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 " في التحصيل المعرفي Vفاعمية استخدام إستراتيجية الشكل " 
 ومستوى األداء المهاري لبعض مهارات اإليقاع الحركي لطمبة

 الفرقة األولى بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا
ىد/ىأحمدىمحمودىحسن*

 المقدمة ومشكمة البحث :
اًا أال   لا ب ميااتت الظيااة يشهد العالم تطورًا علمياًا وتنوولويياًا ملظًو

باعتبااار ميااات الترايااا الرأادااايا  ظااد  لاارة ميااااتت الظياااة والمعرأااا ا و ااااويا 
و صاابم مااض الداارورا لاادت المةأااد مااض اليهااد  ،التاال تطااورت ومااا ةالاات تتطااور

وو تفيد مض الطاقاات والراروات البشارأا  ،والعمل لنل ووانب دلك التقدم الم تمر
 مااا  ض الرأادااايوض  ،وا اااتعدادات  وموا باا  المهمااا  اال ظ اااب تم اوياتاا  وقدراتاا 

المتفااوقيض يعتلااروض تظاادا   اام الرااروات البشاارأا التاال ييااب ات تمااام لهااا ظتاا  
يتظقاااار قاااادرًا مااااض اليااااودة الشاااااملا أاااال يمياااا  م   اااااتوا الرأاداااايا أاااال دااااو  

واعتماد تعداد وتعليم وتدرأب الملتادييض والععلايض  ،الم تويات المعيارأا العالميا
وموااد  ،ومهارأااًا ووف اايًا ود ويااًا علاا    اام ومبااادح عماد ااا البظااث العلمااللاادويًا 

أهااو  ،لااد  اليليقااا وا و اااض  ااو القا اام المشااترك ايعًاام لناال مااا يلااد  وألتناار
وماا  تطاور الظياااة وتقادمها تةداد الااوعل  ،صااو  ايداة و او الم ااتفيد ايوت موهاا

والتف يار و صابم ي اا م أال وي ع  لتطوأر قدرات  بالبظث العلمال  ،الف را لدي 
ظااال النريااار ماااض المشااا عت مماااا يعااال دور العاااالم الت اااالر ماااض  يااال التطاااوأر 

 .(2:  32والتظديث لألأدل )
 ما  ض ر ب الظياة والتقدم العلمال ي اير ب ارعا مد لاا ظياث  وا  يتارك 
بصامات  علاا  يميا  وااواظل الظياااة المادياا والرقاأيااا وال يا ايا واتقتصاااديا ممااا 

ايمار الادا  ،ليا  ةأاادة مداطردة أال الميااتت الميتلفاا لمواشاة الظيااةترتب ع
                                                           

 يامعا المويا –علير الظر ل ب ليا الترايا الرأاديامدرم بق م التمرأوات واليمباة والت *
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و اادا يتطلااب  ،يتطلااب  ض ي ااوض  واااك موانبااا لاايض الفاارد والتطااوأر التقواال الهاياال
داااارورة ويااااود  ومااااال يدياااادة أاااال الميااااات التراااااوا وللترايااااا ا و اااااويا لت طيااااا 

 .اظتيايات العصر
 ض تطااااااور أل اااااافتها  وت لااااااد علاااااا  الم   ااااااات التعليميااااااا المتيصصااااااا

و  اااليلها ويمياا  يواوااب العمليااا التعليميااا مااض معلاام ومااتعلم ومااادة علميااا واييااا 
ولعل العب  اينلر يقا  علا  عااتر المعلام ألام يعاد ايمار ميارد تلقايض  ،تعليميا

المعااارو والمعلومااات لاال تعاادا دلااك تلاا  قاادرة المعلاام علاا  تويياا  التعلاايم ايماار 
و اااادلك ييااااب ات تمااااام  ،يااااًا ومشااااار ًا لتظقياااار داتاااا الاااادا ييعاااال المااااتعلم تييال

با تيدام ا تراتيييات يديدة أل التعليم ماض  يال الت لاب علا  ومطياا اي الوب 
العلميااا واييااد باالموهل العلماال داارورة ت  واا   التقليادا، ولقااد  صاابظت الوًارة

 والماااااااوهل العلمااااااال  ،عوهاااااااا أااااااال  ا ميتمااااااا  معاصااااااار ياااااااود  ض يرتقااااااال وأتقااااااادم
 .اييااد باا   ااو وتاااج التف ياار العلماال الملواال علاا  المفااا يم الصااظيظاالاادا ورأااد 

(2  :33)، (33  :33، 33). 
(  ض الوًااااارة الظديراااااا للعلااااام تشاااااتمل علااااا  3333) "دمحم الحيمةةةةةة"ياااااد ر  

لااادا ييااادب ات تماااام لهماااا ودااارورة  ،التنامااال لااايض اليااااوليض المعرأااال وال ااالو ل
ليااا التعليميااا واوااا  شيصاايت  مااض ات تمااام بااالمتعلم ومظاولااا يعلاا  مظااور العم

الواظيا المعرأيا والمهارأا واتوفعاليا واتيتماعيا ظت  يتم ض ماض   اب اليلارة 
 (33:  33) .التل تيعل  يعدت مض  لو   مض تلقا  وف  

(  ض التعلم يتأرر تل  ظد  لير بأ االيب 3993" )سهير المبانيو شارت " 
التعلايم الادا يقاوم علا    اام ماض التيرأاب  ولادا أا ض ،التعلم التل يتبعها المعلم

 ،والتطلير يوتقل  رره بش ل   ار  عاض التعلايم ايصام الادا يلقاض با  الماتعلم أقاة
 مااا  واا  قااد ًهاارت   اااليب يدياادة أاال التعلاايم ت اااعد علاا  وقاال المااادة المتعلمااا 

 ،وااااادلك  صاااابظت المااااادة و اااايلا ولي اااات  اااادو ،للمااااتعلم بشاااا ل  أداااال وأعااااات
اديا بطليعتهاا تتوا اب ما   ادا الواو  ماض التعلايم الادا يرتناة علا  والترايا الرأ
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 ماا  وا  ماض يهاا  يارا ت يم اض  ض تادرم  ،التف ير وا تيدام اي لوب العلمال
ولهاادا  اااض علاا   ،بصاادإ تت أاال تطااار عمليااا البظااث العلماال ليواوباا  الميتلفااا

يوليا  ليارة أال المعلم الدا يقوم بعمليا التدرأم أال مياات التراياا الرأادايا م ا
تةوأااااد المتعلماااايض بمااااا يم ااااوهم مااااض ات ااااتفادة للتعاماااال ماااا  مت ياااارات الم ااااتقلل 

 (3:  8) .وتظديات 
( علاااا  داااارورة  ض يمتلااااك المااااتعلم مفااااا يم 3999) "دمحم نجيةةةة "وأ  ااااد  

علمياااا تعيوااا  علااا  أهااام الماااادة العلمياااا بظياااث توقلااا  ماااض المعرأاااا اللدايياااا تلااا  
 ماا  ،ت  تتاأرر بمقادار أهما  وا اتيعاب  للماادة المتعلمااو ض قدر  ،المعرأا المتطورة

ييب  ض ي وض  واك رااة لايض المعلوماات اليديادة والمعلوماات  اابقا الاتعلم أال 
اللوياااا المعرأياااا لقايماااا الماااتعلم مماااا ييعااال المعلوماااات اليديااادة دات معوااا  مماااا 

 ( 339:  33) .ي هل عل  المتعلم عمليا التعليم
(  ض المااتعلم ت يقاادم علاا  ممار ااا الوشااال 3333) "فةةايزش شةة ل"وتشااير  

تقاواا  بطرأقااا يياادة دوض تااواأر  اام مااض المعااارو التاال ت اااعده علاا  دلااك و ض  ،وا 
أييب عدم تومياا  ،الوواظل المعرأيا والمهارأا واتوفعاليا يرتبة  ل موها باآلير

ليمياا يها عل  ظ اب اييرا ظت  يترو  للمتعلم التدرج اللوا  أال العملياا التع
الدا يعتمد باي ام عل  التنامل والترابة ليض المعلم والماتعلم والماادة التعليمياا 
وعلاا  اييااا تدا  اواات المااادة المتعلمااا لهااا وشااال مهااارا يتطلااب التواأاار لاايض 

 (33: 33) . يةا  الي م الميتلفا
" تصميم ظديث و داة تعليميا تعمل علا  لواا  Vوتعد ت تراتيييا الش ل " 
وت  ااد علاا   ،ا  ومعاليااا المشاا عت التعليميااا للياوااب الوًاارا والمهااارا المعرأاا

التفاعاال لاايض المفااا يم والمبااادح والوًرأااات للمهااارة وااايض المودااوعات وايأعااات 
 ا  واا  يقااوم بااالراة لاايض  يااةا  المهااارة المتعلمااا ومااا يتعلاار لهااا مااض  ،ا يراييااا

:  33) .تبعاا أال تعلايم المهاارةقواعد تطليقها وًرأًا وأرتبطهاا ما  ا يارا ات الم
3) 
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(  ض المفااا يم تومااو عااض 3333) "كةةو ر كوجةةك"وأاال  اادا الصاادد تشااير  
و دا يعول  و  يياب تتاظاا  ،طرأر مظاولا ظل مش لا ما  و تظقير  دو بعيو 

الفرصا للمتعلميض للتف ير وظل المش عت عض طرأر التنار  واوا  ماض ايوشاطا 
ا ياا دا لاادوره تلاا  ظاال المشاا عت التعليميااا التاال تتاايم لهاام التف ياار ال االيم الااد

:  33) .تااوايههم ممااا ياا دا تلاا  ات ااتيعاب الييااد للمفااا يم والمعااارو المعطاااة
33) 

(  ض ال ااا ات الريي ااال الااادا يقااا  أااال قماااا 3333) "كمةةةال زيتةةةون "يشاااير  
الومااودج والاادا لاادوره يقااود المااتعلم تلاا  أظااا ايشاايا  وايظااداث وبالتااالل يفهاام 

