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 عجبق يف املعشيف انتحصيم يغتىي عهي املتشعت األعهىة تأثري" 
 "االثتذائية املشحهة تالييز نذيثع انتتب

 أ.د/ساَيب حمًذ حغٍ ععيذ اهلىا سي*                                  
 و.د/امحذ شبكش عجذ انعضيض انغىل**                                 

 انجبحثة / أييًه أوعبيي فتحي لبيذ ***                                

 -:انجحث ويشكهة يمذية
 إلهي معهها، السدهتس  وتفاعله  ، فيها يعيش التي بالبيئة اإلندان احتكاكيودي 

 تغيه  الهتعل  ههيا ،ويرهاح  بهالتعل  يدهسي والهيي الخبه ات مه  العديهد علهي حرهول 
 .الستعل  سلوك في تحويل أو تغي ا يحدث ل  ما تعل  يوجد ال إذ سلوك ، في ندبي

( أن الههتعل  تغييهه  أو تعههديل فههي سههلوك م2009وتههيك  فاةسههة عههو   هها    
الكهها   الحههي أدي إلههي بيامهه   شههوط مهه  الشذههاك ، علههي أن ال يأههون هههيا التغييهه  أو 

 (  11:6 التعديل نتيجة للشزج أو الحاالت السؤقتة كالتع  والتخدي  وما شاب  ذلك .

إلههي الههتعل  بسفهومهه  العههام ب نهه   (م2014   االشههو ويذههي  عههاد  عههن الههدي  
عبارة ع  حدوث تعديالت أو تغي ات في األنسهاك الدهلوكية أو الفك يهة والتهي ال يسأه  
أن ال تعههني إلههي الخبهه ة أو الشسههو والشزههج مهه  ناحيههة أ هه ي فههان الههتعل  لههي  مدههت ال  

جديهدة نسهاذج  ا يجعهالن مه  السسأه  تعله والشسهو حيهأ أنهسه الشزهجكلية عه   برورة
 (  21:3  .عس ية مت دمةفي مدتويات 

يذهأل  األبعهاد( أن التهدري  اهاه ة متعهددة م2006وت ي فاةسة عو   ها    
التعلي  أحدها ، أي أن التعلي  جنء مه  التهدري  ، كسها أن الههدم السه اد تحمي ه  مه  

 الهههدم أن  إالعسليهة التههدري  ههو نفدهه  الهههدم السه اد تحمي هه  مهه  عسليهة التعلههي  ، 
                                                           

* أعتبر طشق تذسيظ أنعبة انمىي ووكيم كهية انرتثية انشيبضية نشئىٌ خذية اجملتًع وتًُية انجيئة 
 جبيعة ثُي عىيف.-انغبثك وانمبئى ثأعًبل سئيظ لغى أنعبة انمىي 

 يذسط ثمغى املُبهج وطشق تذسيظ انرتثية انشيبضية ثكهية انرتثية انشيبضية جبيعة ثُي عىيف. **

 ثبحثة ثمغى املُبهج وطشق تذسيظ انرتثية انشيبضية ثكهية انرتثية انشيبضية جبيعة ثُي عىيف. ***
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مهه  عسليههة التههدري  يأههون أ وهه  شههسوال واقههل تحديههدا ، كسهها أن ةهه   التههدري  هههي  
الرفات التي تسين نوط التفاعهل ال ها    هي  السعله  والستعلسهي  ، وتحهدد مهدي الكفهاءة 
التدريدهية للسعله  عشههد تفاعله  فهي نههب  وتشعهي  الستعلسهي  دا ههل الره  الدراسههي أو 

أو مجسوعههات كبيهه ة أو الرهه  الدراسههي كأههل ، سههاحة اللعهه  فههي مجسوعههات  شا يههة 
     (9:5باإلنافة إلي النم  السحدد لتعلي  السادة التعليسية أو الشذاك السحدد . 

م( أن عسليههة التههدري  عبههارة عهه  2010  عبههدهويهه ي عرههام الههدي  متههولي 
السشعسهههة التهههي ي هههوم  هههها السعلههه   هههدءا  واألفعههها والت تيبهههات  اإلجههه اءاتسلدهههلة مههه  

فيها التالميي نع يا وعسليها حتهى  ي الفعلي للتدري  ويداه حتى  داية التشفيلتخطي  با
تتسوههل فههي  األساسههيةيسأهه  أن يتح ههم لههه  التعلههي  ، ويعشههي ذلههك أن مهسههة التههدري  

استخدام الط   واألسالي  التهي تدهاعد التالميهي علهي الهتعل  و تاحهة الف  هة للتالميهي 
 (  133:4ع  ة يم األنذطة السختلفة .  ي يدتستعوا با تداب الخب ات 

هشههاك قرههور فههي  أن  الحعههوا تههدري  سهبا  التتههاب     بيههام البههاحوي مه   ههال و 
والسعلومههات الس تبطههة  شذههاك مدههاب ات  تامههتالك الطههالب مجسوعههة السعههارم والخبهه ا
ويهت  ذلهك مه   هال  الط ي هة الت ليديهة حيهأ  السيدان والسزسار و ا ة سبا  التتاب 

لههي الذهه ح الفعههي للسهههارة وت ههدي  نسههوذج للسهههارة مهه   ههال  السعلسههة أو احههد يعتسههد ع
وف ها لهيلك  ه  ترهحيخ األ طهاء لعهدد محهدود مه  الطهالب  ءباألداالتلسييات    ي وموا 

الفههه و  الف ديهههة  هههي   عهههدم م اعهههاة دون االهتسهههام  هههدافعيته  وجهههيب انتبهههاهه  كهههيلك
سلبية الطالبهات كونهها متل هي ف ه  كسها  أيزاو تشفيي العسلية التعليسية  إ شاءالستعلسات 

