
تحصتي  الععرفتل لعقترر اليت  ل ال" فاعلية إستراتيجية القبعات الستت علت  
 لطالبات  لية التربية الرياضية جاععة اإلس ندرية "

 
 الحعيد عاش ر م.د نسرين عحعد عبد

 مدرس بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات                  

 جامعة اإلسكندرٌة                     

 
 عقدعة  عش لة البحث:الأ ال: 

 

أبننرم مننا ٌمٌننم  المنننا المعالننر  لننج التطننور اننً جمٌننف جواننن  ال ٌننا  لكااننة منن  
اننً ت قٌننق التقنندم دوراً هامنناً الب ننا العلمننً  لعنن المجننا ت صالننة المجننال التعلٌمننً  وٌ

لوجٌا وا ستفاد  مما تقدمن  ال ضاري اً المجا ت المصتلفة وٌعتبر ه ا القر   لر التكنو
منن  أجةننم  وأدوات تعلٌمٌننة وبننرامج وأسننالٌ  وطننرق تنندرٌس تةنندي  لننً ت سننٌ  مسننتوي 

 المتعلم والعملٌة التعلٌمٌة بأكملةا.
 

وقد ا تلت العملٌة التعلٌمٌة مكانا بارماً ضم   ملٌات ه ا التطور با تبارها  ملٌة 
اد  لتطنوٌر التعلنٌم بضنرل التنمٌنة البشنرٌة شاملة  ولة ا شةدت الفتنر  ال الٌنة م ناو ت جن

والجود  الشاملة وا  تماد  ولمساٌر  ه ا التطور اً مجال التعلٌم ٌنبضً الب ا    أاضنل 
 (43: 12). الطرق واألسالٌ  التً ٌمك   تبا ةا اً التدرٌس لمال قة ه ا التقدم

 
ٌس والتعلننٌم ولكننً ٌننتمك  المعلننم منن  ا سننتفاد  منن  بننرامج وأسننالٌ  وطننرق التنندر

لت سٌ  مستوي المنتعلم والعملٌنة التعلٌمٌنة االبند أ  ٌكنو  ملمناً  لمامناً تامناً ببنرامج وطنرق 
وأسننالٌ  التنندرٌس المصتلفننة وكٌفٌننة تأ ٌرهننا اننً سننر ة ت قٌننق الةنندي منن   ملٌننة التعلننٌم 

 (112: 24). وتواٌر الوسائل المصتلفة لمرا ا  الفروق الفردٌة بٌ  الطال   والتعلم 
 
 ند الركنائم المةمنة انً  ملٌنة التصطنٌط للتعلنٌم  وترجمتةنا أُتعد البرامج التعلٌمٌة و

 لً برامج تنفٌ ٌ  لةا مضمو  متج  لت قٌق أهداي تعلٌمٌة صالة   والبرامج التعلٌمٌنة لةنا 
مبننادو وأسننس ٌجنن   تبا ةننا طبقننا لغهننداي ولننٌاتتةا  واإلمكانننات المتننوار   وأسننالٌ  

 (22:  12) . األاراد المستفٌدٌ  م  البرامج  أسالٌ  التقوٌم  وصالالتدرٌس )التنفٌ (  و
 

( لى أ  التدرٌس  ملٌة مقلود  تةدي  لى تشكٌل 1223" )مجدي  مٌموٌشٌر "
ممارسة سلوج م دد  أو ا شتراج اً سلوج معٌ  و  بٌئة المتعلم بلور  تمكن  م  تعلم 

مو ة المتطلبات التً ٌنبضً تواارها واق شروط م دد   أو كاستجابة لظروي تتم ل اً مج
 (13: 22) .   لكً ٌ دا التعلم المنشودىاى الموقي التدرٌس

 
( أ  التدرٌس  ملٌة تعاونٌة ٌجرى 1222كما ٌضٌي "أبو النجا  م الدٌ ")