 مااا ي اااعد أاال تويياا  المااتعلم ظتاا   ،ح الداارورأا للوااا  المعرأااا اليدياادةالمباااد
وا ياباااا عليااا  يظتااااج الماااتعلم تلااا  ا اااتدعا   ،يصااال تلااا  المتطلباااات المعرأياااا

و ااده  ،المعلومااات مااض اللويااا المعرأيااا والتاال ياارتبة بالياوااب المفااا يمل للومااودج
 اادا تلاا  ياوااب  ووااا  ،لالمعلومااات لهااا تااأرير علاا  أهماا  للياوااب ا يراياال الفعلاا

و تيدم المفا يم التل وعرأها تنتشاو ايظداث وايشيا  وايأعاات التال تاتم أال 
الاااااادرم ويقااااااوم المااااااتعلم بعماااااال ت ااااااييعت لهااااااا أاااااال تطااااااار اييهااااااةة وايدوات 

 (333:  33) .الم تيدما
" ي ااعد الماتعلم  V(  ض الشا ل " 3333) "ناهةد ع ةد الفتةاح" ما تشير  

المعرأيا والطرإ التال ياتم ماض يعلهاا توتااج  اده المعرأاا وترتياب عل  أهم لويا 
 أ اره والتعليار عاض وف ا  و او يتطلاب ماض الماتعلم ترتياب معلوماتا  اليديادة ماض 
ياعت المعلوماات التال  االر لا  التعامال معهاا وتااةوده بمهاارة البظاث عاض  ومااال 

الياطياا بعاد  وععقات يديدة وموايها التطورات  يار الصاظيظا  و الملهماا  و
 (9:  33) .تدراج المفا يم الصظيظا أل اللويا المعرأيا

" "ليااااوأض" مااااض ياااااوليض الياوااااب اييمااااض  ااااو Vيتنااااوض ومااااودج الشاااا ل " 
الياوب ا يرايل والياوب ايي ر  و الياوب التف يرا وألتقل الياوليض معًا عود 

ل ايتيااار ويعماال الياوباااض معااًا أاا ،" ظيااث ايظااداث وايشاايا Vطرأاال الشاا ل "
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 .واوا  تيابا ال  ات الريي ل  ما  و مودم بالش ل
 الياوب المفا يمل ال  ات الريي ل تيالت  تتطلب الياوب ا يرايل

 
 
 

 الوًرأا         تتطلب تفاعل ليض               المتطلبات القيميا    
 المبادح        الياوب اييمض               المتطلبات المعرأيا      
 المفا يم          وايي ر                 التظويعت والت ييعت   

 (9:  39ايظداث وايشيا     )             
 مشكمة البحث :

مض يعت تدرأم الباظث لمادة ا يقا  الظر ال لطلباا الفرقاا ايولا  ماض  
النليا أقد تظظ دعف شديد أل م اتوا  اده الماادة ودلاك أال الياواب الوًارا 
لمظتوا المادة  و يدًا أل م توا تعلام المهاارات علا  الار م ماض توويا    االيب 

لنض ات تيابا  اوت دايمًا متدويا يو  دايمًا ما  ،الشرح وا عطا  الومادج الظر يا
ت ا  الوًاار عاض القادرات العقليااا  –الشاارح والوماودج  – اوات الطرأقاا التقليدياا 

 ،ف أاال الطرأقااا التقليديااا أاال التعلاايمو اادا مااض   اام وقااال الدااع ،لاايض المتعلماايض
وطعقااًا مماااا  ااالر يااارا الباظاااث   ميااا ا اااتيدام ت اااتراتيييا الشااا ل "  " أااال  Vوا 

تظقير   داو العمليا التعليميا وتظقير م توا  أدال أال تعلام مهاارات ا يقاا  
ودلااك مااض يااعت الااراة ا ييااالل لاايض المفااا يم الوًرأااا لمااادة ا يقااا   ،الظر اال

" يراعاال قاادرات وميااوت  Vتطلياار العملاال ظيااث  ض ومااودج الشاا ل " الظر اال وال
واتيا اااات الطاااعب ويقاااوم لتوشاااية الاااد ض ماااض ياااعت يلااار ليياااا عصاااف د وااال 
لإلياباااا عاااض ال ااا ات الريي ااال مماااا يظقااار م اااتوا  علااا  أااال التظصااايل العلمااال 

يض المفاااا يم توماااو عاااض طرأااار مظاولاااا ظااال المشااا عت  و  ،وم اااتوا المهاااارات
 مااا  واا  يعماال علاا  لوااا  المعرأااا ومعاليااا المشاا عت التعلميااا  ،تظقياار  اادو
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 مااا  واا  يعااد تصااميم ظااديث  ،وي اااعد علاا  ترتيااب ايأ ااار والتعلياار عااض الااوفم
و داة تعلمياا ظديرااا تقااوم بااالراة لاايض الياواب الوًاارا والمهااارا مااض يااعت الااراة 

تل  تيرا  مرل   دا مما دأ  الباظث ،ليض  يةا  المهارة وما يتعلر لها مض قواعد
 ااده الدرا ااا علاا  طلبااا الفرقااا ايولاا  مااض  ليااا الترايااا الرأاداايا ودلااك للتعاارو 

" عل  التظصايل المعرأال وم اتوا ايدا   Vعل   رر ا تيدام ومودج الش ل " 
 .المهارا لبع  مهارات ا يقا  الظر ل

 هدف البحث :
رأااااال " أااااال التظصااااايل المع V" التعااااارو علااااا  تاااااأرير ا اااااتيدام الشااااا ل  

وم توا ايدا  المهارا لبع  مهارات ا يقا  الظر ل لطلبا الفرقا ايول  ماض 
 . ليا الترايا الرأاديا

 فروض البحث :
تويد أروإ دالا تظصاييًا ليض متو اطات درياات القيا ايض القللال والبعادا  -3

للميموعا التيرأليا أل التظصيل المعرأل وم توا ايدا  المهارا لابع  
 .يقا  الظر ل قيد البظث لصالم القيام البعدامهارات ا 

توياااااد أاااااروإ دالاااااا تظصااااااييًا لااااايض متو اااااطات القيا ااااايض القللااااال والبعااااادا  -3
للميموعا الدابطا أل التظصيل المعرأل وم توا ايدا  المهارا لبع  

 .مهارات ا يقا  الظر ل قيد البظث لصالم القيام البعدا
طات القيا ااايض البعااادييض للميموعاااا توياااد أاااروإ دالاااا تظصااااييًا أااال متو ااا -3

التيرأليا والدابطا أل التظصيل المعرأل وم توا ايدا  المهارا لبع  
 .مهارات ا يقا  الظر ل قيد البظث لصالم الميموعا التيرأليا

 
 

 مصطمحات البحث :
 إستراتيجية : -
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"ميموعا مض التظر ات المقصودة لتوًايم الليياا التعليمياا دايال ظيارات  
 (2:  39) .ا ا لتظقير  دو  و ميموعا   داو مر وبا"الدر 
 " :V"نموذج الشكل  -

" ااو  داة تعليميااا توداام التفاعاال لاايض عواصاار الياوااب الوًاارا والياوااب  
 (383:  38) .العملل بطرأقا تنامليا تع م طليعا التعلم ويصايص "

 المتطمبات المعرفية : -
"  V" لريي ال  علاا  الومااودج " ال تيابااات لأل ايلا المقترظااا  و ال اا ات ا 

و اده المتطلباات تاأتل ماض التيرااا وتناوض مرتبطاا  ،وتفيد أل التةود بالمعلومات
 (32:  39) .بال  ات الريي ل وايدوات الم تيدما"

 المفهوم : -
  ." اااو تظدياااد العواصااار المشاااتر ا لااايض عااادة مواقاااف يعطااال   ااام عواااواض" 

(3  :333) 
 التسجيالت : -

اير ياااتم الظصاااوت عليهاااا ماااض مفهاااوم أ ااار التعمياااد عاااض "قايماااا ماااض الظقااا 
 (333:  3) الموقف".

 النظرية : -
"ميموعاا مااض الفاارو  مترابطااا ماا  بعدااها وتقاادم تف ااير لميموعااا مااض        

 (333:  3الظقاير".)
 اإليقاع الحركي : -

" العلااام الااادا يهااادو تلااا  تعطاااا  الااادارم القااادرة علااا  ا ظ اااام والفهااام  
 (3:  3) .ق  عض طرأر الظر ا الي ميا "بم ووات المو ي

 
 الدراسات السابقة :
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فاعمية استخدام إسةتراتيجية ( بعوواض "33) (3333) "كو ر شها "درا ا  -3
وا ااتهدأت  ،"" فةةي تةةدريس العمةةوم بالصةةإل األول اإلعةةدادي V" الشةةكل 

" علاااا  تعلاااام العلاااااوم  V "الدرا ااااا التعاااارو علاااا  تااااأرير ا اااااتيدام الشاااا ل 
وا اااااتيدمت الباظراااااا الماااااوهل التيرألااااال علااااا   ،ا عااااادادا بالصاااااف ايوت

( 83ميمااااوعتيض تظاااادا ما تيرأليااااا وايياااارا دااااابطا والاااا  عاااادد العيوااااا )
و اااض مااض   اام  دوات البظااث ايتبااار تظصاايلل و اواات   اام  ،رماااووض طالااب

 .الوتايل تفوإ الميموعا التيرأليا عل  الدابطا
ر اسةةتخدام كةةل مةةن خةةرا   أ ةة( بعوااواض "3) (3333) "آيةةات صةةال "درا ااا  -3

" عمةةةى تصةةةحي  تصةةةورات تالميةةةذ الصةةةإل األول  V" المفةةةاهيم والشةةةكل 
وا اتهدأت الدرا اا التعارو علا   ،"اإلعدادي عةن بعةض المفةاهيم العمميةة