مهه   ههال  حههبه  لههت س  دور  الشنعههة المياديههة وذلههك إلههيالطالبههات لههديه  ميههو   إن
 .السعلسة

 اإلببها ملل التلسييات وقلة الدافعيهة والحسهاس لهديه  عشهد  إلييودي  األم وهيا 
سليهة التعليسيهة علي مسارسة الجان  العسلي لسهارة التتاب  كل ههيا ينيهد مه  عه ء الع

األ طههاء لههديه  كههل الطالبههات وترههحيخ  أداءعلههي السعلسههة حيههأ انهه  مطالبهه  بستابعههة 
لستابعههة عسليههة الههتعل  كسهها تعطههي نتهها ج بعههدم وجههود ف  ههة كا يههة   وجههيب انتبههاهه
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يتفم مه  االتجاههات السعا ه ة فهي مجها  ةه   التهدري   للسذاركة االيجا ية وذلك ال 
الميهام  دراسهة  إلهيالهيي دفه  الباحوهة  األمه ة التعليسيهة ههيا م  اجل االرت هاء بالعسليه

مسها دط  إن تعلهي مه  شه ن العسليهة التعليسيهةالهتعل  التهي مه  السسأه   أسهالي بعه  
الباحوة إلي اسهتخدام أسهلوب يحفهن الطهالب علهي امهتال ه  لتلهك الخبه ات والسعلومهات 

 قيد البحأ وهيا يتوف  في األسلوب الستذع  
 فيشت هل األسهالي  مجسوعهة نهس  مه  ف يهدة بسأانه  يحعى لستذع ا فاألسلوب

 باتخهاذ  ي هوم الهدرس مونهوط نهس  الخيهارات مه  عهدد وأداء ا تذهام فهي الهتعل 
 ابعهد بسها والبحهأ التذهع  علهي وقدراته  قا ليه  نس     السطلوبة والواجبات ال  ارات

 (265:8  .لديه  السع وفة األشياء م 

ي للعديد م  البحهوث والدراسهات الدهاب ة التهي تشاوله   ال  السدخ الس جع وم 
 (1م( 2014التدري  في مجها  الت بيهة ال يانهية موهل دراسهة ال هناز   وأسالي ة   

وجهدت انه  له  ( 10  م(2018  ونور فارس أحسهد (11  (م2017  دمحم باس هسام و 
تعله  سهبا  يتط   احد م  الباحوي  إلي دراسة ت  ي  استخدام األسلوب الستذع  في 

التتاب  لتالميي الس حلة اال تدا ية مسا يزفي  هف  الحدا هة علهي البحهأ الحهالي وذلهك 
 هدم تفعيل عسلية الهتعل  واالرت هاء بسدهتوي األداء فهي سهبا  التتهاب  بالهدرس وذلهك 

 في حدود عل  الباحوة .
 -:انجحث هذف

 :-يإل البحأ يهدم
 فهي السع فهي التحرهيل ي مدهتو  علهي الستذهع  األسهلوب ت  ي  علي التع م -

 .اال تدا ية الس حلة تالميي لدي التتاب  سبا 
  :انجحث فشوض

 مدهتوي  فهي والبعهدي ال بلهي بياسهي   هي  إحرها ية دالله  ذات فه و   توجهد -
               .أالبح قيد التج يبية للسجسوعة التتاب  سبا  تعل  في السع في التحريل
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 سهبا  تعله  فهي السع فهي التحرهيل ي مدتو  في إحرا ية دالل  ذات ف و   توجد - 
 .البحأ قيد الزابطة للسجسوعة البعدي والمياس ال بلي المياس  ي  التتاب 

 : يف انجحث املغتخذية املصطهحبت
 :أعهىة انتذسيظ

 ( 71:9.  مجسوعة األنساك التدريدية الخا ة بالسعل  والسفزلة لدي    
 :املتشعت األعهىة
 الخيارات م  عدد أداء فيالستعل   يشت ل الحديوة التدريدية األسالي  احدي هو
 أو وأدا هها الواجبهات تطبيهم السهتعل  وايفهةبحيهأ تكهون  الهدرس مونهوط نهس 

 قا ليته  نهس  السطلوبهة الواجبهات حهو  ال ه ارات باتخهاذ وي هوم معهي  ههدم ا تذهام
 (303:8 . لدي  السع وفة األشياء م  ابعد بسا والبحأ التذع  علي وقدرات 

 : انجحث اءاتإجش
 : انجحث يُهج

 ترسي  مجسوعتي  أحداهسا نابطة  التج يبي السشهجحوي  البا استخدم
 تج يبية بإتباط المياسات ال بلية البعدية . واأل  ى 

 : انجحث يُةعو جمتًع
  الدراسي للعام اال تدا ي الخام  الر  ةالب م  البحأ مجتس  ا تيار ت 
 نا   م كن ال يا  ق ية عباس احسد  جسا الذهيد بسدرس  ، م2020/ 2019

 . ةالب ( 100  وعدده  سويف  شي محافع 

 الخام  الر  ةالب م  العسدية بالط ي ة البحأ عيشة با تيار ي الباحو قام
بإيجاد اعتدالية توزي   الباحوي  وقد قام, ،م2020/ 2019الدراسي للعام اال تدا ي

 ت   درات الع لية ومعدالت الشسو حيأفي ال العيشة والتكافؤ  ي  مجسوعتي  البحأ
  ةالب (20  الزابطة للسجسوعة ةالبة  (20)متداويتي  مجسوعتي  إلى العيشة ت دي 

