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تعلم بعض المهارات المنهجية على (  k.w.lاستراتيجية )استخدام تأثير 
 جامعة أسيوط -كلية التربية الرياضية في كرة اليد لطالب شعبة التدريس

 محمد روض ربد الحليمد/ *
يخطووا عالوومام ووون بااىووم عخطووو اووقدل  ىبووا عاالوولم ايلاعووق و وومل عاال وويم 

ماال يم بيو  ثيق ون عاولال عاواللوو   وها عامس هذع عااللم ااذاك فلل عهاوت عاك
بل عاقكومز  عساماوي  اعىومل عاو اووق االلوو  كووم أااوت هوذ  أيلاعقان عن عاال يم 

    .عالال عىمي  فمزل  ااطادق عاال يم ع و عخاالف وقعب  
كيووي يركوقان اذاووك عوون  عاطوال  ووون أهوم أهوولعف عااولقدس ال وويم ايلاعوق

  اكيريوو   Met cognitionركيوق فوول عااركيوق طقدو  اىويو  روولقعالم ع وو كيريوو  عاا
باوووو يكاىووواع  ،ولما ووو  عاول اوووومت االاوووارمل  وىلوووم فووول واعروووي عابيوووم  عاوخا رووو 

 فوولروملقدن ع ووو عسىالومل اعاا ليوول اعسعاكوومق اوومقاو  ولوومقعت عااركيوق اعو يماوو  
ااىويو  رولقعالم ع وو عاوال م عاوذعال اكيريو  عا بو  عون  ،و مست عابيوم  عاوخا رو 

اذاوووك اواع لووو  ابوووليمت عابمالوووق اعباوووومست  ،اولقفوو  وووون واوووملقهم عاوخا رووو ع
 (64: 61) .عاواالعل
عالووومزوان ع وووو عالو يووو  عاال يويووو  فووول و ووومل عااقليووو  عاقدمالوووي  ووووم  عاووواع ا 

يااخلوان طقق عاالقدس عاال يلي  اعاال الاول ع و شوق  عاول وم ااا يلو  األعل 
 الليإاو  مى   ،قلي  فل رلقعت عاطال ىواذج ا ولمق  لان عاىظق ا رقاق عار

أووووم عا مىووو  عاىظوووق  فيوووام  ،ا مىووو  عااطعيلووولفووول ععاوشووومقك  عاي معيووو  ا ووووال م 
 وووماقمم وووون الووولل ااىووواع طوووقق اعاوووماي   يلووولالقداووو   ولووو ل عووون عا مىووو  عااطع

ووووم اقعل عاولقفووو  بيووو  ااالوووون اركيووووق  اهوووذع ووووم اوووافق  عاووواقعاي يمتعااووولقدس، 
اابليول ووم  ،اووم ال وو  ،ا  اىرا  اذاك عابليل ووم يلقفو اولقف ،عاطما  عاخمص

ن ووم اقعل عاولقفو  العوق أو و  ااباوين ال وو  ااباوي  ، كووم يااطيق عاطماو  ع
عوون اعووو عاطماوو  عاركيووق  اال ووو  اعالوولق  ع ووو عاووابكم، االووايم، ااىظوويم عو يوو  

                                                           
*
  مول  أاياط. -ك ي  عااقلي  عاقدمالي  –ولقس   لام عاوىمهج االقدس عااقلي  عاقدمالي   
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 ،ىراو  عاوال م، فوماطال  عاوذين اوليلم ابكوم فول ووم اقعل عاولقفو  اواعل وون ىمبيو 
 عاواووواخلو  ي دووول اوووليلم عالووولق  ع وووو عاوووال م اعااباووويل اعساووواقعاي ي  ،اعاولوووو 
 (9:  7) عألكمليول

أن عو يوو  عاا ليوول اعاابوولي  فوول  (م4002) نيفيييا الكركيياتي كوووم اووذكق  
عاالقدس ام الل و مل ىلمش عل أا بت ون عألواق  عااقعاي يمتا و مل طقعز  

اوخااووين اوط  وومو بيايوومو و بوومو ووون أ وول إبوولع  عاو بوو  عاولطوواع  تهويالووم عووين ع
عاااع ن عين عابيم  اقدل  عااغيق فل عاق عالااو  اعالاق عاوذ  يى غول أن الوام 

عاواقعاي يمت عااركيوق  عساواقعاي يمت   عاىظم عااقلاي  اعاال يوي  اون أشلق ا وك 
ووووومذع ووووومذع أعووووقفر ووووومذع أقدوووول أن أال وووومر  k.w.l كماوووواقعاي ي عاولقفوووو   اقعلوووووم 

 (2: 46ال وت ر. )
توفيييأ أحميييد  ،(4006) أحمييد عييز اليييديا اأكييو النجييي ووون  ادووذكق كووالو        
 ووق ىماو اا اولعا ( عن ي   عخيمق عسااقعاي ي 4002)  محمود الحيلة ،مرعى
اقعاي يمت اووووس عاووووولقس ولقفوووو  ياط وووو  اهووووذع عااالويووووذ اويووووال اواعه وووو  رلقعاوووو 

عساوواقعاي ي  عاوىماوو   اابليوو  عهوولعف  خيوومقع اوو  يااووىو باووو عااوولقدس عابليثوو 
 (17: 4) (22: 6) عالو ي  عاال يوي .
اووووولقدس ووووووم اقعل  عاووووواقعاي ي أن  م(4102  )هييييياني الدسيييييو ي  ادوووووذكق

الولف إاوو اىشويع ولقفو  عاطوال   عاواقعاي ي  ال وم اعاول  هول ((k.w.l عاولقف 
ا ليوول  عااوول عااووم ل  ا ل لووم )ىلطوو  أا وقكوو ( اووقلع ا ووك عاولقفوو   ماول اووومت ع

 عاولمقعت ون و واع هو  ، اأن ولمقعت وم اقعل عاولقف يال ولم هؤسل عاطال 
 ألىواعع فلوم ااعوو خوالل وون ال وو  ولومم اوام لو  ألعل ا طماو  اياوق عااول
لعق  عااخطويع فول ااوثول عااول عاولقفو  ااىظويم ،قفو لعاو  ،ااا يللوم عاول اوومت اع 

 اابليو  ،ااا يللوم ،اركيوق  واومق اااوبي   ال وو  الو يومت عاوذعال اعاالو ع
 (6: 44. )ال و  أهلعف
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ال وووووت(ع و ثووووال   -أقدوووول –)ععووووقف ادووووام اىريووووذ إ ووووقعلعت عاوووواقعاي ي  
اوقب وو  وووم  لوول  ،عاووال م  اوقب وو  أثىوومل عاووال م وقعبوول كوووم ي ووو: وقب وو  وووم رعوول

إاووين. م. ادعووق  هووذ  عاوقعبوول عااوول يى غوول أن اا ووق فوول لقاس بوولل  كوووم  ،عاووال م
ل م وشوويقعو إاووو وقب وو  وووم رعوول عاووال م  اعااوول ااوووو وقب وو  اىشوويع عاول اووومت عاووا

عااووم ل  اابليوول عاغووقض  وثوول: ابليوول وووم يلووقف عاطماوو  اوووم يى غوول أن يلقفوو ، 
اوقب و  ووم ي وقث أثىومل عاوال م، اااووو  وقب و  عسخايومق  ،اوم يى غول أن يال وو 

لريلومو. ثوم وقب و  ووم  لول عاوال م  اعااىظويم، عخايومق عاولوم ااىظويم عاول اوو  اىظيوومو 
اااوووو وقب وو  عااكمووول اعااطعيوو   اكمووول عاولقفوو  عابمايوو  وووق عاولقفوو  عااووم ل ، 

 (97: 2) اعااطعيلمت عاخما   ماواالعل.
اوم  تادق  عا مب  أن ولمقعت كق  عايل ابامج عاو وثل هذ  عسااقعاي يم       

اعاااال عاو عأللعل عألوثل اابلي  اافق  ون لر  عماي  فل ال م  ا ك عاولمقعت 
عالووولف ووووون عالو يوووو  عاال يويوووو . كوووووم عن اطعيوووو  هووووذ  عساوووواقعاي ي  فوووول عالو يوووو  

يامعل فول عااغ و  ع ول اولا مت عاوال م اكوذاك ا لول عاووال م عي معيوم   عاال يوي
وم يؤل  عال ارمع   فل عو ي  عاالقدس عألووق عاوذث ي لول رولق  ع وو عساواللعل 

 اون ثم ابلي  عاللف ون عاالقدس. ا ال م عماي 
افول الوال خعوق  عا مبو   لالوا هيزو  اولقدس،ك عا مبو  عوول خوالل وون

ولومقعت اق فل عاطقق عاولامل  فول اولقدس لا لض عا عاويلعىي  سبظ أن هىمك
عووولاق عاووووال م  عسهاووووممفالووالو عووون الووولي عاوق وووا  هووولعف اابليووو  عألكووق  عايووول 
 مك راوواق فوول وخق وومت عااوولقدس ل يكووان هىوواووذع روو فوول عاووال م اعااركيووق عاي وومعل