" وا اتيدمت الشا ل  ، رر ا تيدام ياراية المفاا يم علا  تصاورات التعمياد
V لماااااوهل التيرألااااال وا اااااتيدمت الباظراااااا ا ،" مقارواااااا بالطرأقاااااا التقليدياااااا

لتصميم راعث ميموعاات ايولا  تيرألياا ت اتيدم ياراية المفاا يم والراوياا 
 ،" والرالرااا دااابطا ت ااتيدم الطرأقااا التقليديااا V" تيرأليااا ت ااتيدم الشاا ل 

و اوت   م الوتايل تفوإ الميموعا التيرأليا الراويا التل ا اتيدمت الشا ل 
 "V ل ا ااااتيدمت يااااراية المفااااا يم " راااام الميموعااااا التيرأليااااا ايولاااا  التاااا

 .و ييرًا الميموعا الدابطا دات اللروامل التقليدا
فاعميةةةةة اسةةةةتخدام ( بعوااااواض "33( )3333) "ناهةةةةد ع ةةةةد الفتةةةةاح"درا ااااا  -3

" في تكةوين مفةاهيم كيميا يةة صةحيحة  V" إستراتيجية مقترحة   لمشكل 
 ،"وتنمية بعض مهارات البحةث العممةي لةدى طةال  الصةإل األول ال ةانوي 

وا ااتهدأت الدرا ااا التعاارو علاا  أاعليااا ا  ااتراتيييا المقترظااا أاال تنااوأض 
وا اتيدمت الباظراا الماوهل التيرألال لارعث  ،المفا يم النيمياييا الصظيظا

( 3ميموعا ) ،( تدرم وأر ا  تراتيييا المقترظا3ميموعا ) ،ميموعات
( دااااااابطا تاااااادرم وأاااااار اللروااااااامل 3وميموعااااااا ) ،" V" تاااااادرم بالشاااااا ل 
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"  V" و اوت   م الوتايل تفوإ الميموعا التل ا تيدمت الشا ل  ،لتقليداا
 .عل  الميموعتيض اييرتيض

تةث ير اسةتخدام إسةتراتيجية "( بعواواض 33) (3332) "فاطمة فميفةل"درا اا  -3
" فةةةي التحصةةةيل المعرفةةةي ومسةةةتوى األداء المهةةةاري لةةةبعض  V" الشةةةكل 

 ،"ة مةةةن التعمةةةيم األساسةةةيمهةةةارات كةةةرش السةةةمة لتمميةةةذات الحمقةةةة ال انيةةة
" علا   V" وا تهدأت الدرا ا التعارو علا  تاأرير ا اتيدام وماودج الشا ل 

التظصاااايل المعرأاااال وم ااااتوا ايدا  المهااااارا لاااابع  مهااااارات  اااارة ال اااالا 
وا ااتيدمت الباظرااا المااوهل  ،لتلمياادات الظلقااا الراويااا مااض التعلاايم اي ا اال

" تادرم وأار وماودج الشا ل التيرألل لتصميم ميموعتيض تظدا ما تيرأليا 
V ( 33" واييااارا داااابطا تااادرم باللرواااامل التقليااادا والااا  عااادد العيواااا )

و اواات   اام الوتااايل  ، راعااوض تلمياادة مااض تلمياادات الصااف ايوت ا عاادادا
" علاا  الميموعااا V"تفااوإ الميموعااا التيرأليااا التاال تاادرم لوًااام الشاا ل 

 .الدابطا التل ا تيدمت الطرأقا التقليديا
فعاليةةة اسةةتخدام إسةةتراتيجية "( بعوااواض 33) (3338) "دمحم حسةةن"درا ااا  -3

" فةةةي التحصةةةيل المعرفةةةي ومسةةةتوى األداء المهةةةاري لةةةةبعض V"الشةةةكل 
وا ااتهدأت الدرا ااا التعاارو علاا  أعاليااا ا ااتيدام الشاا ل  "مهةةارات الجمبةةاز

"V علاا  التظصاايل المعرأاال و دا  بعاا  مهااارات اليمباااة لتعميااد الظلقااا "
وا ااتيدم الباظااث المااوهل التيرألاال لتصااميم  ،مااض التعلاايم اي ا االالراويااا 

 ،" التيرألياااV"وا ااتيدم ومااودج الشاا ل  ،الميمااوعتيض التيرأليااا والدااابطا
 ،الشااارح والوماااودج – ماااا الميموعاااا الداااابطا ا اااتيدمت الطرأقاااا التقليدياااا

و اوت   م الوتايل تفوإ الميموعا التيرأليا عل  الميموعا الداابطا أال 
 .مهارات قيد البظث و يدًا أل التظصيل المعرأل لمادة اليمباةال

أ ةر اسةتخدام ( بعوواض "3993()33) "Soyibo Kolaسي و كوال "درا ا  -3
وا ااتهدأت الدرا ااا  ،"" عمةةى تحسةةين طةةال  ال ةةانوي  V" خريطةةة الشةةكل 
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التعاااارو علاااا  تااااأرير رااااعث   اااااليب للتفاعاااال لاااايض الطااااع ب أاااال التعلاااايم 
" بمااا يتعلاار  V" اتواادماج علاا  ا ااتيدام يااراية الشاا ل  ،اوالتواااأم الفاارد

( 32والاا  ظياام العيوااا ) ،وا ااتيدم الباظااث المااوهل التيرأليااا ،بعلاام الورارااا
"  دا  V" و اواات   اام الوتااايل  ض ا ااتيدام ومااودج يرأطااا الشاا ل  ،طالااب

 تل  تظ يض م توا الطعب.
 التعميق عمى الدراسات السابقة :

ل  ميموعا مض الدرا ات ال ابقا المرتبطاا بموداو  قد اعتمد الباظث ع 
وقد ا تيلا موها تر ية  الليا الدرا ات عل  التأرير وأعاليا ا تيدام  ،البظث
 مااا  ض الدرا ااات  ،" أاال التظصاايل المعرأاال مقاروااا بالطرأقااا التقليدياااV"الشاا ل 

باظاث  ما ا اتفاد ال ،ا تيدمت الموهل التيرألل ودلك لموا لت  لمودو  البظث
 .مض  ده الدرا ات أل ايتيار  دوات البظث ويم  اللياوات والموهل الم تيدم

جراءات البحث :  خطة وا 
 منهج البحث :

وتم ات اتعاوا  ،ا تيدم الباظث الموهل التيرألل لموا لت  لطليعا البظث 
ميموعاااااا تيرألياااااا يطلااااار عليهاااااا  ،ل ظااااادا التصاااااميمات التيرألياااااا لميموعتااااااض

" وميموعاااااا داااااابطا يطلااااار عليهاااااا اللرواااااامل  V" الشااااا ل  ت اااااتراتيييا وماااااودج
 .الشرح والومودج –التقليدا 

 مجتمع وعينة البحث :
تمراااال ميتماااا  البظااااث أاااال طلبااااا الفرقااااا ايولاااا  لواااايض مااااض  ليااااا الترايااااا  

وقد قام الباظث بايتيار عيواا البظاث بالطرأقاا العمدياا  ،الرأاديا ليامعا المويا
 ،( طالااب383ميتماا  البظااث البااال  عاادد م ) ( طالااب مااض تيمااالل33قوامهااا )

وتاام ايتيااار شاااعلتيض ليطلاار عليهماااا البظااث ظياااث تاام تق ااايمهم تلاا  ميماااوعتيض 
( طالاااب للميموعاااا التيرألياااا وا اااتيدم 33مت ااااوأتيض قاااوام  ااال واظااادة موهماااا )
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والميموعااا ايياارا دااابطا ا ااتيدمت الطرأقااا  ،"V"معهااا ت ااتراتيييا الشاا ل 
 .المهارات والمظتوا المعرألالتقليديا لتدرم وفم 

وبعاااا   ،وقااااد قااااام الباظااااث ل يياااااد التياااااوم والتناااااأ  لاااايض الميمااااوعتيض 
وبعااااا   ،التواأااااار( ،التاااااواةض  ،الرشااااااقا ،المروواااااا ،المت يااااارات اللدوياااااا )ال ااااارعا

 .المت يرات المهارأا
 (1جدول )

 المتوس  الحسا ي والوسي  واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لممتغيرات
 (66يد البحث لممجموعتين التجري ية والضابطة )ن= ق

وحدةىىالمتعورات
ىالػواس

ىالمجموعظىالتجروبوظ
ى(03)نى=ى

ىالمجموعظىالضابطظ
ى(03)نى=ى

ىاإللتواءىعىالوسوطىمىاإللتواءىعىالوسوطىم

 المت يرات
 اللدويا

 رعا رد 
 3.39 3.33 33.3 33.93 3.33 3.39 33.33 33.33  يم الفعل

 3.93 3.39 33.33 33.33 3.83 3.33 33.2 33.33  م المرووا
 3.32 3.33 33.83 33.33 3.38 3.39 33.833 33.33 ث الرشاقا
 3.29 3.33 33.3 33.33 3.38 3.33 33.3 33.33 ث التواةض 
 3.29 3.33 3 3.33 3.38 3.33 3.3 3.33 عدد التواأر

المت يرات 
 المهارأا

الميةاض 
 3.38- 3.33 3.3 3.32 3.83- 3.38 3.3 3.32 دريا الروايل

الميةاض 
 3.33 3.38 3 3.33 3.83 3.33 3 3.32 دريا الرعرل

وقفا 
 3.33 3.33 3 3.33 3.33 3.32 3 3.32 دريا ات تعداد

 3.32- 3.33 2 3.33 3.33 3.33 3.3 3.33 التظصيل المعرأل

و (  ض قااااايم معاااااامعت اتلتاااااوا  لمعااااادتت الومااااا3يتدااااام ماااااض اليااااادوت ) 
 والمت يااااارات قياااااد البظاااااث للميماااااوعتيض التيرألياااااا والداااااابطا توظصااااار ماااااا لااااايض 