ةالبات  (8وقد ت  استبعاد   االستطالعية للعيشة ةالبات (10 و التج يبية للسجسوعة
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 ةاألساسي العيشة  ارج وم  البحأ مجتس   ال  م  العاب ال وي مسارسات لشذاك  
   أ:البح  عيشة توزي  يونخ التالي والجدو 

 (1)جدو 

 تو يف عيشة البحأ
 

 

 -:انعيُة اختيبس ششوط
 اتالسدتجد الباتالط م  تكون  أن ه1

 األسوياء الباتم  الط وايأون أن ه2

 دراسيا اتالسشتعس م  يأونوا أن ه3

 : انجحث ليذ يتغريات يف انجيبَبت تىصيع اعتذانية
 التج يبية السجسوعتي  أف اد توزي  اعتدالية مدي م  بالت  د ي الباحو قام
 علي باالعتساد واليكاء السع في التحريل في  يشهسا التكافؤ أيجاد كوكيل ، والزابطة
 . الخ زكي ألحسد اليكاء ا تبار

 

 : انجحث عيُة جتبَظ
 السع في التحريل في البحأ عيشة أف اد  ي  التجان  بإج اء ي الباحو قام
 .واليكاء

 
 
 

 الٌسبت الوئىيت العذد )هجتوع البحج( الفئت

 %00 02 طلبت الوجوىعت التجزيبيت 

 %00 02 طلبت الوجوىعت الضببطت

 %00 02 طلبت الوجوىعت االستطالعيت

 %4 3 طبلببث هستبعذوى

 %05 02 هجتوع البحج الٌهبئي
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 (2) جدو  

 السع في للتحريل لتواءاال  ومعامل السعياري  واالنح ام والوسي  الحدا ي الستوس 
 (50 ن=البحأ قيد

 

 والعس  الجدسية الستغي ات في االلتواء معامالت بي  أن (2) جدو  م  يتزخ
 مسا 3- ) ،(+3   ي  ما انحر ت قد السع في والتحريل البدنية وال درات ليكاءوا

 جسي  في  أل العيشة تجان  علي ويؤكد االعتدالي السشحشي تح  البيانات وق  يعشي
 .البحأ متغي ات

 (3) جدو 
 الجدسية الستغي ات بع  في والزابطة التج يبية السجسوعتي   ي  الف و   داللة

 (40 ن=  البحأ قيد السع في والتحريل البدنية وال درات ءواليكا والعس 
 الوتغيزاث

ص
يب

لم
 ا
ذٍ

ح
و

 

الفزق بيي  02الوجوىعت الضببطت  ى= 02الوجوىعت التجزيبيت ى=

 الوتىسطيي

 ليوت "ث"

 الوتىسظ

زا
ح

الً
ا

ف 

بر
عي

لو
ا

ي
 

 الوتىسظ

زا
ح

الً
ا

ف 

بر
عي

لو
ا

ي
 

 

 0.02 2.20- 2.25 00.1 2.20 00.02 سن الطىل

 2.21 2.20- 0.22 02.4 0.55 02.2 كجن ىسىال

 2.43 2.00- 0.14 00.32 0.51 00.00 سٌَ العوز 

 2.03 2.00- 0.03 02.00 0.23 02.22 درجت الذكبء

 2.10 2.54- 4.55 004.02 4.00 004.00 سن لذرة للزجليي

 2.22 2.20- 2.02 1.04 2.50 1.04 ث سزعَ

 0.00 2.10- 0.12 04.35 0.11 04.00 ث رشبلت

 2.20 2.00- 0.00 3.20 0.34 3.52 درجت التحصيل الوعزفي

 2.201 = (0.05) معشوية مدتوي  عشد الجدولية  "ت" بيسة

وحذٍ  الوتغيزاث

 الميبص

االًحزاف  الىسيظ  الوتىسظ

 الوعيبري 

هعبهل 

 االلتىاء

الوتغيزاث 

 الجسويت 

والعوز 

 والذكبء

 2.20- 2.20 00.21 00.21 سن الطىل

 2.20 0.00 02.10 02.10 كجن الىسى

 2.00- 0.52 02.22 00.02 سٌَ العوز 

 2.03 0.02 02.22 02.22 درجت الذكبء

 2.02 4.02 004.32 002.22 سن لذرة للزجليي لذراث بذًيت

 2.53 2.02 1.00 1.02 ث سزعَ

 2.04 0.32 03.10 04.22 ث رشبلت

 2.10 0.00 3.22 3.22 درجت التحصيل الوعزفي
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 "ت" بيسة م  أقل السحدوبة "ت" بي  جسي  أن (3) جدو  م  يتزخ       
 السجسوعتي   ي  إحرا ية داللة ذات ف و   وجود عدم إلي يد  مسا الجدولية،
 ال درات ، اليكاء ، النمشي العس  ، الجدسية الستغي ات بع  في والزابطة التج يبية
 .السجسوعتي  تكافؤ إلي يذي  مسا السع في والتحريل البدنية

  انجيبَبت مجع وعبئم
 العس  – الوزن  – الطو    يانات تدجيل استسارة) 

  أحسد زكي  الخ (استسارة ا تبار اليكاء  
 عداد الباحوي ( أ استسارة اال تبار السع في 
 اليكاء  الع لية ال درات ا تبار) 

 ت  وقد ،(2) ملحم (م (1983)  الخ زكي أحسد له السرور اليكاء ا تبار       
 اللغة إجادة علي يعتسد وال اللفعية غي  اال تبارات م  ألن  اال تبار هيا استخدام
 مشاس  ان   سا ،واحد وق  في الطالب م   بي  عدد علي تطبي   يسأ  وان  الع بية
 .اليكاء ومدتوي  الع لية ال درات بياس حيأ م  البحأ لعيشة