  اووولقدس بليثووو  يوكووون وووون خالالوووم يعاووواقعاي  عاووواخلعموووووم يظلوووق عابم ووو  عاووول 
ك يوو  عااقليوو  عاقدمالووي   اوول  هووؤسل عاطووال  يوولاىويوو  عاولوومقعت عاوىل يوو  اكووق  عا

  مول  أاياط.
ووووون خووووالل عالليوووول ووووون عساوووواقعاي يمت اعاووووماي  عااوووولقدس عااوووول الطوووول        

مبوو  فوول عا   ال وويم اعكاووم  عاخعووق  اهووذع وووم ا وولال م عارقاوو  عسكعووق فوول عاعاووو
  k.w.L ال وت( –أقدل –وم اقعل عاولقف  )أعقفعااقعاي ي  
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 ،(61) م(4062) دمحم كميا  البيارود   االل أكلت ىامزج لقعاو  كوالو وون
حسيييا ( 62) م(4061)دمحم معييروج جيياد  ،(44) (م4102) هييانى الدسييو ى
 –)أعوقفعاولقفو   لأن عاواخلعم عاواقعاي ي  ووم اقع (9) (4063)  حمد  صد ة

اباووووين واووووااث عأللعل عاولوووومقث  فوووولياوووومهم  رمع يوووو   (k.w.l) ال وووووت( –أقدوووول
 .عاال م فلولمقى   مااخلعم عألا ا  عاال يل  
 اي ي عاوواقع  ماوواخلعم ال يووولعقىووموج  ااووويماهووذع وووم لعوول عا مبوو  عاوول 

روول ىم بوو    ااووي هووم  معا مق ( k.w.l) ال وووت( –أقدوول -)أعووقف وووم اقعل عاولقفوو 
  ابل  أهلعف عالو ي  عاال يوي  اوخق مالم.

  : هدج البحث
 لاقعووم ال يوول  ماواخلعم عاواقعاي ي    عقىوموجااوويم  يللف عا ب  عاوو       
 اتثيق  ع و: اولقف  ( فل كق  عايل k.w.lعاولقف  )

 –)عااوقدق عاكقلم ل ون عابقك كق  عايل  فل لض عاولمقعت عاوىل ي   ل ما   -
( اطوووال  شوووول   عألوووومول عاااوووواد   مااووولاط –عاااووواد   مااثووو  عالووومال

 .عاالقدس ك ي  عااقلي  عاقدمالي   مول  عاياط
 فروض البحث :

 لق مت عاليماوين عالع ول اعا لولث  ا ل فقاق لعا  عبامزي  عين واااطمتا  -0
)عااوقدووق عاكقلووم ل وووون عاولوومقعت عاوىل يووو  ال ووم  ا و واعوو  عاا قدعيوو  فووول

ريوووول  (عألووووومول عاااوووواد   مااوووولاط –عاااوووواد   مااثوووو  عالوووومال –عابقكوووو 
  .ااما  عاليمس عا للثعا ب  

اا ل فقاق لعا  عبامزي  عين واااطمت لق مت  عاليماين عالع ل اعا للث   -4
)عااوقدوووووق عاولووووومقعت عاوىل يووووو  ا و واعووووو  عاالوووووم ط  فووووول ال وووووم فووووول ال وووووم 

عاااوووواد   مااوووولاط  –عاااوووواد   مااثوووو  عالوووومال –عاكقلووووم ل ووووون عابقكوووو 
  .ااما  عاليمس عا للث ريل عا ب  عألومول(

اا وووول فووووقاق لعاوووو  عباوووومزي  عووووين واااووووطمت لق وووومت عاليماووووين عا لووووليين    -3
عاولووومقعت عاوىل يووو  ا و وووواعاين عاا قدعيووو  اعاالوووم ط  فووول ال وووم فووول ال وووم 
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عاااووواد   – عاااووواد   مااثووو  عالووومال –)عااوقدوووق عاكقلوووم ل وووون عابقكووو  
 ااما  عاو واع  عاا قدعي . ريل عا ب   ماالاط عألومول(

 :( K.W.l ) المعرفة ءما ورا استراتيجية
 خطاعت ون ااكان  عاولقف  اقعل وم عااقعاي يمت ون القدس عااقعاي ي  هل    
 ?What I Know :كمآلال ولىو إاو عاى  ي د  بقف  ما غ  كل يشيق  بي 
:K )أعوقفر وومذع(،:W I Want to Know? ) wahtأال ومر أن أقدول وومذع(، 

What I Learned? :L )(62: 44.)ال وتر ومذع 
 لعاوواقعاي ي  وووم اقع أن م(4060)  ميياهر عكييد البييارن شييعباا  ادووذكق         
 Ogleأا ول هل عااقعاي ي  طّاقهوم (( k.w.l) ال وت( – أقدل–)أعقف  عاولقف 

 إاووو وووم أقدوول ، اعابووقف  (Wابووقف )إاووو وووم أعقفوو ، (Kبيوو  يشوويق عابووقف ) 
(L) (69: 69).عن عاواالاع  وم يالّ و  عاطال إاو 

 الدراسات السابقة :
( اعاووواللفت عالقعاووو  هووولفت 9) م(4063)   حسيييا حميييد  صيييد ةلقعاووو    -6

او ااوويم عقىوموج ال يوول  ماواخلعم عاواقعاي ي  ووم اقعل عاولقفو  إ  عالقعا 
k.w.l   لووووووض عاولوووووومقعت عاوىل يوووووو  ال ووووووم  ع ووووووو ماتثيقهوووووو ووووووولثاولقفوووووو 

 فوول عارقروو  عاثمىيوو عااباوويل عاولقفوول فوول قدمالوو  كووق  عااوو   اوولث طووال  ا 
 اوووم عخايووومق عيىووو  عا بووو   ماطقدلووو  عاوووياط مولووو   ك يووو  عااقليووو  عاقدمالوووي 
طووووال  عارقروووو  عاثمىيوووو    ك يوووو  عااقليوووو  ( ووووون 20الوووولل )عالوليوووو  عالشوووواعزي  

ليىوووو  عاوووواطالعي  اعىوووومل ( طما وووومو ك40وووووىلم ) ،عاقدمالووووي  ع مولوووو  أاووووياط
( طما وووومو كليىوووو  عاووواطالعي  أخووووقث ا ووووقعل 40اعووولل ) ،عسخا ووومق عاولقفوووول

( طما ومو اووم الاوويولم 20اعوولل ) ،عاولوموالت عال ويوو  االخا ومقعت ريوول عا بو 
طما وومو( او واعوو  الووم ط   40إاووو و ووواعاين و واعوو  ا قدعيوو  راعولووم )

ط   تااخلعم عاوىلج عاال يولث اام عاالقدس ا ليى  عاالم  طما مو(.40راعولم )
 فووولااوووم إعووولعل أخا ووومق ولق  k.w.lاا ليىووو  عاا قدعيووو   ماووواخلعم عاووواقعاي ي  

القىموج ااىوي  عأللعل عاولمقث ااوم عاليومس عالع وو اعا لولث ا ليىاوين اكمىوت 
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ا وووال فوووقاق لعاووو  إباووومزيمو عوووين واااوووطل لق ووومت عاليماوووين أهوووم عاىاووومزج 
اعاا قدعي  اااما  عاو واع  عاا قدعي  فل عا لليين ا و واعاين عاالم ط  

أكثوق فمع يو    k.w.l، الوذاك اكوان إاواقعاي ي  ويوق عاواغيوقعت ريول عا بو 
 .عاالقدس ون عاال م  ماطقدل  عاال يلي  فل

  ( اعااللفت عالقعا  هلفت عالقعاو 62م()4061)  دمحم معروج جادلقعا    -4
 k.w.lوووم اقعل عاولقفوو   اووو ااووويم عقىووموج ال يووول  ماوواخلعم عاوواقعاي ي إ

 –عااوقدووووق  عااوووولقد  –ال ووووم ولوووومق  )عاوبووووماق  ع ووووو ماتثيقهوووو ووووولثاولقفوووو  
عااباويل عاولقفوول فول قدمالوو  كوق  عااوو   اولث طووال  ا  (عاااواد   عااوو وي 

اكاىوت عيىو  ا   مولو   ىوا  عاواعلث ك يو  عااقليو  عاقدمالوي  فولعااخاص 
 يوو  عااقليوو  عاقدمالووي  ( طماوو  ووون طووال  عارقروو  عاثماثوو  ك10عالقعاوو  ووون )

طماو   90طما م عيى  ا قدعي  ا 90 مول   ىا  عااعلث ام الايولم إاو 
عيىووو  الوووم ط  ااوووم إخايووومق عيىووو  عا بووو   ماطقدلووو  عالوليووو  عالشووواعزي  ااوووم 
عااوووولقدس ا ليىوووو  عاالووووم ط   تاوووواخلعم عاوووووىلج عاال يوووولث اا ليىوووو  عاا قدعيوووو  