 (02: 1).  وبعضةم بإرشاد المعلم متعلمٌ أو بٌ  بعل ال لمتعلمالتفا ل اٌةا بٌ  المعلم وا
 



 2 

  Teaching styles( أ  أسنالٌ  التندرٌس 1224" )بن   بند    بنراهٌم وٌرى "
النمط التدرٌسنً الن ي ٌفضنل  معلنم منا أو هنو األسنلو  الن ي ٌتبعن  المعلنم انً توظٌني  ىه

طرق التدرٌس بفا لٌة تمٌمه    تٌره من  المعلمنٌ  الن ٌ  ٌسنتصدمو  نفنس الطرٌقنة  وأ  
 (54: 2).  للمتعلم أسلو  التدرٌس ٌرتبط بالصلائص واللفات الشصلٌة

 
 ( نقننننننننال  نننننننن   "جوسننننننننٌ  هارسننننننننو " 1221وٌؤكنننننننند "م منننننننند الشنننننننن ات" )

  M.Harrison Joyce, (2225 أ  كنل أسنلو  من  أسنالٌ  التندرٌس ٌ ندد واقنا ل جنم )
وم  ٌلنف اٌةما القرارات  و لى هن ا متعلم وكمٌة القرارات المصللة لكل م  المعلم وال

وهن ا   command بشنكل متسلسنل تبندأ بناألوامر  قام موسنتو  بتلننٌي أسنالٌ  التندرٌس
وهنن ا   self teachingاألسننلو  ٌتصنن  اٌنن  المعلننم كننل القننرارات وتنتةننً بننالتعلم النن اتً 

وما بنٌ  األسنلو  األول واألصٌنر   الدرسكل القرارات الصالة ب متعلماألسلو  ٌتص  اٌ  ال
ٌ  األسنلوبٌ  بندرجات هناج  دد تٌر م دد من  األسنالٌ  األصنرى التنً لةنا صلنائص هن 

 (122: 12) . متفاوتة
 

( أ  هننناج صمننس 2225( نقننال  نن  "هارسننو " )1221وٌننري "أ منند العمٌننرى" )
ا تبننارات ٌجنن  أ  ترا ننى  ننند اصتٌننار أسننلو  التنندرٌس  هنن ه ا  تبننارات ٌمكنن  التعننري 

المعلنم   ووم تنوى المناد  التعلٌمٌنة منتعلم لٌةا م  صالل تقٌنٌم الموقني التعلٌمنً متضنمنا ال
 (20: 2) . والوقت والبٌئة التعلٌمٌة

 
وٌعد الجان  المعراً  نلراً أساسنٌاً انً تعلنٌم األنشنطة الرٌاضنٌة المصتلفنة  ٌنا 
تأص  األنشطة معننى جدٌند  نندما تةنتم بالجوانن  المعراٌنة  االصلفٌنة النظرٌنة التنً ٌكتسنبةا 

ة الرٌاضٌة هو الن ي ٌعمنل  لنى   االبرنامج الجٌد للتربٌلمتعلم تسا ده  لى تفسٌر المواقيا
توام  الصبرات المقدمة وٌ فم  لى النمو والتنمٌة اً المجا ت البدنٌة وال ركٌة والمعراٌة 

 (12: 21 ()221: 0والوجدانٌة.)
 

(  م مننننند متلنننننول و صنننننرو  21( )2222وٌتفنننننق كنننننل مننننن  لٌلنننننى مهنننننرا  )
ان  المعراً ٌنرتبط (  لى أ  الج4( )1222( أمٌ  الصولً  جمال الشااعً )13()1222)

بالعملٌات العقلٌة ومدى قدر  الفرد  لنى اكتسنا  واسنتصدام المعلومنات والمعناري النظرٌنة 
 بمستوٌات مصتلفة .