 .( مما يشير تل  تياوم عيوا البظث أل تلك المت يرات3-:  3)+
 (2جدول )

 داللة الفروق اإلحصا ية  ين المجموعتين التجري ية والضابطة
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 (66في المتغيرات قيد البحث )ن = 

وحدةىىالمتعورات
ىالػواس

المجموعظى
ىتجروبوظال

ى(03)نى=ى

المجموعظى
ىالضابطظ

ى(03)نى=ى
ىقومظى)ت(
ىالمحسوبظ

ىمستوى
ىالداللظ

   م   م

 المت يرات
 اللدويا

 رعا رد 
 ير  3.33 3.33 33.93 3.39 33.33  يم الفعل

 دالا
 ير  3.33 3.39 33.33 3.33 33.33  م المرووا

 دالا
 ير  3.32 3.33 33.33 3.39 33.33 ث الرشاقا

 ادال
 ير  3.38 3.33 33.33 3.33 33.33 ث التواةض 

 دالا
 ير  3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 عدد التواأر

 دالا

المت يرات 
 المهارأا

الميةاض 
 ير  3.33 3.33 3.32 3.38 3.32 دريا الروايل

 دالا
الميةاض 
 ير  3.33 3.38 3.33 3.33 3.32 دريا الرعرل

 دالا
وقفا 

 ير  3.32 3.33 3.33 3.32 3.32 دريا ات تعداد
 دالا

 ير  3.39 3.33 3.33 3.33 3.33  التظصيل المعرأل
 دالا

 3.33=  3.33( عود م توا 38قيما )ت( اليدوليا عود دريا ظرأا )
(  وااااااا  ت توياااااااد أاااااااروإ دات تظصااااااااييا لااااااايض 3يتدااااااام ماااااااض اليااااااادوت ) 

لاااد ا  الميماااوعتيض التيرألياااا والداااابطا أااال  ااال ماااض معااادتت الوماااو وايتباااار ا
والتظصايل المعرأاال والقادرات اللدويااا والمهارأاا قيااد البظاث ممااا يشاير تلاا  تناااأ  

 .عيوا البظث أل تلك المت يرات قلل التيراا
 

 وسا ل وأدوات جمع ال يانات 
 تدموت ما يلل :
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 .ايتبار القدرات اللدويا -

 .اتيتبارات المهارأا -

 .ايتبار القدرات العقليا الد ا  -

 .تظصيل المعرألايتبار ال -

 االختبارات ال دنية :
قام الباظث ل يرا  بع  المقابعت الشيصيا لميموعا ماض اليلارا  أال  

ميااااات ا يقااااا  الظر اااال والتعلياااار الظر اااال والتمرأوااااات وا ااااتطع   رايهاااام ظااااوت 
و ااادلك تااام ات ااااتعاوا  ،القااادرات اللدوياااا اينرااار ارتباطاااًا بمااااادة ا يقاااا  الظر ااال

  العلميااا والدرا ااات ال ااابقا وتاام تظديااد القاادرات الياصااا بميموعااا مااض المراياا
 لمهارات قيد البظث وتمرلت أل :

 .ايتبار الم طرة لقيام  رعا رد الفعل -
 .ايتبار ) يمو( لقيام الرشاقا -
 .ايتبار يلوم اللريل المواةا لقيام المرووا -
 ايتبار التواةض الديوامي ل لقيام التواةض المتظرك -
 .ة الظلل لقيام التواأرايتبار و -

 المعامالت العممية لالختبارات ال دنية والمهارية :
 صدق االختبارات :

تم ا تيدام صدإ التماية  يياد صدإ اتيتباارات ودلاك لتطليقهاا علا   
( طاااعب ماااض الممياااةأض والميموعاااا الراوياااا 33ميماااوعتيض مت ااااوأتيض تظااادا ما )

 .( يودم دلك3ت التالل )واليدو  ،( مض  ير المميةأض33وقوامها )
 
 
 (3جدول )

 (26داللة الفروق  ين المميزين وغير المميزين في المتغيرات قيد البحث)ن= 
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ىالمتعورات
ىالمموزون

ى(03)نى=ى
ىعورىالمموزون

قومظىى(03)نى=ى
ى)ت(

الداللظى
ىاإلحصائوظ    م   م

 القدرات 
 اللدويا

 دالا 3.39 3.33 8.3 3.33 3.23 ال رعا
 دالا 9.39 3.93 33 3.33 33.38 المرووا
 دالا 8.89 3.33 33.2 3.33 33.33 الرشاقا
 دالا 33.33 3.33 9.3 3.33 33.2 التواةض 
 دالا 3.28 3.33 3.2 3.33 3.3 التواأر

المت يرات 
 المهارأا

 دالا 3.38 3.33 3.3 3.33 3.3 الميةاض الروايل
 لادا 3.38 3.33 3.3 3.33 3.3 الميةاض الرعرل
 دالا 3.33 3.39 3.3 3.33 3.9 وقفا ات تعداد

  بات االختبارات ال دنية والمهارية :
قاااام الباظاااث  ييااااد رباااات اتيتباااار با اااتيدام طرأقاااا تطليااار اتيتباااار  

( طااعب مااض يااارج العيوااا ايصااليا ومااض وفاام ميتماا  33وا عااادة تطليقاا  علاا  )
وا عاااادة تطليقااا  ياااوم  8/3/3333البظاااث وتااام تيااارا  التطليااار ايوت ياااوم ايظاااد 

 .( يودم دلك3ويدوت ) ،33/3/3333اليميم 
 (4جدول )

 (16معامالت االرتباط  ين التط يقين األول وال اني لممتغيرات قيد البحث )ن= 
مطاملىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألولىالمتعورات

ىاالرتباط
الداللظى
ىاإلحصائوظ    م   م

 القدرات 
 اللدويا

 دالا 3.89 3.33 2.33 3.33 2.33 ال رعا
 دالا 3.93 3.33 33.33 3.33 33.38 المرووا
 دالا 3.93 3.33 33.88 3.33 33.33 الرشاقا
 دالا 3.89 3.82 33.3 3.33 33.2 التواةض 
 دالا 3.93 3.33 3.3 3.39 3.3 التواأر

المت يرات 
 المهارأا

 دالا 3.93 3.39 3.3 3.33 3.3 الميةاض الروايل
 دالا 3.93 3.33 3.3 3.3 3.3 لميةاض الرعرلا

 دالا 3.93 3.33 3 3.33 3.9 وقفا ات تعداد

 3.333( = 3.33( وم توا دتلا )8قيما )ر( اليدوليا عود دريا ظرأا )
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( تراوظاات معااامعت اترتبااال لاايض التطليقاايض ايوت 3يتداام مااض ياادوت ) 
( و اال معااامعت ارتبااال 3.93:  3.82والراااول للمت ياارات قيااد البظااث مااا لاايض )

 .دات دتلا تظصاييا مما يشير تل  ربات تلك اتيتبارات
 (5اختبار التحصيل المعرفي في اإليقاع الحركي : ممحق )

قااام الباظااث لتصااميم اتيتبااار المعرأاال لقيااام م ااتوا تظصاايل الطااعب  
و عتمااااد الباظااااث أاااال لوااااا   ،للياوااااب المعرأاااال الياااااا بالمهااااارات قيااااد البظااااث

 يتبار عل  اليطوات اآلتيا :ات
 تحديد هدف االختبار : - 

يهااادو اتيتباااار تلااا  قياااام تظصااايل الطاااعب أااال المعلوماااات المعرأياااا  
والتعرأاااف  ،الياصاااا لااابع  مهاااارات ا يقاااا  الظر ااال )تاااارأ  ا يقاااا  الظر ااال
الياواب   -بالمهارات ومتا  ت اتيدم و يفياا ايدا  وععقتهاا بالمهاارات اييارا 

 .م  مراعاة  ض   داو اتيتبار تتماش  م  م توا الطعب المهارا(
 تحديد المادش العممية لالختبار : -

تام تظديااد المااادة العلميااا التاال اشاتمل عليهااا اتيتبااار المعرأاال لوااا  علاا   
تظديد اي داو أل مظورأض ريي ييض رم تم عردها عل  ال ادة اليلرا  مض ليض 

 ،يا الرأاديا بأق ام )الموا ل وطرإ التدرأم عدا   ييا التدرأم ب ليات الترا
ودلاااك  لااادا  الااار ا ظاااوت  ،(3والتمرأواااات واليمبااااة والتعليااار الظر ااال( ملظااار )

المظاااور الريي ااايا لعيتبااار المعرأااال واقتاااراح مااا يدااااو تليهاااا مااا يظااادو موهاااا 
وقااااد يااااا ت و اااابا اتتفاااااإ علاااا  المظاااااور الريي اااايا  ،وتظديااااد اي ميااااا الو ااااليا

333%. 
تم تظدياد اي مياا الو اليا لمظااور اتيتباار بعاد عار  المظااور علا           

 .(3اليلرا  وتظديد اي ميا الو با لها ويا  الوتايل  ما  و مودم ليدوت )
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 (5جدول )
 األهمية النسبة لمحاور االختبار

ىاألهموظىالنسبظىالموضوع
 % 32   يلا المظتوا التارأيل

 % 83 مدموض المظتوا 
 % 333 يمو الم

 تحديد وصياغة مفردات االختبار :
قام الباظث لدرا ا  ووا  مفردات اتيتبار والشرول والمواصافات الواياب  

تتباعهااا دلااك وأاار القواعااد والمواصاافات التاال د رتهااا المراياا  العلميااا والدرا ااات 
عادم  ،وداوح الصايا ا ،الشاموليا ،ال ابقا وتتمرال  أال "قياام   اداو المظتاوا 

وتاام تظديااد وااو  اي اايلا مااض ومااة واظااد و ااو   اايلا  ،ت ينراار مااض ماادلوت"اظتمااا
وقااد  ،ودلااك ل ااهولا تصااظيظها ،اتيتبااار مااض متعاادد لاارعث اظتماااتت لإليابااا
 روعل عود صيا ا اللوود اتعتبارات اآلتيا :