القىووووموج ااىويوووو   فوووولق ولق ااووووم إعوووولعل أخا ووووم k.w.l تاوووواخلعم أاوووواقعاي ي  
عأللعل عاولووومقث ااوووم عاليووومس عالع وووو اعا لووولث ا ليىاوووين  اكمىوووت أهوووم عاىاووومزج 
ا وووووال فوووووقاق لعاووووو  إباووووومزيمو عوووووين واااوووووطل لق ووووومت عاليماوووووين عا لوووووليين 
ا و ووواعاين عاالووم ط  اعاا قدعيوو  اااووما  عاو واعوو  عاا قدعيوو  فوول  ويووق 

 فوولأكثووق فمع يوو    k.w.l ، الووذاك اكووان عاوواقعاي يعاواغيووقعت ريوول عا بوو 
 .عاالقدس ون عاال م  ماطقدل  عاال يلي 

إاوووو  ( هووولفت عالقعاووو  61م()4062 )دمحم كميييا  اليييديا البيييارودنلقعاووو    -9
فول اولقدس او مق  عاولقفو ووم اقعل  عاواقعاي ي عاالقف ع وو اوتثيق عاواخلعم 

م بووووواع   ع ووووووو عااباووووويل عاولقفوووووول اواوووووااث عسلعل اوووووولث طووووووال  600
والووومق ووون خووالل ااووويم ابوول  لقعاووي  اشوواول ع ووو اخاووص اوولقدس عا

اعاوووواخلم عاولقفوووو ، وووووم اقعل  عاوووواقعاي ي ثووووومىو لقاس يووووام فيلووووم عاوووواخلعم 
عاوووىلج عاا قدعووو اوىماووعا   اطعيلوو  هووذع عا بوو ، إبوولعهم ا قدعيوو    عا مبوو
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عالوومم  فوولاكالهوووم اذاووك  اعا لول  عالع وولاعألخوقث الووم ط  عاا وومع عاليماووين 
( طماووو ، ااوووم 92م ع وووو عيىووو  عوليووو  راعولوووم )4062 -4069 عالقعاووول

( ااول  63الايولم إاو و واعاين وااماداين اواكمفزاين راعم كل وىلوم )
عشق طما ، ارل عا وق عا مبو  ووق عاو واعو  عاا قدعيو  عااولقدس  ماواخلعم 

عيىوووم عا ووق وووق عاو واعوو  عاالووم ط  عألاوو ا   ،عاولقفوو وووم اقعل  عاوواقعاي ي 
 عاولقفو ووم اقعل  عاواقعاي ي إاوو أن عاواخلعم  عا مبو  ارل اااولعاال يل ، 

م 600اواووااث ألعل اوو مق  فوولواووااث عااباوويل عاولق  فوولأظلووق اباوون 
أكثوووق وووون  عساووواقعاي ي بووواع   ألفوووقعل عاو واعووو  عاا قدعيووو  افمع يووو  هوووذ  
 .عألا ا  عاال يلث ووم يلل ع و فمع يالم ااتثيقهم

عاوواللفت  (49( )م4064 ) Mohamed l el broody "لقعاوو    -2
ماوووواخلعم عاووووواقعاي ي   عالقعاوووو  عاالووووقف ع ووووو أثووووق اوووولقدس ابوووول  لقعاووووي  

(k.w.l)  ع ووو عااباوويل عاولقفوول اواووااع  ألعل طووال  اخاووص اوولقدس
عااخلم عا مبو  ، عا و م  اولمق  عاشل    عسوموي  ع و  لم  بامن عالر 

أهوم عاىاومزج ت ، اكمىوطما مو  (20ارل ع غت عيى  عالقعا  ) عاوىلج عاا قدعل،
اهووو أاوو ا  لوووج عااوولقدس عاىظووق   وومااطعي  عالو وول كوومن أكثووق اووتثيقعو ووون 
عألا ا  عاال يل  ع و عاابايل عاولقفول اواوااث عسلعل عاولومقث ا  و و  
عابقكي  ع و  لم  عابقكومت عسقالوي  ريول عا بو  وووم يولل ع وو فمع يالوم 

 ااتثيق .

 خطة واجراءات البحث:
 منهج البحث:

 ،ا  اطعيلوووووو  عا بوووووو عا مبوووووو  عاوووووووىلج عاا قدعوووووول ىظووووووقعو اوىماووووووع اوووووواخلمع
 . اأخقث الم ط   مااخلعم عاااويم عاا قدعل او واعاين إبلعهم ا قدعي

 
 مجتمع وعينة البحث:
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 مجتمع البحث:
طووال  عارقروو  عاقع لوو  شوول   اوولقدس اخاووص )كووق    مخايوومق روومم عا مبوو         

 .اطعايل(  ك ي  عااقلي  عاقدمالي   مول  عاي
 عينة البحث: 

( طماو  وون طوال  20الولل )عالشاعزي  ام عخايمق عيى  عا ب   ماطقدل  
 مولو  - ك يو  عااقليو  عاقدمالوي شول   اولقدس اخاوص )كوق  عايول( عارقر  عاقع ل  

( طما مو ام الايولم إاو 10اعلل ) ،( طما مو كليى  عااطالعي 40وىلم ) ،عاياط
طما وووومو( او واعووووو  الووووم ط  راعولوووووم 90و ووووواعاين و واعووووو  ا قدعيوووو  راعولوووووم )

 .طما مو(90)
 ضبط المتغيرات لعينة البحث:

 لووض  فوولطماوو ( 10اليىوو  عا بوو  ) عااكوومفؤ روومم عا مبوو  عاي وومل عمووول
اذاووووك ىظووووقعو ألهويوووو  هووووذ  عاواغيووووقعت  (عاووووا ن  –عاطووووال –)عااوووون عاىووووواولوووولست 

اداالوووو   ،ااتثيقهوووم ع ووووو واوووااث عأللعل عارىوووول اعاولووومقث ا ولوووومقعت ريووول عا بوووو 
 .( عاا مىس عين أفقعل عاليى 6 لال )

 (0جدو  )
المتوسط الحساكي واالنحراج المعيارن و يمة النسبة الفائية للمتغيرات  يد 

 (01البحث )ا=
وحدة  المتغيرات م

المتودط  المجمورات القياس
 الحدابي

اإلنحراف 
 الندبة الفائية التباين المعياري

 0562 0522 46566  عاا قدعي 6516 0569 0591 40522 عاالم ط  اى  عاان 6
 42577 2522 674517  عاا قدعي 6507 42512 2511 679564 عاالم ط  ام عاطال 4
 93523 2521 12522  عاا قدعي 6502 20569 2591 11546 عاالم ط  ك م  ن عاا  9

 أدوات جمع الكيانات:
ط لوووووم اعساووووواطالعي  ا الوووووال ووووووم أاووووورقت عىووووو  عالقعاووووومت عاىظقدووووو   فووووول       

 : وا وق عاعيمىمت عاوال ل   ما ب  وم ي  اواط  مت عا ب  فلل عااخلم عا مب 
 أوال :المسح المرجعى



 
 

 

 

                                                                                                                   4324    

 العلمى الدولى  لكلية التربية الرياضية/جامعة أديوط  الرياضة قوة وطن وردالة دلالم  مؤتمرال

   قعل واوو  ا لليوول ووون عاوقع ووق عال ويوو  عالقليوو  اعس ىعيوواعوو روومم عا مبوو        
اعااووو الووم عالروو  اثيلوو   واالوواع عا بوو   مسالوومف  عاووو عالقعاوومت عااووم ل  اذاووك 

 اكق  عايل.بليل عسخا مقعت عاولمقد  اا
التمرييير البربيياجى ) ةالمنهجييي مهيياراتلل تحديييد أهييم االختبييارات المهاريي  ثانييا:

 : يد( في كرة الالتصويب بالسقوط -التصويب بالوثب العالي –ما الحركة
روومم عا مبوو  عووا قعل واوو  وق لوول ا لقعاوومت اعاوقع ووق عال ويوو  اعا بووا  وثوول    
اذاوووووووك ا الوووووووقف ع وووووووو  (42) (،40) (،63) (،64) ،(66) (،60) (،3) (،1)

ااابليوووو  هووووذ  عاخطووووا  روووومم عا مبوووو   ،يوووولكووووق  عا عاخماوووو   قعت عاولمقدوووو عسخا ووووم
عاااواد   –عااوقدوق عاكقلوم و وون عابقكو )  ماالقعض  لوض عخا ومقعت ولومقعت

اابليوووول أىاووووو  ،يوووول( فوووول كوووووق  عاعاااوووواد   مااووووولاط عألووووومول – مااثوووو  عالوووومال
 (. 4) وقف عاال اليالم  عسخا مقعت

( ياالووو  ىاوومزج عاوواومق  عاووواطالع أقعل عاخعووقعل  ماىاووو   4اعا وولال قرووم )
عااااد   مااث   –عااوقدق عاكقلم و ون عابقك )ألىا  عسخا مقعت عااو اليس 

 عااااد   ماالاط عألومول( فل كق  عايل –عالمال
 (4جدو  )

) يد  اإلختبارات المهاريةراء في التبرارات والنسبة المئوية آلراء السادة الخك
 01ا= (البحث

