آلراء السادة الخبراء

عدد العبارات   
 النيائية

أرقام العبارات 
 المحذوفة

عدد العبارات 
 المحذوفو

عدد العبارات 
 م معايير اإلستمارة قبل الحذس

 0 شخصيت 12 1 12 9
 0 عوليت 67 1 67 62
61 

9 
 2 علويت 63 6

63 
 

 ( 0جدول )
العبارات التي تم إعادة صياغتيا بإستمارة المعايير المقترحة إلختيار موجيي التربية 

 الرياضية بمنطقة الشرقية األزىرية وفقًا آلراء السادة الخبراء   
 بعد الصياغة العبارات قبل الصياغة العبارات العباراةرقم  المعايير

 التحذث بصىت واضح وبلغة سلٍوة أى ٌكىًه صىته عالً 6 الشخصيت

 العوليت

 ٌستخذم تقٍٍن األداء 5
ٌستخذم طرق التقىٌن والقٍاس لعالج ًقاط 

 الضعف

 ٌستخذم الىسائل التعلوٍة  11
ٌجٍذ استخذام وإعذاد الىسائل التعلٍوٍة 

 والتقٌٍات الحذٌثة فً العولٍة التعلٍوٍة

 ت العولهعرفة هشكال 65
القذرة على التعرف على إحتٍاجات الوذرسٍي 

 والوشكالت التً تىاجههن

 
 

 الدراسة االستطالعية 

بيذة الدراسة بيدف التعرف عمي مدي مالئمة محاور اإلستبيانات ليدف البحث  الباحثقام  
وقياس صدق وثبات والتعرف عمي أوجو الصعوبة والقصور في عبارات إستبياني البحث ، 

من خالل تطبيق إستبيان المعايير المقترحة إلختيار موجيي التربية الرياضية بتاريخ  ستبياناإل
م بفاصل 2121/ 89/4م ثم إعادة تطبيقو في الدراسة االستطالعية الثانية بتاريخ 5/4/2121

 الباحثمفرده من خارج عينة البحث األساسية ، كما اعتبر  21زمني قدره أسبوعين عمي عدد 
 فاق الخبراء عمي عبارات إستبياني الدراسة معيارًا لصدقيما.نسبة ات
 
 

 المعامالت العلمية لالختبار 

 صدق اإلستمارة 
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بعد عرض إستمارتي البحةث عمةي السةادة الخبةراء فةي مجةالي اإلدارة الرياضةية وطةرق التةدريس 
بتعةةةديل  الباحـــث(، وفةةةي ضةةةوء اآلراء التةةةي أبةةةداىا الخبةةةراء قةةةام 8بكميةةةات التربيةةةة الرياضةةةية مرفةةةق )

إستبياني البحث وصياغة عباراتيما حتي أصبحا في صورتيما النيائية معدين لمتطبيق وقد استبعد 
 % من  راء السادة الخبراء 71جميع المحاور والعبارات التي لم تحصل عمي نسبة موافقة  الباحث

 ثبات اإلستمارة 
 Test – retest االختبةةةار باسةةتخدام طريقةةةة إعةةادة  الباحـــثإليجةةاد معامةةل الثبةةةات قةةام 

Method( فةةةرد مةةةن خةةةارج عينةةةة البحةةةث 21، وقةةةد تةةةم تطبيةةةق اإلسةةةتمارة عمةةةي عينةةةة مكونةةةة مةةةن )
األساسية ، وقد تم إعادة تطبيق اإلستمارة عمي نفس العينة بعةد مةرور أسةبوعين ، وقةد تةم التطبيةق 

م وقد تم 2121/  4/ 5اريخ األول إلستمارة المعايير المقترحة إلختيار موجيي التربية الرياضية بت
م ، وتةةم حسةةاب معامةةل اإلرتبةةاط لكةةل محةةور مةةن محةةاور 2121/  4/  89التطبيةةق الثةةاني بتةةاريخ 

 (.  3اإلستبيان بين التطبيقين األول والثاني كما ىو مبين بجدول )
 ( 2جدول ) 

 ةمعامالت الثبات لمحاور إستبيان المعايير المقترحة إختيار موجيي التربية الرياضي
 بمنطقة الشرقية األزىرية 

 62ى =       

عدد  المحاور م
 العبارات

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع /س ع /س اإلرتباط

 **..21 ..21 1.1. 21.0 01.0 5 شخصية 8

 **2110 ..21 ..1. ..21 .012 02 عملية 2

 **21.0 ..21 1.1. ..21 ..01 00 علمية 3

 **..21 21.0 .1. 21.2 0121 5 إجتماعية 4

 **.211 ..21 ..1. ..21 .012 00 نفسية 5

 .1.,2( =  .,2ر الجذولٍة عٌذ هستىي ) 
 

حقق معامالت ارتباط عالية حيث تراوحت قيم معامل  اإلستبيانأن  (3جدول )يتضح من 
د مستوى ( وجميعيا دالة إحصائيا عن1684، 1676االرتباط بين التطبيقين األول والثانى ما بين )

فى التطبيق  اإلستبيانالستخدام  الباحثويطمئن اإلستبيان مما يؤكد ثبات  (1615معنوية )
 الميدانى.

 

  الدراسة األساسية 
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تم تطبيق إستمارة المعايير المقترحة إلختيار موجيي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية األزىرية 
ئةةةة التةةةدريس ومةةوجيي ومدرسةةةي التربيةةةة ( مةةةن أعضةةاء ىي881عمةةي عينةةةة البحةةةث والبةةال  عةةةددىا )

 3الرياضةةةةةية ومةةةةةديري المعاىةةةةةد األزىريةةةةةة بمنطقةةةةةة الشةةةةةرقية األزىريةةةةةة وذلةةةةةك يةةةةةوم األحةةةةةد الموافةةةةةق 
م بعد التاكد من مدي مالئمة اإلستمارة لعينة البحث ، بحيث تقوم عينة البحث باإلجابة 5/2121/

  1اإلحصائية تًا إلستخدام اإلختباراعمي عبارات االستبيان ثم تفري  وتبويب االستجابات تمييد
  المعالجات اإلحصائية

 إلجراء المعالجات اإلحصائية التالية :   SPSSتم استخدام برنامج 
 المتوسط الحسابي  .8

 معامل ألفا كروبناخ .2

 النسبة المئوية  .3

 االنحراف المعياري  .4

 معامل إرتباط لبيرسون .5

 2اختبار كا .6

 الوزن النسبي .7

Arithmetic mean 
Cronbach's alpha Coefficient 
The percentage 
Standard deviation 
Simple correlation Coefficient Pearson  
Chi – Square test Statistic 
weight cases 

 عرض النتائج 

  (4جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور  2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 معايير الشخصية( األول )ال

 181ن= 

 وداللتها 2كا
 أوافق إلى حد ما ال أوافق

 م .5 العببراث .6
 تكرار النسبة% تكرار النسبة% تكرار النسبة%

162233** 6266% 12 15256% 28 66268% 141 
ٌتمٌززززززض با نيززززززبا   ززززززً أعمالزززززز  

 وا لتضام بالمواعٌد
1 

 2 صوت وايح وبلغة سلٌمةالتحدث ب 134 64244% 23 12268% 23 12268% **136231

 3 ٌتسم بالتوايع ولٌن الجانب 121 66222% 15 8233% 44 24244% **111213

 4 ٌتقبل آراء اآلخرٌن 112 62222% 15 8233% 53 23244% **63263

 5 ٌمتلك شخصٌة قوٌة 131 62268% 22 12222% 26 15211% **126223

118213** 21211% 36 11256% 13 63244% 125 
بالدٌمقرا ٌززززة خزززز ل  ززززر   ٌتسززززم

 اآلراء وعرض الحلول
6 

53263** 35256% 64 11211% 18 54244% 38 
حززاضم  ززً توجٌزز  المدرسززٌن واتخززا  

 القرارات
6 

 8 ٌتمتع برو  قٌادٌة عالٌة 138 66266% 25 13283% 16 3244% **152263

 3 ٌهتم بالمظهر الشخصً  86 46268% 24 13233% 61 38283% **34253

 

إلى  –( وجود  روق دالة إحصائٌاً بٌن استجابات عٌنة البحث ) أوا ق  4يح من جدول ) ٌت
 1215ال أوا ق ( ولصالح التكرار األعلً وجمٌعها دال إحصائٌاً عند مستوي معنوٌة  –حد ما 
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 (    12  (   ( يثبًالم(   ) الجسء  6262(  لعبم ) ديسوبر( شهر )    62رلن الوجلذ )         
 

 
 
 
  (5جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور  2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 الثاني )المعايير العملية( 

 181ن=

 وداللتها 2كا
 أوافق إلى حد ما ال أوافق

 م .7 العببراث .2
 تكرار النسبة% تكرار النسبة% تكرار النسبة%

 1 ٌتعامل مع مشك ت العمل بواقعٌة وٌعمل على حلها 138 66266% 21 11266% 21 11266% **152211

 2 ٌساعد إدارت المدارس  ً تنفٌ  خ   النشا    83 43244% 13 11256% 62 41211% **44243

 3 ٌحرص علً تنفٌ  المناهج التعلٌمٌة للتربٌة الرٌايٌة  116 65211% 26 14244% 36 21256% **32223

 4 ٌقوم بعقد لقاءات وندوات دورٌة مع مرؤوسٌ  84 46266% 24 13233% 62 41211% **33261

 5 ٌستخدم  رق التقوٌم والقٌاس لع ج نقا  اليعف 121 66266% 25 13283% 35 13244% **31233

 6 لدٌ  القدرة علً إستغ ل ا مكانٌات المتاحة  131 62268% 22 12222% 26 15211% **126223

 6 ٌقوم بتفوٌض السل ة لبعض المدرسٌن 124 68283% 26 15211% 23 16211% **112243

 8 قادر على تكوٌن صف ثانً من القٌادات 32 51211% 21 11266% 66 36222% **42223

 3 ٌقدم المشوره والدعم الفنً لضم ئ  ومرؤوسٌ  32 51211% 24 13233% 64 35256% **38233

 11 ٌستخدم أسالٌب مويوعٌة  ً تقٌٌم مرؤوسٌ  128 61211% 24 13233% 28 15256% **115263

66233** 24244% 44 12222% 22 63233% 114 
ٌجٌزززد اسزززتخدام وإعزززداد الوسزززائل التعلٌمٌزززة والتقنٌزززات 

 الحدٌثة  ً العملٌة التعلٌمٌة
11 

33211** 51256% 31 15256% 28 33283% 61 
حاصززل علززً جززوائض مززع  ززرق المعهززد  ززً المسززابقات 

 الرٌايٌة  علً مستوى المن قة األضهرٌة
12 

221221** 5256% 11 8283% 16 85256% 154 
أال تقززل عززدد سززنوات العمززل الفعلٌززة بالمعاهززد األضهرٌززة 

 عن عشر سنوات 
13 

5423** 31266% 56 11266% 21 56266% 112 
لدٌززززز  دراٌزززززة وخبزززززرة بوسزززززتخدام األدوات واألجهزززززضة 

 الرٌايٌة
14 

 15 أال ٌقل التقرٌر السنوي آلخر سنتٌن عن تقدٌر ممتاض 151 83283% 18 11211% 11 6211% **216243
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 (    11  (   ( يثبًالم(   ) الجسء  6262(  لعبم ) ديسوبر( شهر )    62رلن الوجلذ )         
 

 (5تابع جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور  2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 الثاني )المعايير العملية( 

 181ن=

 وداللتها 2كا
 أوافق إلى حد ما ال أوافق

 م .9 العببراث .8
 تكرار النسبة% تكرار النسبة% تكرار النسبة%

 16 أن ٌتم ترشٌح  من قبل الموجهٌن الفنٌٌن 111 61266% 23 12268% 46 25256% **63243

 16 أن ٌتم ترشحٌ  من قبل مدٌر المدرسة 113 61256% 26 14244% 45 25211% **63213

152223** 12268% 23 11256% 13 66266% 138 
لدٌ  القدره علً اتخا  القزرارات الصزحٌحة  زً 

 الوقت المناسب
18 

 13 أن ٌكون من شاغلً درجة معلم أول وما ٌلٌها 148 82222% 14 6268% 18 11211% **133293

44233** 42222% 66 11211% 18 46268% 86 
ٌحززززززرص علززززززى تنظززززززٌم األنشزززززز ة الداخلٌززززززة 

 والخارجٌة
21 

 21 لدٌ  الرغبة  ً العمل بالتوجٌ   162 31211% 11 5256% 8 4244% **261213

 22 أال ٌكون قد صدر بحق  عقوبة تأدٌبٌة 85 46222% 24 13233% 61 33244% **34213

 23 قادر على إع اء دروس نمو جٌة  111 61266% 25 13283% 44 24244% **63213

 24 لدٌة القدرة علً تقٌٌم أداء مرؤوسٌ  142 68283% 15 8233% 23 12268% **163263

43243** 33283% 61 11266% 21 54244% 38 
تٌاجزززززات المدرسزززززٌن القزززززدرة علزززززى معر زززززة إح
 والمشك ت التً تواجههم

25 

 26 إجتٌاض البرامج التأهٌلٌة لمجال عمل  83 46211% 22 12222% 65 41266% **36263

إلى حد  –( وجود  روق دالة إحصائٌاً بٌن استجابات عٌنة البحث ) أوا ق  5ٌتيح من جدول ) 
 1215حصائٌاً عند مستوي معنوٌة ال أوا ق ( ولصالح التكرار األعلً وجمٌعها دال إ –ما 
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 (    16  (   ( يثبًالم(   ) الجسء  6262(  لعبم ) ديسوبر( شهر )    62رلن الوجلذ )         
 

 (6جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور  2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 الثالث )المعايير العلمية( 

 181ن=

 وداللتها 2كا
 أوافق إلى حد ما ال أوافق

 م .11 العببراث .12
 تكرار سبة%الن تكرار النسبة% تكرار النسبة%

 1 حاصل علً مؤهل علمً )دكتوراه أو ماجستٌر( 141 66268% 31 16222% 3 5211% **164213

 2 إجتٌاض ا ختبارات التحرٌرٌة المرتب ة بمجال العمل 35 52268% 18 11211% 66 36222% **51263

 3 إجتٌاض المقابلة الشخصٌة  111 56211% 15 8233% 64 35256% **62213

 4 لدٌ  معر ة بأسس علم النفس التربوي  136 66211% 28 15256% 15 8233% **143263

 5 ٌحرص علً حيور المؤتمرات العلمٌة  61 33283% 15 8233% 114 56268% **66213

6923** 31211% 56 3244% 16 53244% 116 
ٌحرص علً ا   ع علً الرسزائل واألبحزاث العلمٌزة 

 ٌس الحدٌثةللتعرف علً وسائل و رق التدر
6 

91213** 28233% 51 11256% 13 61211% 111 
لدٌزز  القززدرة علززى إرشززاد ضم ئزز  إلززً المراجززع العلمٌززة 

 التً تساعدهم علً تعلم المهارات الرٌايٌة
6 

91223** 26211% 46 12222% 22 61266% 111 
ٌحزززرص علزززً إقامزززة حلقزززات نقزززا  مزززع ضم ئززز  لحزززل 

 مشك ت العمل 
8 

 3 قادر علً التخ ٌ  لألنش ة المدرسٌة 121 66222% 18 11211% 41 22268% **39243

 11 ٌمتلك مهارات كتابة تقارٌر األنش ة المدرسٌة 134 64244% 24 13233% 22 12222% **136233

 11 لدٌ  المعر ة بالعملٌات ا دارٌة 135 65211% 26 14244% 13 11256% **141213

126223** 15211% 26 12222% 22 62268% 131 
لدٌزززز  رؤٌززززة  سززززتثمار ا مكانززززات البشززززرٌة والمادٌززززة 

 بالمن قة االضهرٌة
12 

 13 ٌمتلك رؤٌة لتسوٌق األنش ة ال  بٌة 126 61211% 24 13233% 31 16266% **113221

 

 (6تابع جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور  2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 لثالث )المعايير العلمية( ا

 181ن=

 وداللتها 2كا
 أوافق إلى حد ما ال أوافق

 م .13 العببراث .16
 تكرار النسبة% تكرار النسبة% تكرار النسبة%

 14 لدٌ  معر ة بالقٌاسات وا ختبارات البدنٌة والمهارٌة 122 66268% 13 11256% 33 21266% **33243

 15 قادر على تصمٌم الوحدات التعلٌمٌة 121 66266% 18 11211% 42 23233% **34231

 16 أن ٌكون مفكرا ومبدعاً وٌعمل علً ت وٌر العمل 121 66222% 21 11211% 33 21266% **36213

 16 حاصل علً دورات تدرٌبٌة  ً مجال عمل  118 65256% 21 11211% 42 23233% **33213

 18 ة بمراحل تعلٌم المهارات الفنٌة لدٌ  دراٌ 116 65211% 13 11256% 44 24244% **36243

32263** 26211% 46 11211% 18 63283% 115 
لدٌززز  دراٌزززة بزززالتجهٌضات التعلٌمٌزززة األساسزززٌة ال ضمزززة 

 للعملٌة التعلٌمة
13 

113223** 15256% 28 12268% 23 61266% 123 
لدىزز  القززدرة علززى إختٌززار كززوادر بشززرٌة تربوٌززة جدٌززدة 

 مؤهلة و ق معاٌٌر علمٌة
21 

 21 لدٌ  معر ة بوسائل وأسالٌب التوجٌ   138 66266% 31 16266% 12 6266% **154231
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 (    13  (   ( يثبًالم(   ) الجسء  6262(  لعبم ) ديسوبر( شهر )    62رلن الوجلذ )         
 

إلى حد  –( وجود  روق دالة إحصائٌاً بٌن استجابات عٌنة البحث ) أوا ق  6ٌتيح من جدول ) 
 1215ال أوا ق ( ولصالح التكرار األعلً وجمٌعها دال إحصائٌاً عند مستوي معنوٌة  –ما 

 لنتائج مناقشة ا

 المحور األول "المعايير الشخصية"

( وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين إسةةةتجابات عينةةةة البحةةةث لمخيةةةارات 87يتضةةةح مةةةن جةةةدول )
حيةةث  "المعــايير الشخصــية"غيةةر موافةةق( بجميةةع عبةةارات المحةةور األول  –إلةةي حةةد مةةا  –)موافةةق 

عنةةةد مسةةةتوي معنويةةةة ( وجميعيةةةا دال إحصةةةائيا 862.33:  34.53مةةةا بةةةين ) 2تراوحةةةت قيمةةةة كةةةا
( كما يتضح من الجدول أن الفروق تتجو نحو خيار "الموافقة" حيث تراوحت نسبة إستجابة 1.18)

%( ، كمةةةا تةةةراوح الةةةوزن النسةةةبي لمعبةةةارات مةةةا بةةةين 88% : 77.78عينةةةة البحةةةث نحوىةةةا مةةةا بةةةين )
(376  :488 .) 