  :املعشيف انتحصيم
 شهسل الباحوهة إعهداد مه  السع فهي للتحرهيل ا تبهار  ترهسي  وي البهاح قهام   

 ).قانوني – مهاري  محوري 

 -:املعشيف انتحصيم اختجبس أوالا 
 : األسئلت ًىع تحذيذ

 .  خ أو طا نس  في لةاألسئ برياغة وي الباح قام
 : االختجبس يفشدات حتهيم
 اال تبهار مشاسهبة مهدي علهي للتعه م اسهتطالعية دراسهة بهإج اء ي البهاحو قهام      
 استطالعية عذوا ية عيشة علي تطبي   ة يم ع  وذلك البحأ مجتس  علي للتطبيم
 مها إلهي وتههدم األ هلية العيشهة  هارج ومه  البحأ مجتس  م  ةالبات (10) قوامها
 : يلي
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 .البحأ لعيشة األسئلة  ياغة مشاسبت  مدي علي التع م - 

 .اال تبار لتعليسات العيشة أف اد فه  مدي علي التع م  -

 .اال تبار ألسئلة والتسيين والرعوبة الدهولة معامل حداب  -

 
 
 
 
 السعادلهة باسهتخدام البحهأ قيهد السع فهي التحرهيل ال تبار الدهولة معامل حداب ت 

 : التالية
 عدد اإلجابات الرحيحة للدؤا                            

 معامل الدهولة =
 عدد اإلجابات الرحيحة +عدد اإلجابات الخاةئة                          

 : الصعىبت هعبهل
 فإن مباش ة عأدية عالقة والرعوبة الدهولة  ي  العالقة الن نع ا        

 : أن حيأ  حيخ واحد (1) مجسوعهسا

  الرعوبة معامل -1 = الدهولة معامل

 الدهولة معامل -1 = الرعوبة معامل

 : التوييش هعبهل
 : التالية السعادلة الباحأ استخدم اال تبار تسيين لحداب     

  الرعوبة معامل × الدهولة معامل = التسيين معامل

 سهئلةأل والتسييهن والرهعوبة الدهولة معامالت (3) جدو  يونخ سبم ما عليوبشاء 
 . البحأ قيد السع في التحريل ا تبار

 (4) جدو 

 (10 ن=  السع في التحريل ا تبار ألسئلة والتسيين والرعوبة الدهولة معامل
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هعبهل  م 

 السهىل

هعبهل 

 الصعىبت

هعبهل 

 التوييش 

هعبهل  م

 السهىل

هعبهل 

 الصعىبت

هعبهل 

 التوييش 

هعبهل  م

 السهىلت

هعبهل 

 الصعىبت

هعبهل 

 التوييش 

0 2.52 2.22 2.00 1 2.00 2.00 2.00 00 2.52 2.22 2.00 

0 2.02 2.02 2.00 2 2.00 2.00 2.00 00 2.50 2.10 2.05 

5 2.52 2.22 2.00 3 2.00 2.00 2.00 05 2.00 2.00 2.00 

0 2.50 2.10 2.05 4 2.00 2.00 2.00 00 2.02 2.02 2.00 

0 2.02 2.12 2.00 02 2.00 2.00 2.00 00 2.50 2.10 2.05 

 : يلي ما (4) جدو  م  يتزخ

 الس حلهة لتالميهي السع فهي التحرهيل ا تبهار ألسهئلة الدههولة معهامالت ت اوحه      
 الرعوبة معامالت ت اوح   يشسا (0.50 – 0.30)  ي  ما الخام  الر  اال تدا ية

 حيهأ مه  متشوعهة أسهئلة علهي اال تبهار يحتهوي  وبهيلك (0.70 – 0.45)  هي  مها
 أن يتزهخ  سها ، الطهالب مه  السختلفهة السدهتويات مه  لتشاسه  والرهعوبة الدههولة
  هي  مها اال تبهار ألسهئلة التسيين معامالت ت اوح  إذ مشاسبة تسيين قوة ذات اال تبار

  السع في التحريل لت يي    داة  الحا   اال تبار يأون  وبهيا (0.25 – 0.21)
 : املعشيف انتحصيم الختجبس انعهًية املعبيالت

 يوم  البحأ قيد السع في التحريل ال تبار العلسية السعامالت بإج اء ي  والباح قام
 م9/2/2020

  انصذق
 االتدها  و هد  السحتهوي   هد  باسهتخدامي  البهاحو قام اال تبار  د  لحداب    

 . الدا لي

 : احملتىي صذق أوال
 م  ء ب ا (5) قوامه   لغ الخب اء م  مجسوع  علي اال تبار بع   وي الباح قام   

 ال يانهية الت بيهة فهي الهدكتورا  درجهة علهي الحا هلي  مه  التهدري ، هيئهة أعزهاء
 مه ة مف داته  وم اجعه  اال تبهار علهي الحأ  مشه  ةل  حيأ وة  ، السشاهج ب قدام
 البحهأ عيشهة الطهالب لسدهتوي  األسهئلة ومشاسهبة العلسيهة الدقهة مه  والت  هد أ ه ي 
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  يسها  (%70) مواف هة ندهبة ةالباحو زيارت وقد مونوط أو محور  ل م  وتشاسبها 
 . أ و 

 : انذاخهي االتغبق صذق ثبَيبا 
  هي  الفه و    هال  مه  لال تبهار الهدا لي االتدها   هد  بحدهابي  البهاحو قهام