 
ونظرا لما ٌتمٌم ب  العلر ال الً من  التقندم التقننً  وا نفتناع العنالمً  والتقنار  

ٌر الناقند ألانراد المجتمنف ألب ت ال اجة  لى تعلم مةارات التفك  ال قااً  وتداق المعلومات
ما كانت اً العلور السابقة  تى تكو  لندٌةم نظنر  ناان   تمكننةم من  تقنوٌم ونقند منا مأشد 

وتنمٌة مةارات التفكٌر الناقد لدى المتعلمٌ  تؤدى  لى   ٌقرؤون  وما ٌشاهدون  وما ٌسمعون 
ملٌنة تفكٌنر  وأ  اةم أ مق للم تنوى المعرانً الن ي ٌتعلمونن    لنج أ  النتعلم انً أساسن   

توظٌي التفكٌر اى التعلم ٌ ول  ملٌة اكتسنا  المعرانة من   ملٌنة صاملنة  لنى نشناط  قلنً 
 ٌفضى  لى  تقا  أاضل للم توى المعراً  و لى ربط  نالره بعضةا ببعل . 

( 15  :14( )12 :15 ) 
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طبٌن  ٌُعد برنامج القبعات الست أ د برامج تعلٌم التفكٌر ال دٌ نة  الن ي وضنع  الو  
البرٌطننانى ) دوارد دى بونننو (  النن ي انتقننل اننً تصللنن  منن  الطنن   لننى الفلسننفة  منن  

ٌنة التفكٌرٌنة  لممن  العلمناف انً  دراسنة وت لٌنل الع مجمو ةمعلومات  الطبٌة    المخ  مف 
ومن   .وأنماط للتفكٌر  ند اإلنسا   م  أجل تنمٌطةنا   وتقسنٌمةا  تنى ٌمكن  التعامنل معةنا

  وهننى قبعننات لٌسننت  قٌقننة راتٌجٌة القبعننات السننت اننً التفكٌننربونننو(  سننتأبننرم نتننائج )دي 
ولكنةا أنماط للتفكٌر بةدي الولول  لنى نتٌجنة متوامننة من   ملٌنة التفكٌنر  وبن لج ألنب  

 (0: 3))دى بونو( اٌما بعد م  رواد تألٌل  لم التفكٌر.
 

فكٌنر  لنى سنتة ( القبعات السنت بأنةنا" طرٌقنة لتقسنٌم الت1221وُتعري منى العمر )
أنمنناط وا تبننار كننل نمننط كقبعننة ٌلبسننةا اإلنسننا  أو ٌصلعةننا  سنن  طرٌقننة تفكٌننره اننى تلننج 

 (1: 14الل ظة".)
 

( القبعات الست بأنةنا"  سنتراتٌجٌة 1220كما  ري لال  أبو جادو وم مد نوال )
تةنندي  لننى تبسننٌط  ملٌننة التفكٌننر ومٌنناد  اا لٌتنن   وتسننم  للمفكننر بتضٌننر النننمط والتنقننل  

انى معظنم ل ظنات  ٌاتن  وتركم هن ه  نسنا االقبعات الست الملونة هً وسٌلة ٌسنتصدمةا األ
 (22:  21) . القبعات  لى أ  التفكٌر  ملٌة نظامٌة منضبطة"

 
اةً  ستراتٌجٌة تعلٌمٌة تقوم  لى تقسٌم التفكٌر  لى سنت أنمناط  و تعطنى اإلنسنا  

ج اً اً المواقني العملٌنة والشصلنٌة   قدر  كبٌر   لى أ  ٌكو  متفوقاً ونا اً وقت قلٌر
وأنةا ت ول الموقي الجامند والسنلبً    لنى مواقني مبد نة   نةنا طرٌقنة تعلمننا كٌني ننسنق 

 (2: 24)(22:  22العوامل المصتلفة   للولول  لى اإلبداع والنجاع .)
 