 االختبار م المكارات م
 ردد الخبراء

الندبة  التكرار
 المئوية%

0 
 

التمرير البرباجى ميا 
 الحركة

 %20 2  (90عااوقدق اعسااالم ع و بمزع اول  ) 6
عااوقدوووووق وووووون عا وووووق  )ذهوووووم  اعوووووال  (  4

 %40 4 ا يوين اعايامق )االا مهين(
 0 0 كقعت(2عااوقدق ون عاوقك  ) 9

التصيييييييويب بالوثيييييييب  4
 العالى

 %20 2 كقعت60عااااد   مااث  عمايم  6
عاااوووواد   مااثوووو  عالوووومال ع ووووو هوووولف  4

 %60 6 10×10وبلل 
 %60 6 عااااد  ع و عالاعزق عاوقرو  عاوالعخ   2

 %600 60 كقعت60عااااد   ماالاط عألومول  6 التصويب بالسقوط األمامي 3
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( عااكووقعق اعاىاوو   عاوزايوو  آلقعل عااوومل  عاخعووقعل فوول 4) ياالوو  ووون  وولال
( اروول عقاالووو عا مبوو  %600:%60عووين) عسخا وومقعت عاعلىيوو  بيوو  اقعابووت وووم

 .% فتكثق،72 مسخا مقعت عاولمقد  عاال با ت ع و ىا   وزاي  
  المعامالت العلمية لالختبارات  يد البحث :

 أ( صيدق االختكيارات:
( طماو  40رمم عا مب  عاطعي  عسخا مق ع و عيىو  عاواطالعي  راعولوم )

 ك يووو  عااقليووو  عاقدمالوووي  شووول   اووولقدس اخاوووص )كوووق  عايووول( عاقع لووو  وووون طوووال  
ااووووم قاوووول عاوووولق مت اوليوووولع اباووووم  عاولووووموالت عاباوووومزي   ، مولوووو  عاووووياط
 .اعال وي  االخا مق

 صدق التمايز: ب(
مبووو  اووولق عااوووومي  اذاوووك عاطعيووو  عا  عاووواخلماي ووومل ولموووول عااووولق 

 (،60) معوووولل كوووول وىلووووو ،ميووووق وويوووو  ( -ع ووووو و ووووواعاين )وويوووو   عسخا وووومقعت
وون ىروس و اووق وويو   عااعاو واع  ميق ، وىاخ  عاك ي عاو واع  عاووي   اهم 

 ( ياال  ذاك.9ا لال ) ،عا ب  اخمقج عيى  عا ب 
 (3جدو  )

االختبارات المهارية  في المميزةداللة الفروق كيا المجموعتيا المميزة الغير 
 (01=4=ا0ا) للعينة  يد البحث

 المتغيرات

 قيمة "ت" المجمورة زير المميزة المجموره المميزة
 المحدوبة

 المتودط الداللة
 الحدابي

 اإلنحراف
 المعياري

 المتودط
 الحدابي

 اإلنحراف
 المعياري

عااوقدوووق اعساووواالم ع وووو 
 لعل 61.12 6.49 49.04 6.64 43.69  ( 90بمزع اول  )

عاااووواد   مااثووو  عمايوووم 
 لعل 4.13 6.73 1.02 4.72 3.04 كقعت60

ااووووووووووولاط عاااووووووووووواد   م
 لعل 62.23 6.19 2.42 6.23 2.24 كقعت60 عألومول

 4.06=  0.02عىل واااث عا لااي    ت ريو  
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( ا ووال فووقاق لعاوو  إباوومزيمو عووين واااووطل 9ياالوو  ووون ىاوومزج  وولال )
ا ليىوو   عاولمقدو  عسخا ومقعتاليويم  فولن عاوويو   اميوق عاوويوو   ريماومت عاو وواعاي

 ووم عوين ريوو   ت  عاوباوا   اقعابوتبيو  عاو واع  عاووي   ااما  ريل عا ب  
اهوووول أكعووووق ووووون ريوالووووم عا لاايوووو ، ووووووم يوووولل ع ووووو اوووولق (، 62.23: 4.13)

 .عسخا مقعت
 : ثبات االختبارات المهاري  

 (2جدو  )
للعينة اإلختبارات المهارية  في التطكيقيا األو  والثانيمعامل االرتباط كيا 

 (01ا=) يد البحث 

 المتغيرات

 قيمة "ر" التطبيق الثاني التطبيق األول
 المحدوبة

 المتودط الداللة
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

 المتودط
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

عااوقدووق اعساوواالم ع ووو بوومزع 
 دا  1.60 0.23 43.33 0.52 43.10  (90اول  )

 دا  1.85 4.12 0.10 4.68 0.25 كقعت60عااااد   مااث  عمايم 

 دا  1.87 0.33 5.14 0.34 2.77 كقعت60 االاط عألومولعااااد   م

 0.91=  0.02عىل واااث   ق  عا لااي ريو  
أن هىووووومك ولموووووول عقا وووومط لعل إباووووومزيم عوووووين  (2) وووولال ياالوووو  وووووون         

عاولمقدوو  ا ليىوو  ريوول عا بوو  ووووم  عسخا وومقعتل اع عوومل  عااطعيوو  فوول عااطعيوو  عألا 
يوولل ع ووو ث وومت ا ووك عسخا وومقعت عاولمقدوو ، بيوو  اووقعا  ولمووول عسقا وومط وووم عووين 

 (.0.2( اها أكعق ون ريو   ق  عا لااي  عىل واااث )0.37: 0.21)
( K.W.Lاسيتراتيجية ميا وراء المعرفية ) باسيتخدامالمقتيرح  التعليمييالكرنامج 

 إعداد الباحث :
ون خالل عاق اع إاو عاوقع ق عال وي  اعالقعامت عاام ل  عاال  أن عو ي        

عىوووومل عاعقىووووموج عو يوووو  ىظمويوووو  ااط وووو  خطوووو  شوووومو  ، اااالووووون و واعوووو  ووووون 
عا ووووقعلعت عال ويوووو  عاواا اوووو   ااووووم عاعوووولل فووووو اىريووووذ و واعوووو  ووووون عاخطوووواعت 

 -عااماي :



 
 

 

 

                                                                                                                   4322    

 العلمى الدولى  لكلية التربية الرياضية/جامعة أديوط  الرياضة قوة وطن وردالة دلالم  مؤتمرال

 فلسفة الكرنامج : -0
اطادق ااباين واوااث عأللعل عاولومقث ا ولومقعت عألاماوي  فوو ال و  كوق         

اسييتراتيجية مييا وراء عايوول ووون خووالل االووق عاعووقعوج اعاخطووع عال ويوو  واوواخلومو 
 .ال يولكتامس ااالق عقىموج ( K.W.Lالمعرفة )

 استراتيجية الكرنامج : -4
ووووون  اعساووووارمل اعالاووووي عاووووذهىل  عاووووال م ووووون خووووالل عاوومقاوووو  اعااكووووقعق -

 عاخعقعت عاام ل .
 الوي  عاثل  اعاوشمقك  عاالماىي  عين عاوال وين. -
 المقترح : التعليمى األهداج التعليمية للكرنامج -3

لووومو ا اعىووو  ط  اعسهووولعف عااووو اكي   رووومم عا مبووو  عابليووول عألهووولعف عالموووو       
 عاال م عاثالث  اهو :

 .الهدج العام
ال  شوول   عااولقدس  ك يوو  عااقليوو  لعل عاولوومقث اولث طووساباوين واووااث ع

 (K.W.Lاستراتيجية ما وراء المعرفة )عاقدمالي   مااخلعم 
 الهدج المعرفى ويتمثل فى : -أ

ول اوووووومت اولووووومقف وقا طووووو   مااب يووووول اوقا طووووو   عاطوووووال  أن يكااووووو        
 . ماولمقعت عألاماي  ريل عا ب 

 الهدج الوجدانى ويتمثل فى : -ب
عا بو   عألاماوي  ريول ولومقعتعاىبا وومقا   عاطال ت أن اابان عا مهم      

 خما  اال   كق  عايل عمو .
 الهدج النفس حركى ويتمثل فى: -ج

عأللعل عاولوووومق  عااووووبي   ا ولوووومقعت عألاماووووي  )ريوووول  عاطووووال أن يووووؤلث        
 عا ب ( افلم الاععل عأللعل عارىل عاابي .
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 أسس ومعايير كناء الكرنامج المقترح : -2
 ن يبل  عاللف عاواالاع ون ع   . أ -
 ااالويوووذ عاوقب ووو  عاعلعليووو عاخاووومزص عااوووىي   عاعقىوووموجأن يقععووول وق وووق  -

 عيى  عا ب . 
وكمىيمت. عاعقىموجأن ياىما   -  وق عاوكمىيمت عاوامب  ون ألاعت اع 
 وومااىاع باووو س ياووم  عاوووال م  ماو وول لان خ وول  عاعقىووموجي وو  أن ياويوو   -

 . ماعقىموج
عم  عاالقج فل إعطمل عااوقدىومت اذاوك وون عا اويع ا وقكو  اوون عااولل وقع  -

 إال عاال  اون عا  ل إال عاكل اون عالمم إال عاخمص. 
 أن ياافق عمو ل عألون اعااالو  فل عيز  عاال م. -
 أن يكان عاعقىموج واوي ع  ماالاا  اعاوقاى  أثىمل عااطعي .  -
 ج اىظيومو وىطليمو.أن يام اىظيم عاخعقعت لعخل عاعقىمو -
أن يااخلم عاعقىموج طقق اأاماي  الايوي  وىما   ا بكم ع وو اللوو  ىبوا  -

 ابلي  أهلعف .
عااليووويم عاواوووووو  ووووون رعوووول  إاوووواومق أن يلاوووول عىوووومل عاعقىووووموج افلوووم اىاوووومزج  -

رعووول عاعووولل فووول عاطوووال  عا مبووو  كوووتلع  ريووومس رع وووو الطووول وؤشوووقع اواوووااث 
 عاعقىموج.