حيث  وبمغة سميمة " بصوت واضح " التحدثوقد أظيرت النتائج أنو ينبغي عمى الموجو أن 
( 836.91) 2%( كما بمغت قيمة كا74.44بمغت نسبة إستجابة عينة البحث نحوىا ما بين )

( ، كما 478(، كما بم  الوزن النسبي لمعبارة )1.18وىي دالو إحصائيا عند مستوي معنوية )
تجابة حيث بمغت نسبة إس " ييتم بالمظير الشخصي "أظيرت النتائج أنو يجب عمى الموجو أن 

( وىي دالو إحصائيا عند 34.53) 2%( كما بمغت قيمة كا47.78عينة البحث نحوىا ما بين )
جورج (  ويتفق ذلك مع أشار إليو  376(، كما بم  الوزن النسبي لمعبارة )1.18مستوي معنوية )

إلى أنو يجب أن يتم إختيار الموجو بناء عمي بعض  مPeter  George, (0223)  وبيتر
ضح السمات التي يجب أن يتحمى بيا كالمظير المناسب والسموك الجيد ، والتحدث بصوت وا

وبمغة عربية سميمة وأن يجيد الحوار وعرض األفكار بشكل منطقي ومقنع ،  ولديو دافعية عالية 
 ( 34: 87نحو التطوير )

 المحور الثاني " المعايير العممية " 
( وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين إسةةةتجابات عينةةةة البحةةةث لمخيةةةارات 88يتضةةةح مةةةن جةةةدول )

حيةةةث  "المعـــايير العمميـــة"ميةةةع عبةةةارات المحةةةور األول غيةةةر موافةةةق( بج –إلةةةي حةةةد مةةةا  –)موافةةةق 
( وجميعيةةةا دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوي معنويةةةة 261.83:  33.81مةةةا بةةةين ) 2تراوحةةةت قيمةةةة كةةةا

( كمةةةا يتضةةةح مةةةن الجةةةدول أن الفةةةروق تتجةةةو نحةةةو خيةةةار "الموافقةةةة" ، حيةةةث تراوحةةةت نسةةةبة 1.18)
ما تراوح الوزن النسبي لمعبةارات %( ، ك91.11% : 46.88إستجابة عينة البحث نحوىا ما بين )

( كمةةا بمغةةت 331حيةةث بمةة  الةةوزن النسةةبي لمعبةةارة )"( ، عةةدا العبةةارة الثانيةةة584:  368مةةا بةةين )
 %(51.56نسبة استجابة عينة البحث نحو عدم الموافقة )

 "يقدم الموجه المشوره والدعم الفني لزمالئه ومرؤوسيهأن "وقد أظيرت النتائج أنو يجب 
( 42.23) 2%( كما بمغت قيمة كا58.88نسبة إستجابة عينة البحث نحوىا ما بين )حيث بمغت 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3APeter+F.+Oliva
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGeorge+E.+Pawlas
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( ويتفق ذلك 385(، كما بم  الوزن النسبي لمعبارة )1.18وىي دالو إحصائيا عند مستوي معنوية )
من أنو من واجبات الموجو تقديم الدعم في ما  م(0222عبد الصمد األغبري )مع ما أشار إليو 

ختيار األدوات والوسائل المناسبة لمساعدة المعممين ،  كما يجب عمي  يستجد من ظروف وا 
نتقاء المناسب منيا ومحاولة  الموجو مساعدة المدرسين عمي فيم األىداف التربوية ومراجعتيا وا 
إكتشاف مواىب وقدرات المعممين المتميزين وتشجيعيم لتعظيم اإلستفادة من تمك القدرات في 

 العممية التعميمية 
(9  :814) 

أال تقل عدد سنوات العمل الفعمية لمموجو بالمعاىد يجب "كما أظيرت نتائج الدراسة أنو 
%( 85.56حيث بمغت نسبة إستجابة عينة البحث نحوىا ما بين )" األزىرية عن عشر سنوات

(، كما بم  الوزن 1.18( وىي دالو إحصائيا عند مستوي معنوية )228.21) 2كما بمغت قيمة كا
من أنو ينبغي  م(0220محمد منير المرسي )ويتفق ذلك مع ما أشار إليو ( 514بي لمعبارة )النس

أن تتوافر في الموجو عدة شروط حتى يتمكن من أداء وظيفتو بفاعمية وىذه الشروط يمكن أن 
تتخذ في اإلعتبار عند إختيار الموجيين مثل الخبرة وتوفر الحماس والتعاون ، وكسب احترام 

:  82األصالة القدرة عمى إبتكار األفكار الجديدة ، والقدة عمى تقويم عمل اآلخرين )األخرين و 
من أنو يشترط فيمن يرغب في   م(0222راتب سالمة )( ، كما يتفق مع ما أشار إليو 94

اإللتحاق بمينة التوجيو الفني أن يكون لديو خبرة في مجال التعميم أو مجال اإلدارة المدرسية أكبر 
 (94:  4) .سنواتمن خمس 

 المحور الثالث  " المعايير العممية" 
( وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين إسةةةتجابات عينةةةة البحةةةث لمخيةةةارات 89يتضةةةح مةةةن جةةةدول )

حيةةةث  "المعـــايير العمميـــة"غيةةةر موافةةةق( بجميةةةع عبةةةارات المحةةةور األول  –إلةةةي حةةةد مةةةا  –)موافةةةق 
دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوي معنويةةةة ( وجميعيةةةا 864.13:  51.63مةةةا بةةةين ) 2تراوحةةةت قيمةةةة كةةةا

( كمةةةا يتضةةةح مةةةن الجةةةدول أن الفةةةروق تتجةةةو نحةةةو خيةةةار "الموافقةةةة" ، حيةةةث تراوحةةةت نسةةةبة 1.18)
%( ، كما تراوح الوزن النسبي لمعبةارات 77.78% : 52.78إستجابة عينة البحث نحوىا ما بين )

( كمزا بلغزت 316عبزارة )حٌث بلغ الوضن النسبً لل( ، عدا العبارة الخامسةة 498:  388ما بين )

 %(57.78)نسبة استجابة عٌنة البحث نحو عدم الموا قة 
حيث  "معرفة بأسس عمم النفس التربوي"وقد أظيرت النتائج أنو يجب أن يكون لدى الموجو 

( 849.63) 2%( كما بمغت قيمة كا76.88بمغت نسبة إستجابة عينة البحث نحوىا ما بين )
ويتفق ذلك  (482(، كما بم  الوزن النسبي لمعبارة )1.18معنوية )وىي دالو إحصائيا عند مستوي 

من أنو يجب أن يكون لدى  م(0222أحمد محمد محمود )مع ما توصمت اليو نتائج دراسة 
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الموجو معرفة بعمم النفس التربوي لما يضيفو ىذا العمم لمموجو من فيم لمتطبيقات اليامة لعمم 
يو السموكيات لمتعامل مع المعممين حسب األطر والمبادئ النفس في العممية التربوية ، وتوج

العممية في مجاالت التعمم واإلدراك والشخصية والذكاء واإلستعداد والتحصيل والقياس ، كما ينبغي 
دارة  عمى الموجو دراسة اإلدارة التربوية لما تمنحو تمك الدراسة من قدرة عمى توزيع االدوار وا 

 (85:  2).نوعة بغرض تحقيق االىداف التربوية المنشودة اإلمكانيات المدرسية المت
 اإلستنتاجات والتىصيات

 اإلستنتاجات

 من خالل فروض البحث ومن خالل مناقشة النتائج توصل الباحث إلي اإلستنتاجات التالية:
ينبغي أن يتم إختيار الموجيين وفقا لمعايير شخصية تكشف سمات اإلنضباط لدى الموجيين  .8

متالك الشخصية القوية واإلتسام والتمتع با لروح القيادية العالية والتحدث بصوت واضح وا 
 بالديمقراطية.

ينبغي أن يتم إختيار الموجيين وفقا لمعايير عممية كالرغبة في العمل في بالتوجيو واال تقل عدد  .2
درة سنوات العمل عن عشر سنوات وأال يقل التقرير السنوي آلخر سنتين عن ممتاز ، ولديو الق

عمى تقديم أداء مرؤوسية وأن يكون شاغاًل لدرجة لمعمم أول وما يمييا وأن يتعامل مع مشكالت 
 العمل بواقعية 

ينبغي أن يتم إختيار الموجيين وفقا لمعايير عممية كحصول الموجو عمى درجة )دكتوراة أو  .3
فس التربوي ولديو ماجستير( ، لديو معرفة بوسائل وأساليب التوجيو ولديو معرفة باسس عمم الن

معرفة بالعمميات اإلدارية ، يمتمك ميارة كتابة تقارير األنشطة المدرسية ، لديو رؤية إلستثمار 
 .اإلمكانات البشرية والمادية بالمنطقة األزىرية 

لمتصور المقترح لمعايير إختيار إختيار موجيي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية األزىرية وفقا  .4
 ( 4)مرفق الرياضية  موجيي التربية

 التىصيات 

 عن األىواء الشخصية. وفق أسس ومعايير عممية بعيداً موجيي التربية الرياضية ختيار إ .8
 .إيفاد الموجيين لمخارج لإلطالع عمى أحدث طرق وأساليب التوجيو في التربية الرياضية .2
 ر الموجيين إجراء دراسات عممية إلعداد مقاييس نفسية يمكن اإلعتماد عمييا في إختيا .3
إجراء دراسات دورية لتحديث محددات إختيار موجيي التربية طبقا لممستحدثات العممية في مجال  .4

 التدريس والتوجيو .
 قائمة المراجع 

 المراجع العربية

الموسوعة العممية لإلدارة  محمود عبد المقصود ، حسن أحمد الشافعي :إبراىيم  .0
 2113، مؤسسة عالم الرياضة والنشر ، اإلسكندرية ، نظريات اإلدارة وتطبيقاتيا  -الرياضية
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تقويم الكفايات الفنية واإلشرافية الالزمة لموجيي التربية  أحمد محمد محمود محمد : .0
 م2111الرياضية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط ، 

رفة الرياضية ، دار الفكر العربي ، المع أمين أنور الخولي ، محمود عبد الفتاح عنان : .2
 م8999القاىرة ، 

، عمان ، مركز  2التوجيو الفني مفيومو ونظرياتو وأساليبو ، ط راتب سالمة السعود : .4
 م2112طارق لمخدمات الجامعية ، 

: المجالس القومية المتخصصة، تقرير المجمس القومى لمتعميم والبحث رئاسة الجميورية  .1
 م(.2111 – 8999، الدورة السابعة والعشرون )العممى والتكنولوجي 

طرق التدريس في التربية  زكية إبراىيم كامل ، نوال إبراىيم شمتوت ، ميرفت عمي خفاجة : .2
 م 2117الرياضية ، مكتبة اإلشعاع الفنية ، القاىرة ، 

تو القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياصالح الدين محمود عالم :  .3
 م2185، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  6المعاصرة ، ط 

التوجيو الفني تنظيرا وتطبيقا ، دار الوادي لمثقافة واإلعالم ،  صالح عبد الحميد زيدان : .4
 2188القاىرة ، 

اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر ، دار عبد الصمد األغبري :  .5
 م2111لنشر ، بيروت ، النيضة العربية لمطباعة وا

دراسة تقويمية السموب التوجيو التربوى من وجيو نظر معممى التربية  براىيم بالل :إحمد م .02
الرياضية بدولة االمارات العربية المتحدة ،  بحث عممى منشور بجامعة اسيوط لعموم وفنون 

عشر ، الجزء الثانى ،  التربية الرياضية ، كمية التربية الرياضية ، جامعة اسيوط ، العدد السادس
 م 2113مارس 

 م2111اإلدارة المدرسية ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  محمد حسنين العجمي : .00
 م2118اإلدارة المدرسية الحديثة ، القاىرة ، عالم الكتب  ،  محمد منير المرسى : .00
ة الدافعية لمتدريب اإلداري في ضوء التعديالت العالمي محمود عبدالمطيس موسى : .02

 م 2116والمحمية الدار العالمية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 
إتجاىات حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضية ، مكتبة  مصطفي السايح محمد : .04

 م2118اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ، 
القياس والتقويم في التربية الخاصة ، دار الفكر لمطباعة والنشر  مصطفي القمش وآخرون : .01

 م2111التوزيع ، األردن ، و 
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 ملخص البحث

 بطرٌقة األكواد علً تعلُم سباحة الفراشه  Mobile learningإسم البحث :تأثٌر إستخدام 

 

أ.د/ طارق محمد ندا , أ.د/ ماٌسة محمد عفٌفً ,أ.د/ محمد عبد الحمٌد طة .    هٌئة اإلشراف:
 الباحث: عبدالرحمن أحمد محمد حمزة. 

 ة األلعاب الفردٌة )سباحة(شعب –التخصص الدقٌق :قسم التدرٌب الرٌاضً 
 إسم الكلٌة : التربٌة الرٌاضٌة

 إسم الجامعة :بنها
 إسم الدولة :مصر

 

 Abdohamza574@gmail.comالبرٌد االلكترونً :

 هدف البحث:
علً تحسٌن مستوي األداء  بطرٌقة األكواد التعرف على تاثٌر التعلم النقالٌهدف البحث إلً  

 .المهاري لسباحً الفراشة
 

 المنهج المستخدم:
المنهج التجرٌبى وذلك لمناسبة لطبٌعه البحثث حٌثث اسثتخدم التصثمٌم التجرٌبثى لمجمثوعتٌن  

 البعدى(.-بٌنى-أحدهمها تجرٌبٌه واألخري ضابطه مع اتباع القٌاس )القبلى
 

 عٌنة البحث وخصائصها:
بلثثس سثثنهم ٌمثثثل مجتمثثع البحثثث سثثباحى النثثادى االهلثثى الرٌاضثثى هثثى محاه ثثه القثثاهرة حٌثثث  
سباح وتم اختٌارهم بالطرٌقه العمدٌه من النادى االهلى  54( سنوات حٌث بلس عددهم 1::9)

سباح بعٌنثه  91سباحٌن لعٌنه الدراسٌة االستطالعٌة و  :9الرٌاضى وبعد التجانس قسم الى 
سثثباح للمجموعثثه الضثثابطه وتثثم اختٌثثارهم تبعثثا  91البحثثث االساسثثٌة كمجموعثثه تجرٌبٌثثه و 

 ات التى من شأنها ان تحقق تجانسا عالٌا بٌن اهراد المجموعه .للمتغٌر
 

 أهم االستخالصات:
تفوق المجموعة التجرٌبٌة التى إستخدمت البرنامج التعلٌمثً المعثد علثى المجموعثة الضثابطة 
التى إستخدمت الطرٌقة التقلٌدٌة )الشرح اللف ً وأداء النموذج العملً( مما ٌدل علثى هاعلٌثة 

 .تعلٌمً وتأثٌره على تعلم سباحة الفراشة البرنامج ال
 
 

 (   م :4:4)  لعام(  ٌونٌة)  شهر(    44)    المجلد رقمبٌانات االصدار : 
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Research summary 

Research Name: The Effect of Using Mobile Learning with Codes 
on Butterfly Swimming Learning 
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Researcher Name: Abdelrahman Ahmed Mohamed Hamza 
Specialization: Sports Training Department, Individual Games 
Division (Swimming) 
Faculty Name: Faculty of Physical Education 
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Country: Egypt 
E-mail: Abdohamza574@gmail.com 

Search Aim: This research aims at identifying the effect of using 
Mobile Learning with Codes on improving the performance and 
skills of butterfly swimmers 
Curriculum Used: Experimental Method as it is the fittest to the 
research nature. The experimental design was applied on two 
groups, experimental and control. The prior, inter and post 
measurements have been applied. 
Research Sample and Characteristics: The research sample 
consists of Al Ahly Sporting Club swimmers in Cairo Governorate. 
Their ages range between 9-01 years old. These 54 swimmers 
have been elected through intentional method from Al Ahly 
Sporting Club. After applying homogeneity, the research sample 
was divided into (01) swimmers for the survey research sample, 
(01) swimmers for the main research sample as an experimental 
group, (01) swimmers for the control group. They have been 
elected according to the variables that would ensure great 
homogeneity among the group members. 
 
 
The Most Important Results: The experimental group that used 
the prepared educational program outperformed the control group 
that used the traditional method (verbal explanation and practical 
model application). This indicates the educational program validity 
and effect on butterfly swimming learning. 
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 بطريقة األكواد عمى تعّمم سباحة الفراشة Mobile Learningتأثير استخدام 
    

 محمد ندا أ . د / طارق                                             
 مايسة محمد عفيفيأ . د /                                                   
 محمد عبد الحميد طةأ . د /                                                  
 الباحث: عبد الرحمن أحمد محمد حمزة                                                        

 :Research Introductionالبحث  مقدمة
إن الطفرة اليائمة في التطور العممي والتكنولوجي التي حدثت قبيل انتياء القرن العشرين،   

وخالل مطمع القرن الواحد والعشرين، قد أظيرت مدى التقّدم العممي والتكنولوجي وما صاحب ذلك 
في بعض جوانب الحياة بصفة عامة من تغييرات أو تحديات، والتي أدت إلى التميز في األداء 

 وفى التربية البدنية والرياضية بصفة خاصة.
إلى أن من أىم مميزات العصر الذى نعيش فيو اآلن ىي  م(1002سرور أحمد منصور)وُيشير 

ثورة المعمومات والتفاعل الُمذىل والقدرة عمى الربط بين إنجازات ميادين العموم المختمفة، حيث 
لقرن تطورًا ممحوظًا في مختمف مجاالت الحياة وخضوع جميع الظواىر لمبحث يشيد بداية ىذا ا

العممي، كما أن توظيف توصيات البحوث العممية أصبحت من أىم متطمبات التطّور التكنولوجي 
الحديث التي ُتمّكن الدول من التفّوق والسيطرة أو السيادة في أي ميدان من ميادين المنافسة، ولما 

الرياضية أحد المجاالت التي تأّثرت بيذا التطّور باعتبارىا عنصًرا ىاًما في إعداد  كانت التربية
الفرد اإلعداد المتكامل، فقد تبّين أن ممارسة األنشطة البدنية ُتساىم في تنمية إعداد الفرد إعداًدا 

عمى متكاماًل وكفاءة عمل أجيزتو الحيوية الداخمية، وأصبح ىذا التكامل ىو األساس لمقدرة 
 اإلنتاج لتحقيق السيادة أو السيطرة في ميادين المنافسة بين الدول. 

 (31 :51،57) 
إلى أن السباحة إحدى أنواع الرياضات المائية التي تستِغل  م(2880أسامه كامل راتب )وُيشير 

الوسط المائي كوسيمة لتحريك الجسم البشري خاللو عن طريق كاًل من حركات الذراعين والرجمين 
لجذع بغرض االرتقاء بكفاءة اإلنسان في جوانب مختمفة من الناحية البدنية والميارية والنفسية وا

 واالجتماعية وأيًضا العقمية  
(6  :5     ) 

إلييى أن السييباحة ميين األنشييطة الرياضييية المحبوبيية  م(2883أبووو العووم أحموود عبوود الفتوواح)وُيشييير 
ألخيييرى بالعدييييد مييين المزاييييا عيييالوًة عميييى الفوائيييد والتيييي تتمييييز عييين ايرىيييا مييين األنشيييطة الرياضيييية ا

الصييحية واالجتماعييية والنفسييية ليييا، فييتعّمم السييباحة رسييالة إنسييانية وواجييب عمييى كييل فييرد أن يييتعّمم 
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سيدنا ُعمر بن الخطواب وُيعّمم السباحة لغيره، فالوالدين عمييما أن ُيحققا تعّمم السباحة إتقانيا لقول 
 (            3:  1)دكم السباحة والرماية وركوب الخيل".  رضى الَمه عنه: "عمموا أوال

أن الدول المتقدمة تيتم اىتماما كبيًرا بمحو  م(1002طارق ندا وعمي ذكي )كما ُيؤكد كٌل من 
أمية السباحة، فتعّمم السباحة ضرورة ُممحة، فيي تحقق جوانب ىامة لمفرد منيا البدني والعضمي 

ن تضع المدارس والمؤسسات التربوية والنوادي ومراكز الشباب واالجتماعي، ومن ىنا يجب أ
 (  7:  35جميع إمكانياتيا لتعميم السباحة لمنشئ.  )

أنييو تتضييّمن السييباحة التعميمييية إكسيياب الفييرد ميييارات  م(2880أسووامه كاموول راتووب)كمييا ُيشييير 
الوسيييط الميييائي  وطيييرق السيييباحة المختمفييية بيييدءًا مييين المييييارات األساسيييية مثيييل )مييييارات الثقييية فيييي
 (71:  6وميارات الطفو واالنزالق وميارة الوقوف في الماء وميارات السباحة التمييدية (  )

عمى أن السباحة  م(1000م( ومحمد عمى القط )2887أسامة كامل راتب )كما يتّفق كٌل من 
يح واألمن التعميمية تيدف إلى اكتساب الفرد ميارات وطرق السباحة المختمفة في ضوء مبدأ الترو 
 والسالمة، كما أنيا المرحمة األولى لالنتقال لمتدريب لموصول إلى المستويات العميا. 

                                                                (7  :31) ( ،72  :74) 
دريب في فإن البرنامج التعميمي لمسباحة ىو أساس ال انى عنو لالنتقال إلى مرحمة الت وعمى ذلك

 السباحة والوصول إلى المستويات المتقدمة كما أنُو أساس لممارسة مجاالت السباحة.   
 :Research Problem and Importance مشكمة البحث وأهميته

ُتعتبر الفترة العمرية ما بين ميالد الطفل حتى بمواو من الفترات اليامة في حياة الطفل، فيي 
نما بمثابة األساس لبنيان الطفل  كمو ألعمى مستوى ليس عمى المستوى الحركي والبدني فحسب وا 

عمى مستوى سموكو وشخصيتو، ومن ىذا المنطمق فقد سخرت الدولة الكثير من مواردىا في سبيل 
إعداد أجيال تستطيع أن َتمحق بروح العصر في نشاطاتو الُمختمفة ولكي تقوم بدورىا في عممية 

 لُمجتمع المصري.البناء والتطوير التي يعيشيا ا
إلى أنُو انعكس ذلك التطور اليائل عمى منظومة التعميم ؛ م( 1022حسن شحاته)وُيضيف 

حيث بحث التربويون عن طرق واستراتيجيات وأساليب وتقنيات ونماذج جديده لمواجية العديد من 
والوصول إلى التحديات التي تواجو العممية التعميمية، ولممساعدة في تجويد العممية التعميمية، 

 Onlineأو    E-Learningأفضل الّنتاجات التعميمية . فقد ظيَر ما يسمى بالتعميم اإللكتروني
Learning  أوElectronic Education  أوWeb Based Instruction ويساعد التعمم .