  طاف الفنرد أاقنا واسنعا   لىوتةدي  ستراتٌجٌة القبعات الست للتفكٌر اً التدرٌس 
كماتجعنل الفنرد .الستماع الجٌد لجمٌف وجةات النظر م  جمٌف األشنصاص ومن   ند  أوجن ل

نسنا  تجعنل األملما بجمٌف جوان  الموضوع أو المشكلة اال ٌنظنر لةنا من  جانن  وا ند   و
باآلصرٌ  اٌتفا ل معةم وٌتعاطي معةم وٌنتفةم طرٌقنة تفكٌنرهم منف قندر  أكبنر  لنى  شعرٌ

منفت نا  لنى  راف اآلصنرٌ   نسنا مرونة اً التفكٌر مما ٌجعل األاةم اآلصرٌ  وا توائةم وال
 (1: 23)(3:  21)2وأاكارهم
 
بالرتم م  تعدد و تننوع طنرق و أسنالٌ  التندرٌس ومناطرأ  لٌةنا من  تقندم كبٌنر و

تشةده دول العالم المتقدم    أن  م  المال ظ استمرار ا تماد طنرق تندرٌس أتلن  األنشنطة 
متبنف  لى اسنتصدام األسنلو  ال الةوكىمقرر ٌة الرٌاضٌة للبنات ومنةا الرٌاضٌة بكلٌة الترب

البنات متلقٌنات )األوامر( وال ي ٌكو  اٌ  المعلم هو  جر الماوٌة اً العملٌنة التعلٌمٌنة والط
 . بجان   دم  ٌجابٌتة لتوجٌةات المعلم  

 
الكلٌننة ب الةننوكًمقننرر ل النظننريالجاننن  قنند   ظننت البا  ننة أ ننناف القٌننام بتنندرٌس و
و لننج من  واقننف )شننعبة تعلنٌم( لطالبننات الفرقنة ال ال نة  المعرانًمسنتوى الت لننٌل  انصفنال

  ٌقنندر لنن   والنن ي ًةالشننف وا صتبنناردرجننة ( 22قنندر لنن  )ٌ والنن ي الت رٌننرينتننائج ا صتبننار 
 - األساسنٌةالمةنارات ال ركٌنة  -ىالمةنار اإل نداد -البدنً اإل دادوٌتضم  )درجات(  22)
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ا صتبننار رلنند نتننائج تننم  ٌننا  ( للةننوكً النندولًالقننانو   -طننرق اللعنن  –صطننط اللعنن  
من   ا تبنارا لعنامٌ  متتنالٌٌ  للفرقة ال ال ة )شنعبة تعلنٌم( الةوكًلمقرر  ًةوالشف يالت رٌر
مسننتوى الت لننٌل نصفننال انتننائج ال ٌننا أوضنن ت  1222/1223 لننى  ننام 1221/1222
  (.2ٌوض   جدول ) وال ي الةوكًلمقرر  المعراً
 

 (1د   )ـــج

 النسبة العئ ية لتقديرات طالبات الفرقة الثالثة العدد  
  الي  لعن  اقع نتائج اختبارات عقرر  الععرفلالتحصي   فل

 2114/ 2113- 2112/2113األع ام  فل
 

 
 التقدٌرات

 2102/ 2102العام الدراسى  2102/  2102العام الدراسى 

االختبار 
 (درجة21(التحرٌري

 االختبار
 (درجات01)الشفوي 

االختبار 
 (درجة21(التحرٌري

 االختبار
 (درجات01)الشفوي 

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 المئوٌة

% 

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 المئوٌة

% 

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 المئوٌة

% 

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 المئوٌة

% 

 - - 2.27 2 - - - - ممتاز

 7..6 . 2.92 2 2..9 8 2..7 6 جٌد جدا

 22.99 7. 28.22 .2 .9.2. 6. .8..2 22 جٌد

 8.27. .. 7.22. 2. .6.9. .. 9.29. .. مقبول 

 6..27 22 7.28. 2. 29.76 .2 .8..2 22 ضعٌف

 .7.2 6 9.87 8 2.76 2 .9.. . ضعٌف جدا  

 011 40 011 40 011 42 011 42 المجموع

 