 التعليمية: محتو  الوحدات -4
ون خالل ااايي ولقق أامايمت كق  عايل  اطوال  عارقرو  عاقع لو   ك يو  
عااقليوو  عاقدمالووي  اووم ابليوول عاوباوواث عاولوومقث ريوول عا بوو  ا عقىووموج عاال يووول ووون 

عاااوووواد   مااثوووو   –عااوقدووووق عاكقلووووم و ووووون عابقكوووو )ولوووومقعت كووووق  عايوووول اهوووول 
 .لعااااد   ماالاط عألومول( فل كق  عاي –عالمال
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 ولقد راعى الباحث عند تحديد محتو  الكرنامج التعليمي أا تتضما اآلتي :
 التقسيم الزمني للكرنامج: -0

رومم عا مبوو   ،وون خوالل إطوالع عا مبو  ع ووو عاوقع وق اعالقعاومت عااوم ل 
  مااا دق عا وىل ا عقىموج كماامال:

  .( أامعيق2ول  اىريذ عاعقىموج ) -
 .( لريل 640 ون عالقس )  -
 فل عألاعاع. لقاين وللل  قاس( ل3عاعقىموج ) فل علل عالقاس -
 ( لريل . 6020عا ون عاك ل عاعقىموج ) -
تحديييد عييدد الييدروس التطكيقييية المناسييبة لييتعلم كييل مهييارة مييا مهييارات  -4

عاااوواد   مااوولاط  –عاااوواد   مااثوو  عالوومال –عااوقدووق عاكقلووم و ووون عابقكوو 
  يد البحث: عألومول

اابليل عولل عاولقاس عااطعيليو   يلمااطالع قأث خعقعل كق  عا   رمم عا مب
عاااواد   –عااوقدق عاكقلوم و وون عابقكو )عاوىما   اال م كل ولمق  ون ولمقعت 

ريوول عا بوو  فوول قدمالوو  كووق  عايوول ( عاااوواد   مااوولاط عألووومول – مااثوو  عالوومال
 ( ذاك:2اداال   لال ) ،اطال  عارقر  عاقع ل 

 (5جدو  )
  يد البحثمهارات اللتدريس  وس التطكيقية التي اتفأ عليها الخكراءعدد الدر 

 (01)ا=
الندبة  التكرارات دروسردد ال مكارات كرة اليد م

 1 2 2 9 4 6 المئوية
 %20 2    √     عابقك عااوقدق عاكقلم ل ون  6
 %30 3    √   عالمالمااث   عااااد   4
 %30 3    √   عألومولماالاط  عااااد   9

عاخعوووقعل ع وووو أن عووولل عاووولقاس عاوىماووو   ( عارووومق2) ياالووو  وووون  ووولال
عاااوواد   مااثوو   –عااوقدووق عاكقلووم و ووون عابقكوو اووال م كوول ولوومق  ووون ولوومقعت 

 عااااد   ماالاط عألومول ثال  لقاس –عالمال
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إلعيداد محتيو  الكرنيامج  ،(k.w.l ام الباحث كإتباع خطوات استراتيجية ) -3
واتبع الباحث الخطوات اآلتية الستراتيجية  ،كرة اليد محل الدراسة في التعليمي

(k.w.l:) 
 (،kومذع ععقف ) -

 (،Wومذع عقدل أن ععقف ) -

 ( ،Lومذع ال وت ) -
 تحديد طريقة التدريس والوسائل التعليمية: -2

كطقدل  اولقدس اوباواث عاعقىوموج عاال يوول ( k.w.lاستراتيجية )اااخلم 
 وقعب لم عاخوس : اكق  عايل وبل عالقعا   

 .(kوقب   عاالقف ع و عاول اومت عاام ل  ومذع ععقف ) -
 .(Wوقب   ومذع عقدل أن ععقف ) -

وقب   اب يل اقر  عالول اولقفو  وومذع يلوقف عاطوال  اوومذع يقدولان ولقفاو   -
 .ايام االق عالقاس

وقب وووو  اطعيوووو  عاوووولقاس ع ووووو عاطووووال   ماوووواخلعم عاطقدلوووو  عاك يوووو  اعاوووو ا   -
 .عسوق

 0(Lالايم )ومذع ال وت )وقب   عا -

( الاول ع و عااثمق  عاطال  اعي معي  اىشمط k.w.lابي  أن عااقعاي ي  )
 فلل ام ابليل عأللاعت اعااامزل عاال يوي  وثل : ،عاوال وين

      ولمعل اادل            -     .كقعت يل -
 .فيليا ال يوو -    .ب ق  لقعاي  -
 و ل  كق  يل  -     .أرومع -
ااالوون  ،االل رمم عا مب  عالاويم عاولقاس ع وو )ثوال  ابولعت ال يويو (       

 ( ارل ام الايم أ  عل عالقس كماامال:)ثالثة دروسكل ابل  القداي  
  اقر  عالول علعي  عاابل. 
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  اقر  اب يل ااقر  عالول اولقف  واااث عاطال 

  0أعومل إلعقد 
 )0عاعلعل عاعلىل )عالمم اعاخمص 

 0عا  ل عااطعيلو 

 0عا  ل عاخاموو 

 0اقر  عالول عاخاموي  اولقف  وم ابل  ون ال م 

 تحديد الزما المناسب لبل جزء ما أجزاء الدرس: -5
وووق  ،اووم ابليوول  ووون كوول  وو ل ووون أ وو عل عاوولقس افلوومو اوباوواث كوول لقس

عسعا وووومق أن س يالوووولث  ووووون عاوووولقس عاوووو ون عاوخاووووص ااوووولقدس  فوووولعااالووووق 
 ك يووو  عاقع لووو  ا  ووولال عالقعاووول اطوووال  عارقرووو   عاوبمالوووق  عالو يووو  عاوبووولل ط لووومو 

الذاك رمم عا مب  عا قعل ولمع   ا طال  )عيى   أاياط، مول  عااقلي  عاقدمالي  
علوولف اىريووذ   عالو يوو رعوول اىريووذ عاوولقاس(  رماوول  وىووو يوواوين  عا بوو  عاا قدعيوو

 عس قعلعت عألاي   :
 اقر  عول علعي  عاابل  *
 واااث عاطال  اولقف  وم يقدلان أن يلقفاع، اب يل اقر  عالول اابليل *
 االق عالقاس عالو ي  افلمو اوم يلقفاع اوم يقدلان ولقفا ، *

 ( عااا دق عا وىو أل  عل عالقس عالو ل1اداال   لال )
 (0جدو  )

 نموذج للتوزيع الزمنى ألجزاء الدرس العملي
 النذاط الزمن أجزاء الدرس م
 طال عاال مل عا ق 2 أعومل إلعقد  6
 اوقدىمت عااليز  ا ولمق  ق 90 عاعلعل عاعلىو 4
 ألعل عاطال  ا ولمق  ق  20 عا  ل عااطعيلو 9
 اوقدىمت اللز  ق 2 عا  ل عاخاموو 2
 ق640 إ وماو  ون عالقس عالو و  2

 ثم بعد تطكيأ الجزء العملى :
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بال وم  وىمرش  عاطال  -يام اا دق اقر  عالول عاخاموي  اولقف  وم ال وا  -
 .ال وا 

 مجاالت البحث:
 المجا  الزمنى: -0

م باووووووووووو 7/60/4063روووووووووومم عا مبوووووووووو  عابليوووووووووول عاراووووووووووق  عا وىيوووووووووو  ووووووووووون 
 0ااىريذ إ قعلعت عا ب م 64/64/4063
 المجا  الجغرافي: -4

ام عخايمق وكمن اىريذ كل ون عالقعاومت عساواطالعي  اعاا قلو  عألاماوي  
عا مبوو  أن يكووان عخايومق وكوومن إ ووقعل  اروول قععوو ، و لو  ك يوو  عااقليو  عاقدمالووي 

عا بوو  هووا ىرووس عاوكوومن عاووذث أ ووقث  وو  عاليوومس عالع وول اعاليوومس عا لوول  اذاووك 
 0ا واغيقعت عاخما   ما ب 
  الدراسات االستطالعية:

 الدراسة االستطالعية األولى:
رووووومم عا مبووووو  عوووووا قعل عالقعاووووو  عساووووواطالعي  عألااوووووو خوووووالل عاراوووووق  وووووون 

 األا م  عااماي  :م 48/01/4108إاو  م45/01/4108
 ال ع عاواغيقعت اليى  عا ب  )عسعالعاي  اعاا مىس(. -
 عخايمق عألومكن عاوىما   ا قعل عسخا مقعت. -
 عااتكل ون االبي  عأللاعت. -عااتكل ون الاا  اطعي  عسخا مقعت -
عاالووووقف ع ووووو أاوووو ا  عاووووواخلعم ألاعت اأ لوووو   عاليوووومس ا طمروووومت عاااووووو يل  -

 ااالي  أا ا  عالول ا وامعلين. -ا عيمىمت عاوط ا   اكرميالم
 الدراسة االستطالعية الثانية :

 لل عسىالمل ون عالقعا  عسااطالعي  عألااو اعاال امعلت فل ععالعايو  
عاليىووو  رووومم عا مبووو  عوووا قعل عاا قلووو  عساووواطالعي  عاثمىيووو  اولقفووو  وووولث وىماووو   

عاليمم  ماالىين عال ول )الق اث مت( عاابلعت عاال يوي  افلم عاطال  ا ابلعت ا 
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)وويوو   اميووق وويوو  (  االخا وومقعت عاولمقدوو  عاطعيوو  عسخا وومقعت ع ووو و ووواعاين
اع عمل  اطعي  عسخا مقعت ع و عيىو  وون خومقج عيىو  عا بو  عألاو ي  اذاوك فول 

 .م2/66/4062م إاو 6/66/4063عاراق  ون 
 تنفيذ التجربة األساسية:

 التجربة األساسية :
اطعي  عاا قل  عألاماي  ا  ب  ع و عاو واعاين عاا قدعي   ماواخلعم ام 

عااووووولقدس ( اعاالوووووم ط   ماووووواخلعم أاووووو ا  k.w.lعاولقفووووو  ) لعاووووواقعاي ي  ووووووم اقع
 .م67/64/4063إاو م60/66/4063عاال يل  عاوا ق فل عاراق  ون 

 القياس البعدن:
عل عاليووومس  لووول عسىالووومل وووون اطعيووو  عاا قلووو  عألاماوووي  رووومم عا مبووو  عوووا ق 

عا لوول  ا و ووواعاين )عاا قدعيوو  اعاالووم ط ( االخا وومقعت عاولمقدوو  فوول عاراووق  ووون 
 .م40/64/4063م إاو 62/64/4063

 عرض ومنا شة النتائج وتفسيرها :
 ائج البحث وفقًا للترتيب التالي يستعرض الباحث نت

ث اا ل فقاق لعا  عبامزي  عين واااطمت لق مت عاليماوين عالع ول اعا لول -6
)عااوقدووق عاكقلووم ل وووون عاولوومقعت عاوىل يووو  ا و واعوو  عاا قدعيوو  فووول ال ووم 

ريوووول  عاااوووواد   مااوووولاط عألووووومول( –عاااوووواد   مااثوووو  عالوووومال –عابقكوووو 
  .ااما  عاليمس عا للثعا ب  

اا ل فقاق لعا  عبامزي  عين واااطمت لق مت  عاليماين عالع ل اعا للث  -4
)عااوقدوووووق عاولووووومقعت عاوىل يووووو  م ا و واعووووو  عاالوووووم ط  فووووول ال وووووم فووووول ال ووووو

عاااوووواد   مااوووولاط  –عاااوووواد   مااثوووو  عالوووومال –عاكقلووووم ل ووووون عابقكوووو 
  .ااما  عاليمس عا للث ريل عا ب  عألومول(

اا وووول فووووقاق لعاوووو  عباوووومزي  عووووين واااووووطمت لق وووومت عاليماووووين عا لووووليين  -9
عاولووومقعت عاوىل يووو  ا و وووواعاين عاا قدعيووو  اعاالوووم ط  فووول ال وووم فووول ال وووم 
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عاااوووواد   –عاااوووواد   مااثوووو  عالوووومال –عااوقدووووق عاكقلووووم ل ووووون عابقكوووو )
 ااما  عاو واع  عاا قدعي . ريل عا ب   ماالاط عألومول(

 (7جدو  )

 القكلي والبعدن القياسيامتوسطات درجات  كياداللة الفروق 
 (31)ا= للمجموعة التجريكية في االختبارات  يد البحث 

ندبة  بعدي قبلي االختبارات م
 لتحدن %ا

قيمة 
 ع م ع م "ت"

عااوقدوووووووق اعساووووووواالم ع وووووووو  6
  (90بمزع اول  )

49.70 6.99 42.4 6.44 20.14 63.67 

عاااووووووواد   مااثووووووو  عمايوووووووم  4
 كقعت60

1.02 4.12 3.06 6.21 23.34 62.11 

 االاط عألومولعااااد   م 9
 كقعت60

2.06 6.94 2.20 0.22 22.72 62.22 

 *لعل4.02( =0.02ا  )ريو  )ت( عىل وااا  لس
( ا وووال فوووقاق لعاووو  إباووومزيمو عىووول واوووااث 7ياالووو  وووون ىاووومزج  ووولال )  
( عووين واااووطمت لق وومت عاليماووين عالع وول اعا لوول  ا و واعوو  عاا قدعيوو  0.02)

ااووما  واااووع عاليوومس عا لوول  فوول عسخا وومقعت ريوول عا بوو  بيوو  اقعابووت ريووو  
ابت ىاو  عااباون ووم عوين كوم اقع ،(63.67: 62.22 ت  عاوباا   وم عين )

(20.14 :%23.34.)% 
 (6جدو  )

للمجموعة  القكلي والبعدن القياسيامتوسطات درجات  كياداللة الفروق 
 (31)ا= الضابطة في االختبارات  يد البحث 

ندبة  بعدي قبلي االختبارات م
 التحدن%

قيمة 
 ع م ع م "ت"

التمريييير واالسيييتالم عليييى  0
 ث(31حائط لمدة )

44.43 0.20 42.41 0.10 02.27 6.36 

التصيييويب بالوثيييب عالييييا  4
 كرات01

5.07 0.05 7.15 4.34 48.73 5.57 

لسييييييييييقوط التصييييييييييويب با 3
 كرات01 األمامي

2.05 0.04 0.10 0.04 47.73 2.67 

 *لعل4.02( =0.02ريو  )ت( عىل وااا  لسا  )
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 ( ا ووووال فووووقاق لعاوووو  إباوووومزيمو عىوووول واووووااث 2ياالوووو  ووووون ىاوووومزج  وووولال ) 
( عووين واااووطمت لق وومت عاليماووين عالع وول اعا لوول  ا و واعوو  عاالووم ط  0.02)

ااووما  واااووع عاليوومس عا لوول  فوول عسخا وومقعت ريوول عا بوو  بيوو  اقعابووت ريووو  
كووووم اقعابوووت ىاووو  عااباووون ووووم عوووين  ،(2.92: 2.27 ت  عاوباوووا   ووووم عوووين )

(62.27 :%43.79.)% 
 (8جدو  )

للمجموعتيا للمجموعتيا  قياسياالمتوسطات درجات  كياداللة الفروق 
 (01ا= الضابطة والتجريكية في اإلختبارات  يد البحث )

قيمة  التجريبية الضابطة االختبارات م
 ع م ع م "ت"

عااوقدووووق اعساوووواالم ع ووووو بوووومزع اووووول   6
(90)  

42.40 6.06 42.4 6.44 2.69 

 7.22 6.21 3.06 4.94 7.02 كقعت60عااااد   مااث  عمايم  4
 2.23 0.22 2.20 6.64 1.06 كقعت60 االاط عألومولعااااد   م 9

 *لعل        4.02( =0.02ريو  )ت( عىل وااا  لسا  )
( ا ووووال فووووقاق لعاوووو  إباوووومزيمو عىوووول واووووااث 3ياالوووو  ووووون ىاوووومزج  وووولال ) 
( عووووووين واااووووووطل لق وووووومت عاليماووووووين عا لووووووليين ا و ووووووواعاين عاالووووووم ط  0.02)

بيو   ،اا قدعيو  فول  ويوق عاواغيوقعت ريول عا بو اعاا قدعي  اااوما  عاو واعو  ع
 (.2.69:  2.23اقعابت ريو   ت  عاوباا   وم عين )

عاليماوومت  واااووطلا ووال فووقاق لعاوو  إباوومزيمو عووين  (7) ياالوو  ووون  وولال 
عالع يوو  اعا لليوو  ا و واعوو  عاا قدعيوو  فوول  ويووق عسخا وومقعت عاولمقدوو  ريوول عا بوو  

 .اهذ  عارقاق ااما  عاليمس عا لل 
 ،(k.w.lادق ق عا مب  هذ  عاىامزج إاو فمع ي  عااقعاي ي  وم اقعل عاولقف  )    