رسي اإللكتروني المتعمم في التعمم من خالل محتوى عمى مختمف عّما يقّدم بين دّفتي الكتاب المد
في المكان الذي يريده وفى الوقت الذي ُيفضمو دون االلتزام بالحضور عمى قاعات الدراسة في 
أوقات محدده، حيث يعتمد المحتوى الجديد عمى الوسائط المتعددة )نصوص، رسومات، صور 
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ثابتة، لقطات فيديو، صوت(، ويقدم من خالل وسائط إلكترونيو حديثو مثل )الحاسوب، االنترنت، 
 (35:  37قمار الصناعية(. )األ

تمعب تكنولوجيا التعميم دوًرا  م(1003محمد زغمول، ومصطفى الّسايح)كما يؤكد كٌل من 
عداد المعممين بصفة خاصو، وذلك بمواجية المشكالت التي  ىاًما في مجال التعميم بصفة عامو وا 

يب وطرق التدريس، ومن ىنا تعوق تطور العممية التعميمية المستندة عمى المناىج والمتعممين وأسال
كانت إسيامات تكنولوجيا التعميم المتعددة في مواجية التغيرات الناتجة عن الحياة االجتماعية 

 والبيئة ومساعدة العممية التعميمية عمى مواكبة العصر الحديث والتفاُعل معو وكل مستجّداتو. 
(71 :1) 

إليييى أّنيييو قيييد أّدى التطيييور  م(1022محمووود العوووامري، ومحمووود الموووومني )وُيشيييير كيييٌل مييين    
الكبير في تقنيات المعمومات وفي زيادة استخدام األجيزة اإللكترونية إلى ظيور مصطمح جديد في 

أو الييتعّمم بالّنقييال أو الييتعّمم  M-Learningأو    Mobile Learningمجييال التعميييم ُأطمييق عميييو 
 (  6:  73بالجّوال أو التعّمم بالمحمول. )

أنُو قد أدخمت الجامعات تقنّية جديدة تدُخل بيا  م(1022حسن شحاته )التطور  ويؤِكد ىذا
عصر جامعات الموبايل؛ حيث يستطيع التمميذ عبر ىذه التقنية أن يحُصل عمى محتوى تعميمي 
تفاعمي قابل لمتحميل عمى جياز الياتف النّقال. إن الجامعة قد بدأت مشروع التعّمم بواسطة 

(، ذلك ألن ىذا التعّمم يعد مصدًرا من مصادر التعّمم الحديثة Mobile Learningالياتف النّقال )
 الذي تمت إضافتو مؤخًرا إلى منظومة مصادر التعًمم اإللكتروني التي توفرىا الجامعة لطالبيا. 

(37  :27) 
إبراهيم عبدالوكيل وعندما تساءل الجميع لماذا استخدام التعّمم بالياتف الذكي؟ فأجاب 

 Mobileأظيرت العديد من الدراسات الخاصة بتكنولوجيا التعميم المتنِقل  م(1024ار)الف
Learning  :أّن وراء استخدام ىذه التكنولوجيا في التعميم لألسباب التالية 

 أّن الياتف الذكي ىو أكثر األجيزة التكنولوجية استخداًما بين أيدينا حيُث أظيرت الدراسات
حمميا ىي )المفاتيح والمحفظة والياتف الذكي(، فقد تمت دراسة عمى أّن أكثر ثالثة أاراض ن

المجتمع السّكاني في دولة جنوب أفريقيا وأّكدت الّنتائج تواُفر الياتف الذكي مع كل مئة من 
 %(.  77,57أفراد المجتمع بنسبة )

 ُيتم من  الياتف الذكي ىو أداه اجتماعية، وىو يعتبر أداه جيدة في التعّمم التشاركي حيث
 (27:  7خاللو تباُدل المعمومات واآلراء. )

إّن النمييو اليائييل المتسييارع فيييي تكنولوجيييا األجيييزة النّقاليية فيييي م( 1024جمووال الّدهشوووان )وُيشييير 
السنوات األخيرة؛ عبر زيادة قدرات بنية الّشبكات الّتحتية ذات النطياق التيرددي العيالي، والتّقيدم فيي 
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، وزيادة شعبية اليواتيف النّقالية ، إّن اإلمكانييات الحقيقيية واليامية Wirelessالتكنولوجيا الالسمكية 
 (35:  33) .التي يقِدميا التعميم االلكتروني تقوم عمى مبدأ: التعميم في أي مكان وفي أي وقت

 
 من فوائد الّتعُمم المتنِقل في التربة الرياضية اآلتي: م(1021سعد عبد الجميل )كما أشار 

ل المحتوى التعميمي لمنشاط الرياضي في أي زمان ومكان.ُيمكن تحصي 
 استيعاب األجيزة المحمولة الحديثة لعدد كبير من كُتب وفيديوىات متخصصة

 في الّنشاط  الرياضي.
 ُيمكن القيام بعمميات قص ونسخ ولصق النصوص والميارات الرياضية من خالل البريد

 تخدام األشّعة تحت الحمراء.االلكتروني والمساعد الّرقمي الشخصي، وباس
اليييّتعُمم النقّيييال ييييوِفر بعيييض األنشيييطة الرياضيييية ككيييرة القيييدم والسيييباحة وبعيييض الميييؤتمرات والّنيييدوات 

 (63،61: 32الرياضية... إلخ.      )
أّن تعميييم السييباحة ُيكسييب الفييرد خبييرات حركييية جديييدة كمجييال  م(1000محموود القووط )وُيضيييف 

ياتو العاديية، مميا يتطمّيب منيو تكيييف نفسيو لمتغميب عميى عواميل جديد ووسط اير مألوف لو في ح
ميكانيكية وفسيولوجية ونفسية، وكذلك فتعُمميا إلعداد الناشئ أمًرا يعود بالنفع الكثير عمى المجتمع 
ممييا سييوف َيكِسييبو الفييرد ميين قييدرات وميييارات تؤىمييو إلنتيياج أكبيير وتحييول دون إصييابتو بيياألمراض 

 (34:  72وه. )المختمفة التي تعوق نم
إليى أن المشيكمة التيي تواجيو كثييرين مّمين ُيتقنيون السيباحة م( 2885أبو العوم عبودالفتاح )وُيشيير 

ىي كيفية نقل ىيذه الخبيرة إليى اآلخيرين حييُث إن عمميية تعمييم السيباحة نفسييا تحتياج إليي خطيوات 
كانييت بسييبب بعييض  متدِرجييو وسييميمو، حيييُث أّن كثييير ميين الحيياالت التييي فشييمت فييي تعمُييم السييباحة

 (3:  2األفكار الخاطئة في التعُمم. )
أّن ُمعمم التربية الرياضية ونحن في األلفّيو الثالثة ليم تُعيد م( 1002محمد زغمول وآخرون )ويؤكِّد 

تبيياع األسيياليب التقميدي(يية )الُمتبعيية( فييي التييدريس، بييل أصييبحت  قاصييرة عمييى الشييرح ولداء النمييوذج وا 
عميى رسييم ُمخطّييط إلسيتراتيجية الييدرس تعمييل فييو أسيياليب التييدريس الحديثييو  مسيئوليتو األولييى تعتمييد

والوسييائط التعميمييية الحديثيية المسييتخدمة ميين خالليييا لتحقيييق أىييداف محييد(دة، وذلييك تحييت مصييطمح 
وىي ُركن أساسي في كل درس وأّنُو ينبغي أاّل يخمو  Education Technologyتكنولجيا الّتعميم 

وسائل تعميمّية حسُث أّنيا من العناصر األساسيو اّلتي تستخدم تكنولوجييا  درس ناجح من إستخدام
الّتعميم عن طريق إستغالُليا لمخاطبة جميع حيواس الُميتعمِّم فيي تكيوين الّتصيور اليذىني والُميدركات 

 (36:  77والمفاىيم بصورة أفضل لدى الُمتعمِّم. )
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تسيجيل األرقيام القياسيّية فيي الوقيت الحيالي ال إّن  م(2885أبوو العوم عبودالفتّاح )ومن ىنا وّضيَح 
يعتمييد فقييط عمييى المسييتوى البييدني الييوظيفي لمسييّباح، ولكيين يعتمييد بصييورة أساسييّية عمييى مييدى إتقييان 
تقييان السييّباح لمميييارة بصييوره صييحيحة ليين يحييُدث إاّل إذا  السييّباح ألداء الميييارة بصييوره صييحيحة، وا 

ة، وأيًضيا عين طرييق اإلسيموب أو الوسييمة وىميا أكثير كانت ىناك قاعدة كبييرة مين الخبيرات الحركّيي
 (4،3:  2العوامل أىمّية في إنتقال أثر الّتعمُّم بصورة صحيحة لمسّباح. )

فمن خالل الخبرات الّسابقو في مجال العمل تم اإلطالع عمى البرامج الُمتّبعو لدى ُمعظم النوادي 
احث العشوائّيو الُمطمقو في مدارس السباحة والييئات الرياضية في تعميم السباحة حيُث الحظ الب

باألندية وأّن الُمدربين يعتمدون عمى خبراتيم الّذاتّيو والّتراكمّيو عبر السنوات السابقو ليم، وال 
 يتّبعون المنيج العممي في إعداد برامج لتعميم السباحة تتطابق مع المعايير الدولّية والعالمية.

لباحث في المجاالت العممّية والمراجع ورسائل الماجستير ومن خالل المسح الذي قام بو ا
( توّصل إلى أّن بعض دول أوروبا إعتمدت عمى Internetوالدكتوراه وشبكة المعمومات الدولّية )

برامج تعميمية لألطفال وَضعت عمى أسس وخطط عممّية سميمو من خالل المؤسسات العممّية 
رونّية الحديثة في عرض الميارات الخاّصة بالسباحة؛ ولكن التربوية الُمتخصصة والتقنّيات اإللكت

ىذه البرامج التتّفق مع ظروف المجتمع المصري نظًرا لضعف اإلمكانيات، فأحواض السباحة 
اير متوفِّرة بَكثرة في ُمعظم األندية، والعديد منيا اير ُمجي(ز، وال يناسب ُمختمف المراحل السني(و، 

راكز الشباب، وأيًضا مستوى الُمعمِّمين أقل من الخبرات التعميمية، وكذلك وتكاد تكون معدومو في م
عدم توافر العديد من األجيزة واألدوات التعميمية الخاصو بتعميم البراعم في ىذه المرحمة السنّية؛ 

ل ُمعمِّمين السباحة إلى ُممّقنين فقط!!! مما َيشُعر الّسباح الُمب تدئ وذلك باإلضافة إلى عممية تحوُّ
بالممل حيُث يكتفي الُمعمِّم بعمل نموذج لمميارة، قد ينتبو لُو بعض الُمتعمِّمين والبعض اآلخر 
الييتم بذلك مما قد ُيؤثِّر ذلك عمى التّقويم الّنيائي لمميارة؛ ولذلك نجد السباحة المصرّية تنحصر 

قية؛ ويرجع ذلك إلى بين بطولة المنطقة وبطولة كأس مصر وال تتعّدى ذلك إلى البطولة اإلفري
 اإلرتجالّية في برامج الّتعميم اّلتي تَضع أساس خاطئ لُمعظم الُمبتدئين.

( Mobile Learningال توجد دراسة قد إستخدمت وسيمة التَّعمُّم الُمتنقِّل )باإلضافة إلى أن(ُو 
 Mobile Learningدراسة "تأثير إستخدام مما دعى الباحث إلى تطبيق في تعمُّم السباحة 

وذلك لفتح نافذة جديدة من مكان العمل الخاص  بطريقة األكواد عمى تعمُّم سباحة الفراشة"
بالباحث تعمل عمى تقدُّم السباحة المصرّية بوسيمة متوافرة عند الجميع، ولضمان الوصول إلى 

السنّية  المستويات الُعميا من خالل مواكبة عصر التكنولوجيا والّتعمُّم الحديث، وذلك في المرحمة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سنوات( وبما يتِّفق أيًضا مع ظروف الُمجتمع المصري.                                                                            31ييي 7من ) 
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 : Research Purposeهدف البحث

التعمم النقال عمي تحسين مستوي األداء المياري لسباحي  لتعرف عمى تاثيريهدف البحث إلى: ا
 الفراشة وذلك من خالل االتي:

( تصميم برنامج تعميمي لسباحة الفراشة باستخدام التعمم النقالQR) 
 التعرف عمى تأثير البرنامج التعميمي عمى المستوى البدني لسباحي الفراشة 

وى األداء المياري لسباحي الفراشة التعرف عمى تأثير البرنامج التعميمي عمى مست 
 

 :Research Hypothesisفروض البحث 
 بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة  1.13توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستويات معنوية

 الضابطو لصالح القياس البعدي في قياس المستوي البدني والمستوي المياري لسباحي الفراشة 
بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعو  1.13ًيا عند مستويات معنوية توجد فروق دالة إحصائ

 التجريبيو لصالح القياس البعدي في قياس المستوي البدني والمستوي المياري لسباحي الفراشة 
 بين القياسين البعديين لممجموعو  1.13توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستويات معنوية

و لصالح القياس البعدي لممجموعو التجريبيو في قياس المستوي التجريبيو والمجموعو الضابط
 البدني والمستوي المياري لسباحي الفراشة 

 :Research Definitions تعريفات البحث
 :Distance Educationالّتعميم عن ُبعد 

فييييييُو  أّنييييييُو منظوميييييية تعميمّييييييية لحييييييل ُمشييييييكالت تعميمّييييييية تقتضييييييييا م( 1022حسوووووون شووووووحاته )ُيعرِّ
مجتميييييع والتغيُّييييير االجتمييييياعي والتكنوليييييوجي السيييييريع، فييييييو ببسييييياطة عبيييييارة عييييين "تييئييييية ظيييييروف ال

فييييرص تعميمّييييية وتدريبّييييية لنوعيييييو ميييين الّدارسييييين فييييي أميييياكنيم بييييالمنزل أو العمييييل مييييع مرونييييو فييييي 
 (76:  37توقيت التعميم وفق متطمباتيم واحتياجاتيم". )

 
 :Electronic Learningالتعميم اإللكتروني 

ب تعميمييي يعتمييد عمييى إسييتخدام التقنّيييات الحديثيية لمحاسييب والشييبكة العالمّييية لممعمومييات ىييو أسييمو 
ووسائطيما الُمتعددة، مثل األقراص الُمدمجة، والبرمجييات التعميمي(ية، والبرييد اإللكترونيي، وسياحات 

 (71:  4الحوار والنقاش.  )
 

 :Learning Technologyتكنولوجيا التعميم 
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لتخطيييط وتنفيييذ وتقييويم ُمختمييف جوانييب العممييية الّتعميمييية، وفقًييا ألىييداف عاميية  ىييي عممييية ُمنّظميية
وخاصيية واضييحة وُمحييدده، باإلعتميياد عمييى نتييائج األبحيياث الخاصييو بالعممييية التربوّييية، وبتوظيييف 
 مجموعة من العناصر البشرية والمصادر التعميمّية المتنوعة، بغية الوصول إلى تعميم فع(ال.    

(32  :45) 
 :Mobile Learningالتعمم النقال 
اليتعمُّم عين  –اليتعمُّم بالموباييل  –اليتعمُّم الجيوال  –اليتعمُّم الُمتحيرِّك  –اليتعمُّم النق(يال  -التعمُّم الُمتنقِّيل 

( ُتعنييي األجسييام Mobileطريييق األجيييزة الجواليية )الُمتحركيية( أو المحموليية باليييد، فكمميية الموبايييل )
سييب المحموليية والمسيياعد الرقمييي الشخصييي وحاسييبات الجيييب الكفِّييية وايييره وال الُمتحركيية مثييل الحوا

 (73:  33تقتصر فقط عمى اليواتف المتحركة. )
 الهاتف الذكي أو التعميم الجوَّال:

مصطمح لغوي جديد ُيشير إلى إستخدام األجيزة المحمولة في عمميية الت(عمييم، ىيذا األسيموب ُمتعمِّيق 
االلكترونيي والتعمييم عين ُبعيد، وُيركِّيز ىيذا المصيطمح عميى إسيتخدام التقنييات  إلى حد كبيير بيالتعميم

 المتوفرة بأجيزة االتصاالت الالسمكية لتوصيل المعمومو خارج قاعات التدريس. 
                                                                           (7  :23) 

 إجراءات البحث:
: اسيتخدم الباحيث المينيج التجريبيي نظيرًا لمالئمتيو لطبيعية ىيذا البحيث مسيتعيًنا بحثلمنهج ا      

 بأحد التصميمات التجريبية وىو التصميم التجريبي لمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة 
الميؤىمين الختبيار النجميو السيباحين ( سيباح بطريقية عمديية مين 27: تم اختييار عيدد )عينة البحث

ميييتالك ىييياتف نقيييال إ( سيييباح لممجموعييية التجريبيييية يشيييترط فيييييا 34مييينيم )النيييادي األىميييي ب الثالثيييو
(android  وتييييم اختيييييار 34( واألخييييرى ضييييابطة قواميييييا )2.2.7اصييييدار ،)سييييباحين كعينيييية  31

 استطالعية
 ( 2جدول )

 تصنيف مجتمع البحث

 متقدمين لمختبارمالعدد الكمي ل
سباحين 
 مستبعدين

 
إجمالي 
 العينة

عينة ال
 االستطمعية

 األساسية عينة البحث

 مجموعة
 ضابطة 

مجموعة 
 تجريبية

58 16 31 20 25 25 
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 ( 1جدول ) 

 ة ( فى متغيرات لثتجانس عينة البحث ) النجمة الثا
 زمن كتم النفس[                                                -زمن الطفو -الوزن -الطول–الذكاء  -]العمر 

 الوسيط المتوسط  

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

 2.858- 0.25 0.388 8 8.324 السن 

 0.674- 0.018- 1.46 222 220.421 الطول 

 0.723- 0.021- 1.42 22 20.452 الوزن 

 2.202- 0.087 2.067 34 33.572 الذكاء

 0.643- 0.521 1.488 26 26.426 زمن الطفو

 2.265- 0.002- 3.612 36 36.284 كتم النفسزمن 

( األمر الذي يشير إلى 1)±إن قيم معامل االلتواء انحصرت مابين (  7 ) يتضح من جدول   
 اعتدالية توزيع العينة في ىذه المتغيرات.

  .وبالتالي تجانس عينو البحث  
 (2جدول )

 ية ( فى االختبار المهار لثتجانس عينة البحث ) النجمة الثا

 الوسيط المتوسط  

االنحراف 
 معامل االلتواء المعياري

معامل 
 التفمطح

االختبار 
 المهاري

 0.504- 0 2.114 4 4 البدء

 0.286- 0.048- 2.238 1 2.816 م14أول 

 0.643- 0.13- 0.834 1 2.52 الدوران

 2.001- 0.312 0.623 2 0.645 م14ثااني 

 5.125 1.726 0.2 0 0.087 النهاية

 0.124- 0.073 2.813 20 8.28 المجموع

 

( األمر الذي يشير إلى 1)±( إن قيم معامل االلتواء انحصرت مابين 1يتضح من جدول )   
 اعتدالية توزيع العينة في ىذه المتغيرات.