 قوامهها عيشهة علهي تطبي ه  ة يهم عه  وذلهك الط  يهة الس ارنهة باسهتخدام الجساعهات

 الفه و   داللهة حدهاب وت  البحأ عيشة  ارج وم  البحأ مجتس  م  ةالبات  (10)
 .الشتيجة يونخ (4) والجدو  األعلى وال بي  األدنى ال بي   ي 

 (5 جدو 
 بط ي ة السع في التحريل ا تبار في األدنى وال بي  األعلى ال بي   ي  الف و   داللة

 (10 ن=                                             ة الالبارومت ي وتشي – مان

 ا تبهار فهي تسينا   واألقل السسينات الطالبات  ي  إحرا ية داللة ذات ف و   وجدت
 إلهي يذهي  مسها السسينات، الطالبات اتجا  وفي) البحأ قيد  فيالسع   (10 ن=التحريل
 .السجسوعتي   ي  التسيين علي وقدرت  اال تبار  د 

 :انثجبت
 بط ي ة الوبات معامل حداب ة يم ع  االستسارة  بات م  بالت  د ي الباحو قام
 بفا هل ، (10) قوامهها  لهغ عيشهة علهي  (T - Retest) اال تبهار و عهادة اال تبهار
  لهغ حيهأ اال تبهاري  فهي األفه اد درجهات  هي  السعهامالت حداب ت     ، أسبوط زمشي

 . عالي  بات معامل وهو (0.87) الدرجات  ي  السعامل
                                               

 
 

 الوتغيز
ذة وح

 الميبص

هتىسظ  الزبيع االدًي الزبيع االعلي

 الزتب

U W  ليوت 

Z 

احتوبليت 

 ع م ع م الخطأ

التحصيل 

 الوعزفي

 درجت
00.54 

2.32 
1.41 0.22 

5.00 2.22 00.22 0.10 2.22 
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 (6)جدو  

 (10 ن= السع في التحريل ال تبار والواني األو  التطبي ي   ي  االرتباك معامل

 الوتغيزاث
وحذة 

 الميبص

هعبهل  التطبيك الثبًي التطبيك االول

 ع م ع م االرتببط

0  4.00 0.20 4.02 0.11 2.402 

 0.632 = (0.05) ي مدتو  عشد الجدولية "ر" بيسة                    

 :(6) جدو  م  يتزخ

 لالتحرهي ال تبهار والوهاني األو  التطبي هي  درجهات  هي  االرتبهاك معامهل أن
  بهات إلهي يذي  مسا 0.05 مدتوي  عشد دا  ارتباك معامل وهو  (0.910) السع في
 .اال تبار

 -:االعتطالعيةذساعة ان
 ةالبهات (10) قوامهها عيشهة علهي االسهتطالعية التج بة بإج اء ي الباحو قام

 قيد البحأ 2020 /9/2في يوم  وذلك العيشة و ارج البحأ مجتس  م 
 :  هدم

 اال تبارات ألج اء تغ   السد الوق  مع فة •

  .البحأ في السدتخدمة واألجهنة الوسا ل  الحي  مع فة •

 .البحأ  ال تبارات البحأ عيشة مال سة مدى مع فة  •

 :انمجهيانميبط 
 /10/2 إلهي 9/2/2020 مه  السهدة فهي ال بليهة اال تبهارات بهإج اء ي البهاحو قهام

 (يالسع ف اال تبار  البحأ عيشة علي 2020
 :انشئيغية انجحث جتشثة

 لتعلهي  الستذهع  األسهلوب باسهتخداموحهدات تعليسيهة  بإعهداد ي البهاحو قهام
 إلهي البحهأ مجسوعهة ت دهي  ته  حيهأ الخهام  الره  لطالبهات التتهاب  سهبا 

 نهابطة واأل ه ى  قيهد البحهأ (  األسهلوب باسهتخدام تج يبيهة احهدهسا مجسهوعتي 
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ي اله11/2/2020 الوال هاء يهوم مه  ةالفته    هال  التج بهة تشفيهي ته  وقهد الستبه ، باألسهلوب 
وقههد تهه  تطبيههم كههل وحههدة تعليسيههة فههي أسههبوط واشههتسل   م16/3/2020 يههوم اال شههي  

 .(  90الوحدة علي نعام الفت ة  
 -:انميبعبت انجعذية 

الميههاس البعههدي  بههإج اءقههام البههاحوي   األساسههيةبعههد االنتهههاء مهه  التج بههة 
مياسههات البعديههة لال تبههار الههيكاء طبيههم ال  تللسجسههوعتي   التج يبيههة والزههابطة ( تهه

 .م 19/3/2020الي 17/3/2020في الفت ة م  يوم  واال تبار السع في
 :انُتبئج ويُبلشة عشض

 (7) جدو 

 في الزابطة للسجسوعة والبعدي ال بلي المياسي  متوسطي  ي  الف و   داللة
                                     (20 ن=   التتاب  وسبا  السع في واال تبار البدنية ال درات ا تبارات

 هتىسظ البعذي الميبص المبلي الميبص الوتغيز

 الفزوق

 اًحزاف

 الفزوق

 ليوت

 "ث"

 الذاللت

 اإلحصبئيت

 اتجبٍ في

 ع م ع م

 سببق

 التتببع

 الميبص دال 2.981 5.38 16.10 14.58 76.50 21.18 60.40

 البعذي

 االختببر

 الوعزفي

 الميبص دال 2.788 0.77 2.15 1.68 11.00 2.51 8.85

 البعذي

 2.093 = (0.05) مدتوي  عشد "ت" بيسة

 -: يلي ما (7) جدو  م  يتزخ

 للسجسوعهة والبعهدي ال بلهي المياسهي   هي  إحرها ية داللهة ذات فه و   توجد
 اتجها  وفهي  التتهاب  وسهبا  السع فهي واال تبار البدنية ال درات ا تبارات في الزابطة