ال اللٌ   لى تقدٌر ضعٌي وضعٌي جداً اً ا صتبار ( أ  2ٌتض  م  جدول )
 1221/1222العامٌ  اً % 10.24% و12.05الت رٌري بلضت نسبتةم اً 

%  و 22.12تقدٌر مقبول ت نسبة ال اللٌ   لى  لى التوالً  بٌنما بلض 1222/1223و
الشفوي لنفس العامٌ  كانت نسبة ال اللٌ   لى تقدٌر  %   وك لج اً ا صتبار20.23

  نسبة ال اللٌ   لى تقدٌر  لى التوالً % 23.40%  23.41ضعٌي وضعٌي جدا 
%  لى التوالً مما ٌشٌر  لى أ  متوسط ال اللٌ   لى تقدٌر 21.10%  25.22مقبول 

 لى ضعي  ام اً مما ٌشٌر % 23.52بلضت صتبارٌ  والعامٌ  معاً مقبول اأقل اً ا 
     طالبات الفرقة ال ال ةا صتبار الت رٌري والشفوي لماد  الةوكً لنتائج  اًالمستوى 
 شعبة تعلٌم.
 

 ًمر( األواسلو  اأ) لمتبعةتباع الطرٌقة ا  لى  وترجف البا  ة ه ا ا نصفال
المعلم وال فظ تعتمد  لى التلقٌ  م  جان   ًوالت ًوكمقرر الةل يالجان  النظر تدرٌس

 ًتطوٌر الجان  المعرا ًتصدام أسالٌ   دٌ ة ومتطور  اسام  جان  المتعلم   و دم 
م ل   ف مائد ٌ يال األمر بجان  وجود ك ااة  ددٌة للطالبات لج   الطالبات ن و التعلم 

اةناج ف الطالبات بالشكل المطلو   ةا م  متابعة وتل ٌ  أصطاٌمكن   لى المعلمة  ٌا  
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 العدٌد م  الدراسات التً اهتمت بإستراتٌجٌة القبعات الست منةا دراسة  الم م مد
( التً تتناول تدرٌس البٌوأصالقٌة قائم  لى التعلم المنظم  اتٌاً وأ ره  لى 22( )1222)

ت القراف  الناقد  مةارا( لتنمٌة 10)( 1222هدى ومٌر السٌد )الت لٌل األكادٌمً  دراسة 
( لتنمٌة بعل مةارات 22()1221  دراسة ٌسرا  بد العمٌم )م  صالل القبعات الست

(  ودراسة س ر م مد 22()1222التفكٌر اً ماد  األ ٌاف  دراسة سار  جاسم )
لتنمٌة مةارات التفكٌر الناقد والتً كا  م  أهم نتائجةا اعالٌة  ستراتٌجٌة  (22()1222)

 لى تدرٌس الت لٌل المعراً والتفكٌر الناقد واإلبداع اً مجا ت مصتلفة  القبعات الست 
 وٌال ظ أ  أي م  ه ه الدراسات لم ٌك  اً مجال التربٌة الرٌاضٌة.

 
عرل السابق ٌتض  أ   ستراتٌجٌة القبعات الست م  اإلستراتٌجٌات الوم  

ولةا أ ر كبٌر اً ت سٌ   ال دٌ ة التً تستصدم اً مجال التعلٌم وترتكم  لى  مل الطالبة
 لى ت لٌل الطالبات  ه ه اإلستراتٌجٌة لمسا د م استصداالبا  ة  لى  امما د  ملٌة التعلم  
ٌؤدى ربما و سكندرٌةإلجامعة ابنات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ب ًلمقرر الةوك ًالجان  المعرا
  والمعاري ن و التعلم .اكتسا  المعلومات  اًالمشاركة التفا ل والممٌد م    لى ستصدامةا 

 

  عصطلحات البحث :ثانياً: 