 .وبالتالي تجانس عينة البحث    
 تكافؤ عينه البحث: 
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بمي لممجموعو التجريبيو والمجموعو الضابطو قام الباحث بايجاد داللو الفروق بين القياسين الق
لالجراء الضبط التجريبي والتاكد من تكافؤ عينتي الدراسو في القياس القبمي في المتغيرات 

 المياريو والبدنيو والسن والطول والوزن وكتم النفس والطفو
 
 ( 3جدول ) 

لضابطه في متغيرات السن دالله الفروق بين القياسين القبمي لممجموعه التجريبيه والمجموعه ا
 والطول والوزن والذكاء وزمن الطفو وزمن كتم النفس

  

 تجريبيه ضابطه

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط قيمه الدالله قيمه ت ف

 381. 585.- 0.214- 42530. 8.4000 40000. 8.2640 السن 

 463. 457. 0.400 1.45263 220.2764 1.32326 220.5764 الطول 

 455. 472. 0.400 1.45804 20.1400 1.18381 20.6400 الوزن 

 263. 2.281- 2.400- 1.81036 34.4514 2.26123 33.0514 الذكاء

 508. 426.- 0.400- 1.58380 26.8264 1.67023 26.3264 زمن الطفو

 153. 2.227- 2.764- 3.55235 37.3264 3.55235 35.4514 زمن كتم النفس

 =  20ودرجه حريه  0.04دوليه عند مستوي معنويه قيمه ت الج
بين القياسين القبمي  0.04( عدم وجود فروق داله احصائيا عند مستوي معنويه  3يتضح من جدول ) 

لممجموعه التجريبيه والضابطه مما يدل عمي تكافؤ عينه البحث في متغيرات السن والطول والوزن والذكاء 
 .وزمن الطفو وزمن كتم النفس

 ( 4دول ) ج
دالله الفروق بين القياسين القبمي لممجموعه التجريبيه والمجموعه الضابطه في االختبار 

 المهاري

  

 تجريبيه  ضابطه

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط قيمه الدالله  قيمه ت  ف

االختبار 
 المهاري

 718. 127.- 0.140- 2.22272 25.5764 2.25477 25.3264 الوثب العمودي

 567. 310.- 0.277- 2.23253 4.1400 2.27234 4.0514 البدء

 533. 356.- 0.277- 2.10325 1.2140 2.05151 2.8264 م14اول 

 743. 275. 0.052 84632. 2.5140 83537. 2.5764 الدوران

 727. 121. 0.052 66350. 6400. 64000. 7214. م14ثااني 

 448. 482. 0.052 14000. 0514. 23246. 2140. النهايه

 0.781 0.226 0.277 2.825 8.72 2.72 8.514 المجموع

 =  20ودرجه حريه  0.04قيمه ت الجدوليه عند مستوي معنويه 
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بين القياسين  1.13( عدم وجود فروق دالو احصائيا عند مستوي معنويو  3يتضح من جدول ) 
 ي تكافؤ عينو البحث في االختبار المياري القبمي لممجموعو التجريبيو والضابطو مما يدل عم

 أدوات ووسائل جمع البيانات:
 أوال: االجيزة واالدوات

 جياز الرستاميتر لقياس الطول والوزن 
جياز 
عقمو 
 شريط قياس 

سبورة 
            طابعة 
( موبايلandroid ) 
 انترنتWi-Fi 
برنامج قاريء الكود كيو-( ارQR-Code Reader من المتجر )play  بجياز الياتف

 المحمول
 موقعQR code generation and reading 
                              جياز حاسب الي 
لوحة طفو 

 االختبارات واالستمارات المستخدمة في البحث
 (3اختبار زمن الطفو ) مقاسا بالثانية ( مرفق ) -2
 (7اختبار زمن كتم النفس ) مقاسا بالثانية ( مرفق ) -1
 (1م( مرفق ) 3756الذكاء المصور ) أعداد احمد ذكى صالح اختبار -2
ختبار النجمو الثالثو إتحاد المصري لمسباحو لقياس المستوي المياري لمممتحقين بختبار اإلإ -2

 ( 2مرفق )
   الدراسة االستطمعية األولى:

 سباحة الفراشة( المعامالت العممية إلستمارة اختبار مستوي االداء المياري لسباحي النجمة الثانية )
قام الباحث من خالل اإلطالع عمى اإلستماره المعتمده من قبل اإلتحاد المصري لمسباحو بإجراء 

 اإلختبارات المياريو لعينة البحث والمرفق التالي يوضح شكل اإلختبار:
عمي تعمم سباحه )إعداد  (M-learningالبرنامج التعميمي باستخدام الهاتف النقال )

 ( 4ق رقم  ) الباحث( مرف
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قام الباحث باالطالع عمي البرامج التي وضعت في نفس المجال واالطالع عمي المراجع 
العممية والدراسات السابقة في نفس التخصص ومقابمة المتخصصين في مجال التعمم 
االلكتروني وقام الباحث بتصميم البرنامج التعميمي بما يتناسب مع خصائص وميول 

مة مما يعمل عمى تحسين الميارات األساسية فى االنقاذ والتنسيق واحتياجات ىذه المرح
بينيا. وبما ان الباحث مدرب سباحو بنادي ىميوبميس الرياضي فقد قام بالتنسيق مع شبكة 

 ( مما يساعد عمي تطبيق البحث Wi-Fiالمعمومات الرقمية بتوصيل االنترنت الالسمكي )
 

 ية: تحديد األهداف العامه لموحدات التعميم -2
  إكسيياب التالميييذ المعمومييات المعرفييية ميين المفيياىيم والمصييطمحات والحقييائق المرتبطيية بسييباحو

 الفراشو )ىدف معرفى(. 
 .)إكسياب التالميذ المراحل الفنية والتعميمية لسباحو الفراشو )ىدف ميارى 
  الفراشييو  إكسياب التالميييذ اتجاىيات إيجابييية نحييو اسيتخدام الييياتف النقيال فييى تعمييم ميياره سييباحو

 )ىدف وجداني(. 
 أسس وضع البرنامج التعميمى: -1
 .أن يحقق اليدف الذى وضع من أجمو 
 .أن يكون مناسبًا لمطالب المذين سوف يطبق عمييم البرنامج 
 .مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ 
 .مرونة البرنامج وقبولو لمتعديل 

 (M-learningالبرنامج التعميمي باستخدام  ) -1
احث قبل البدء في إعداد وحدات البرنامج بإنشاء قناه عمي اليوتيوب ويمكن االطالع قام الب

 عمييا من الدخول عمي الرابط التالي :
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 او من خالل الكود التالي 

 
 

 
 ( يوضح الواجيو الرئيسيو لمقناه عمي اليوتيوب المصممو من قبل الباحث  3شكل ) 

امج التعميمي عمي ىذه القناة ثم قام باعداد وحدات البرنامج  وقام برفع جميع فديوىات البرن 
 QR code المدعو بالصور وروابط الفديوىات الخاصة بالوحدات ورفعيا عمي مواقع

generation and reading  وأعطي كل درس كود محدد كل درس عمي حدة وتم تكميف
ر الخاص بالياتف (  من المتجQR-Code Readerار )-التالميذ بتحميل برنامج كيو

ويقوم ىذا البرنامج بمجرد تشغيمة عن طريق الياتف ومرور الكاميرا  play storeالمحمول 
عمي الكود المستخدم يتم تحميل الوحدة التعميمية فورا عمي الموبايل عن طريق االنترنت 
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وعمي ذلك يقوم التالميذ بتصوير كود الدرس واالطالع عميو كل وحدة سواء في الجانب 
لنظري او العممي حيث تم تدعيم الدروس بروابط فديو مباشرة عمي االنترنت لمميارة التي ا

 يتم تأديتيا
 

 
 generation and reading( يوضح موقع  7شكل ) 

 
: بعد االنتياء من إعداد البرنامج في صورتو األولية تم عرضو عمى الخبراء في  التقويم

عميم الستطالع لرائيم حول مدى مناسبتو ، ومدى السباحة وطرق التدريس وتكنولوجيا الت
مناسبة أسموب عرض المحتوى داخل الياتف ، مدى صالحية البرنامج لمتطبيق، وقد أشار 

 السادة الخبراء بالتعديالت الالزمة حتى يصبح  صالح لمتطبيق الفعمي.
 

 الوحدات التعميمية:
تحديد مدة تطبيق البرنامج قيد ( تم 7( ،)1بناء عمي استطالع راي الخبراء مرفق رقم )

دقيقة لكل وحدة ،  51 -41اسابيع بواقع وحدتين اسبوعيا بمدة تتراوح مابين  4البحث الي 
واشتمل البرنامج التعميمي عمي جزئين االول خاص بالجانب النظري واستخدام الياتف 

 ياتف ايضًا.النقال  واالخر خاص بتعميم ميارات سباحو الفراشو  قيد البحث واستخدام ال
 الدراسة اإلستطمعية الثانية:

وقد أسفرت التجربة االستطالعية عن تأكد الباحث من مدى مالئمة البرنامج المقترح ومدى 
مناسبة األدوات المستخدمة ومكان تنفيذ البرنامج لمعينة األساسية وكذلك معرفة الصعوبات 

بإستمرار منعًا لحدوث خطر عمييم  التى قد تواجو الباحث ومنيا مالحظة جميع أفراد العينة
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أو أى عممية ارق وتعريفيم بمكان التطبيق ، وتم التغمب عمى ذلك بمساعدة خمسة من 
 الزمالء.

 تنفيذ تجربة البحث االساسية:
قام الباحث بمقابمة المجموعة التجريبية قبل البدء في التنفيذ لمتعريف بالبرنامج التعميمي المقترح  -

وكيفة نقل الدرس عمي  QR-Code Readerيل برنامج قاريء الكود او وكيفية تنزيل وتفع
 الموبايل 

 القياس القبمي
تم التأكد من تكيافؤ العينية فيي متغييرات السين والطيول واليوزن وزمين الطفيو وكيتم الينفس واليذكاء )    
) 

  ( تم إجراء القياس القبمي لممجموعة التجريبيةQr  فيي مييارات ( والمجموعة الضابطة ) التقميدية )
 م.7135/  /   الموافق السباحة يوم الخميس سباحو الفراشو  في

  تم التأكد من تكافؤ المجموعتين في ميارات سباحو الفراشو 
  أعضيياء مرفييق رقييم  1قييام الباحييث بييإجراء القييياس القبمييي بواسييطة لجنيية ميين المحكمييين  مكونيية ميين

ة( بإستخدام إختبار المستوي المياري المعد ( وتم قياس المستوي المياري لممجموعتين )بالدرج31)
 من قبل الباحث

 تطبيق تجربة البحث االساسية  - أ
( قام الباحث بتنفيذ 3(،)2بعد التأكد من تكافؤ مجموعات البحث كما ىوا موضح بالجدول رقم )

اسابيع ،  6بواقع      31/1/7135الي  7/7/7135تجربة البحث االساسية في الفترة من  
( ق وتم تطبيق البرنامج المقترح عمي المجموعة التجريبية ، أما 41اسبوعيًا )ت ثالث وحدا

المجموعة الضابطة فقد تم تطبيق البرنامج المتبع في تعميم سباحو الفراشو " النجمو الثانيو ")الشرح 
 التطبيق( –النموذج  –
 القياس البعدي -ج

)التجريبية والضابطة ( في ميارات سباحو قام الباحث بإجراء القياسات البعدية لمجموعات البحث 
 و ( قيد البحثلثالفراشو ) النجمو الثا

 المعالجات االحصائيه : 
 المتوسط  -3
 الوسيط  -7
 االنحراف المعياري -1
 معامل االلتواء -2
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 اختبار ت لداللو الفروق  -3
 نسبو التحسن  -4
 حجم التاثير -5

 :عرض ومناقشة النتائج
 عرض ومناقشة نتائج الفرض االول

 
 
 
 

 ( 5)  جدول
 الفرق بين متوسط القياسين القبمى والبعدى لممجموعةالضابطه في مستوي 

 مهارياالداء ال
 25ن =     

  
 البعدي القبمي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ت ف

 22.000- 1.05140 2.10325 6.2140 2.27234 4.0514 البدء

 6.435 2.00000 2.05151 3.8264 2.05151 2.8264 م14اول 

 72.000- 4.05140 82084. 5.6400 83537. 2.5764 الدوران

 54.000- 3.05140 62770. 3.7640 64000. 7214. م14ثااني 

 26.000- 2.05140 30222. 2.2764 23246. 2140. النهايه

 204.544- 24.14000 2.62832 13.7640 2.72006 8.5140 المجموع

 
 =  24ودرجه حريه  0.04عنوية قيمة "ت" الجدولية عند مستوي م

 1.13( وجود فروق دالو احصائيا عند مستوي معنويو  4يتضح من جدول )  
بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعو الضابطو في القياسات البدنيو حيث كانت قيمو ت 

 المياريو.ختبارات اإلالمحسوبو اكبر من قيمو ت الجدوليو في 
روق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس القبمي والبعدي في وجود ف ( 3يتضح من جدول ) 

مستوي االداء المياري لسباحة الفراشة   قيد البحث ولصالح القياس البعدي مما يدل عمي ان 
البرنامج التقميدى المتبع بالنادي كان لو تاثير واضح عمي المجموعة الضابطة، مما يدل عمي ان 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    18  (   (  ثانيالم(   ) الجزء  6262(  لعام ) ديسوبر ( شهر )    66رقن الوجلد )         
 

لممجموعة  مياريالمتبع في النادي لو تأثير إيجابي عمي المستوي ال البرنامج التعميمي التقميدي
 الضابطة.

ويرجع الباحث تقدم نتائج القياس البعدى إلى أن الطريقة التقميدية المتبعة في النادي فى تعميم 
والمتمثمة فى الشرح المفظى من خالل إعطاء فكرة واضحة عن كيفية األداء الصحيح، وكذلك 

ثم  سباح، ثم تأتى الممارسة والتكرار من جية السباحينال أو أحد دربسطة المعمل نموذج بوا
فرصة التعمم بصورة  سباحوتصحيح األخطاء، وىذا يتيح لم سباحالتغذية الراجعة من جانب ال

 سميمة ومن ثم فيى تؤثر تأثيرًا إيجابيًا فى تعمم سباحة الفراشة.
ن أحداىما تجريبيو والثانية ضابطو عمي إعتين ستخدمت مجمو إتفقت جميع الدراسات التي إوقد 

البرنامج التعميمي التقميدي لمميارات الحركية بصفو عامو يؤدي الي تحسن في مستوي االداء 
لدي  ياريالمياري والبرامج التعميمية المعرفية أدت إلى تحسن ممحوظ في مستوي االداء الم

طارق مهدي ) يتفق مع الباحث كل من امثمو دراسة كال من و سباحو الفراشو في  سباحينال
(  24( )  1002( وشيماء الميثي )  2( ) 2886وابراهيم حسنين )  ( 25( )  2883

 ( 10( )  1005ومايسه عفيفي ) 
 15( )  2881( ودراسه الجمعيه الجغرافيه االمريكيه )  Quinnal (2877  ( )14كونيمن  

 Alvarez Francisco (16 )( الفاريز فرانسيسكو 
 (17) مRon&Others(2884) وآخرون روان

 (18) مWilkinson&Others(2888) ويمنسونوآخرون 
فقد اتفقوا جميعا عمى تاثير البرنامج التقميد وتاثيرىا عمي مستوي تعمم الميارات الحركيو بصفو 

 عامو ومياره السباحة بصفة خاصة. 
(  6( )  1024احمد عيد عدلي ) ( و 20( ) 1023امل مختار ) كما اتفقت مع دراسو كال من 

 (20) مMotiwalla (1006)موتيوال
 (22) مChe, et al(،1008)تشي وآخرون 

 ثير ايجابي ايضا عمي مستوي تعمم الميارات الحركيو أن البرنامج التقميدي لو تأعمي 
أّن الّتعُمم ىو النتيجة الحتمية المكتسبة من  م(1001) هاشم إسماعيلحيث يؤكد ذلك ظافر 

خبرات التمرين، ويتضّمن مجموعة من العمميات الداخمية المسيطرة عمييا في الجياز العصبي 
والعضمي، ويتمّيز الّتعُمم باكتساب الفرد القدرة عمى األداء الماىر  نسبًيا وليست تغييرات مؤقتة 

ّنَما من خالل التغ يرات الظاىرة سريعة الّزوال، وال يمكن االستدالل بمقداُره من خالل المالحظة وا 
 (77:36)في السموك الحركي المتمثِّمة باألداء.
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمى  وبذلك يتحقق صحة الفرض االول القائل:
في تعمم سباحة الفراشة والمستوي البدني لصالح القياس  0.04والبعدى عند مستوي معنويه 

 .البعدي لممجموعة الضابطة
 

 :نتائج الفرض الثانيعرض ومناقشة 
 (  6 جدول )

 الفرق بين متوسط القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مستوي
 مهاريهالمتغيرات ال

 25ن =    

  
 البعدي القبمي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ت ف

 72.000- 4.0514 2.20113 20.2214 2.23253 4.1400 البدء

 46.000- 6.2140 2.05347 8.1400 2.10325 1.2140 م14اول 

 252.000- 20.0514 2.02337 22.5764 84632. 2.5140 الدوران

 218.000- 7.0514 72326. 7.7214 66350. 6400. م14ثااني 

 12.847- 2.7640 14000. 2.8264 14000. 0514. النهايه

 262.556- 21.2764 2.46662 31.0000 2.82536 8.7214 المجموع

 =   24ودرجه حريه   0.04قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس القبمي والبعدي في  5 يتضح من جدول )

مستوي االداء المياري قيد البحث ولصالح القياس البعدي مما يدل عمي ان البرنامج المستخدم 
و تاثير واضح عمي المجموعة الضابطو ، كما اتضح وجود فروق باستخدام الياتف النقال كان ل

ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس القبمي والقياس البعدي في مستوي االداء البدني 
% مما يدل عمي ان 11.5لممجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي وبمغت نسبة التحسن 

 مياري.وي االداء الالبرنامج التعميمي لو تأثير إيجابي عمي مست
( أّن الّتعمُّم النّقال لديو القدرة عمى الّتعمُّم في أي  33)  م(1024جمال الّدهشان)ويؤكد ذلك   

مكان وخالل أي وقت دون الحاجةالتصال دائم بالشبكات الالسمكية مع وجود تكاُمل بين تقنيات 
مكية.                                                                                                                 كافة أنواع الّشبكات الالسمكية والسِّ

 0.04توجد فروق دالة إحصائيًاعند مستوي معنويه  وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني القائل
جموعة بين القياسين القبمى والبعدى فى تعمم مهارات سباحة الفراشة لصالح القياس البعدي لمم

 التجريبية.
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 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث
 (  7جدول ) 

 الفرق بين متوسط القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في
 مستوي االداء المهاري لسباحة الفراشة

  25=  1= ن  2ن 

 

 التجريبيه  الضابطه 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الدالله  ت ف

 0020. 2.6670- 1.2400- 2.8200 8.5000 2.1240 6.1400 دءالب

 0000. 4.0510- 2.2400- 1.2230 7.2400 2.0330 4.0000 م14اول 

 0000. 4.0070- 2.5720- 1.3260 20.5000 8000. 5.8260 الدوران

 0000. 4.0330- 1.8400- 2.8210 6.8400 6280. 4.0000 م14ثااني 

 0040. 2.0510- 4000.- 3330. 2.6400 3410. 2.1400 النهايه

 0000. 3.8380- 21.7220- 7.3320 27.1400 2.7020 14.3260 المجموع

 = 20ودرجه حريه  0.04قيمه ت الجدوليه عند مستوي معنويه 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين  ( 6يتضح من جدول) 

مستوي االداء المياري لسباحة الفراشة  قيد البحث ولصالح لممجموعتين التجريبية والضابطة في 
-mالمجموعة التجريبية مما يؤكد عمي أن البرنامج التعميمة المعد باستخدام الياتف النقال 

learning  ذو تأثير فعال عمي اكتساب مياره سباحة الفراشة قيد البحث.  
قيد البحث لممجموعة  لسباحو الفراشو ويرجع الباحث ىذا التقدم الواضح في المستوي الفني    

التجريبية الي استخدام طريقة التعمم باستخدام الياتف النقال والذي تم من خالل البرنامج التعميمي 
والذى يتضمن عرض الميارات المراد  M-Learningالمعييييييييييييييييييييييييد من خييييييييييييييييييييييييالل ما يعرف بي 

ل الياتف المحمول الشخصى بشكل جذاب والذى ادي إلى رؤية الميارات تعمميا من خال
والمعارف المراد تعمميا عن طريق الياتف النقال بشكل واضح واسيل في أعادة عرضيا عدة 
مرات ، حيث ان الوسيمة المستخدمو ىي ممك لمتمميذ وىذه اىم ميزة بعكس وسائل تعميمية أخري 

تعميمية ولكن ليست ممك المبحوث أو حتي الباحث ، فميزة ان يمكن االستعانة بيا في برامج 
الوسيمة التعميمية الرئيسية في ىذا البحث ىي ممك لمتمميذ فمن خالل ذلك يستطيع التمميذ اعادة 
المحتوي التعميمي وتكرارة عدة مرات في اي وقت يشاءه خالل اليوم أثناء وقبل وبعد الوحدة 

عممية التعمم واتقان الميارات والمعارف ، كما انو تم عرض المعارف التعميمية وبالتالي يساعد في 
والمعمومات بشكل منظم وطريقة شيقة مصحوبة بالصور المعدة والفديو الذي يجعل المعمومات 
ترتبط بأذىان التالميذ، كل ذلك أدي الي تفاعل التالميذ مع البرنامج التعميمي وفقًا لقدراتيم 
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م االمر الذي ادي الي تفوق المجموعة التجريبية عمي المجموعة الضابطة وسرعة االستيعاب والتعم
 .التي استخدمت الطريقة التقميدية والتي تعتمد عمي الشرح واداء النموذج

بين  0.04ذلك يتحقق صحة الفرض القائل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوي معنويه بو 
ابطة مستوي االداء المهاري لسباحة الفراشة   القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والض

 لصالح المجموعة التجريبية.
 