 .بي  افقت ا وال م ولعخل  ليل  سكاام  عاول اومت  شكل القد ل او اع
 الدسييييو ي هييييانيادارووو  ذاووووك وووووق وووووم أشووومق إايوووو   ىاوووومزج لقعاوووو  كووول ووووون   
 ي  عااووووووولقدس (، أن عاووووووواقعاي61م()4062  )دمحم البيييييييارود (، 44م( )4062)

(k.w.l)   هول عاواقعاي ي  ال وم اعاول  الولف إاوو اىشويع ولقفو  عاطوال  عااوم ل
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ا ل لووم )ىلطوو  أا وقكوو ( اووقلع ا ووك عاولقفوو   ماول اووومت عا ليوول  عااوول يال ولووم 
وووون عاولووومقعت عااووول    تىلوووم  و واعوووهوووؤسل عاطوووال ، اولووومقعت ووووم اقعل عاولقفووو  

ااىظوويم  ،ووون خووالل فلووم ألىوواعع عاولقفوو  اياووق ا طماوو  ألعل اوام لوو  ولوومم ال ووو 
لعق  عاول اووومت ااا يللووم اعاالوو ع عاووذعال  ،عاولقفوو  عااوول ااوثوول فوول عااخطوويع اع 

الو يمت ال و  اااوبي  واومق اركيوق  ااا يللوم اابليو  أهولعف ال وو ، كووم أن 
اامهم  رمع يو  فول اباوين واوااث عأللعل عاولومقث  (k.w.l)عااخلعم عااقعاي ي  

 .اللذع ابل  اب  عارقض عألال ،عاال م فل عاال يل عألا ا   ااخلعم مولمقى  
عاليماومت  واااوطل( ا ال فوقاق لعاو  إباومزيمو عوين 2داال  ون  لال )ا  

عالع ي  اعا للي  ا و واع  عاالم ط  فل  ويق عسخا ومقعت عاولمقدو  اهوذ  عاروقاق 
 .ااما  عاليمس عا لل 

ليمس عا لل  ا و واع  عاالم ط  عن ادقث عا مب  أن عااللم عابمل  فل عا 
أىووو  رووول يق وووق إاوووو عاطقدلووو  عاال يليووو   ،عسخا ووومقعت عاولمقدووو  فووولعاليووومس عالع ووول 

ا و واعوووو  عاالووووم ط  اعااوووول ععاووووولت  طعيلوووو  عابوووومل ع ووووو شووووق  عاولوووومق  األعل 
اال  عألخطمل وق اكوقعق  ىواذج الم اعاخمذ  ويق عالقعقعت اوام ل  عاوال وين اع 

 .ت عاولمقعتعأللعل االقد م
 Mohammed El Baroudy"( 43)ااار  هذ  عاىاي   وق ىامزج لقعا  

عاليوومس  فوولأىوو  بوول  اباوون  فوول ،(61) م(4062)، دمحم البييارودن  (2012)
عا مىو   فولعا للث ا و واع  عاالم ط  اعااو ام عاالقدس الم  ماطقدلو  عاال يليو  

ذ  عالقعاووومت ألت إاوووو هووو فووولبيووو  أن عاطقدلووو  عاال يليووو  عاواووواخلو   ،عاولووومقث 
   اللذع اابل  اب  عارقض عاثمىل ،عاايلم  عاوال م ا ولمقعت

 واااوووووطل( ا وووووال فوووووقاق لعاووووو  إباووووومزيمو عوووووين 3اداالووووو  وووووون  ووووولال )
عاليماوووووين عا لوووووليين او وووووواعال عا بووووو  عاا قدعيووووو  اعاالوووووم ط  فووووول عسخا ووووومقعت 

 .عاولمقد  اهذ  عارقاق ااما  عاو واع  عاا قدعي 
عاروووقاق ااوووما  أفوووقعل عاو واعووو  عاا قدعيووو  إاوووو عااوووتثيق دق وووق عا مبووو  ا 

عاي وووومعل ا عقىووووموج عاال يوووووول بيوووو  أن هووووذع عألاووووو ا  يكاووووق  وووووال عااووووولقدس 
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عاال يوووول  اد دوووول ووووون ا وووومق  عاوال وووووين بيوووو  يوووولفق عاوال وووووين إاووووو عاوشوووومقك  
 عاارمعول وومس ياوافق  ع لاللم ا دومل عاولقف عالو ي  عاال يوي  اقلع  فلعاي معي  

عاوووال م بيوووو  أن عخايوووومق عاواعرووووي عاال يويوووو   فوووولعاطقدلوووو  عاال يليوووو  عاوا لوووو   فووول
عاوخا ر  يلول ع و إثمق  عهاومم العفلي  عاوال وين ىبا وومقا  عاىشمط عابقكول 

 .ا دمل  عذل عا لل اعاثل   ماىرس
( يامعل ع و خ    ا ون k.w.lكوم أن عاالقدس  مااخلعم عااقعاي ي  )

 م  الث عاوال وين اكذاك ارلم كل   ل ون أ  عل عاولمق  اال ولوم عسهاومم اعسىا
 اوووولاا  اأن الاوووويم عاواروووووي عاال يوووووو ألث إاوووووو  دوووومل  فوووووقص عاى ووووم  اال يووووول 

 .ووم يؤلث إاو عي معي  عاوال م ا دمل  وشمقكا   رمع ي  ،عساا م   عاخمطز 
عاواخلعم إاوو أن  م(4007) دمحم عكيدالحليم  ادار  هذع وق وم أشمق إاي  

اكووووووادن عاولىووووووو ووووووون  فوووووول( ااوووووومعل ع ووووووو ىشوووووومط عاوووووووال م k.w.lعاوووووواقعاي ي  )
عاول اوووووومت، فماطماووووو  يووووووىظم عاول اوووووومت، فيويووووو  عووووووين عألىووووواعع عاوخا رووووو  ووووووون 

كووم أن عاواقعاي ي   ،(اعاو ومل عالقس )عابلومز  اعاورومهيم  فلعاول اومت عاولو  
(k.w.lا دووول وووون رووولق  عاووووال م ع وووو عااركيوووق اعااتوووول )  اعا بووو  عووون عاول اوووومت
(67 :469). 

عاواقعاي يمت ووم  أنم( 4002)  عكدالرازق مختار  هذع عاالل يؤكل فلا 
اقعل عاولقف  عبل  عسااقعاي يمت  عاال اقك  ع ل اىوي  عاولمقعت عالل ي  عال يم 
االوولف إاوول أن يخطووع عاوووال م ادقعروو  اياوويطق ايلووام ال ووو  عاخوومص ا مااوومال 

اين عكاام  عاوال وين الو يمت عاال م عاوخا ر  اااوو  الوم فاىلم الول ع ل اب
 .(22:2) عابول عاوازااي  اعاابكم فل عالو يمت عاولقفي  عاوقا ط   ماال م

مجيد  عزييز اكيراهيم ، م(4006)  محسا دمحم حمي اياليي كال وون 
عااقعاي يمت وم  أن (م4002)  فوز  ط  إكراهيم، رجب أحمد البلزة م(،4002)

ولقفووو  عبووول  عساووواقعاي يمت  عااووول اقكووو  ع ووول  اىويووو  عاولووومقعت عالل يووو  اقعل عا
عال يوووم االووولف إاووول أن يخطوووع عاووووال م ادقعرووو  اياووويطق ايلوووام ال وووو  عاخووومص 
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ا مااوومال فاىلووم الووول ع وول اباووين عكااووم  عاوال وووين الو يوومت عاووال م عاوخا روو  
 اوقا طوو   ووماال ماااووو  الووم عابووول عاواووزااي  اعاووابكم فوول عالو يوومت عاولقفيوو  ع

(62 :2) (62 :42) (2 :94 )  
 اللذع اابل  اب  عارقض عاثما 

 :االستنتاجات
فل الوال و ومل عا بو  اعالولف وىو ، اعاواىملعو ع وو ووم اوم وون إ وقعلعت 
اولما ووومت إباووومزي ، افووول ىطووومق و اووووق عا بووو  ابووولال عيىووو  عا بووو  ا لووول 

 ألاي عقض اوىمرش  عاىامزج ااال عا مب  إاو عسااىام مت ع
( اووتثيقع عي معيووم ع ووو ال ووم  لووض k.w.lاووؤثق عاوواقعاي ي  وووم اقعل عاولقفوو  ) -6

 عاولمقعت عاوىل ي  فل كق  عايل )ريل عا ب (.
( ع وو اكوادن عا مهومت عي معيو  k.w.lاامعل عااقعاي ي  وم اقعل عاولقف  ) -4

ىبوا كووق  عايوول عوون طقدوو  ال دو  عاثلوو   ووماىرس اااووليل عكااووم  عاول اووومت 
 اعااق معلم. ااخ دىلم

( ووون عساوواقعاي يمت عااوول ااوومعل k.w.lالوول عاوواقعاي ي  وووم اقعل عاولقفوو  ) -9
عالووومزم  لو يووو  عااووولقدس ع ووول ابليووو  عالووولف وووون عالو ووو  عاال يويووو   كرمزووو  

 عماي .
 التوصيات:
ووون  مط لوومو اوووم أشوومقت إايوو  عاولما وومت عاباوومزي  اوووم اووم عااااوول إايلوو        

 اااايمت عآلاي :عااىام مت أوكن الليم ع
عا اعىوووو  عاىظقدوووو  وووووم اقعل عاولقفوووو  فوووول ال ووووم  عاوووواقعاي ي اطعيوووو  يااووووو ع -6

  ك يمت عااقلي  عاقدمالي .عاوخا ر   اعالو ي 

ع وو  (k.w.l) ووم اقعل عاولقفو  عاواقعاي ي إ قعل لقعامت وشمعل   مااخلعم  -4
فووول ال ووووم  عساوووواقعاي ي وقعبووول اوووىي  وخا روووو  اث ووومت ااتكيوووول فمع يووو  هوووذ  

 ولمقعت عابقكي .عا
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علقعج عاووواقعاي ي  وووووم اقعل عاولقفووو  الووووون ولووووققعت طوووقق اوووولقدس عألالووووم   -9
 عا ومعي  اعاقدمالمت عارقلي   ك يمت عااقلي  عاقدمالي .