 إجرائ (تعريف : ) القبعات الست

 ستراتٌجٌة تةدي  لى تبسٌط  ملٌة التفكٌر ومٌناد  اا لٌتن   وتسنم  للطالبنة  ًه"  
االقبعنة البٌضناف ترمنم   الةنوكًصالل دراسنة مقنرر  نمط التفكٌر والتنقل بٌ  القبعاتبتضٌر 
منننف المعلومنننات  بٌنمنننا القبعنننة ال منننراف للتفكٌنننر المنننرتبط بالمشنننا ر بج رتبطالمنننللتفكٌنننر 

  والقبعننة اإلٌجننابً  كمننا أ  اللننفراف للتفكٌننر ي  أمننا السننوداف اللتفكٌننر النقنندواأل اسننٌس
 "الصضراف للوجةة اإلبدا ٌة  بٌنما تقوم القبعة المرقاف بتنظٌم وتلصٌص ما تم التولل  لٌ 

 
 

 

 أهداف البحث : ثالثا: 
راتٌجٌة القبعات الست  لى ستصدام  ستااا لٌة ه ا الب ا  لى التعري  لى ةدي ٌ
 .اإلسكندرٌةلطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة  ًلمقرر الةوك ًالمعرات لٌل 

 
 

 فر ض البحث :رابعاً: 
 

 البحث تم التوصل إلى الفروض التالٌة:  هدف من خالل

للمجمو نة القٌاسٌ  القبلً والبعندي درجات توجد اروق دالة   لائٌا بٌ  متوسطات  .0
لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  لةوكًمقرر ال المعراًت لٌل لا اصتبار اًالتجرٌبٌة 

 .البعديللال  القٌاس 

توجد اروق دالة   لائٌا بٌ  متوسطات درجات القٌاسٌ  القبلً والبعندي للمجمو نة  .2
لطالبنننات كلٌنننة التربٌنننة  ةنننوكًلمقنننرر ال المعرانننًت لنننٌل لا اصتبنننار انننًالضنننابطة  

 .البعديالرٌاضٌة للال  القٌاس 
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الب ا  لمجمو تً  البعدٌة درجات القٌاساتتوجد اروق دالة   لائٌاً بٌ  متوسطات  .2
لطالبننات كلٌننة  لةننوكًمقننرر ال المعراننًالت لننٌل ا صتبننار  اننًالضننابطة التجرٌبٌننة و

 .المجمو ة التجرٌبٌةالتربٌة الرٌاضٌة للال  
 
 

 إجراءات البحث :: خاعساً 
 ث:ــج البحــعني -0

 

 داهما  تم استصدام المنةج التجرٌبً باستصدام التلمٌم التجرٌبى لمجمو تٌ  
)ٌطبق  لٌةا أسلو  واألصرى ضابطة  )ٌطبق  لٌةا  ستراتٌجٌة القبعات الستة(تجرٌبٌة 
 . يوالبعد القبلًوٌجرى  لٌةما القٌاس اى تدرٌس الجان  النظرى لمقرر الةوكى ( األوامر

 

 
 عجاالت البحث:  -2

 .الفلل الدراسى ا ول - 1223/1224: العام الجامعً الممنًالمجال  - أ
 جامعة اإلسكندرٌة.  –: كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  المكانًالمجال   -  

المجال البشرى:  طالبات الفرقة ال ال ة )شعبة تعلٌم( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات   - ج
 درٌة. جامعة اإلسكن –

 
 عجتعع البحث:  -2

م  طالبات الفرقة ال ال ة بكلٌة التربٌة بطرٌقة  مدٌة تم اصتٌار مجتمف الب ا 
  ( طالبة13و دده  ) 1223/1224جامعة اإلسكندرٌة للعام الجامعً  –الرٌاضٌة للبنات 

 المعراً الجان  اً سابقة صبر  لدٌة   ٌا لم ٌسبق لة  دراسة مقرر الةوكى ولٌس
 ال ركٌة المةارات - المةاري اإل داد - البدنً اإل داد)لمقرر الفرقة ال ال ة  ًللةوك