  - والتوصيات االستنتاجات
  -االستنتاجات:

في ضوء أىداف البحث وفروضة وفي حدود العينة واستنادًا الي المعالجات االحصائية توصل 
 لي:إالباحث 

تاثير ايجابي عمي تعمم سباحة الفراشة  لو m-learningالبرنامج المقترح باستخدام الياتف النقال 
 لممجموعة التجريبية

 :التوصيات -
 في ضوء ما اسفرت عنو النتائج فإنو يمكن الوصول الي بعض التوصيات االتية:

دعوة القائمين عمى تدريس وتعميم التربية الرياضية بصفو عامو والسباحة بصفة خاصة الي تطوير 
 .نقالة في التعميممكاناتيم في استخدام اليواتف الإ

:قائمة المراجع  
ه:أواًل: المراجع العربي  

لأأإعل ماأأا ت ا أأب خأأل       :  م( 1997ن )إبرررامين يررعيد يسرراني. 2 "تأأير إ تخأأم الت للمم اأأ ب لل ع

    للز ف 

       ا                                             ماأأأأأأأأأأأا لل مأأأأأأأأأأأإ"ا تخأأأأأأأأأأأ ل  ع   أأأأأأأأأأأم إا  ا أأأأأأأأأأأ  للمإ  أأأأأأأأأأأ  للإ   أأأأأأأأأأأ     أأأأأأأأأأأ      

 .  اولناللق هإة   ع  

            

     تربويات تكنولوجيا العصر الرقمي، كمية التربية ، جامعة  : م(6215إبرامين عبدالىكيل الفار). 6
 طنطا.   
  فسيولوجيا المياقة البدنية ، دار الفكر العربي ، القاىرة.م(:   2883أبو العم عبدالفتاح).  3
سييياعة لتعمييييم السيييباحة ، دار الفكييير العربيييي ،  26= 37×2:م(2885ح). أبوووو العوووم عبووودالفتا3

 القاىرة.
بيولوجييييا الرياضييية وصيييّحة الرياضيييي ، دار الفكييير العربيييي ، : م(1000. أبوووو العوووم عبووودالفتاح)4

 القاىرة.
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                           "أثر التدريس بإستخدام الفصول اإلفتراضّية عبر الشبكةم(:1003). أحمد  عبدالعزيز المبارك5
  العالمّية)اإلنترنت( عمى تحصيل طاّلب كمية التربية في تقنية التعميم واإلتصال بجامعة الممك    
 سعود" ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود ، المممكة العربية السعودية   
-Mلييييتعمُّم الُمتنّقييييل "تييييأثير برنييييامج تعميمييييي بإسييييتخدام إسييييموب ا:م(1024. أحموووود عيوووود عوووودلي)6

Learning   
قسيييم  الكيييود عميييى تعمُّيييم بعيييض مييييارات اإلنقييياذ فيييي السيييباحة" ، بحيييث منشيييور ، يءبطريقييية قيييار    

   نظريات 
 وتطبيقات الرياضات المائّية ، كمية التربية الرياضّية ، جامعة بنيا.   
 .، القاىرة ، دار الفكر العربي 7تعميم السباحة ، ط :م(2880. أسامة كامل راتب)7
 .، دار الفكر العربي ، القاىرة 1تعميم السباحة ، ط :م(2887. أسامة كامل راتب)8

"فعاليييية برنيييامج قيييائم عميييى اليييتعمُّم المتنقِّيييل الُمخيييتمط فيييي تنميييية :م(1023.أمووول محمووود مختوووار)20
 مستويات 

،  وراة اييير منشييورةاليندسييي لييدى التالميييذ الُمعّممييين بُشييعبة الرياضيييات" ، رسييالة دكتيير التفكييي    
   كمية 
 التربية ، جامعة المنوفية.    
 ، الّتعميييم والييتعمُّم فييي ِظييل األجيييزة المحموليية ، كمييية التربييية:م(1024جمووال عمووي الّدهشووان) .22

  جامعة 
 المنوفية.     
  التعميم اإللكتروني وتحرير العقل لفاق وتقنّيات جديدة لمتعميم ، :م(1022حسن سيد شحاتة) .21
 العالم العربي ، القاىرة. ، دار 7ط     
 الجديد في توظيف الحقائق العممّية الثابتة ، بحث منشور ، :م(1002سرور أحمد منصور) .22
                               إبريل ، كمية  4 -3العممي الدولي ، الرياضة والعولمة ، المجّمد الثالث المؤتمر     
 ه.لمبنين ، جامعة حموان ، القاىر الرياضية و التربي     
 مذكرة تكنولوجيا التدريس في التربية الرياضية ، كمية التربية : م(1021سعد عبد الجميل). 23
 .جامعة األزىر الشريف ، القاىرة الرياضية ،     
"التقنّيييات الحديثيية وتأثيُرىييا عمييى نييواتج سييباحة الظييير" ،  :م(1002) شوويماء حسوون الميثووي .33

  مجمة 
   المجّمد العشرون ، العدد األول ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة حموان ، ،عموم وفنون     
 .القاىرة     
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   "أثر بعض أساليب التغذية الُمرتدة عمى تعمُّم سباحة الزحف  :م(2883طارق مهدي عطّية) .25
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تصميم برنامج اداري الكتروني مقترح لرفع الكفائة االلكترونية لالداريين بأحواض 
 أ.د/ نبيل خميل ندا                          السباحة

 أ.د/ حسين درى اباظة                                  
  أ م د. ىيثم محمد أحمد حسنين                                               

 م م. محمد محمد ثروت                                                    
                  البحث بالمغة العربية  ممخص 

اداري الكتروني ومعرفو أثره عمي الكفاءة األلكترونية لالداريين  برنامج بناء ىإل البحث ىدف
التجريب التصميم التجريبي )ذو  جيلمنا الباحث ستخدامابأحواض السباحة بمحافظة المنوفية, و 

 القياس القبمي والبعدي( لمجموعة واحدة تجريبية وذلك لمالئمتو لطبيعة ىذة الدراسة.
العاممين بأحواض السباحة بمحافظة المنوفية, وتم أختيار عينة البحث  من البحث مجتمع تكون

 بالطريقة العمدية من مجنمع البحث وتوزيعيا كاألتي : 
 ( فرد.02دراسة االستطالعية )عينة ال -1
 ( فرد.84عينة الدراسة االساسية ) -0
اختبار الكفاءة االلكترونية لمعاممين بأحواض السباحة متبعا في ذلك وفقا لقواعد  الباحثصمم 

دالمحاور والمفردات تحدي ( التصميم راءاتإج تضمنت وقد , البيانات لجمع كأداة البحث العممي
عند التصميم المفردات ان تكون واضحة ومغمقة وال  الييا وقد روعي المقترحة التي تم التوصل

 باستخدام الثبات استخدام وتم , صياغة وبمأس وتحديد , تستغرق وقت طويل في االجابة عمييا
 .كرونباخ ألفاو  النصفية التجزئة
 : االتي االستنتاج إلى الباحث توصل البحث ايةين وفي
  قترح أدي الي تحسن الكفاءة االلكترونية لمعينة قيد البحث .أن برنامج الحاسب اآللي الم  -
 مدارس السباحة - الكتروني اداري برنامج -االلكترونية  االدارة   : المفتاحية ماتمالك
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Design a proposed electronic management program to 
raise the electronic competence of administrators in 

swimming pools 
 

a.d / nabil khalil nada 

a.d / husayn daraa abaz 

a.m.d / haytham muhamad 'ahmad hassanin 

m.m / muhamad muhamad tharwat 

Summary of the research 

The aim of the research is to build an electronic administrative program 

and know its effect on the electronic efficiency of administrators in 

swimming pools in Menoufia Governorate, and the researcher used the 

experimental approach to experimental design (with pre and post 

measurement) for one experimental group, due to its relevance to the 

nature of this study. 

The research community consisted of swimming pool workers in 

Menoufia Governorate, The researcher used the experimental approach, 

the experimental design (with pre- and post-measurement) for one 

experimental group, due to its relevance to the nature of this study. 

The research community consisted of workers in swimming pools in 

Menoufia Governorate, and the research sample was chosen intentionally 

from the research community and distributed as follows: 

The survey sample 021-  

0- The basic study sample (84 individuals). 

 

The researcher designed the electronic proficiency test for swimming pool 

workers. 

At the end of the research, the researcher reached the following 

conclusion: 

- The proposed computer program improved the electronic efficiency of 

the sample in question 

Key words: electronic administration - electronic management program - 

swimming schools 
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تصميم برنامج اداري الكتروني مقترح لرفع الكفائة االلكترونية لالداريين بأحواض 
 السباحة 

 أ.د/ نبيل خميل ندا
 أ.د/ حسين درى اباظة  

 أ  م د. هيمث محمد أ محد حس نني                       

 م م. محمد محمد ثروت                                                   

 بحثال مقدمة
تتجو المعمومات والمعارف الجديدة الي االنتشار والتكاثر السريع بفضل تكنولوجيا األتصال 

والحاسبات اآللية, والعالم الجديد ىو عالم المعمومات الفورية وتكنولوجية االتصاالت الكونية التي 
عصر, دفعت بالناس الي سباق محموم عمي التعمم والتكيف والتغير السريع مع مستحدثات ال

وجوىر االدارة المعموماتية ىو تحويل االطراف الفاعمة التي تسعي استراتيجيا الي تحقيق أىداف 
 (8:::الييئة كل في تخصصو الي نظام تعاوني عقالني .)

ولقد أصبح نجاح أي عمل يقوم عمب استخدام الحاسب اآللي والبرمجيات ونظم المعمومات 
لمتخصصين مواكبة البحث العممي والتقني لمحاق بركب االدارية الحديثة , ومن ثم وجب عمي ا

 (8::1التقدم والتطور لممساىمة الفعالة في رفع حركة التنمية عامة ومواجية متطمبات المستقبل.)
أن العالم يشيد ثورة ىائمة من التكنولوجيو والتقدم العممي  (0222محمد سعد وآخرون)ويضيف 

يرتكزأساسا عمي القدرات واالمكانات العممية والتكنولوجية الواسع بحيث أصبح التنافس بين الدول 
,فمذلك كان والبد أن تتكاتف األمة العربية ويسنيقظ لدييا النشاط والفكر العممي في معركة التقدم 

 (:::1العممي لكي تستطيع أن تواكب تمك الثورةالتكنولوجية اليائمة.)
قد انعكست عمي عمل االدارة بحيث  لوجيةأن الثورة التكنو ( 0225جمال محمد عمي )ويستكمل 

أنتجت مجموعة متطورة من األساليب وطرق وأدوات العمل االداري التي تعتمد في أساسيا عمي 
الحاسب اآللي, ولقد أصبح نجاح أي عمل واالرتقاء بو يعتمد عمي الحاسب اآللي ونظم 

 (14:8المعمومات االدارية الحديثة.)
أن (0222) نجدداة محمددد ي آسدديا حامددد( نقييال عيين كييل ميين 0200محمددد جميددل محمددد)ويضيييف 

تحول العالم جاء نتيجة الثورة التكنولوجية وعصر العولمة وجسور المعرفة واالنفالت غير المحدود 
في نظم وتقنية االتصاالت والمعمومات والشبكة العنكبونية" االنترنتية" من العالم الواقعي الي العالم 

نيياك حاجيية حتمييية لمتحييول حتييي يييتمكن ميين مسييايرة التطييور التقنييي فييي االفتراضييي الرقمييي ,ألن ى
شييتي المجيياالت, ويعييد مجييال الحكوميية االلكترونييية أحييد أىييم المسييارات التكنولوجييية التييي انصيييرت 
فييا سرعة استخدام المعمومة مع توفر الخدمات في أقصر فترة زمنية, وقد تبنت أغميب الحكوميات 
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لمعييايير التييي يقيياس بيييا تميييز وتقييدم األمييم فييي ىييذا القييرن, وبالتييالي ىييذا االتجيياه وأصييبح ميين أىييم ا
سعت جمييع المسسسيات اليي التحيول مين الوظيفية التقميديية اليي الوظيفية االلكترونيية فيي مسسسياتيا 

 (0:4وادارتيا المختمفة.)
 ثالبح مشكمة

فية وكذلك كميدير ومن خالل عمل الباحث مديرا لممجمع االوليمبي لمرياضات المائية بجامعة المنو 
فنييي واداري لقطيياع البييراعم ومييدارس السييباحة وكييرة الميياء, واجييو كثييير ميين الصييعوبات فييي العممييية 

 االدارية المختمفة كالتخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيو, حيث تمثل بعضيا في الجوانب التالية :
رجاع بطيييييظ النظيييييام اليييييورقي الييييييدوي فيييييي تسيييييجيل وتيييييدوين لبيانيييييات وصيييييعوبة حفيييييظ واسيييييت -

 المعمومات وصعوبة استدعائيا عند الحاجة الييا مما يسثر عمي جودة الخدمة المقدمة.,
صعوبة اتخاذ قرارات جيدة لعدم توافر المعمومات والبيانات المفيرسة والمنظمة والتي يسخذ  -

 في ضوئيا القرارات السميمة.
مميية التعميميية )كسيداد صعوبة متابعيةاألعمال االداريية الخاصية بالمشيتركين والميدربين والع -

سييييجل اختبييييارات  –سييييجل االختبييييارات الدورييييية  –سييييجل الحضييييور والغييييياب  -االشيييتراكات
سيييجل المسيييتويات  –سيييجل خيييرائط منييياطق التيييدريب  –سيييجل بيانيييات الميييدربين  –النجيييوم 

 التعميمية المختمفة(.
عب وكيذلك صعوبة القيام بعممية الرقابة والمتابعة عمي سير العمل ) كمتابعة تحصيل الال -

 مستوي انجاز المدرب( , وىو ما يسثر عمي العممية التعميمية وجودتيا.
عدم دقة وسيولة اجراء عممية تجانس االفراد المشتركين بمدارس السيباحة مين حييث السين  -

 والمسنوي وىو ما يعطي مسشرا متواضع لمعمميات االدارية التقميدية.
السييباحة باألندييية الرياضييية, وكييذلك كثييرة عييدم تناسييب كثييرة أعييداد المشييتركين فييي مييدارس  -

 أعداد المدربين القائمين عمي العممية التعميمية مع دورة العمل الورقية.
عيييدم تناسيييب متطمبيييات األعيييداد الكبييييرة مييين المشيييتركين فيييي ميييدارس السيييباحة ميييع عاميييل  -

 االنجاز المطموب في الوقت المحدد.
 البحث أهداف

الكتروني ومعرفة أثره عمي الكفاءة األلكترونية ألداري  ييدف البحث الي بناء برنامج اداري
 أحواض السباحة .
 تساؤالت البحث

 السباحة بعد تجربة البرنامج؟ أحواض الداري االلكترونية الكفاءة ماىي
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ىل توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين القبمي والبعدي ونسب التحسن في الكفاءة األلكترونية 
 حة ؟ألداري أحواض السبا
 مصطمحات البحث

" االسييتغناء عيين التعييامالت الورقييية واحييالل المكتييب االلكترونييي عيين  االدارة االلكترونيددة  -
طريييق االسييتخدام األمثييل والواسييع لتكنولوجيييا المعمومييات وتحويييل تمييك الخدميية العاميية الييي 

 (::0:اجراءات مكتبية يتم معالجتيا حسب خطوات مسمسمة منفذة مسبقا ")
( غيير Logical Instructionsىي مجموعة التعميمكات المنطقيية ) :الداري االلكترونيالبرنامج ا

الممموسة التي توجو الحاسب النجاز ميام معينية وتسيمي مجموعية التعميميات ب" برنيامج الحاسيب 
"Computer Program)()7:7) 

ت السيباحة ىي الكيان داخل األندية الذي يتم فييو اكسياب األفيراد مييارا مدارس السباحة   -
 من خالل معممين السباحة المسىمين وتحت اشراف ادارة متخصصة ) تعريف اجرائي (

تعرفييو الئحيية النظييام األساسييي ل ندييية فييي مادتيييا األولييي بأنييو " ىيئيية  النددادي الريا ددي   -
رياضيييية لييييا شخصيييية اعتباريييية مسيييتقمة وتعتبييير مييين الييئيييات الخاصييية ذات النفيييع العيييام, 

يقل عين خمسيين عضيو مين األشيخاب الطبيعيين اليذين ال يسيتيدفون ويتكون من عدد ال 
 (1:12الكسب المادي ". )

يقصد بيا القدرة عمي استغالل االمكانات المتاحة بأفضل صورة ممكنة,  الكفاءة   -
 وبأستخدام أفضل األساليب وبتكمفة مناسبة, ويمكن تقسيميا الي :

د والتسييالت المتاحة )األجيزة ,البرامج وىي كفاءة استخدام الموار  الكفاءة التشغيمية   -
 ,العنصر البشري(.

يقصد بيا قدرة النظام عمي القيام بالوظائف التي تحقق األىداف التي  الكفاءة الوظيفية   -
 أنشظ من أجميا.

ىي قدرة النظام عمي تطبيق األساليب الفنية والتكنولوجية الكفاءة الفنية والتكنولوجية   -
 ( ::144منيا) المتطورة واالستفادة

 :المرجعيةالدراسات 

تصيميم برنيامج حاسيب  ليي لتقيييم مسيتوي ( بعندوان 3( )0200) أحمدد محمدد السديد القدطدراسة 
تصييميم برنييامج حاسييب  لييي لتقييييم مسييتوي االداء  .دراسييةال ة اليييد,  ىييدفتر االداء اليجييومي فييي كيي
البرنييامج والوصييفي عنييد تقييييم اسييتخدم فييييا الميينيج التجريبييي عنييد تصييميم  اليجييومي فييي كييرة اليييد
يمكين مين خيالل البرنيامج  نتيائج, مين الدراسية ىيذه عنيو أسيفرت ميا ضيوء مبياراة كيرة الييد, و فيي
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خططي (خالل المباريات ويتميز بفورية الحصول  -التعرف عمي مستوي االداء اليجومي ) مياري
 عمي المعمومات .

تطبيق االدارة االلكترونية في كميات  متطمبات ومعوقات( 0)(0202قامت آمال عمي الكبيسي )
التربية لمبنات بجدة بالسعودية , وتيدف الدراسة لمتعرف عمي دور استخدام تقنية االدارة 
االلكترونية في تحسين االداء االداري , واختصار الوقت والجيد والتخمب من التعامالت الورقية 

ج الوصفي وكانت من أىم النتائج انو يوجد وأستبداليا بالمعامالت الرقمية واستخدمت فييا المني
وعي كافي لدي أفراد العينة عن أىمية تطبيق االدارة االلكترونية وعدم وجود ادارة الكترونية مطبقة 
في الوقت الحالي بكميات التربية بجدة بالمممكة العربية السعودية بسبب قصور في االمكانات 

 المادية والبشرية الالزمة لتطبيقيا .
نظيييام مقتييرح ليييالدارة االلكترونييية باالنديييية الرياضيييية , ( 00) (0223ياسدددر خميدددل نصدددير)سددة درا

وييييدف البحييث الييي تحديييد نوعييية البيانالييت التييي يحتاجيييا العمييل باالندييية الرياضييية ووضييع نظييام 
معمومييات مقتييرح يسيياعد فييي التطييوير االداري باالندييية البرياضييية نحييو االدارة االلكترونييية واسييتخدم 

اىتمييام األعضيياء العيياممين باألندييية بقواعييد بيانييات ييييا الميينيج الوصييفي وكانييت أىييم النتييائج ىييي  ف
 الخدمات االجتماعية وتبسيط اإلجراءات ليم ة لمحصول عمى الخدمات. 

 ميكنة األعمال اليدوية عن طريق الحاسب اآللي وتحسين اإلمكانيات الوظيفية لمعاممين. -
تصيميم نظيام معمومياتي إداري إلدارة المسسسيات  (01( )0204) دراسة شادي هيسامي وآخرون

تصيميم برنيامج حاسيب  ليي إلدارة المسسسيات الرياضيية التطوعيية وتييدف اليي  الرياضية التطوعيية
تحسين فيي دقية وسيرعة العممييات االداريية واستخدم فييا المنيج الوصفي وكانت أىيم النتيائج بإيران.