 . ض تنوض اللدايل مت اويا أل طوت العبارة قدر ا م اض -
 .وود ض ترتبة ا يابات بمقدما الل -

 ض تتيااااوم يميااا  اللااادايل وأت يااار مودااا  ا ياباااا الصاااظيظا أااال اللواااود  -
 .وتوة  عشواييًا عل  الطعب

 الصورش النها ية لالختبار :
مااض يااعت  را  اليلاارا  وتظليلهااا قااام الباظااث لاا يرا  التعااديعت المقترظااا  

( عبااارة صااالظا للتطلياار، تاام التوصاال تلاا  33علاا  اتيتبااار و صاابم يتداامض )
 (3الصورة الوهاييا لعيتبار ملظر )

 تصحي  االختبار :
تم تصظيم اتيتبار بأض  عطيت دريا واظدة لنال تياباا صايظا وصافر  

 طيا و اض تيمالل الدريات لإليابا اليا
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 المعامالت العممية لالختبار المعرفي :
 .صدإ التمية -
 .صدإ اتيتبار -

 .ربات اتيتبار -

تاام تطلياار اتيتبااار قلاال اللااد  أاال التيراااا علاا  عيوااا ا ااتطععيا مااض 
( ممرلااا لعيوااا البظااث 33طلبااا الفرقااا ايولاا  لنليااا الترايااا الرأاداايا وقوامهااا )

 .صلياومض  ير العيوا اي
 معامل ال هولا والصعوبا لمفردات اتيتبار با تيدام المعادلا اآلتيا :

 معامل ال هولا = ________________________
 

بمعواااااا   ض  ،والععقااااااا لاااااايض معاماااااال ال ااااااهولا والصااااااعوبا ععقااااااا ع  اااااايا
 .ميموعهم ي اوا الواظد الصظيم

 معامل الصعوبا -3معامل ال هولا =  -
 عامل ال هولام -3معامل الصعوبا =  -

:  3.33( يودااااام  ض معامااااال ال اااااهولا يتاااااراوح ماااااا لااااايض )8واليااااادوت )
 .(3.39:  3.33( ومعامل الصعوبا يتراوح ما ليض )3.83

 معامل التميز :
 لظ اب معامل التمية لمفردات الل ا ا تيدم الباظث المعادلا اآلتيا : 
 معامل الصعوبا× التبايض = معامل ال هولا  

: 3.393لمفااردات دات قااوة التميااة ظيااث يتااراوح لاايض )وااادلك تاام ظ اااب ا
 .( لوا  علي  يم ض ا تيدام اتيتبار  أداة للتظصيل المعرأل3.33

 
 
 

 عدد ا يابات الصظيظا للمفردة

 ا يابات الصظيظا + ا يابات الياطيا
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 (6جدول )
 اختبار التحصيل المعرفي معامل السهولة والصعوبة والتميز  ين أس مة

مطاملىىم
ىالسؼولظ

مطاملى
ىالصطوبظ

مطاملى
مطاملىىمىالتموز

ىالسؼولظ
مطاملى
ىالصطوبظ

مطاملى
ىالتموز

3 3.3 3.3 3.33 33 3.83 3.83 3.33 
3 3.33 3.39 3.33 33 3.33 3.33 3.33 
3 3.23 3.33 3.39 33 3.33 3.33 3.33 
3 3.23 3.38 3.33 32 3.33 3.33 3.33 
3 3.33 3.33 3.33 38 3.23 3.23 3.39 
3 3.38 3.33 3.33 39 3.83 3.83 3.33 
2 3.33 3.39 3.33 33 3.33 3.33 3.33 
8 3.23 3.33 3.38 33 3.39 3.33 3.33 
9 3.23 3.33 3.39 33 3.33 3.39 3.33 
33 3.33 3.38 3.33 33 3.32 3.33 3.33 
33 3.33 3.33 3.33 33 3.33 3.33 3.33 
33 3.23 3.33 3.38 33 3.38 3.33 3.33 
33 3.33 3.33 3.33  

 تحديد زمن االختبار :
ت ااااتطععيا تاااام تظديااااد ةمااااض اتيتبااااار أاااال أاااال دااااو  وتااااايل التيراااااا ا 

 المعادلا اآلتيا :
 معامل ال هولا = ______________________________

 
 ( دقيقا33وادلك  م ض تظديد ةمض اتيتبار و و )

 المعامالت العممية الختبار التحصيل المعرفي :
 صدق المحتوى :

متيصا ( 9تم عر  اتيتبار عل  ميموعا مض المظ ميض وعدد م ) 
أاال ميااات الترايااا الرأاداايا والتمرأوااات واليمباااة والتعلياار الظر اال وعلاام الااوفم 
الرأادااال والمواااا ل وطااارإ التااادرأم ومااااض  لياااات التراياااا الووعياااا ظياااث قاااااموا 

ت طالب + ةمض  ير الةمض الدا ي ت رق   و 
 3 طالب
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و قار المظ مايض صاالظيا اتيتباار لموداو   ،لتظ يم اتيتباار ومرايعاا مفرداتا 
 .وعيوا البظث

 ال بات : 
بار عض طرأر التطلير وا عادة التطلير بفارإ ةمول تم ظ اب ربات اتيت 
( طاعب ماض 33(  ياام لايض التطليقايض ايوت والرااول علا  عيواا قوامهاا )3قدره )

والتطليار  ،8/3/3333يارج العيوا ايصليا ظيث تم التطلير ايوت يوم ايظد 
وتاااام تييااااد معاماااال اترتبااااال لاااايض معاماااال  ،33/3/3333الرااااول يااااوم اليماااايم 

 .( يودم دلك2بال وايض التطليقيض ويدوت )اترت
 (7جدول )

 الختبار التحصيل المعرفي معامل االرتباط  ين التط يقين األول وال اني

وحدةىىالمتعورات
ىالػواس

ىالتطبوقىاألول
ى03نى=ى

ىالتطبوقىالثاني
مطاملىى03نى=ى

ىاالرتباط    م   م
التظصيل 
 3.89 3.32 3.93 3.83 3.8 دريا المعرأل

 3.333( = 3.33( وم توا دتلا )8ما )ر( اليدولا عود دريا ظرأا )قي
(  ض معامل اترتباال لايض التطليقايض ايوت والرااول 2وأتدم مض يدوت ) 

تيتبااااار التظصاااايل المعرأاااال قيااااد البظااااث دات تظصاااااييًا ممااااا يشااااير تلاااا  ربااااات 
 .اتيتبار

 البحث : " لتدريس مهارات اإليقاع الحركي قيد Vإستراتيجية الشكل " 
 " : Vقام الباظث باليطوات اآلتيا للوا  ومودج الش ل "  

تظليااال مظتاااوا مهاااارات ا يقاااا  قياااد البظاااث التااال يتداااموها ماااوهل ا يقاااا   -3
الظر ااال لطلباااا الفرقاااا ايولااا  لوااايض لنلياااا التراياااا الرأادااايا يامعاااا الموياااا 

 .ودلك ب ر  معرأا  وي  التعلم المويودة أل  ل مهارة
 .اي داو ال لو يا لتدرأم  ل مهارةتظديد  -3
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 .تظديد ايدوات والو ايل -3
 ." Vتعداد ت تراتيييا تدرأم المهارات با تيدام ومودج "  -3
 .تقويم الوظدة )ود    يلا لتقويم الطعب عقب اتوتها  مض  ل مهارة -3
 .تظديد ةمض التدرأم -3

ظر اااال و ااااو التااااةم الباظااااث بااااالةمض الميصااااا لتاااادرأم مااااادة ا يقااااا  ال
  . اعتاض للمظادرة

 " عمى المجموعة التجري ية وفق المراحل اآلتية :Vكيفية استخدام الشكل "
وال اا ات الريي اال  ،يااتم تعااداد بعاا  اي اايلا التمهيديااا الياصااا بالمهااارة       

مض قلل الباظاث علا  الطاعب ومواقشاتهم وماض ياعت تياباات الطاعب ياتم لواا  
 "  اآلتل : Vالش ل " 

 .يتم تظديد ايظداث وايشيا  وايدوات الم تيدما أل الدرم -
 ." Vود  الياوب المفا يمل أل الش ل "  -

وبعد الوصوت للمفا يم يقاوم الباظاث ل عاادة الوًار أال تعرأاف المفاا يم 
وبعااد دلااك يااتم المواقشااا مااض  ،وتصااظيم بعاا  التصااورات أاال تيابااات الطااعب

وقيااااام الباظااااث با شااااراو  ،للمهااااارة راااام عاااار  ومااااودج ،يااااعت التوفيااااد العملاااال
وي لف الباظث الطاعب  ،والتويي  عل  الممار ا عض طرأر المعظًا الم تمرة

وبعد اتوتهاا  ماض المهاارة رام التقاويم عاض طرأار  ،لتصميم تدرأبات بشأض المهارة
ايتبااار ميموعااا   اايلا مصااورة ولفًيااا يقااوم الباظااث ل عطايهااا للطلبااا راام يقااوم 

 (33:  33) .يظهالتيميعها وتصظ
 " لتدريس المهارش : Vإعداد إستراتيجية الشكل " 

قام الباظث ل عداد تصور مقتارح لنيفياا تادرأم المهاارات قياد البظاث أال  
وتااااام تظدياااااد اي ااااايلا  ،" أااااال التااااادرأم و يفياااااا لوايهااااااVدااااو  وماااااودج الشااااا ل "

لمتطلباات التمهيديا للمواقشا أل لدايا تعلم  ل مهاارة للتوصال تلا  المعلوماات "ا
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 ما تم تظديد دور المعلم أل  ل مهارة و ادلك دور الطاعب أال لواا   ،المعرأيا"
 ."Vالش ل "
 التقويم :
 .تم ود    يلا عقب  ل مهارة 
 " وأتطلب اآلتل : Vلوا  الش ل "       