 .البعدي ياسالم
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 (8) جدو  
 ا تبارات في التج يبية للسجسوعة والبعدي ال بلي المياسي  متوسطي  ي  الف و   داللة

 (20 ن=    التتاب  وسبا  السع في واال تبار البدنية ال درات
 هتىسظ البعذي الميبص المبلي الميبص الوتغيز

 الفزوق

 اًحزاف

 الفزوق

 ليوت

 "ث"

لت
ال
لذ

ا
 

يت
بئ

ص
ح

إل
ا

 

 في

 ع م ع م اتجبٍ

 سببق

 التتببع

 الميبص دال 5.20 4.80 25.00 13.63 86.45 22.76 61.45

 البعذي

 االختببر

 الوعزفي

 الميبص دال 9.30 0.40 3.75 1.62 12.30 0.99 8.55

 البعذي

 2.093 = (0.05) مدتوي  عشد "ت" بيسة

 -: يلي ما (8) جدو  م  يتزخ

 للسجسوعهة والبعهدي ال بلهي المياسهي   هي  إحرها ية داللهة ذات فه و   توجهد
 اتجها  وفهي  التتهاب  وسهبا  السع فهي واال تبار البدنية ال درات ا تبارات في الزابطة
 .البعدي المياس

 (9) جدو 
 في والزابطة التج يبية للسجسوعتي   البعديي  المياسي  متوسطي  ي  الف و   داللة

 (40 ن=  التتاب  وسبا  فيالسع   واال تبار البدنية ال درات ا تبارات

 الوتغيز

ت الضببط الوجوىعت

 02ى=

 التجزيبيت الوجوىعت

 ليوت 02ى =

لت "ث"
ال
لذ

ا
 

يت
بئ

ص
ح

إل
ا

 

ي
ف

 
بٍ

ج
ات

 ع م ع م 

 التجزيبيت دال 2.23 13.63 86.45 14.58 76.50 التتببع سببق

 االختببر

 الوعزفي
 التجزيبيت دال 2.48 1.62 12.30 1.68 11.00

 2.038 = (0.05) مدتوي  شدع "ت" بيسة

 : يلي ما (9) جدو  م  يتزخ

 للسجسوعة البعديي  المياسي  متوسطي  ي  إحرا ية داللة ذات ف و   توجد     
 السع في واال تبار البدنية ال درات ا تبارات في الزابطة والسجسوعة التج يبية
 .التج يبية السجسوعة اتجا  وفي  التتاب  وسبا 
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 (10) جدو  
 التج يبية البحأ لسجسوعتي ال بليةو  البعدية للمياسات السئوية ي غالت ند  تمعدال

 (40 ن=                                          بارات قيد البحأال ت والزابطة
 التجزيبيت الوجوىعت الضببطت الوجوىعت الوتغيز

 التغيز ًسبت بعذي م للبي م التغيز ًسبت بعذي م للبي م

 %40.68 86.45 61.45 26.66 76.50 60.40 تببعالت سببق

 االختببر

 الوعزفي
8.85 11.00 24.29% 8.55 12.30 43.86% 

 : يلي ما( (10جدو  م  يتزخ

 للسجسوعة والبعدي ال بلي المياسي  متوسطات  ي  السئوية التغي  ندبة ت اوح 
 : %1.96)  هي  مها البحهأ قيهد ا تبهارات فهي البعهدي الميهاس ولرهالخ التج يبيهة

 األسهلوب علهي ال ها   الس ته ح الب نهامج إيجا يهة إلهي يذهي  مسها  (215.60%
 .الستذع 

 للسجسوعة والبعدي ال بلي المياسي  متوسطات  ي  السئوية التغي  ندبة ت اوح 
 : %2.40)  هي  مها البحهأ قيهد ا تبهارات فهي البعهدي الميهاس ولرهالخ الزهابطة

 .السهارات تلك تحدي  في الت ليدية  ي ةالط إيجا ية إلي يذي  مسا (182.73%
 التغيه  نده  معهدالت مه  أعلهي التج يبيهة للسجسوعهة التغيه  نده  معهدالت
 الستذهع  األسهلوب علهي ال ها   الب نامج إيجا ية إلي يذي  مسا الزابطة، للسجسوعة

 لطالبهات السع  يهة ال هدرات ورفه  التتهاب  سهبا  وتعله  السع فهي التحرهيل تحدي  في
 .التج يبية عةالسجسو 
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 : انُتبئج يُبلشة
 البيانهات واقه  ومه  البحهأ عيشهة حهدود وفهي البحهأ وفه و  أههدام  ال  م 
 مها إلي الباحوة تو ل  اإلحرا ية السعالجات  ال  م  لها التو ل ت  التي والشتا ج

 : يلي

 المياسهي   ي  إحرا ية داللة ذات ف و   توجد(7 جدو  البحأ نتا ج م  يتزخ
 اتجها  وفهي  التتهاب  وسبا  السع في اال تبار في الزابطة للسجسوعة البعديو  ال بلي
 عشهد الجدوليهة بيستهها مه  أ به  السحدهوبة "ت" بيسهة  انه  حيهأ البعهدي، الميهاس
 (60.40) ال بلهي الميهاس  لهغ (التتاب  سبا " البحأ قيد السهارة ، (0.05) مدتوي 
  لهغ فه و   بستوسه  (76.50)  لهغ البعهدي الميهاس وفهي الزهابطة للسجوعهة