 (. للةوكً الدولً القانو  -اللع  طرق – اللع  صطط - األساسٌة
 

 عينة البحث: -2

م  طالبات الفرقة ال ال ة  شوائٌة ( طالبة بطرٌقة 41) اصتٌارتم  الدراسة ا ساسٌة -أ 
ت ٌم ل   ٌنة الب ا األساسٌة   ٌا قسم   لى بنا-بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  ستراتٌجٌة( طالبة   داهما تجرٌبٌة تطبق  لٌةا 15مجمو تٌ  قوام كل منةما )
 .األوامرطبق  لٌةا أسلو  ٌضابطة  واألصرى  القبعات الستة

( طالبة تم أصتٌاره  بطرٌقة  شوائٌة م  14 ٌنة الدراسة ا ستطال ٌة و دده  ) -  
 جراف المعامالت العلمٌة لالصتبار ال كاف وأصتبارالت لٌل المعراىمجتمف الب ا إل

 التدرٌسٌة .  والو د

 ( طالبات وه  المتضٌبات أك ر م  م اضرتٌ  والملابات.0تم استبعاد ) -ج 
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  ( 2د   ) ــــج
 البحث لعينة العددي الت صيفي ضح 

 

 

 أد ات البحث : -5

 (1مل ق)  اصتبار ال كاف الملور "أ مد مكً لال " -أ 
 

   داد البا  ة ( )(  2) مل ق. الةوكًالمعلومات لمقرر اصتبارات  -  
 

 (4) (3) مل قالو دات التعلٌمٌة ألسالٌ  التدرٌس المستصدمة .  -ج 
 

 
 

 "أحعد ز ل صالح"اختبار الذ اء العص ر  - أ
 

كأساس ( 1) مل قاستصدمت البا  ة اصتبار ال كاف للراشدٌ  أل مد مكً لال  
 مجمو تً الب ا اً متضٌر ال كاف. للتأكد م  تجانس

 
 

 لععاعالت العلعية الختبار الذ اءا
 صدق االختبار :

 

 اً الفتر  ( طالبة14) لى  ٌنة الدراسة ا ستطال ٌة ال كاف اصتبار تم تطبٌق 
  وقد استصدمت البا  ة لدق التماٌم باستصدام 12/2/1223 تى  11/2/1223م 

 المقارنة الطراٌة بٌ  اإلرباع األ لى واألدنى.
 

 (3د   )ــــج
  داللة الفر ق بين اإلرباع األعل   األدن  الختبار الذ اء للراشدين

 25ن=   

 االختبار

 (7اإلرباع األدنى )ن =  (7اإلرباع األعلى )ن = 
قٌمة 
المتوسط  "ت"

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط  
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

اختبار 
 *72... 7... 222 2.28 2.2. الذكاء

 1.25= 2.22و ند        2.20=  2.24ت الجدولٌة  ند مستوى د ل  *  

  

دال  ( أ  الفرق بٌ  اإلرباع األ لى واألدنً  صتبار ال كاف2ٌتض  م  جدول )
 مما ٌعنً أ  ا صتبار لادق وٌمٌم بٌ  المستوٌات المصتلفة. (2.22)  ند مستوى  لائٌاً 

عٌنة إجمالً 
 البحث

العٌنة  عٌنة الدراسة األساسٌة
 االستطالعٌة

 المستبعدات

 ضابطة ةتجرٌبٌ

42 22 22 25 7 
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 :ثبات االختبار

تم  سا   بات ا صتبار بطرٌقة التطبٌق واإل اد   لى  ٌنة الدراسة ا ستطال ٌة    
 تى  11/2/1223اً الفتر  م أٌام  (0)( طالبة  بفالل ممنً 14البالغ  ددها )

ومعامل ال بات بأستصدام  وتم  ٌجاد معامل ا رتباط بٌ  التطبٌق األول وال انً 12/2/1223
 ( ٌوض   لج.3و جدول )معامل ألفا كرونباخ 

 