 .تظديد ال  ات الريي ل  : ال ر  مض الدرم -
 .لدرمتظديد ايظداث وايشيا  : ايأعات وايدوات دايل ا -

لوااااا  الياوااااب المفااااا يمل مااااض الشاااا ل : الياوااااب ايي اااار وأتطلااااب تظديااااد  -
 .المفا يم الياصا بالمهارة والمراظل الفويا أل تطليقها

 .تظديد عواصر الياوب اييمض : الياوب ا يرايل -

 .تظديد الت ييعت والمتطلبات المعرأيا و ل ا يابات عل  ال  ات -

 .بمودو  الدرم تظديد ايظداث وايشيا  المرتبطا -

 الدراسة االستطالعية :
قام الباظث ل يرا  الدرا ا ات تطععيا و ل تعتلر المظاك لتوفياد تيرااا  

عل  عدد  33/3/3333تل   9/3/3333البظث اي ا يا ودلك أل الفترة ليض 
( طعب مض دايل ميتم  البظث ويارج العيوا ايصليا ودلك لمعرأا مدا 33)

"  Vت ماض ياعت ا  اتراتيييا المقترظاا " وماودج الشا ل " تفهم الطعب للمهاارا
 " ودلك ب ر  :

تيرااااا تعلااايم مهاااارة واظااادة للتعااارو علااا  تم اوياااا توفياااد ا ومااادا معيمتهاااا  -
 .للتطلير

 .تدرأب الم اعديض عل  تطلير اتيتبارات الم تيدما أل البظث –
 .التأند مض صعظيا ايدوات واييهةة الم تيدما -
 .دوات واييهةة الم تيدماتظديد اي -
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 إجراءات تنفيذ البحث :
 القياس الق مي : -1

تاام توفيااد القيااام القللاال علاا  ميموعااا البظااث التيرأليااا والدااابطا أاال  
 .32/3/3333تل  يوم الرعرا   33/3/3333الفترة مض يوم ايظد 

 التجربة األساسية : -2
لتظقاار مااض المعااامعت قااام الباظااث بعااد تظديااد عيوااا البظااث ومت يراتاا  وا 

العلميااااا لعيتبااااارات ومعااااايرة اييهااااةة وتاااادرأب الم اااااعديض مااااض يااااعت التيراااااا 
" علاااااا  الميموعااااااا التيرأليااااااا  Vات ااااااتطععيا لتطلياااااار ت ااااااتراتيييا الشاااااا ل" 

واي الوب المعتاااد التقلياادا " الشارح والومااودج " علاا  الميموعاا الدااابطا لواقاا  
صااا بالنليااا ودلااك أاال الفتاارة مااض ايظااد مظاداارة   االوعيًا بظ ااب العيظااا اليا

( وظااادة 33و ااااض عااادد الوظااادات ) ،33/3/3333تلااا  الرعراااا   33/3/3333
( دقيقااا بعااد ايعمااات 333( دقيقااا تلاا  )93تاراوح ةمااض الوظاادة بالمظاداارة مااض )
وقد تم تعلم الية  المقرر قيد البظاث علا   ،ا دارأا و يد ال ياب وعمل ا ظما 

وقد تم قياام م اتوا ايدا  المهاارا لمهاارات  ،ليا والدابطاالميموعتيض التيرأ
 .(33) ،(9) ،(8قيد البظث عض طرأر ا تمارة تقييم دريات الظ ام ملظر )

 القياس البعدي : -3
تااام تيااارا  القياااام البعااادا أااال اتيتباااارات المهارأاااا والتظصااايل المعرأااال  

 33/3/3333يظااد لمهااارات ا يقااا  الظر اال قيااد البظااث ودلااك أاال الفتاارة مااض ا
 .33/3/3333تل  الرعرا  

 المعالجات اإلحصا ية المستخدمة : -4
 .اتوظراو المعيارا  -    .المتو ة الظ الل - 
 .معامل اترتبال -     .ايتبار )ت( - 
 .معامل ال هولا والتمية -   .ماض وأتول العبارومترا  - 
 .و با التظ ض -     .معامل اتلتوا  - 
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  ج ومناقشتها وتفسيرها :عرض النتا
 عرض النتا ج : –أواًل 

أاااال دااااو  أاااارو  البظااااث  ااااوو ي ااااتعر  الباظااااث الوتااااايل التاااال تاااام  
 التوصل تليها وأقًا للترتيب اآلتل :

تويد أروإ دالا تظصاييًا ليض متو اطات درياات القيا ايض القللال والبعادا   -3
المهارا لابع  للميموعا التيرأليا أل التظصيل المعرأل وم توا ايدا  

مهااارات ا يقاااا  الظر اال "وقفاااا ات ااتعداد والتظااارك موهااا ليطاااوات  مامياااا 
 دا  المياااةاض  ، دا  المياااةاض الرواااايل وعمااال يطاااوات  مامياااا عليااا  ،ويلفياااا

الرعراااال وعماااال يطااااوات  ماميااااا علياااا  " وو اااابا التظ ااااض لصااااالم القيااااام 
 .البعدا لعيوا البظث

و اطات درياات القيا ايض القللال والبعادا تويد أروإ دالا تظصاييًا ليض مت -3
للميموعا الدابطا أل التظصيل المعرأل وم توا ايدا  المهارا لبع  
 ،مهارات ا يقاا  الظر ال  " وقفاا ات اتعداد والتظارك موهاا يطاوات  مامياا

 دا  الميااااةاض الرعراااال  ، دا  الميااااةاض الروااااايل وعماااال يطااااوات  ماميااااا علياااا 
وو ابا التظ اض لصاالم القياام البعادا لعيواا  وعمل يطوات  ماميا عليا  "

 .البظث
توياااااد أاااااروإ دالاااااا تظصااااااييًا لااااايض متو اااااطل درياااااات القيا ااااايض البعااااادييض  -3

للميموعااااا التيرأليااااا والدااااابطا أاااال التظصاااايل المعرأاااال وم ااااتوا ايدا  
المهااارا لاابع  مهااارات ا يقااا  الظر اال " وقفااا ات ااتعداد والتظاارك موهااا 

 دا   ،مياااةاض الرواااايل وعمااال يطاااوات  مامياااا عليااا  دا  ال ،يطاااوات  مامياااا
وو ااابا التظ اااض لصاااالم  ،المياااةاض الرعرااال وعمااال يطاااوات  مامياااا عليااا  "

 .الميموعا التيرأليا

 
 (8جدول )



 

 

                                                                                                                      333   

ىمجلظىأسووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 داللة الفروق  ين متوسطي القياسين الق مي والبعدي لممجموعة التجري ية
 (36ونسبة التحسن في المتغيرات قيد البحث )ن= 

حدةىوىالمتعورات
ىالػواس

متوسطى
الػواسى
ىالػبلي

متوسطى
الػواسى
ىالبطدي

مربعى
االنحرافى
المطواريى
ىللغروق

متوسطى
ىالغروق

ىقومظ
ى)ت(

مستوىى
ىالداللظ

نسبظى
ىالتحسن
ى%

اتيتبارات 
 المهارأا

الميةاض 
 39 دالا 33.23 3.33- 32.3 3.33 3.32 دريا الروايل
الميةاض 
 28 دالا 33.33 3.23- 32.9 3.83 3.32 دريا الرعرل
وقفا 

 39 دالا 32.89 3.32- 2.3 3.23 3.32 دريا ات تعداد
 33 دالا 33.32 3.33- 33.3 8.33 3.33 دريا التظصيل المعرأل

 3.399( = 3.33( وم توا )39قيما )ت( اليدوليا عود دريا ظرأا )
(  وااا  توياااد أاااروإ دالاااا تظصااااييًا لااايض متو اااط  8يتدااام ماااض يااادوت ) 

والبعااادا للميموعاااا التيرألياااا أااال بعااا  المت يااارات المهارأااااا القيا ااايض القللااال 
 .والتظصيل المعرأل وو با التظ ض لصالم القيام البعدا

 (9جدول )
 داللة الفروق  ين متوسطي القياسين الق مي والبعدي لممجموعة الضابطة

 (36ونسبة التحسن في المتغيرات قيد البحث )ن= 

وحدةىىالمتعورات
ىالػواس

متوسطى
ىالػواس
ىالػبلي

متوسطى
الػواسى
ىالبطدي

مربعى
االنحرافى
المطواريى
ىللغروق

متوسطى
ىالغروق

ىقومظ
ى)ت(

مستوىى
ىالداللظ

نسبظى
ىالتحسن
ى%

اتيتبارات 
 المهارأا

الميةاض 
 38 دالا 39.33 3.22- 2.3 3.33 3.32 دريا الروايل
الميةاض 
 33 دالا 32.33 3.32- 2.3 3.33 3.33 دريا الرعرل
وقفا 
 33 دالا 33.93 3.33- 8.8 3.33 3.33 دريا دات تعدا
 33 دالا 2.38 3.83- 33.8 2.33 3.33 دريا التظصيل المعرأل

 3.399( = 3.33( وم توا )39قيما )ت( اليدوليا عود دريا ظرأا )
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(  وااا  توياااد أاااروإ دالاااا تظصااااييًا لااايض متو اااط  9يتدااام ماااض يااادوت )
ل بعااا  المت يااارات المهارأاااا القيا ااايض القللااال  والبعااادا للميموعاااا الداااابطا أااا

 .والتظصيل المعرأل وو با التظ ض لصالم القيام البعدا
 (16جدول )

داللة الفروق  ين متوسطى القياسين البعديين لممجموعتين التجري ية 
 (66ونسبة التحسن في المتغيرات قيد البحث )ن =  والضابطة