 الغير ربحية.المتبعة في المنظمات الرياضية 
اسييتخدام التكنولوجيييا بييين أعضيياء ىيئيية ( 02م )Stray Horn 0225سددتراي هددورن  دراسددة

إليييى أي ميييدى يسيييتخدم  وتهددددف الدراسدددةالتيييدريس فيييي التعمييييم العيييالي فيييي جامعييية تينسيييي بأمريكيييا.
أعضاء ىيئة التدريس في التعميم العالي في جامعية تينسيي بأمريكيا واسيتخدم فيييا المينيج الوصيفي 

% ميين أعضييياء ىيئيية التييدريس فييي التعمييييم 8..:أشيييارت الدراسيية إلييى أن  - كانييت أىييم النتييائج و 
% ميينيم يسييتخدم البريييد اإللكترونييي وخييدمات أخييرى :.82البريييد االلكترونييي,  العييالي يسييتخدمون

 عمى اإلنترنت كتصفح عمى الويب.
  منهج البحث

 القبمي والبعدي(. استخدم المنيج التجريبي التصميم التجريبي ) ذو القياس
  مجتمع البحث 

 بالمنوفية السباحة بأحواض العاممين من البحث مجتمع تكوني
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 عينة البحث 
 :  كاألتي وتوزيعيا البحث مجنمع من العمدية بالطريقة البحث اختيار عينة تم
 .فرد( 02) االستطالعية الدراسة عينة-1
  .فرد( 84) االساسية الدراسة عينة-0
 البحث  أداة
اختبار الكفاءة االلكترونية لمعاممين بأحواض السباحة متبعا في ذلك وفقا لقواعد  الباحثمم ص

دالمحاور والمفردات تحدي ( التصميم راءاتإج تضمنت وقد , البيانات لجمع كأداة البحث العممي
 عند التصميم المفردات ان تكون واضحة ومغمقة وال المقترحة التي تم التوصل الييا وقد روعي

 باستخدام الثبات استخدام وتم , صياغة وبمأس وتحديد , تستغرق وقت طويل في االجابة عمييا
 .كرونباخ ألفاو  النصفية التجزئة

ثم عرض المحاور والعبارات المستخدمة في أسئمة االختبار عمي عدد من الخبراء فى مجال 
 ية المحاور واالسئمةاالدارة الرياضية والرياضات المائية إلبداء الرأى حول مدى صالح

  االختبارتصحيح  طريقة
( 21)  لإلختبار النهائية الدرجة لتصبح االختبار بنود من بند لكل وذلك واحدة درجة تحديد تم

 . درجة
 التجربة االستطالعية  -0

 الكفاءة ألختبار( الثبات الصدق,) العممية المعامالت من التأكد ىو الدراسة ىذه من اليدف كان
 لالختبار المبدئية الصورة بوضع الباحث قام حيث , السباحة بأحواض لمعاممين األلكترونية
 اختيارىم تم حيث" االستطالعية العينة" فرد( 02) قواميا والتي االستطالعية العينة عمي لتطبيقيا
 .الدراسة عينة وخارج البحث مجتمع من طبقية عشوائية بطريقة
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  (صدق الُمحكمين )الصدق المنطقي
 (4عذٚي )

 إٌظجخ اٌّئٛيخ الرفبق اٌخجزاء حٛي رحذيذ ِفزداد أخزجبر اٌىفبءح األٌىززٚٔيخ 

َ 
 لزار 

 اٌخجزاء
% َ 

 لزار 

 اٌخجزاء
% َ 

 لزار 

 اٌخجزاء
% َ 

 لزار 

 اٌخجزاء
% 

 59 52 رحذف 32 92 ثمبء 1
 58،  57دِظ 

،59  ،62 ،66 
 122 ثمبء 88 122

 62 92 ثمبء 31 92 ثمبء 6
 58،  57دِظ 

،59  ،62 ،66 
 72 ثمبء 89 122

 92 ثمبء 92 92 ثمبء 61 92 ثمبء 36 92 ثمبء 3

 66 92 ثمبء 33 82 ثمبء 4
 58،  57دِظ 

،59  ،62 ،66 
 92 ثمبء 91 122

 34 122 ثمبء 5
 ، 34دِظ 

 35  ،38 
 92 ثمبء 96 122 ثمبء 63 122

 35 122 ثمبء 6
 ، 34دِظ 

 35  ،38 
 122 مبءث 93 122 ثمبء 64 122

 122 ثمبء 94 122 ثمبء 65 82 ثمبء 36 122 ثمبء 7

 122 ثمبء 95 42 رحذف 66 82 ثمبء 37 122 ثمبء 8

 38 122 ثمبء 9
 ، 34دِظ 

 35  ،38 
 92 ثمبء 96 92 ثمبء 67 122

12 
 ،  12دِظ 

11  ،16 
 122 ثمبء 97 92 ثمبء 68 82 ثمبء 39 122

11 
 ،  12دِظ 

11  ،16 
 92 ثمبء 98 82 ثمبء 69 92 ثمبء 42 122

16 
 ،  12دِظ 

11  ،16 
 72 ثمبء 99 92 ثمبء 72 72 ثمبء 41 122

 71 122 ثمبء 46 92 ثمبء 13
 76،  71دِظ 

 ،73  ،74 
 92 ثمبء 122 122

 76 122 ثمبء 43 122 ثمبء 14
 76،  71دِظ 

 ،73  ،74 
 122 ثمبء 121 122

 73 122 ثمبء 44 122 ثمبء 15
 76،  71دِظ 

 ،73  ،74 
 72 ثمبء 126 122

 74 92 ثمبء 45 122 ثمبء 16
 76،  71دِظ 

 ،73  ،74 
 122 ثمبء 123 122

 92 ثمبء 124 92 ثمبء 75 92 ثمبء 46 122 ثمبء 17

18 
 ،  18دِظ 

19  ،62 
122 47 

 48،  47دِظ 

 ،49  ،52 
 72 ثمبء 125 92 ثمبء 76 122

19 
 ،  18دِظ 

19  ،62 
122 48 

 48،  47دِظ 

 ،49  ،52 
 122 ثمبء 126 92 ثمبء 77 122

62 
 ، 18دِظ 

19  ،62 
122 49 

 48،  47دِظ 

 ،49  ،52 
 92 ثمبء 127 42 رحذف 78 122

 52 122 ثمبء 61
 48،  47دِظ 

 ،49  ،52 
 122 ثمبء 128 72 ثمبء 79 122

 92 ثمبء 129 72 ثمبء 82 82 ثمبء 51 92 ثمبء 66

 92 ثمبء 112 122 ءثمب 81 82 ثمبء 56 82 ثمبء 63

 122 ثمبء 111 122 ثمبء 86 122 ثمبء 53 72 ثمبء 64

 122 ثمبء 116 122 ثمبء 83 122 55،  54دِظ  54 82 ثمبء 65

 122 ثمبء 113 122 ثمبء 84 122 55،  54دِظ  55 82 ثمبء 66

    122 ثمبء 85 122 ثمبء 56 122 ثمبء 67

 57 92 ثمبء 68
 58،  57دِظ 

،59  ،62 ،66 
    122 ثمبء 86 122

 58 122 ثمبء 69
 58،  57دِظ 

،59  ،62 ،66 
    122 ثمبء 87 122
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 االتساق الداخمي   صدق
قييام الباحييث بحسيياب صييدق ألختبييار الكفيياءة األلكترونييية لمعيياممين بييأحواض السييباحة قيييد 
 البحييييث ميييين خييييالل اسييييتخدام طريقيييية صييييدق االتسيييياق الييييداخمي, حيييييث قييييام الباحييييث بحسيييياب قيميييية
معييامالت االرتبيياط بيييين درجيية كييل مفيييردة عمييي حيييدة والدرجيية الكمييية ل ختبيييار , وكييذلك معيييامالت 
االرتباط بين درجة كل مفردة عمي حدة والدرجة الكمية لممحور , معيامالت االرتبياط بيين درجية كيل 

القييييائمين عمييييي العمييييل االداري ( فييييرد ميييين 02محييييور عمييييي حييييدة والدرجيييية الكمييييية ل ختبييييار عمييييي )
العينيية "شييراف الفنييي عمييي أحييواض السييباحة بييبعض االندييية ومراكييز الشييباب بمحافظيية المنوفييية واال

( توضح :1,  :1,  18,  :1,  10,  11,  12,  .,  4,  7,  :والجداول )االستطالعية" , 
 ذلك

 (6عـذٚي )

ؼبِالد االررجبط ِب ثيٓ وً   بٍِيٓ خزجبر اٌىفبءح األٌىززٚٔيخ ٌٍؼألٚاٌذرعخ اٌىٍيخ  ِفزدحُِ

 ثأحٛاع اٌظجبحخ

=ْ62 

 األررجبط ِؼبًِ َ األررجبط ِؼبًِ َ األررجبط ِؼبًِ َ األررجبط ِؼبًِ َ

1 23532* 65 23523* 49 23476* 73 23494* 

6 23458* 66 23532* 52 23445* 74 23561* 

3 23489* 67 23567* 51 23451* 75 23535* 

4 23468* 68 23491* 56 23493* 76 23466* 

5 23516* 69 23548* 53 23565* 77 23444* 

6 23494* 32 23489* 54 23535* 78 23516* 

7 23498* 31 23455* 55 23482* 79 23529* 

8 23597* 36 23476* 56 23516* 82 23482* 

9 23555* 33 23466* 57 23516* 81 23489* 

12 23527* 34 23498* 58 23487* 86 23482* 

11 23512* 35 23448* 59 23565* 83 23516* 

16 23475* 36 23536* 62 23526* 84 23565* 

13 23447* 37 23522* 61 23561* 85 23463* 

14 23532* 38 23475* 66 23498* 86 23466* 

15 23532* 39 23528* 63 23482* 87 23468* 

16 23477* 42 23496* 64 23534* 88 23461* 

17 23542* 41 23512* 65 23532* 89 23471* 

18 23489* 46 23482* 66 23515* 92 23535* 

19 23565* 43 23496* 67 23523* 91 23471* 

62 23448* 44 23527* 68 23466* 96 23532* 

61 23484* 45 23466* 69 23466* 93 23528* 

66 23456* 46 23523* 72 23489*   

63 23461* 47 23561* 71 23493*   

64 23516* 48 23478* 76 23461*   

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18*ليّخ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )
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تجٌححع دٕححر ِ ححنوي ِمٕوٌححع  ٌٍّفححاتجر( أْ لححٍُ ِمحح ِالر جا)  حح   6ٌوضححا جٌوححرقي )لححُ  

 (.2.095 – 2.888( ، حٍث  اجقحت لٍُ ِم ًِ جا)     بٍٓ  2.20 

 

ؼبِالد االررجبط وً   ٌٍّحٛراٌىٍيخ غ اٌذرعخ ِ ِحٛر" اٌزظغيً" ِفزدادِٓ  ِفزدحُِ

=ْ62 

 ِؼبًِ االررجبط  اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

 *23552 ال يّىٓ اطزخذاَ اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ في ادارح اٌؼٍّيبد اٌخبطخ ثأحٛاع اٌظجبحخ  1

 *23466 ٌىززٚٔي ً٘ يٛعذ ٌذيه أطُ ِظزخذَ ٚوٍّخ ِزٚر ٌزظغيً اٌذخٛي ػٍي رطجيك اداري ا 6

 *23566 ً٘ ٌذيه حظبة اٌىززٚٔي ػٍي أي رطجيك يزطٍت اطُ ِظزخذَ ٚوٍّخ ِزٚر 3

 *23468 يّىٓ اطزخذاَ ثزاِظ حبطٛثيخ في ادارح اٌؼٍّيبد اٌخبطخ ثأحٛاع اٌظجبحخ 4

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظٕيف اٌّشززويٓ ثأحٛاع اٌظجبحخ حظت ليّخ األشززان  5

 اٌخبطخ ثُٙ
23534* 

 *23445 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً فظٛي رؼٍيّيخ ػٍي حظت اٌّظزٛي اٌفٕي ٌٍّشبرويٓ 6

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً فزق رذريت اٌظجبحٛ ٚوزح اٌّبء ٚاٌغطض ٚاٌشػبٔف وال  7

 ػٍي حذي
23461* 

 *23511 زذريجيخ حظت اٌّظزٛي اٌفٕييّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظىيٓ اٌّذرثيٓ ػٍي اٌفزق اٌ 8

 *23544 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي اٌجحش ػٓ أحذ اٌّشززويٓ ثبألطُ أٚ اٌىٛد اٌخبص ثٗ 9

ً٘ يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً ثيبٔبد اٌّذرثيٓ ٚاٌّؼٍّيٓ ٚإٌّمذيٓ ٚاٌشٙبداد  12

 اٌحبطً ػٍيٙب 
23532* 

 *23579 بئخ أطُ ٌٍّززدديٓ فمظ ٌٍجزٔبِظاليّىٓ ادخبي أوضز ِٓ خّظّ 11

 *23445 يّىٓ رظغيً اٌّظزٛي اٌفٕي ٌٍّزذرة في اٌجزٔبِظ اٌحٛطجي 16

يّىٓ رظغيً عّيغ االخزجبراد اٌزي يّز ثٙب اٌّزذرة ٌٍزٕمً ثيٓ اٌّظزٛيبد اٌّخزٍفخ في ػٍّيخ  13

 اٌزؼٍيُ
23445* 

طؼت اٌحظٛي ػٍي ٔزيغخ وً االخزجبراد اٌزي  ػٕذ اعزيبس اٌّزذرة ػذح اخزجبراد ِززبٌيخ يىْٛ 14

 اعزبس٘ب
23545* 

يظؼت رظغيً غيبة ٚحضٛر اٌّزذرة ِٓ أٚي اشززاوٗ ٌٕٙبيخ فززح رؼٍيّٗ ٚاعزيبسٖ عّيغ  15

 اخزجبراد ِظزٛيبد اٌزؼٍُ
23647* 

 *23563 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً ثيبٔبد اٌّشززويٓ ثغّيغ فئبرُٙ وً فئخ ػٍي حذي  16

 *23493 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشززن ثأحٛاع اٌظجبحخ 17

 *23511 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  أطؼبراٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشززن ثأحٛاع اٌظجبحخ 18

 *23552 يخ  ٌٍّشززويٓ يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً االشززاوبد اٌزؼٍيّيخ ٚاٌززفيٙيخ ٚاٌزذريج 19

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً حضٛر ٚغيبة اٌّشززويٓ في فظٌُٛٙ اٌزؼٍيّيخ  62

 ٚاٌزذريجيخ  
23469* 

 *23552 رزيح اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ اِىبٔيخ رؼذيً ثيبٔبد اٌّزذرثيٓ ثظٌٙٛخ  61

 *23594 ِخ في ادارح أحٛاع اٌظجبحخ رؼزجز ػٍّيبد اٌجحش داخً اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ ِٓ اٌؼٍّيبد اٌٙب 66

يّىٓ ألي ِزذدرة  أٌٚٚي األِز ٌٍّزذرة اٌزؼزف ػٍي ِظزٛاٖ اٌفٕي ػٓ طزيك اٌجزٔبِظ  63

 اٌحٛطجي 
23566* 

 *23526 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً عّيغ ثٕٛد اٌظزف ثأحٛاع اٌظجبحخ 64

 *23568 اداد اٌّبديخ ثأحٛاع اٌظجبحخيّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً عّيغ االيز 65

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18*ليّخ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )

ِع جٌر)جع  "اٌزظغيًِحو)"  ٌّفاتجر( أْ لٍُ ِم ِالر جا)     5ٌوضا جٌورقي )لُ  

 2.880ٓ  (، حٍث  اجقحت لٍُ ِم ًِ جا)     بح2.20ٍتجٌع دٕر ِ نوي ِمٕوٌع   ٌٍّحو)جٌىٍٍع 

– 2.685.) 

 

 

 



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    11  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 (8عـذٚي )

ؼبِالد االررجبط وً  ِغ اٌذرعخ  ِحٛر" اػذاد رمزيز ٌزظغيً اٌّشززويٓ" ِفزدادِٓ  ِفزدحُِ

 ٌٍّحٛراٌىٍيخ 

=ْ62 

 ِؼبًِ االررجبط  اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

 *23596 اٌظجبحخ ِٓ طالة اٌغبِؼخ  يّىٓ اػذاد رمزيز ػٓ ػذد اٌّشززويٓ داخً أحٛاع 66

 *23658 يّىٓ اػذاد رمزيز ػٓ ػذد اٌّشززويٓ داخً أحٛاع اٌظجبحخ ِٓ اٌؼبٍِيٓ ثبٌّإطظخ ٚاثٕبئُٙ  67

 *23666 يّىٓ اػذاد رمزيز ػٓ ػذد اٌّشززويٓ داخً أحٛاع اٌظجبحخ ِٓ خبرط اٌّإطظخ  68

خالي رثغ طٕخ ٚخالي ػبَ وبًِ ٚاحذ ِٓ يّىٓ اػذاد رمزيز ػٓ ػذد اٌّشززويٓ خالي شٙزٚ 69

 عّيغ اٌفئبد
23641* 

 *23545 يّىٓ اػذاد رمزيز ػٓ ػذد اٌّشززويٓ خالي ِٛطُ اٌظيف  32

 *23556 يّىٓ اػذاد رمزيز ػٓ ػذد اٌّشززويٓ خالي ِٛطُ اٌشزبء  31

 *23546 يّىٓ اػذاد رمزيز ػٓ ػذد اٌّشززويٓ في فئخ ِٓ فئبد اٌّشززويٓ  36

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18خ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )*ليّ

اػذاد رمزيرز ٌزظرغيً ِحو)"  ٌّفاتجر( أْ لٍُ ِم ِالر جا)     4ٌوضا جٌورقي )لُ  

(، حٍححث  اجقحححت لححٍُ 2.20تجٌححع دٕححر ِ ححنوي ِمٕوٌححع   ٌٍّحححو)جٌىٍٍححع ِححع جٌر)جححع  " اٌّشررززويٓ

 (.2.604 – 2.080ِم ًِ جا)     بٍٓ  

 (9عـذٚي )

ؼبِالد االررجبط وً  اٌىٍيخ ِغ اٌذرعخ  ِحٛر" اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌالػضبء" ِفزدادِٓ  ِفزدحُِ

 ٌٍّحٛر

=ْ62 

 ِؼبًِ االررجبط  اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

الي ٌجزٔبِظ يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان في اٌخذِخ اٌزؼٍيّيخ ٚاٌززفيٙيخ في اٌظجبحخ ِٓ خ 33

 االٌىززٚٔي 
23553* 

 *23765 يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان في اخزيبر اٌّؼٍُ ٌٍفظً اٌزؼٍيّي ِٓ خالي ٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي  34

 *23564 يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان في اخزيبر ِٛاػيذ اٌزذريت إٌّبطجخ ٌُٙ ِٓ خالي ٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي  35

ي اخزيبر اٌّذرة ٌٍفزيك ٚػذد ايبَ اٌزذريت ِٓ خالي ٌجزٔبِظ يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان ف 36

 االٌىززٚٔي 
23516* 

يّىٓ ٌٍّشززويٓ اال طالع ػٍي ٔزيغخ اخزجبر اداء اٌّظزٛي في اٌفظً اٌزؼٍيّي ِٓ خالي  37

 ٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي 
23627* 

 *23611 جزٔبِظ االٌىززٚٔي يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان في طبٌخ اٌٍيبلخ اٌجذٔيخ اٌٍّحمخ ِٓ خالي ٌ 38

 *23765 يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان في اٌظبٚٔب اٌٍّحمخ ِٓ خالي ٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي 39

يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان في فزق اٌظجبحخ  ٚاٌغطض ٚوزح اٌّبء ٚاٌظجبحخ اٌشػبٔف ِٓ خالي  42

 ٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي 
23722* 

 *23576 زح اٌززفيٙيخ ِٓ خالي ٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي يّىٓ ٌٍّشززويٓ االشززان في اٌفٕ 41

 *23641 يّىٓ ٌٍّشززويٓ دفغ ٚرغذيذ ليّخ االشززان ِٓ خالي ٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي  46

يّىٓ ألٌٚيبء أِٛر األطفبي اٌّشززويٓ رؤيخ أٚالدُ٘ أصٕبء فززح اٌزؼٍيُ ٚاٌزذريت  ِٓ خالي  43

 اٌىبِيزاد اٌّزظٍخ ثبٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي 
23722* 

يّىٓ ألٌٚيبء أِٛر األطفبي اٌّشززويٓ ِزبثؼخ اٌّظزٛي اٌفٕي  ألٚالدُ٘  ِٚزبثؼخ اٌحضٛر  44

 ٚاٌغيبة أصٕبء فززح اٌزؼٍيُ ٚاٌزذريت  ِٓ خالي اٌجزٔبِظ االٌىززٚٔي
23495* 

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18*ليّخ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )

اٌخررذِبد اٌّمذِررخ ِحححو)"  ٌّفحاتجرْ لحٍُ ِمحح ِالر جا)  حح   ( أ9ٌوضحا جٌوححرقي )لححُ  

(، حٍث  اجقحت لٍُ ِم ًِ 2.20تجٌع دٕر ِ نوي ِمٕوٌع   ٌٍّحو)جٌىٍٍع ِع جٌر)جع  " ٌالػضبء

 (.2.500 – 2.890جا)     بٍٓ  



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    16  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 

 (12عـذٚي )

ؼبِالد االررجبط وً  ذرعخ ِغ اٌ ِحٛر" رمبريز ػٓ اٌخذِبد ٌٍؼبٍِيٓ" ِفزدادِٓ  ِفزدحُِ

 ٌٍّحٛراٌىٍيخ 

=ْ62 

 ِؼبًِ االررجبط  اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

 *23616 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي ػًّ رمبريز ػٓ أػذاد ِغّٛػبد اٌزؼٍيُ في اٌشٙز 45

ريت ٌفزق إٌغَٛ  يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي ػًّ رمبريز ػٓ أػذاد ِغّٛػبد اٌزذ 46

 ٚاٌظجبحخ ٚاٌغطض ٚوزح اٌّبء ٚطجبحخ اٌشػبٔف في اٌشٙز
23688* 

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز غيبة ٚحضٛر اٌّشززويٓ في ِغّٛػبد اٌزؼٍيُ في  47

 اٌشٙز
23483* 

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز غيبة ٚحضٛر اٌّشززويٓ في ِغّٛػبد ااٌزذريت  48

 زق إٌغَٛ في اٌشٙزٌف
23537* 

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز غيبة ٚحضٛر اٌّشززويٓ في ِغّٛػبد ااٌزذريت  49

 ٌٍفزق اٌّخزٍفخ في اٌشٙز
23564* 

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز أػذاد اٌّززدديٓ في اٌفززح اٌززفيٙيخ في ٌيَٛ ٚفي  52

 اٌشٙز
23788* 

 *23629 ِظ االداري االٌىززٚٔي حظز أػذاد اٌّززدديٓ ػٍي طبٌخ اٌٍيبلخ اٌجذٔيخ في اٌشٙزيّىٓ ٌٍجزٔب 51

 *23556 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز أػذاد اٌّززدديٓ ػٍي اٌظبٚٔبفي اٌشٙز 56

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز أػذاد اٌّزمذِيٓ ألخزجبر رحذيذ اٌّظزٛي ٚٔزيغخ  53

 خزجبر اال
23485* 

 *23485 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز أػذاد اٌّزمذِيٓ ألخزجبر إٌغَٛ ٚٔزيغخ االخزجبر  54

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18*ليّخ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )

رمررربريز ػرررٓ ِححححو)"  ٌّفحححاتجر( أْ لحححٍُ ِمححح ِالر جا)  ححح   12ٌوضحححا جٌوحححرقي )لحححُ  

(، حٍحث  اجقححت 2.20تجٌع دٕحر ِ حنوي ِمٕوٌحع   ٌٍّحو)جٌىٍٍع ِع جٌر)جع  " ٍؼبٍِيٓاٌخذِبد ٌ

 (.2.544 – 2.844لٍُ ِم ًِ جا)     بٍٓ  

 (11عـذٚي )

ؼبِالد االررجبط وً  اٌىٍيخ ِغ اٌذرعخ  ِحٛر" االطزؼالَ ػٓ االشززاوبد" ِفزدادِٓ  ِفزدحُِ

 ٌٍّحٛر

=ْ62 

 ِؼبًِ االررجبط  اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظز األشززاوبد ٌفئخ ِؼيٕخ ِٓ اٌّشززويٓ في اٌشٙزٚفي  55

 رثغ طٕخ ٚفي ٔظف طٕخ ٚفي طٕخ وبٍِخ 
23671* 

 *23616 ارص رؼٍيُ اٌظجبحخيّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظزاالشززاوبد ٌّذ 56

 *23669 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظزاالشززاوبد ٌّذارص إٌغَٛ 57

 *23564 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظزاالشززاوبد ٌٍفزق اٌزذريجيخ 58

 *23561 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظزاالشززاوبد في طبٌخ اٌٍيبلخ اٌجذٔيخ 59

 *23766 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي حظزاالشززاوبد في اٌظبٚٔب  62

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18*ليّخ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )

االطررزؼالَ ػررٓ ِحححو)"  ٌّفححاتجر( أْ لححٍُ ِمحح ِالر جا)  حح   11ٌوضححا جٌوححرقي )لححُ  

(، حٍحث  اجقححت لححٍُ 2.20وي ِمٕوٌحع  تجٌححع دٕحر ِ حن ٌٍّححو)جٌىٍٍحع ِحع جٌر)جحع  " االشرززاوبد

 (.2.506 – 2.061ِم ًِ جا)     بٍٓ  

 

 



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    13  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 

 (16عـذٚي )

ؼبِالد االررجبط وً  ِغ اٌذرعخ  ِحٛر" رمزيز رفظيٍي ػٓ االشززاوبد" ِفزدادِٓ  ِفزدحُِ

 ٌٍّحٛراٌىٍيخ 

=ْ62 

 ِؼبًِ االررجبط  اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ االشززاوبد  ٌغّيغ اٌّشززويٓ في  61

 شٙز 
23761* 

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ االشززاوبد  ٌغّيغ اٌّشززويٓ في  66

 صالس شٙٛر 
23537* 

فظً  ػٓ االشززاوبد  ٌغّيغ اٌّشززويٓ في يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِ 63

 طزخ شٙٛر 
23541* 

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ االشززاوبد  ٌغّيغ اٌّشززويٓ في  64

 ػبَ وبًِ 
23541* 

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ االشززاوبد  ٌغّيغ اٌّشززويٓ في أي  65

 يطٍت ِٕٗ ٚلذ 
23493* 

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18*ليّخ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )

رمزيز رفظريٍي ػرٓ ِحو)"  ٌّفاتجر( أْ لٍُ ِم ِالر جا)     10ٌوضا جٌورقي )لُ  

(، حٍحث  اجقححت لححٍُ 2.20تجٌححع دٕحر ِ حنوي ِمٕوٌحع   ٌٍّححو)جٌىٍٍحع ِحع جٌر)جحع  " االشرززاوبد

 (.2.561 – 2.894بٍٓ   ِم ًِ جا)    
 

 (13عـذٚي )

ؼبِالد االررجبط وً  ِحٛر" رمزيز ػٓ اٌّظزٚفبد اٌالسِخ ألحٛاع  ِفزدادِٓ  ِفزدحُِ

 ٌٍّحٛراٌىٍيخ ِغ اٌذرعخ  اٌظجبحخ"

=ْ62 

 ِؼبًِ االررجبط  اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

ٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ اٌظيبٔخ اٌذٚريخ ألعٙشح يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىزز 66

 اٌزشغيً شٙزيب 
23472* 

 *23561 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ طيبٔخ طجبوخ دٚراد اٌّيبٖ  67

ي يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ طيبٔخ طخبٔبد اٌّيبٖ  ف 68

 دٚراد اٌّيبٖ 
23488* 

 *23451 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ طيبٔخ وٙزثبء ٚأبرح اٌّىبْ  69

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ طيبٔخ وبِيزاد ِزالجخ أحٛاع  72

 اٌظجبحخ 
23542* 

 *23566 ٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ اٌّٛاد اٌّطٙزح ٌذٚراد اٌّيبٖ يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري اال 71

 *23488 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ ادٚاد إٌظبفخ  76

يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ طيبٔخ شجىبد اٌّيبٖ ٚاٌّجبدالد  73

 خ ٚطخبٔبد ِيبٖ أحٛاع اٌظجبحخاٌحزاري
23542* 

 *23566 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ طيبٔخ وٙزثبء ٚأبرح اٌّىبْ  74

 *23549 يّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ ِؼبٌغخ اٌّيبٖ اٌىّيبئيخ   75

 *23476 االٌىززٚٔي اػذاد رمزيزِفظً  ػٓ رىٍفخ فٛاريز اٌّيبٖ ٚاٌىٙزثبء ٚاٌغبسيّىٓ ٌٍجزٔبِظ االداري  76

 (44432( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )18*ليّخ "ر" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )

رمزيرررز ػرررٓ ِححححو)"  ٌّفحححاتجر( أْ لحححٍُ ِمححح ِالر جا)  ححح   14ٌوضحححا جٌوحححرقي )لحححُ  

تجٌححع دٕححر ِ ححنوي ِمٕوٌححع  ٌٍّحححو)جٌىٍٍححع ِححع جٌر)جححع  " اٌّظررزٚفبد اٌالسِررخ ألحررٛاع اٌظررجبحخ

 (.2.060 – 2.801(، حٍث  اجقحت لٍُ ِم ًِ جا)     بٍٓ  2.20 



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    14  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 

 قيد البحث   المقياسثبات 
عيين الكفدداءة اكلكترونيددة لمعدداممين بددأحواض السددباحة وكييذلك تييم حسيياب صييدق اختبييار 

الكفدداءة د فييي مسييتوي طريييق حسيياب صييدق التمييييز ميين خييالل المقارنيية الطرفييية بييين درجييات األفييرا
( فييرد "العينيية االسييتطالعية" , 02وذلييك بتطبيقيييا عمييي ) اكلكترونيددة لمعدداممين بددأحواض السددباحة

( مفحييوب والجييدول التييالي يوضييح دالليية :حيييث يمثييل كييل ميين الربيييع )األعمييي , األدنييي( عييدد )
 الفروق بين المجموعتين في االختبارات.

 نصفية الثبات باستخدام التجزئة الأواًل   
قيييام الباحيييث بإيجييياد معاميييل ثبيييات مفيييردات اختبيييار الكفييياءة األلكترونيييية لمعييياممين بيييأحواض 

إليجاد  Spearman & Brown( عبارة باستخدام معادلة سبيرمان وبراون :.السباحة وعددىا )
 معامل االرتباط بين المفردات الزوجية والمفردات الفردية.

 

 (18عذٚي )

 اٌىفبءح األٌىززٚٔيخ ٌٍؼبٍِيٓ ثأحٛاع اٌظجبحخخزجبر الصجبد اٌزغشئخ إٌظفيخ  

 = ْ62 

 اٌّزغيز
 اٌشٚعيخ اٌّفزداد اٌفزديخ اٌّفزداد

 ِؼبًِ االررجبط
 ع± ص/ ع± ص/

 *23945 113492 183322 113758 183952 االخزجبر

 23652( = 68( ٚدرعخ حزيخ )2325*ليّخ " ر " اٌغذٌٚيخ ػٕذ ِظزٛي دالٌخ )

جاخن  ) وىً ِّ  ٌري  ِفاتجر( أْ هٕ ن ج)     تجي إحص ئٍ ً بٍٓ 14قي  ٌنضا ِٓ جٌور

 دٍى ث  ر جاخن  ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    15  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 

  كرونباخ ألفاباستخدام  الثبات   ثانياً 
( مفيردة :.وقد كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمفيردات االختبيار المعرفيي والتيي عيددىا )

 (:::..2ىو )
 (19عـذٚي )

ؼبًِ ا أخزجبر اٌىفبءح األٌىززٚٔيخ ٌٍؼبٍِيٓ ثأحٛاع  ٌّفزدادٌضجبد ثبطزخذاَ أٌفب وزٚٔجبخ ُِ

 اٌظجبحخ

=ْ62 

 ِؼبًِ أٌفب َ ِؼبًِ أٌفب َ ِؼبًِ أٌفب َ ِؼبًِ أٌفب َ

1 239666* 65 239666* 49 239663* 73 239663* 

6 239663* 66 239666* 52 239664* 74 239666* 

3 239663* 67 239666* 51 239663* 75 239666* 

4 239663* 68 239663* 56 239663* 76 239663* 

5 239666* 69 239661* 53 239666* 77 239664* 

6 239663* 32 239663* 54 239666* 78 239666* 

7 239666* 31 239663* 55 239663* 79 239666* 

8 239661* 36 239663* 56 239666* 82 239663* 

9 239661* 33 239663* 57 239666* 81 239663* 

12 239666* 34 239666* 58 239663* 86 239663* 

11 239666* 35 239664* 59 239666* 83 239666* 

16 239663* 36 239666* 62 239666* 84 239666* 

13 239663* 37 239666* 61 239666* 85 239663* 

14 239666* 38 239663* 66 239663* 86 239663* 

15 239666* 39 239666* 63 239663* 87 239663* 

16 239663* 42 239663* 64 239666* 88 239663* 

17 239666* 41 239666* 65 239666* 89 239663* 

18 239663* 46 239663* 66 239666* 92 239666* 

19 239666* 43 239663* 67 239666* 91 239663* 

62 239664* 44 239666* 68 239663* 96 239666* 

61 239663* 45 239663* 69 239663* 93 239666* 

66 239663* 46 239666* 72 239663*   

63 239663* 47 239666* 71 239663*   

64 239666* 48 239663* 76 239663*   

 (966632*ليّخ )ِؼبًِ أٌفب وزٚٔجبخ( ٌالخزجبر  = )

ِحٓ  ِفحات جاخن  ) فً ح ٌع حذف  جرٌّفات( ِم ًِ أٌف  واقٔ  خ 19قٌنضا ِٓ جرقي  

جاخن ح )  ِفحاتجرجاخن  ) ، حٍث جح تر ٔنٍوحع ح ح ع ِم ِحً أٌفح  واقٔ ح خ تجي ٌوٍّحع  ِفاتجر

(  قهحً لحٍُ 2.9668 -2.9661جاخن  ) ِ  بحٍٓ   ٌّفاتجرحٍث  اجقح لٍّع ِم ًِ أٌف  واقٔ  خ 

( ، ِّحح  ٌححري دٍححً ث حح ر  ٍححه 2.9666ا  ةٌححر دححٓ ِم ِححً أٌفحح  واقٔ حح خ ٌالخن حح ) قجٌنححً و ٔححت  

 .جٌّفاتجر

 

 

 

 



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    16  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 

 

 (62عـذٚي )

ؼبًِ اٌضجبد ثبطزخذاَ أٌفب وزٚٔجبخ   " اٌزظغيً "ِحٛر  ٌّفزدادُِ

=ْ62 

 ِؼبًِ أٌفب اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َ

 *238846 اٌظجبحخ  ال يّىٓ اطزخذاَ اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ في ادارح اٌؼٍّيبد اٌخبطخ ثأحٛاع 1

 *238864 ً٘ يٛعذ ٌذيه أطُ ِظزخذَ ٚوٍّخ ِزٚر ٌزظغيً اٌذخٛي ػٍي رطجيك اداري اٌىززٚٔي  6

 *238837 ً٘ ٌذيه حظبة اٌىززٚٔي ػٍي أي رطجيك يزطٍت اطُ ِظزخذَ ٚوٍّخ ِزٚر 3

 *238864 يّىٓ اطزخذاَ ثزاِظ حبطٛثيخ في ادارح اٌؼٍّيبد اٌخبطخ ثأحٛاع اٌظجبحخ 4

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظٕيف اٌّشززويٓ ثأحٛاع اٌظجبحخ حظت ليّخ األشززان  5

 اٌخبطخ ثُٙ
238846* 

 *238868 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً فظٛي رؼٍيّيخ ػٍي حظت اٌّظزٛي اٌفٕي ٌٍّشبرويٓ 6

اٌغطض ٚاٌشػبٔف وال يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً فزق رذريت اٌظجبحٛ ٚوزح اٌّبء ٚ 7

 ػٍي حذي
238864* 

 *238851 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظىيٓ اٌّذرثيٓ ػٍي اٌفزق اٌزذريجيخ حظت اٌّظزٛي اٌفٕي 8

 *238843 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي اٌجحش ػٓ أحذ اٌّشززويٓ ثبألطُ أٚ اٌىٛد اٌخبص ثٗ 9

يبٔبد اٌّذرثيٓ ٚاٌّؼٍّيٓ ٚإٌّمذيٓ ٚاٌشٙبداد ً٘ يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً ث 12

 اٌحبطً ػٍيٙب 
238847* 

 *238834 اليّىٓ ادخبي أوضز ِٓ خّظّبئخ أطُ ٌٍّززدديٓ فمظ ٌٍجزٔبِظ 11

 *238868 يّىٓ رظغيً اٌّظزٛي اٌفٕي ٌٍّزذرة في اٌجزٔبِظ اٌحٛطجي 16

مً ثيٓ اٌّظزٛيبد اٌّخزٍفخ في ػٍّيخ يّىٓ رظغيً عّيغ االخزجبراد اٌزي يّز ثٙب اٌّزذرة ٌٍزٕ 13

 اٌزؼٍيُ
238868* 

ػٕذ اعزيبس اٌّزذرة ػذح اخزجبراد ِززبٌيخ يىْٛ طؼت اٌحظٛي ػٍي ٔزيغخ وً االخزجبراد اٌزي  14

 اعزبس٘ب
238843* 

يظؼت رظغيً غيبة ٚحضٛر اٌّزذرة ِٓ أٚي اشززاوٗ ٌٕٙبيخ فززح رؼٍيّٗ ٚاعزيبسٖ عّيغ  15

 ٌزؼٍُاخزجبراد ِظزٛيبد ا
238815* 

 *238838 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً ثيبٔبد اٌّشززويٓ ثغّيغ فئبرُٙ وً فئخ ػٍي حذي  16

 *238855 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشززن ثأحٛاع اٌظجبحخ 17

 *238851 زن ثأحٛاع اٌظجبحخيّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  أطؼبراٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشز 18

 *238846 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً االشززاوبد اٌزؼٍيّيخ ٚاٌززفيٙيخ ٚاٌزذريجيخ  ٌٍّشززويٓ  19

 *238863 ٚاٌزذريجيخ   اٌزؼٍيّيخيّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً حضٛر ٚغيبة اٌّشززويٓ في فظٌُٛٙ  62

 *238846 ىبٔيخ رؼذيً ثيبٔبد اٌّزذرثيٓ ثظٌٙٛخ رزيح اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ اِ 61

 *238832 رؼزجز ػٍّيبد اٌجحش داخً اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ ِٓ اٌؼٍّيبد اٌٙبِخ في ادارح أحٛاع اٌظجبحخ  66

يّىٓ ألي ِزذدرة  أٌٚٚي األِز ٌٍّزذرة اٌزؼزف ػٍي ِظزٛاٖ اٌفٕي ػٓ طزيك اٌجزٔبِظ  63

 اٌحٛطجي 
238837* 

 *238854 ظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً عّيغ ثٕٛد اٌظزف ثأحٛاع اٌظجبحخيّىٓ ٌجزٔبِ 64

 *238847 يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً عّيغ االيزاداد اٌّبديخ ثأحٛاع اٌظجبحخ 65

 (238892) *ليّخ )ِؼبًِ أٌفب وزٚٔجبخ( ٌّحٛر " اٌزظغيً "=

 جٌّفحات فحً ح ٌحع ححذف ( اٌزظرغيً( ِم ًِ أٌف  واقٔ  خ ٌّححو)  02قٌنضا ِٓ جرقي  

 -2.4410ِحح  بححٍٓ  ٌٍّفححاتجر قلححر  اجقحححت لٍّححع ِم ِححً أٌفحح  واقٔ حح خ ، جٌّحححو)  ِفححاتجرِححٓ 

، ِّح  ٌحري دٍحً  (2.4492( قهً لٍُ ألً ِٓ ِم ًِ أٌف  واقٔ  خ ٌٍّحو) قجٌنً و ٔت  2.4464

 ث  ر ِفاتجر جٌّحو).