 للسجوعهة (8.85) ال بلهي الميهاس  لهغ السع  يهة ال هدرات ا تبهار وفهي ،(16.10)
 .(2.15)  لغ ف و   بستوس  (11.00)  لغ البعدي المياس وفي الزابطة

 الذه ح علهي يعتسهد الستبه  الت ليهدي األسهلوب أن إلهي الت هدم هيا الباحوة وت ج 
 ت ديهة وكهيلك السعلسهة قبهل مه  مشها الخاص   والغ تعلسها السطلوب لألداء اللفعي
 ، السعلسة قبلة م  األ طاء ترحيخ م  الستعل  جهة م  والتك ار والسسارسة الشسوذج
 الطالبهات الن األداء،  فهاءة فهي إيجابها يهؤ   مسها الهتعل  ف  هة للطالبهة يتهيخ وههيا
 عشها يبحأ نأ  دون  السعلومات تتل ي نأ علي السختلفة هاتعليس م احل  ال  تعودن
 إلي الت دم هيا ي الباحو عنويو  ، السهارة وأداء الت ليد في يبدأ    الشسوذج يشتع  وان
 لسعلومهات ون لها واحد وق  في جسيعا   للستعلسي  ال اجعة التغيية بإعطاء السعل  بيام
 . ي  االستس ار ومدي وكيفيت  األداء

 عسليهة إ شهاء ووجهود  السعله  ردو  أهسيهة إلي الت دم هيا الباحوة أيزا تعنو  سا
 تتفم ما وهيا ،الح كي لألداء والسشعسة السدتس ة للسسارسة ومتابعت  والتدري  التعلي 
 الت ليهدي األسهلوب أن (2017) " باسه هسهام"(2014) ال هناز" مه   هال   دراسهة عليه 
 . األسلوب هيا نجاح في بارزا دورا   يلع  السعل  وان جيدة نتا ج يح م أيزا



 

- 444 - 
 

العدد السابع –(  4مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية مجلد )   

  هي  إحرها ية داللهة ذات فه و   توجهد (8) جهدو  البحهأ نتها ج مه  يتزخ  سا 
  التتهاب  وسهبا  السع فهي اال تبهار فهي التج يبية للسجسوعة والبعدي ال بلي المياسي 

 بيستهها مه  أ به  السحدهوبة "ت" بيسهة  انه  حيهأ البعهدي، الميهاس اتجها  وفهي
 ال بلهي المياس  لغ "التتاب  سبا " البحأ قيد السهارة (0.05) مدتوي  عشد الجدولية

 فه و   بستوسه  (86.45)  لهغ البعهدي الميهاس وفي الزابطة ةللسجسوع (61.45)
 ةللسجسوع (8.55) ال بلي المياس  لغ السع  ية ال درات ا تبار وفي ،(25.00)  لغ

 .(3.75)  لغ ف و   بستوس  (12.30)  لغ البعدي المياس وفي الزابطة

 دور إلهي التج يبيهة السجسوعهة ا تبهارات درجهات فهي الت هدم ههيا ي الباحو عنويو 
 باحأ الي ف   متل ي م  مدار  وتحويل الطالب مدارك تفتيخ في الستذع  األسلوب

 (2018)(10)س أحسهدفهار  نور" م   ال   دراسة يؤكد  ما وهيا ا ب  بذأل األداء ع 
 عليه  اج ي  والتي التج يبية السجسوعة ةالب أن في (2006)(13)"وآ  ون   ون " 

 .اآل  ون  الطالب ع  للعسل انجازا   أ و   انوا الستذع  األسلوب

 :وانتىصيبت االعتُتبجبت 
  :االعتُتبجبت : أوال

 مدتوي  في والبعدي ال بلي بياسي   ي  إحرا ية دالل  ذات ف و   توجد •
 .البحأ قيد التج يبية للسجسوعة التتاب  سبا  تعل  في السع في التحريل

 التتاب  سبا  تعل  السع في التحريل مدتوي  في إحرا ية دالل  ذات ف و   توجد •
 .البحأ قيد الزابطة للسجسوعة البعدي والمياس ال بلي المياس  ي 

 اال تدا ية الس حلة لتالميي السع في التحريل زيادة في يداه  الستذع  األسلوب •
 . ا ة برفة التتاب  سباقات وفي عامة برف 
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 -:انتىصيبت ثبَيب:
 .اال تدا ية الس حلة لتالميي للتعلي    سلوب الستذع  األسلوب داماستخ •
 الس احل لطلبة السع في التحريل في الستذع  األسلوب علي االعتساد ن ورة •

 .األ  ى 
ن ورة أج اء دراسات مسا لة تدتخدم فيها أسالي  تعل  أ  ي والس ارنة  يشه   •

مشها واالهتسام بسع فة كل ما  للوقوم علي فاعلية هي  األسالي  وا تيار السشاس 
 هو حديأ م  أسالي  التعل  .

ة بسا يتشاس  م  األهدام تدعي  أسالي  التدري  باإلمأانات الحديو يج  •
 .الس جوة

يسية ن ورة االهتسام  تدعي  السدرس بالتكشولوجيا الحديوة والوسا ل التعل •
 .السداعدة للعسلية التعليسية

ال التفاعل  ي    في العسلية التعليسية م   اهار أهسية دور الستعلإ ةن ور  •
 .الس سل والسدت بل
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 املشاجع
 أوال :املشاجع انعشثية 

 زال نا -1
 )م2014 

 السهتعل  مه  والسبادرة الستذع  التفكي  أسلوبي ت  ي  :
  تهدري  الخا هة الدهلوكية األههدام تح يهم فهي

 جامعهة ماجدهتي ، رسهالة، الطها  ة ال يذهة مههارات
 .السو ل

   جاس   الد سجي -2
 (م2012 

 مهارتي تعل  في الستذع  األسلوب استخدام ا   :
 اليد بأ ة االرتكاز م  ال  ي  والتروي  الطبطبة

 , 12 العدد , 12 السجلد, السعا  ة ال يانة مجلة,
 .بغداد جامعة

 األشو عاد  عن الدي   -3
 م(2014 

 ،األنجلو السر ية،مأتبة 1عل  الشف  الشسو ،ك :
 ال اه ة .