 (( عـــــــــــــالمراج)) 
 أوال : المراجع العربية :

: عسا مهوومت عابليثوو  فوول طووقق اوولقدس عااقليوو  أحمييد عييز الييديا اأكييو النجيي -0
 ، ك يووووووو  عااقليووووووو  عاقدمالوووووووي ،  مولووووووو  عاوىاووووووواق ، عاقدمالوووووووي
 م.4006

لعق  ،عااقلايوووو  عابليثوووو  عاوىوووومهج: محمييييود الحيليييية ،توفيييييأ أحمييييد مرعييييى -4
 .م4002عومن ،عاوايق 

 -)أعوقف اوتثيق عقىوموج ال يوول  ماواخلعم عاواقعاي ي  :حسا حميدن صيد ة -3
عاولقفول اواواا  ألعل  لوض  عاابايل ال وت( ع و -أقدل

عاوىل يووووو  فووووول كوووووق  عااووووو   اطوووووال  ك يووووو  عااقليووووو  عاولووووومقعت 
عاقدمالوووووووووووي   مولووووووووووو  أاوووووووووووياط،  مولووووووووووو  عاوووووووووووياط قاوووووووووووما  

 (.4063وم اايق)
: ولمقعت ووم اقعل عاولقفو  اعالرالوم  كرومل  عا غايو ، عكد المنعم احمد كدراا -2

 م(4002) كرق عاشيخ، عال م اعايومن ا ىشق اعااا دق
وج اوولقدعو ااىويوو  ولوومقعت عاوواخلعم : فمع يو  عقىوومعكييدالرازق مختييار محمييود -5

ول ووووو عا غووو  عالقليووو  ساووواقعاي يمت ووووم اقعل عاولقفووو  اأثوووق  
ع ووووووو اىويوووووو  عاطالروووووو  عا غايوووووو  اعااباوووووويل اوووووولث طالعلووووووم، 
عا وليوو  عاواووقد  ا وىوومهج اطووقق عااوولقدس، و  وو  لقعاوومت 

 (، أكاووووووووالق693فوووووووول وىوووووووومهج اطووووووووقق عااوووووووولقدس، عالوووووووولل )
 م(4002)

 -: اطعيلووومت عال وووام فووول كوووق  عايووول )ال ووويمو زييييدعمييياد اليييديا عبييياس أكييي -0
 م.4007القد (، وطم ق  مول  عا رم د ، عا رم د ، 
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: فمع ي  إبولث عاواقعاي يمت ووم اقعل عاولقفو  عمر صاحب االمير إسماعيل -7
(KWL)  فوول اىويوو   لووض ولوومقعت عارلووم عالقعزووو اعساوواومع

ق، ك يو  عاىمرل الث االويذ عاوقب   عاعلعليو ، قاوما  وم اواي
 م(. 4064عااقلي  ، مول   ىا  عااعل  )

: عاوىومهج عاولماوق ، ىشوت  عاولومقف، فوز  ط  إكراهيم، رجيب أحميد البليزة -6
 م(4002) عااكىلقد .

ا وعاووولزين : عاوومقاووو  عااطعيليووو  اكوووق  عايووول )فيرنرفييييه، هيييايزجيرت واخيييروا  -8
( اق وووو  كوووومل ععووول عابويووول ا  باووون عوووالا ، عاوالووولوين

 م.6337ق عاركق عالقلل، عالمهق ، لع
: ااويم وليمس االايم ألعل سععول كوق  عايول خوالل عاو ومقع . كريم مراد دمحم -01

قاووما  لكاوواقع ، ك يوو  عااقليوو  عاقدمالووي  ا عىووين  وومالقم،  مولوو  
 م.6332ب اعن، عالمهق ، 

: عاشوومول فوول مصييطفي أحمييد عكييد الوهيياب ،كمييا  سييليماا حسييا علييي -00
عاط لووووو  عألااووووول  ،ايووووول، وقكووووو  عاكاوووووم  ا ىشوووووقاووووولقدس كوووووق  ع

4067. 
عاط لو   ،لعق عال وم ،ااطعيلمالوم اال ويم كوق  عايول ألعل :كما  سليماا حسا -64

 .4007عاكادت  ،عألاال
: عاووواقعاي يمت فلوووم عاولوووقال أااووولم عاىظقدووو  مييياهر عكيييد البيييارن شيييعباا -03

ااطعيلمالوووووم عالو يووووو ، عوووووومن، لعق عاواووووويق  ا ىشوووووق اعااا دوووووق 
 .م(4060) عاط مع ا 

(، عومام عاكاو  2: واااع  عاولمقف عااقلاى ، عا  ل)مجد  عزيز إكراهيم -02
  .م(4002) ا ىشق اعااا دق اعاط مع ، عالمهق 

وىشووم   ،4، طعاوقشوول فوول اوولقدس عااقليوو  عاقدمالووي  :محسييا دمحم حميي  -05
 م(.4006) عاولمقف، عساكىلقد 
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م عااقعاي ي  وم اقعل عاولقف  فل اولقدس : عثق عااخلعدمحم  كما  البارودن -00
بووووواع   ع وووووو عااباووووويل عاولقفووووول اواوووووااث  م600اووووو مق 

عسلعل الث طال  اخاوص اولقدس عاوالوومق،  و  و  ك يو  
  .م(4062عااقلي  عاقدمالي ،  مول   ىا  عااعل  )

: فمع ي  عقىوموج ولاوق  رومزم ع وو عاواقعاي يمت ووم اقعل دمحم عكدالحليم دمحم -07
فول اىويو  ولومقعت اولقدس بول عاوشوكالت عاقدمالووي  عاولقفو  

عاو  وو   اوولث عاطما وومت عاول ووومت  ك يوو  عاول وووين  ماعيالوومل،
 عال ويووووو   ك يووووو  عااقليووووو  عووووولويمط،  مولووووو  عاوىاووووواق ، عالووووولل

  م(.4002(، يىميق)27)
اوووتثيق عقىوووموج ال يوووول  ماووواخلعم عاووواقعاي ي  ووووم اقعل  :دمحم معيييروج جييياد -06

و عااباووووويل عاولقفووووول اال وووووم  لوووووض ( ع وووووk.w.l) عاولقفووووو 
 (.4061) ولمقعت كق  عاا  ،  مول   ىا  عااعل 

كووووق  عايوووول ا  ويووووق اعااوووولقد  عاشوووومول اعااويوووو    منييييير جييييرجس إكييييراهيم: -08
 م.4002 ، لعق عاركق عالقلل، عالمهق ، عاولمقث 

 ،خطووع ،بومقس وقووو ،ولومقعت ،كوق  عايول اومقدخمنييرة مير   ميخائييل:  -41
 م.4000عاثمىي ، عالمهق   عاط ل  ،رمان 

: أثق عاالقدس  مااخلعم عاواقعاي يمت عاوذكمل عاوالولل نيفيا الكركاتى حمزة -40
( فوول عااباوويل عاولقفوول اعااوووقع ع KWLاعال لوومت عااووت ا)

عاقدمالول اولث طما ومت عااوي عاثماو  عاواااوع  وليىو  وكو  
عاوكقووووو ، قاووووما  لكاوووواقع  ميووووق وىشوووواق ،  مولوووو  أم عالووووقث، 

 .م(4002عالقلي  عاالالي  )عاوو ك  
( فول K.W.L: آثق عااخلعم عاواقعاي ي  عااولقدس )إكراهيم هاني الدسو ي -44

اىويووو  ولووومقعت اقعل عاولقفووو  اعااباووويل عاولقفووول فووول ولوووقق 
طوووووقق اووووولقدس عااقليووووو  عاقدمالوووووي  اووووولث عاطوووووال  عاول ووووووين 
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ع مولووو  عااووو طمن رووومعاس، عاووووؤاوق عال ووووو عااوووملس، ك يووو  
 م(. 4062ي ،  مول  عايقواك، عسقلعن )عااقلي  عاقدمال
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