 

 



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    17  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

  البحثنتائج 
يررٕض ػررً " ِررب٘ي اٌىفرربءح االٌىززٚٔيررخ  داري  ػررزع ِٕٚبلشررخ ٔزرربئظ اٌزظرربؤي االٚي   ٚاٌررذي

 أحٛاع اٌظجبحخ ثؼذ اٌزغزثخ؟"

 ػزع ٔزبئظ اطزغبثبد اٌؼيٕخ ػٍي اٌّحٛر االٚي " اٌزظغيً " ِٕٚبلشزٙب 

 ( 32عـذٚي )

 ( ٚرزريت اٌؼجبراد الطزغبثبد أفزاد ػيٕخ اٌجحش ٌؼجبراد6اٌزىزار ٚ إٌظجخ اٌّئٛيخ ٚليّخ )وب

 يً "" اٌزظغاالٚي ّحٛر اٌ

=ْ48 

 اٌؼجبراد َ
 اٌّغّٛع  ال ٔؼُ

 اٌزمذيزي

 اٌٛسْ

 إٌظجي 
 اٌززريت 6وب

 % اٌزىزار % اٌزىزار

يّىٓ اطزخذاَ اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ في  1

ادارح اٌؼٍّيبد اٌخبطخ ثأحٛاع 

 اٌظجبحخ

68 58333 62 41367 68 58333 68322 62 

ً٘ يٛعذ ٌذيه أطُ ِظزخذَ ٚوٍّخ  6

ذخٛي ػٍي رطجيك ِزٚر ٌزظغيً اٌ

 اداري اٌىززٚٔي

39 81365 9 18375 39 81365 39322 6 

ً٘ ٌذيه حظبة اٌىززٚٔي ػٍي أي  3

رطجيك يزطٍت اطُ ِظزخذَ ٚوٍّخ 

 ِزٚر

42 83333 8 16367 42 83333 42322 5 

يّىٓ اطزخذاَ ثزاِظ حبطٛثيخ في  4

ادارح اٌؼٍّيبد اٌخبطخ ثأحٛاع 

 اٌظجبحخ

44 91367 4 8333 44 91367 44322 1 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظٕيف  5

اٌّشززويٓ ثأحٛاع اٌظجبحخ حظت 

 ليّخ األشززان اٌخبطخ ثُٙ

 

38 79317 12 62383 38 79317 38322 7 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  6

فظٛي رؼٍيّيخ ػٍي حظت اٌّظزٛي 

 اٌفٕي ٌٍّشبرويٓ

37 77328 11 66396 37 77328 37322 8 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  7

فزق رذريت اٌظجبحٛ ٚوزح اٌّبء 

 ٚاٌغطض ٚاٌشػبٔف وال ػٍي حذي

37 77328 11 66396 37 77328 37322 8َ 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظىيٓ  8

اٌّذرثيٓ ػٍي اٌفزق اٌزذريجيخ حظت 

 اٌّظزٛي اٌفٕي

36 75322 16 65322 36 75322 36322 12 

ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي اٌجحش  يّىٓ 9

ػٓ أحذ اٌّشززويٓ ثبألطُ أٚ اٌىٛد 

 اٌخبص ثٗ

36 75322 16 65322 36 75322 36322 12َ 

ً٘ يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي  12

رظغيً ثيبٔبد اٌّذرثيٓ ٚاٌّؼٍّيٓ 

 ٚإٌّمذيٓ ٚاٌشٙبداد اٌحبطً ػٍيٙب

35 76396 13 67328 35 76396 35322 14 

خبي أوضز ِٓ خّظّبئخ أطُ يّىٓ اد 11

 ٌٍّززدديٓ فمظ ٌٍجزٔبِظ
35 76396 13 67328 35 76396 35322 14َ 

يّىٓ رظغيً اٌّظزٛي اٌفٕي ٌٍّزذرة  16

 في اٌجزٔبِظ اٌحٛطجي
36 75322 16 65322 36 75322 36322 12َ 

يّىٓ رظغيً عّيغ االخزجبراد اٌزي  13

يّز ثٙب اٌّزذرة ٌٍزٕمً ثيٓ اٌّظزٛيبد 

 ٍفخ في ػٍّيخ اٌزؼٍيُاٌّخز

36 75322 16 65322 36 75322 36322 12َ 

 8433( = 1( ٚدرعخ حزيخ )2325( اٌغذٌٚيخ ػٕذ ِظزٛي ِؼٕٛيخ )6*ليّخ )وب



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    18  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 (32عـذٚي )ربثغ 

 ( ٚرزريت اٌؼجبراد الطزغبثبد أفزاد ػيٕخ اٌجحش ٌؼجبراد6اٌزىزار ٚ إٌظجخ اٌّئٛيخ ٚليّخ )وب

 " اٌزظغيً "االٚي ّحٛر اٌ

ْ=48 

 اٌؼجبراد َ
 اٌّغّٛع  ال ٔؼُ

 اٌزمذيزي

 اٌٛسْ

 إٌظجي 
 اٌززريت 6وب

 % اٌزىزار % اٌزىزار

ػٕذ اعزيبس اٌّزذرة ػذح اخزجبراد  14

اٌحظٛي ػٍي ٔزيغخ  طًِٙززبٌيخ يىْٛ 

 وً االخزجبراد اٌزي اعزبس٘ب

35 76396 13 67328 35 76396 35322 14َ 

زذرة ِٓ رظغيً غيبة ٚحضٛر اٌّ ظًٙي 15

أٚي اشززاوٗ ٌٕٙبيخ فززح رؼٍيّٗ ٚاعزيبسٖ 

 عّيغ اخزجبراد ِظزٛيبد اٌزؼٍُ

43 89358 5 12346 43 89358 43322 6 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  16

ثيبٔبد اٌّشززويٓ ثغّيغ فئبرُٙ وً فئخ 

 ػٍي حذي 

31 64358 17 35346 31 64358 31322 18 

ىززٚٔي رظغيً يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌ 17

اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشززن ثأحٛاع 

 اٌظجبحخ

68 58333 62 41367 68 58333 68322 62َ 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً   18

أطؼبراٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشززن 

 ثأحٛاع اٌظجبحخ

67 56365 61 43375 67 56365 67322 65 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  19

اٌزؼٍيّيخ ٚاٌززفيٙيخ  االشززاوبد

 ٚاٌزذريجيخ  ٌٍّشززويٓ 

35 76396 13 67328 35 76396 35322 14َ 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  62

حضٛر ٚغيبة اٌّشززويٓ في فظٌُٛٙ 

 اٌزؼٍيّيخ ٚاٌزذريجيخ  

68 58333 62 41367 68 58333 68322 62َ 

رزيح اٌجزاِظ اٌحبطٛثيخ اِىبٔيخ رؼذيً  61

 بد اٌّزذرثيٓ ثظٌٙٛخ ثيبٔ
68 58333 62 41367 68 58333 68322 62َ 

رؼزجز ػٍّيبد اٌجحش داخً اٌجزاِظ  66

اٌحبطٛثيخ ِٓ اٌؼٍّيبد اٌٙبِخ في ادارح 

 أحٛاع اٌظجبحخ 

32 66352 18 37352 32 66352 32322 19 

يّىٓ ألي ِزذدرة  أٌٚٚي األِز ٌٍّزذرة  63

اٌزؼزف ػٍي ِظزٛاٖ اٌفٕي ػٓ طزيك 

 اٌجزٔبِظ اٌحٛطجي 

46 87352 6 16352 46 87352 46322 3 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  64

 عّيغ ثٕٛد اٌظزف ثأحٛاع اٌظجبحخ
68 58333 62 41367 68 58333 68322 62َ 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  65

  عّيغ االيزاداد اٌّبديخ ثأحٛاع اٌظجبحخ
41 85346 7 14358 41 85346 41322 4 

 8433( = 1( ٚدرعخ حزيخ )2325( اٌغذٌٚيخ ػٕذ ِظزٛي ِؼٕٛيخ )6*ليّخ )وب

( جٌّح وبع اسنو ب ر أفاجت جٌمٍٕع ٌم  )جر جٌّحو) 0( أْ لٍّع  و 42ٌنضا ِٓ جرقي  

ِّ  ٌري دًٍ قجوت فاقق ( 2.20" جٍّمه  تجٌع إحص ئٍ ً دٕر ِ نوي ِمٕوٌع  اٌزظغيً  جألقي "

 .  ٌص ٌا جٌمٍ ت جٌ مريتجٌع جحص ئٍ

( 8فً جٌّا  ع جألقًٌ جٌم  )  )لُ   )اٌزظغيً(قو ْ جٌنا ٍب ٌٍّحو) جألقي ِٓ جٌم  )جر

قجٌّا  ع  يّىٓ اطزخذاَ ثزاِظ حبطٛثيخ في ادارح اٌؼٍّيبد اٌخبطخ ثأحٛاع اٌظجبحخقجٌنً  ٕص دًٍ 

ّزذرة ِٓ أٚي اشززاوٗ ٌٕٙبيخ رظغيً غيبة ٚحضٛر اٌ ظًٙي ( قجٌنً  ٕص د10ًجٌث ٍٔع جٌم  )  )لُ  

( قجٌنً  ٕص 04قجٌّا  ع جٌث ٌثع جٌم  )  )لُ   فززح رؼٍيّٗ ٚاعزيبسٖ عّيغ اخزجبراد ِظزٛيبد اٌزؼٍُ

وّ   يّىٓ ألي ِزذدرة  أٌٚٚي األِز ٌٍّزذرة اٌزؼزف ػٍي ِظزٛاٖ اٌفٕي ػٓ طزيك اٌجزٔبِظ اٌحٛطجيدًٍ 



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    19  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

يّىٓ ٌجزٔبِظ اداري اٌىززٚٔي رظغيً  قجٌنً  ٕص دًٍ ( فً جٌنا ٍب جألخٍا 14ج ئت جٌم  )  )لُ  

( بأْ جاتج)  0226قٌشٍا ش ئع سمر ِ  )ن   أطؼبراٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّشززن ثأحٛاع اٌظجبحخ

جألٌىناقٍٔع ٌّىٓ أْ  شًّ جٍّع ِو ار جٌمًّ قجوجٔ ه جٌّخنٍفع فً وً ِٕشأ  قِٕه  جٌنط ٍم ر 

 (08:10جاتج)ٌع قجٌّ ٌٍع  

شخ ٔزبئظ اٌزظبؤي اٌضبٔي ٚاٌرذي يرٕض ػٍري " ٘رً رٛعرذ فرزٚق داٌرخ احظربئيب ثريٓ ػزع ِٕٚبل

 اٌميبطيٓ اٌمجٍي ٚاٌجؼذي ٚٔظجخ اٌزحظٓ في اٌىفبءح األٌىززٚٔيخ ألداري أحٛاع اٌظجبحخ؟"

 (41عذٚي )

اٌىفبءح ا ٌىززٚٔيخ دالٌخ اٌفزٚق ثيٓ ِزٛططي اٌميبطييٓ اٌمجٍي ٚاٌجؼذي ٚٔظت اٌزحظٓ في 

 ٛاع اٌظجبحخ  داري اح

=ْ48 

 اٌّزغيزاد
 ثيٓ  اٌفزق اٌميبص اٌجؼذي اٌميبص اٌمجٍي

 اٌّزٛططيٓ

 ليّخ 

 "د"

 ٔظجخ 

 ع± ص⁄ ع± ص⁄ اٌزحظٓ

 1363585 133326 123522 13684 183188 53141 73688 اٌزظغيً

 3913837 183619 43222 23566 53261 13376 13261 اػذاد رمزيز ٌزظغيً اٌّشززويٓ

 863895 93729 33938 23869 83688 63654 43752 اٌّمذِخ ٌالػضبء اٌخذِبد

 973742 123248 33624 23743 73696 63344 33688 رمبريز ػٓ اٌخذِبد ٌٍؼبٍِيٓ

 5363364 193938 33688 23489 43375 13172 23688 االطزؼالَ ػٓ االشززاوبد

 5263897 663717 33263 23476 33667 23796 23624 رمزيز رفظيٍي ػٓ االشززاوبد

 893952 123621 33769 23733 73875 63397 43146 رمزيز ػٓ اٌّظزٚفبد اٌالسِخ ألحٛاع اٌظجبحخ

 1613677 163652 33563 23715 63522 13861 63938 رمزيز ػٓ االيزاداد

 1583333 113776 33563 23627 53813 13984 63652 رمزيز ػٓ ثيبٔبد ٚطيزاٌذاريخ ٌٍّذرثيٓ ٚاٌّؼٍّيٓ

 1463761 143689 393646 63666 673417 173974 673771 اٌّغّٛع

 (63222( = )2325( ِظزٛي دالٌخ )47* ليّخ "د" اٌغذٌٚيخ ػٕذ درعخ حزيخ )
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اٌىفبءح ا ٌىززٚٔيخ  داري دالٌخ اٌفزٚق ثيٓ ِزٛططي اٌميبطييٓ اٌمجٍي ٚاٌجؼذي في  (1) شىً

 احٛاع اٌظجبحخ



 

 
    خاٌززثيخ اٌجذٔيخ ٚػٍَٛ اٌزيبض ِغٍخ -  ٌٍجٕيٓ اٌزيبضيخ اٌززثيخ وٍيخ  - ثٕٙب عبِؼخ      

 (    62  (   (  ضبٔياٌَ(   ) اٌغشء  6262(  ٌؼبَ ) ديظّجز( شٙز )    66رلُ اٌّغٍذ )         
 

 

( قجوت فاقق تجٌع إحص ئٍ  بٍٓ ِنوسطً جٌمٍ سٍٍٓ جٌم ًٍ قجٌ محري 81ٌنضا ِٓ جرقي  

ٌص ٌا جٌمٍ ت جٌ مري قلر  اجقحت لٍّحع "ر" ِح  جٌىف ت  جإلٌىناقٍٔع إلتج)ي جحوجض جٌ   حع فً 

 ( .00.515 – 9.529بٍٓ  

( ٔ  ع جٌنح ٓ ٌىً ِحو) ، قوح ْ أدٍحً فحاق فحً ٔ ح ع  ح حٓ 81وّ  ٌنضا ِٓ جرقي  

جاسنمالَ %( ٌّحو)  046.468ٌٍمٍ سٍٍٓ جٌم ًٍ قجٌ مري فً جٌّنغٍاجر جٌ رٍٔع   بٍٓ جٌّنوسط ر

 ( .دٓ جاشناجو ر

قٌمححةق جٌ  حححث قجححوت جٌفححاقق بححٍٓ جٌمٍ سححٍٓ جٌم ٍححً قجٌ مححري فححً جٍّححع ِححح ق) جخن حح ) جٌىفحح ت  

تجخحً جألٌىناقٍٔع اتج)ي أحوجض جٌ   حع قٔ ب جٌنح ٓ جٌم ٌٍع جًٌ  ط ٍحك جأر)قٌحر جٌّ حنخرَ 

جٌ أحح ِا جألٌىناقٔححً جٌححذي )جدححً فٍححه و  ححٍع جٌّمٍوِحح ر قجأوحح بجر بححرا ِححٓ جٌّن بمححع قجتج)  

جٌٍّف ر برا ِٓ حفظه  قجونش ف جٌّشىالر ِ  م  برا ِٓ جٔنظ ) حٍهح  احمح  قهحذج ِح  أشح ) جٌٍحه 

 (.61:9(  0229ِحّر ِ ٍُ ح ٓ ، قِحّر د  ت ِحّر  

( فححً أْ جٌ أحح ِا جألٌىناقٔححً ٌنٍّححة بفو)ٌححع 0211ٌمحح)  قٌنفححك كٌححه ِححع ت)جسححع أحّححر ِحّححر ج

 ( .04:0جٌحصوي دًٍ جٌّمٍوِ ر  

( فححً أْ جٌ أحح ِا جألٌىناقٔححً ٌوٌححر جٌححودً 0212قٌنفححك أٌضحح  ِححع ت)جسححع  ِحح ي دٍححً جٌى ٍ ححً  

 ( .00:0جٌى فً دٓ أهٍّع جاتج)  جألٌىناقٍٔع  

( جٌنحً  شحٍا جٌحً أْ جٌّحرٌآٌ ٌحاقْ 0229وّ   نفك جٌٕن ئوأٌض  ِع ت)جسع دة  ِحّر جٌغ ِحري  

 ( .50:6أْ  ط ٍك جألتج)  جألٌىناقٍٔع ٌ هُ فً  ووٌر جٌم ًِ جاتج)ي بر)جع د ٌٍع جرج  

( حٍححث أشحح ) جٌححً جِى ٍٔححع جسححنخرجَ 0220قج فمححت أٌضحح  ِححع ت)جسححع ٌ سححا خٍٍححً ح ححٍٓ ٔصححٍا  

 (.114:11جٌّمٍوِ ر ٌن وٌك جٌالد ٍٓ اجنذجع جٌمّالر جألجٕ ٍع  

( أْ جٌ ححاجِا 0216( ق شحح تي هٍ حح ًِ ق خححاقْ  0221قهححذج ِحح  أشحح ) جٌٍححه شححاقت) ق خححاقْ  

جٌح سوبٍع جألٌىناقٍٔع  ح ٓ فً تلع قسحادع جٌمٍٍّح ر جاتج)ٌحع جٌّن محع فحً جٌّٕظّح ر جٌاٌ ضحٍع 

 ( . 40:14(  16:10ق طوٌا جتج)  جاتجت بصفع د ِع  

ٔظّححع جألٌىناقٍٔححع جٌنححً و ٔححت ٌهحح  جٌححرق) ( أْ أٔححوجا جأل0225قٌشححٍا  حح )ق د ححر جٌححا ف دحح ِا 

 جألو ا فً جٌ أ ِا جٌّمناح  نٍخص فٍّ  ًٌٍ :

 أٔظّع جٌّن بمع جٌفو)ٌع .

 أٔظّع جٌشاجت جألٌىناقًٔ .

 أٔظّع جٌخرِع جٌّنى ٍِع .

 أٔظّع جٌنم ًِ ِع جٌ ٍ ٔ ر و ٍا  جٌحوُ .

 أٔظّع  طوٌا جٌمٍٍّع جألٔن جٍع .

   ر جٌنّوًٌ .أٔظّع  طوٌا جٌماللع ِع ِؤس

 أٔظّع  طوٌا دٍٍّ ر جٌن وٌك ق شًّ جٌنو )  جألٌىناقٍٔع .

قِححٓ خححالي ِ سحح ك ٌححاي جٌ  حححث أْ ِاحٍححع جٌنحححوي ِححٓ جاتج)  جٌنمٍٍرٌححع جٌححً جَتج)  جألٌىناقٍٔححع 

بأحوجض جٌ ح  حع أِحا ضحاق)ي قحنّحً ٌّوجو حع ِنطٍ ح ر هحذج جٌمصحا جٌّمٍوِح  ً جٌحذي ٔمٍشحه 

ف ئمع قجٌرلع غً  رجقي ق   تي جٌّمٍوِ ر ، قوذٌه جٌّٕ ف ع جٌشاسحع ٌوحذع قجٌذي ٌن ُ ب ٌ ادع جٌ

جٌمّالت قج)ض ئهُ ِٓ خالي  ووٌر جٌّٕحنا جٌخح ب بحأحوجض جٌ ح  حع ٌحردُ ٔ حب )بحٍحع ِمٕوٌحع 

  قِ جتٌع أدًٍ .

 :االستنتاجات
 فً ضوت قجلع جٌٕن ئا قجٌ ٍ ٔ ر جٌنً  وصً جٌٍه جٌ  حث،  ُ جٌنوصً جًٌ:

جٌح سب جًٌَ جٌّمناح أتي جًٌ  ح ٓ د َ فً جٌىف ت  جألٌىناقٍٔع ٌٍمٍٕع أْ بأ ِا 

 لٍر جٌ حث .
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 :التوصيات
ضاق)   ط ٍك بأ ِا جٌح سب جًٌَ دًٍ جٍّع أحوجض جٌ   حع ب ألٔرٌع  -

 قجٌّؤس  ر جٌاٌ ضٍع ٌنطوٌا جٌمًّ جاتج)ي .

   حع ب ألٔرٌع ضاق)   ط ٍك بأ ِا جألٔر)قٌر جٌّافك ٌألشناجن فً أحوجض جٌ -

 قجٌّؤس  ر جٌاٌ ضٍع .

ضاق)   وفٍا أجهة  جٌح سب جًٌَ ق ط ٍم  ه  فً جألٔرٌع جٌاٌ ضٍع ٌألسنف ت  ِٕه   -

 فً جاتج)  جألٌىناقٍٔع ب ألٔرٌع قجٌّؤس  ر جٌاٌ ضٍع فً جٍّع جألٌم ع جٌاٌ ضٍع.

ه  قخ )جٍع ضاق)   وفٍا بٍٕع  حنٍع ِٓ ش ى ر تجخٍٍع ٌٍاب) بٍٓ جاتج)جر قبمض -

 ٌٍاب) بٍٓ جاتج)جر قجألدض ت قجٌّؤس  ر جَخاي.

 أهًٍ جٌىوجت) جٌ شاٌع جٌم ٍِع فً ِو ي جاتج)  ب ألٔرٌع قجٌّؤس  ر جٌاٌ ضٍع   -

 ب ٌنر)ٌب دًٍ جٌنمٍٕ ر قجٌ اِوٍ ر جٌحرٌثع.

جٌنوسع فً جسنخرجَ جٌ اِوٍ ر جٌخ صع ب اتج)  جألٌىناقٍٔع ٌنشًّ جٍّع جاتج)جر  -

ألٔرٌع جٌاٌ ضٍع . ب   
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