عرهههههام الهههههدي  متهههههولي  -4
 م(2010عبده 

ة   تدري  الت بية البدنية  ي  الشع ية والتطبيم   :
 ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والشذ  ،اإلسأشدرية.1،ك

 فاةسة عو   ا    -5
 م(2006 

،دار الوفاء لديشا 1ة   تدري  األلعاب الجساعية ،ك :
 الطباعة والشذ  ،اإلسأشدرية .

 فاةسة عو   ا    -6
 م(2009 

، دار الوفاء لديشا 1الت بية الح كية وتطبي اتها ، ك :
 الطباعة والشذ  ، اإلسأشدرية .

 سههههههها  عبهههههههد الحسيهههههههد  -7
 م(2005زيتون  

، م كن الكتاب للشذ  2التدري  نساذج  ومهارات  ،ك :
 ، ال اه ة .

   عهالوي  حده دمحم  -8
 وآ ه ون   هالخ جسها 

(1991) 

حلوان  جامعة, التعلي  وزارة, ال يانية لت بيةا تدري  :
. 
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، شههههلتوت إ ههه ا ي نهههوا   -9 
مي فههههه  علهههههي  فاجهههههة 

 م(2007 

ة   التدري  في الت بية ال يانية ،التدري  للتعلي   :
والتعل  ،الجنء الواني ،مأتبة ومطبعة اإلشعاط الفشية 

 ، اإلسأشدرية .
 احسد فارس نور -10

 م(2018 
 التحريل في الستذع  تفكي ال استخدام ت  ي  :

 والز بة األمامية الز بة مهارتي وتعل  السع في
 غي  ماجدتي  رسالة , الطاي ة بال يذة الخلفية
 الدي   الح جامعة ,مشذورة

 دمحم باس  هسام -11
 م(2017 

 السهارات تعل  في واالشت ا  الستذع  أسلوبي ت  ي  :
 يةالت ب  لية مجلة, األرني بالتش  األساسية
 .       بغداد جامعة , 3 العدد, 29 السجلد, ال يانية

 املشاجع األجُجية : :ثبَيب
Foundation Of Physical Education 
and 
sport ,9 th Edition, the C.V. Mosby    

 Company , S T Louis , 1983.       
               

: Busher ,C,A 
                 

12- 
      
      
  

Oh Nampa , Jung Sook ,park ,Jee 
Hyun: Cultivation Divergent 
Thinking in mathematics through 
an open-Endad Approe chasia 
pacific education review , 
Vo1.7,no.1,2006 

: Kwon         
                 
                 

               

13- 
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 عجبق يف املعشيف انتحصيم يغتىي عهي املتشعت األعهىة ثري"تأ
 "االثتذائية املشحهة تالييز نذي انتتبثع

 التحرهيل مدتوي  علي الستذع  األسلوب ت  ي  علي التع ملي يهدم البحأ إ
 ، وقهد اسهتخدم البهاحوون اال تدا يهة الس حلهة تالميهي لهدي التتهاب  سهبا  فهي السع فهي
 ا تيهار ته  ،تج يبيهة واأل ه ى مجسهوعتي  أحهداهسا نهابطة   ترهسي  التج يبي السشهج
 م،2020/ 2019 الدراسهي للعام اال تدا ي الخام  الر  ةالب م  البحأ مجتس 
 سهويف  شهي محافعه  نا ه  م كهن ال يها  ق يهة عباس احسد جسا  الذهيد بسدرس 
 -:استشتج الباحوون ما يليو ،  ةالب (100  وعدده 

 مدتوي  في والبعدي ال بلي بياسي   ي  ا يةإحر دالل  ذات ف و   توجد -
 .البحأ قيد التج يبية للسجسوعة التتاب  سبا  تعل  في السع في التحريل

 التتاب  سبا  تعل  السع في التحريل مدتوي  في إحرا ية دالل  ذات ف و   توجد -
 .البحأ قيد الزابطة للسجسوعة البعدي والمياس ال بلي المياس  ي 

 اال تدا ية الس حلة لتالميي السع في التحريل زيادة في داه ي الستذع  األسلوب -
 . ا ة برفة التتاب  سباقات وفي عامة برف 
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"The impact of the complex method on the level of 

cognitive achievement in the relay race in primary school 

pupils" 

The research aims to identify the impact of the complex method 
on the level of cognitive achievement in the relay race for 
primary school students, and the researchers used the 
experimental method by designing two groups, one of which is 
officer and the other experimental, the research community was 
selected from the fifth grade students for the academic year 
2019 / 2020, by the school martyr Jamal Ahmed Abbas Village 
Riyadh Center Nasser Governor Bani Suef and the number of 
[100] students, and the researchers concluded the following:  
- There are statistically significant differences between tribal and 
dimension measurements in the level of cognitive achievement 
in learning the relay race of the experimental group in question.  
- There are statistically significant differences in the level of 
cognitive achievement learning of the relay race between tribal 
and dimension measurement of the control group in question.  
-The complex method contributes to increasing the cognitive 
achievement of primary school pupils in general and in relay 
races in particular. 