وحدةىىالمتعورات
ىالػواس

المجموعظى
ىالتجروبوظ

المجموعظى
ىقومظىابطظالض

ى)ت(
مستوىى
ىالداللظ

الغروقى
فيىنسبظى
التحسنى

ى%
   م   م

اتيتبارات 
 المهارأا

الميةاض 
 33 دالا 8.33 3.33 3.33 3.39 3.33 دريا الروايل

الميةاض 
 38 دالا 8.83 3.39 3.33 3.23 3.83 دريا الرعرل

وقفا 
 32 دالا 8.33 3.33 3.33 3.33 3.23 دريا ات تعداد

 33 دالا 3.33 3.33 2.33 3.33 8.33 ظصيل المعرألالت

 مناقشة النتا ج وتفسيرها :
( وياااود أاااروإ دالاااا تظصااااييًا عواااد م اااتوا دتلاااا 8يتدااام ماااض يااادوت ) 

( ليض متو طل القيا يض القللل والبعدا للميموعا التيرأليا أال م اتوا 3.33)
وو ابا التظ ااض  التظصايل المعرأال وم اتوا ايدا  المهاارا لمهاارات قياد البظاث

  .لصالم القيام البعدا
وأريااا  الباظااااث  اااادا التقاااادم والتظ ااااض أاااال م ااااتوا التظصاااايل المعرأاااال 

" أاااال تعلاااايم المهااااارات قيااااد  Vوم ااااتوا  دا  المهااااارات تلاااا  ا ااااتيدام الشاااا ل " 
البظث ظيث  وها ت ااعد علا  المشاار ا ا ييالياا والفعالاا أال العملياا التعليمياا 

 مااااا  وهااااا تتاااايم لييااااا يياااادة لعمليااااا  ،وقااااال والظااااواروت اااااعد علاااا  أااااتم  أاااااإ ال
 ،" Vالعصف الد ول مض يعت ال  ات الريي ل الدا يوياد أال قماا الوماودج " 

" تعماااال علاااا  الااااراة ا ييااااالل لاااايض الياااااوليض  V مااااا  ض ت ااااتراتيييا الشاااا ل " 
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الوًااااارا والتطليقااااال والااااادمل لااااايض المفاااااا يم التااااال توياااااد أااااال الياواااااب ايي ااااار 
لتطليقيا أل الياوب اييمض مض يعت ا يرا ات العةماا والتطليار وا يرا ات ا

ال ااااليم ييااااةا  المهااااارة وت اااااعد أاااال الوصااااوت للت ل اااال ال ااااليم ييااااةا  المهااااارة 
تقاوهاا بشا ل يياد ورالات  ماا  ض وصاوت  ،المتعلما مما يتيم  رعا أل تعلمها وا 

 ماا ي ااعد  ،وهاالطالب تل  المتطلبات المعرأيا للمهارة ييعل مض الصعب و ايا
 .عل  تتقاوها وأةأد مض م توا التظصيل المعرأل لدا الطعب

 ،(9) (3999) صةةبحي حمةةدان"و اادا يتفاار ماا  وتااايل درا ااات  اال مااض 
 "نجةةةةالء نصةةةةيإل ،(33) (3332أاطمااااا أليفاااال ) ،(3) (3333و يااااات ظ ااااض )

" يعمال V( التل  ندت وتاييهم عل   ض ا اتيدام وماودج الشا ل "33) (3333)
 ،أااادة التظصاايل المعرأاال وي اااعد علاا  توميااا المهااارات الظر ااا المتعلماااعلاا  ة 

واهاادا يتظقاار الفاار  ايوت الاادا يااوا علاا : "تويااد أااروإ دالااا تظصاااييًا لاايض 
متو ااطات دريااات القيا اايض القللاال والبعاادا للميموعااا التيرأليااا أاال التظصاايل 

قياااد البظاااث المعرأااال وم اااتوا ايدا  المهاااارا لااابع  مهاااارات ا يقاااا  الظر ااال 
 .وو با التظ ض لصالم القيام البعدا لعيوا البظث"

( ويااود أااروإ دالااا تظصاااييًا عوااد م ااتوا دتلااا 9وأتداام مااض ياادوت )
( لااااايض متو اااااطل القيا ااااايض القللااااال والبعااااادا للميموعاااااا الداااااابطا أااااال 3.33)

التظصيل المعرأل وم توا ايدا  المهارا لمهاارات ا يقاا  الظر ال قياد البظاث 
 .تظ ض لصالم القيام البعداوو با ال

ويعااةو الباظااث  االب  اادا التقاادم تلاا  ممار ااا الطااعب عمليااًا لمهااارات 
ا يقاااا  الظر ااال قياااد البظاااث ودلاااك ماااض ياااعت الطرأقاااا التقليدياااا للشااارح اللفًااال 
وا عطااا  الومااودج وا عطااا  المعلومااات المرتبطااا بالمهااارة ممااا ي اااعد علاا  تنااوأض 

و ااادا يتفااار مااا   ،هل  دايهاااا و ااارعا تعلمهااااالصاااورة الواداااظا للمهاااارة ودلاااك ي ااا
 (3333)ناهةةةد ع ةةةد الفتةةةاح  ،(9) (3999) صةةةبحي حمةةةدان"درا اااا  ااال ماااض 

والتاال  ناادت وتاااييهم علاا    ميااا الياوااب  ،(33) (3338) "دمحم حسةةن ،(33)
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و اادا  ، مااا  ض م ااتوا  دا  المهااارات لإليقااا  ارتفاا  ،المعرأاال أاال عمليااا الااتعلم
قليديااا "الشاارح والومااودج" لهااا تااأرير تييااالل علاا  تعلاام يشااير تلاا   ض الطرأقااا الت

المهااارات لمااا تااوأره مااض معظًااا الطااعب  روااا  ايدا  والتر يااة علاا  وقااال القااوة 
مض يعت تنرار  دا  المهارة وتصظيم اييطاا  بشا ل مواتًم مماا يا رر تييالياًا 

يتفاار ماا   و اادا ،علاا   فااا ة عمليااا التعلاايم لمهااارات ا يقااا  الظر اال قيااد البظااث
 فاطمةةة بسةةيوني ،Docherty (3993) (38)دوشةةير تةةاتي" درا ااا  اال مااض "

والتاال  ناادت وتاااييهم علاا   ض   ،(3) (3339) "أحمةةد حسةةن ،(33) (3333)
الطرأقا التقليديا أل التعليم لها تأرير أعات علا  م اتوا  دا  المهاارات المتعلماا 

روإ دالا تظصاييًا لايض وادلك يتظقر الفر  الراول الدا يوا عل  : " تويد أ
متو طات القيا يض القللال والبعادا للميموعاا الداابطا أال التظصايل المعرأال 
وم ااااتوا ايدا  المهااااارا لاااابع  مهااااارات ا يقااااا  الظر اااال قيااااد البظااااث وو اااابا 

 .التظ ض لصالم القيام البعدا لعيوا البظث"
( ويود أاروإ دالاا تظصااييًا عواد م اتوا دتلاا 33وأتدم مض يدوت )

( لااايض متو اااطل القيا ااايض البعااادييض للميموعاااا التيرألياااا والداااابطا أااال 3.33)
م توا التظصيل المعرأل وم توا ايدا  المهارا لمهارات ا يقا  الظر ال قياد 

 .البظث وو با التظ ض لصالم الميموعا التيرأليا
" والتااال Vويعااةو الباظااث  ااادا التقاادم تلاا  ا اااتيدام ت ااتراتيييا الشاا ل "

الطااعب بالتفاعاال ماا   يااةا  الشاا ل المفااا يمل وا يراياال التطليقاال تتطلااب قيااام 
والوصااااوت مااااض يعلهمااااا  يابااااا علاااا  ال اااا ات الريي اااال الاااادا يويااااد أاااال قمااااا 

 ماااااا  ض الطااااعب يشاااااار وض أاااال لواااااا  الومااااودج ماااااض يااااعت الياواااااب  ،الومااااودج
ا يرايااااال التطليقااااال ماااااض ياااااعت تعطاااااايهم أرصاااااا لودااااا  تصاااااميمات ياصاااااا 

 مااااا  ض  ااااده  ،دلااااك مااااض يااااعت تشااااراو المعلاااام ،أاااال تعلمهااااا بالمهااااارات ت اااااعد
" ت اعد الطعب عل  التظليل الصظيم للمهاارة المتعلماا Vا  تراتيييا الش ل "

ممااا ي اااعد أاال عمليااا التطلياار وأيعاال المهااارة  نراار  ااهولا ويمواا  مااض  اارعا 



 

 

                                                                                                                      339   

ىمجلظىأسووطىلطلومىوفنونىالتربوظىالرواضوظ

 

 (3333)آيةةات صةةال  "و اادا يتفاار ماا  درا ااا  اال مااض  ،و ااياض  يةايهااا الميتلفااا
دمحم  ،(33) (3332) فاطمةةةة فميفةةةل ،(33) (3333) ناهةةةد ع ةةةد الفتةةةاح ،(3)

 Vوالتل  ندت وتاييهم علا  أاعلياا ا اتيدام الشا ل "  ،(33) (3338) "حسن
واهاادا يتظقار الفار  الرالااث والادا ياوا علاا : "توياد أاروإ دالااا  ،" أال الاتعلم

لدااابطا أاال تظصاااييًا أاال متو ااطات القيا اايض البعاادييض للميموعااا التيرأليااا وا
التظصيل المعرأل وم اتوا ايدا  المهاارا لابع  مهاارات ا يقاا  الظر ال قياد 

 .البظث وو با التظ ض لصالم الميموعا التيرأليا"
 االستخالصات :

أل ظدود   داو البظث وأرودا  واللياواات الم اتيدما والوتاايل التال تام  
 التوصل تليها ا تيلا الباظث ما يلل :

"  ًهااااار تظ اااااض أااااال م اااااتوا التظصااااايل Vيا الشااااا ل "ا اااااتيدام ت اااااتراتيي -
المعرأاااال وم ااااتوا ايدا  المهااااارا لمهااااارات ا يقااااا  الظر اااال قيااااد البظااااث 

 .يأراد الميموعا التيرأليا
" لهااا تااأرير علاا  التظصاايل المعرأاال وم ااتوا ايدا  Vت ااتراتيييا الشاا ل " -

 –لشارح المهارا لمهارات ا يقا  قيد البظث  نرر مض اي الوب التقليادا )ا
 .الومودج( مما يدت عل  أاعليتها وتأرير ا

 التوصيات :
 لوا  عل  ا تيعصات البظث يوصل الباظث بما يلل : 

" أاااال تعلاااام المهااااارات الظر يااااا لطلبااااا  ليااااا Vتطلياااار ت ااااتراتيييا الشاااا ل " -
 .رابعا( –رالرا –الترايا الرأاديا لباقل الفرإ الدرا يا )راويا

" علااا  مراظااال  اااويا ميتلفاااا V اااتيدام الشااا ل "تيااارا  درا اااات مشاااالها با -
 .وتأنيد أاعليا  دا اي لوب

تويياا  وتااايل البظااث ويطااوات توفيااد ا أاال ميااات ا يقااا  والتعلياار الظر اال  -
 . م اويا ات تفادة مض  ده الوتايل
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مياطباااا اليهاااات التعليمياااا الم ااايولا  م اوياااا ات اااتفادة موااا  أااال العملياااا  -
 .التعليميا

ىـــــعى((ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ))ىالمراجـ
ى:ىىالمراجعىالطربوظىأواًل
دار  ،الياة  الرااول ،تعلايم العلاوم والتنوولويياا أحمد ع د الةرحمن النجةدي : -1

 .م3333 ،القا رة ،المعارو
 ،ايتباار  اتال للاد ا  ع ةد السةالم ع ةد الغفةار: ،أحمد ع ةد العزيةز سةالمة -2

 .م3923 ،القا رة ،دار الوهدا العرايا ،المقيام الراول
 ،دار المعااارو ،قواعااد اتتااةاض أاال الميااات الرأاداال أحمةةد فةةؤاد الشةةاذلي : -3

 .م3993 ،القا رة
تااأرير لروااامل تاادرألل للقاادرات التواأقيااا علاا  م ااتوا  أحمةةد محمةةود حسةةن: -4

 33ايدا  المهااااارا لليملااااا ا يبارأااااا أاااال اليمباااااة تظاااات 
 ، لياا التراياا الرأادايا ،وراه  يار موشاورةر الا د ت ، ووات

 .م3339 ،يامعا المويا
المودااوعات الدالنروةأااا لاايض  عا شةةة سةةعيد سةةميم: ،أميمةةة أمةةين فهمةةي -5

م تباااااا ايويلاااااو  ،الوًرأاااااا والتطليااااار أااااال ا يقاااااا  الظر ااااال
 .م3333 ،القا رة ،المصرأا

"  V"   راار ا ااتيدام  اال مااض يااراية المفااا يم والشاا ل آيةةات حسةةن صةةال : -6
علااا  تصاااظيم تصاااورات تلميااادات الصاااف ايوت ا عااادادا 

 ،ر ااالا ماي ااتير  ياار موشااورة ،عااض بعاا  الموااا ل العلميااا
 .م3333 ،يامعا عيض شمم ، ليا اللوات

التعلاايم والتاادرأم مااض موًااور  كمةةال ع ةةد الحميةةد : ،حسةةن حسةةين زيتةةون  -7
 .م3333 ،القا رة ،عالم النتب ،اللواييا
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 راار ا اااتيدام طرأقااا ظااال المشاا عت علااا  تظقيااار ني: سةةهير طمعةةةت المبةةةا -8
ر اااالا د تااااوراه  ،اي اااداو التعليمياااا لااابع  مهاااارات التاااوم

يامعااااااا  ، ليااااااا الترايااااااا الرأاداااااايا لللوااااااات ، ياااااار موشااااااورة
 .م3993 ،ا   ودرأا

" أاااال الدرا ااااا  Vأعاليااااا ا ااااتيدام الشاااا ل "  صةةةةبحي حمةةةةدان أو جاللةةةة : -9
م عل  عيوا مض طاعب المعمليا أل التظصيل وعمليات العل

الصااااف الراااااووا واتيا اااااتهم وظااااو درا ااااا التااااارأ  الطليعاااال 
 ،لدولاااا قطااار، ر اااالا د تااااوراه  يااار موشاااورة، يامعاااا طوطااااا

 .م399
تاأرير لرواامل تعليمال با اتيدام الو ااية التعليمياا  فاطمة أحمد بسةيوني: -16

الموفردة مض يعت الظا اب اآللال علا  تعلام بعا  مهاارات 
ر ااالا  ،ا شااعبا التاادرأم ب ليااا الترايااا طوطااا اارة ال االا لااد

 .م3333 ،يامعا طوطا ،د توراه  ير موشورة
" أل التظصيل  Vأاعليا ا تيدام ت تراتيييا الش ل "  فاطمة دمحم فميفل: -11

المعرأاال وم ااتوا ايدا  المهااارا لاابع  مهااارات  اارة ال االا 
 ميلاااا علاااوم ،لتلميااادات الظلقاااا الراوياااا ماااض التعلااايم اي ا ااال

 .م3332عدد مارم  ،الرأادا، الميلد العشروض 
تأرير لروامل مقترح با تيدام اي لوب المتبايض عل  تعلم  فايزش دمحم ش ل: -12

بعاااا  مهااااارات  الناااارة الطااااايرة لاااادا طالبااااات  ليااااا الترايااااا 
 ليااا الترايااا  ،ر ااالا د تااوراه  ياار موشااورة ،الرأاداايا بطوطااا

 .م3333 ،يامعا طوطا ،الرأاديا
عاااالم  ،ر ياااا لوايياااا –تااادرأم العلاااوم للفهااام  ال ع ةةةد الحميةةةد زيتةةةون:كمةةة -13

 .م3333 ،القا رة ،النتب
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عاالم  ،اتيا اات ظديراا أال المواا ل وطارإ التادرأمكو ر حسين كوجك:  -14
 .م3333 ،القا رة ،النتب

" أااال تااادرأم  Vأعالياااا ا اااتيدام يرأطاااا " كةةةو ر ع ةةةد الةةةرحيم شةةةها :  -15
 لياااااا  ،الميلاااااا التراوياااااا ،اداالعلاااااوم بالصاااااف ايوت ا عاااااد

 .م3333 ، و اج ،الترايا
مر اة  ،3ل ،القياام واتيتباار أال التراياا الرأادايا ليمى السيد فرحةات: -16

 .م3333 ،القا رة ،النتاب للوشر
دار  ،اي اام العلميااا والمعلاام للتمرأوااات الفويااا ليمةةى ع ةةد العزيةةز زهةةران : -17

 .م3992 ،القا رة ،الف ر العرال
التقاااويم التراااوا    اا  و يااةا ه، م تبااا الرشاااد، اهر إسةةماعيل صةة ري: مةة -18

 .م3333 ،الرأا 
تنوولويياااااا التعلااااايم و  ااااااليلها أااااال التراياااااا  دمحم سةةةةةعد زغمةةةةةول وآخةةةةةرون: -19

 .م3333 ،القا رة ،مر ة النتاب للوشر ،الرأاديا
ار د ،القياام والتقاويم أال التراياا اللدوياا والرأادايا دمحم صبحي حسانين: -26

 .م3993 ،القا رة ،الف ر العرال
 ،دار النتااب الياامعل ،طراير التدرأم وا تراتيييات  دمحم محمود الحيمة: -21

 .م3333 ،ا مارات العرايا المتظدة ،الية  الرالث
" أاااااال  Vأعاليااااااا ا ااااااتيدام ت ااااااتراتيييا الشاااااا ل " دمحم محمةةةةةةود حسةةةةةةن:  -22

مهااارات التظصاايل المعرأاال وم ااتوا ايدا  المهااارا لاابع  
الميلاا  ،اليمباة لتعميد الظلقاا الراوياا ماض التعلايم اي ا ايا

 ،يامعاااااا   ااااايول ،العلمياااااا المتيصصاااااا للتراياااااا الرأادااااايا
 .م3338
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 وماااال الفهاااام اليطاااأ لااادا طاااعب الصااااف ايوت   :دمحم نجيةةة  مصةةةطفى -23
 ،ميلا الترايا ،الراووا عض مفهوم التووي  أل النايوات الظيا

 .م3999 ،ا رةالق ،يامعا اية ر
" لتنااوأض  Vأعاليااا ت ااتراتيييا مقترظااا الشاا ل "  ناهةةد دمحم ع ةةد الفتةةاح: -24

مفا يم  يمياييا صعبا وتوميا بع  مهارات البظث العلمال 
ر اااااالا د تاااااوراه  يااااار  ،لااااادا طاااااعب الصاااااف ايوت الرااااااووا 

 .م3333 ،يامعا ظلوض  ، ليا الترايا الرأاديا ،موشورة
 االوب التبااادلل با ااتيدام ت ااتراتيييا الشاا ل " اينجةةالء عبةةاس نصةةيإل:  -25

V  وأقًا لل يادة المييا و رره أل تعلم مهارة ا ر اات باالنرة "
الميلااد  ،العاادد الراباا  ،ميلااا علااوم الترايااا الرأاداايا ،الطااايرة
 .م3333 ،اليامم

أاعليااا ا ااتيدام الو اااية المتعااددة علاا  م ااتوا  هشةةام دمحم ع ةةد الحمةةيم: -26
ات  ااارة الياااد لطلباااا  لياااا التراياااا الرأادااايا  دا  بعااا  مهاااار 

 .م3999 ،يامعا المويا ،ر الا د توراه  ير موشورة ،بالمويا
الماااادرب الرأاداااال لاااايض اي اااالوب التقلياااادا  يحيةةةةى  إسةةةةماعيل الحةةةةاوي: -27

 ،المر ااة العرااال للوشاار ،والتقويااا الظديرااا أاال ميااات التاادرأب
 .م3333
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