 (4د   )ــج
 بين التطبيق األ    الثانلععاع  االرتباط  ععاع  الثبات 

 الختبار الذ اء
 (25)ن = 

 االختبار

 التطبٌق الثانً التطبٌق األولً

 "قٌمة "ر

 معامل ألفا

كرونباخ 
 للذبات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

اختبار 
 الذكاء

...2 ...8 .2.7. 292 2.628* 2.827 

 

 (  2.424= 2.22و ند )  (2.225( )ر الجدولٌة = 2.24دال   لائٌاً  ند )* 

 

ٌقٌ  األول وال انً دال ٌ  التطب( أ  معامل ا رتباط ب3ٌتض  م  جدول )
  كما أ  معامل ألفا كرونباخ لل بات  صتبار ال كاف ٌقتر  م  الوا د الل ٌ  مما   لائٌاً 
 .ٌقٌس ما وضف م  أجل ٌدل  لى 

 

 :  الععرفلتحصي  اختبار ال  -ب

ٌة وم  لمقبل البدف اً   داد ا صتبار را ت البا  ة العدٌد م  األسس التربوٌة والع 
ٌة  ل  من  لمصطوات م دد  وواض ة مف تواار المعاٌٌر العوأهمةا أ  ٌكو  لالصتبار هدي 
 لدق و بات وموضو ٌة. 

 
 

 خط ات إعداد االختبار:
 تحديد اليدف عن االختبار : *
 

ت دٌد األهداي المعراٌة المراد قٌاسةا م  صالل اصتبار المعلومات ووضعةا انى تم 
الئمنة لمسنتوى الطالبنات المطبنق  لنٌة  ا صتبنار وقند لور   بارات م دد  وواضن ة وم

لٌضت األهداي المراد قٌاسةا اى لور  ٌمك  تقوٌمةا  وقند اسنتعانت البا  نة بتقسنٌم بلنوم 
اى لٌاتة األهنداي المعراٌنة الصالنة بم تنوى مقنرر الةنوكى و لنج للمسنتوٌات المعراٌنة 

   التنً اهتمنت لى هن ه المسنتوٌاته ا ا صتبار  التطبٌق(  ٌا اقتلر –الفةم  –)المعراة 
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البا  ة أ  تتضمنةا بنود ا صتبار لمالفمتةا لطبٌعة الب ا ال الى ال ى ٌعمنل  لنى اسنت ار  
 .ال ه  وتنشٌط الفكر

 
 : التحصي  الععرفلإعداد التخطيط العام لعحت يات اختبار * 

د  ا صتبننار   ننداد التصطننٌط العننام لم تننوى منناو العامننة لالصتبننارت دٌنند األهننداي  تننم 
تة تعلٌمات ا صتبنار  وت دٌند وٌشتمل  لى لٌاتة أسئلة ا صتبار  وترتٌ  األسئلة  ولٌا

 (.2) مل ق  و  داد مفتاع التل ٌ   و  داد ا صتبار اى لورت  األولٌة ا صتبارمم  
 
 عادة االختبار: تحلي  عحت ى * 

 

لتدرٌسنٌة التنى ٌشنملةا ت لٌل م توى مقنرر الةنوكى و لنج بةندي ت دٌند النقناط اتم  
 -اإل داد المةنارى - تى ٌكو  لةا األهمٌة النسبٌة  ند وضف أسئلة ا صتبار )اإل داد البدنً

وت دٌند النقناط الةامنة  ( القنانو -طنرق اللعن  –صطط اللع    -المةارات ال ركٌة ا ساسٌة  
للٌ  اى مجال لمتص رل ا صتبار  لى الصبراف واتم ا صتبار  المراد قٌاسةا م  صالل 
ت لنٌل الةنوكى و لنج لت دٌند النوم  النسنبً لموالنفات اصتبنار الالمناهج وطنرق تندرٌس 

 ( 2) مل ق .المعراى 
 

 ( 5جد   )

  التحصي  الععرف ال زن النسب  آلراء الخبراء لع اصفات اختبار 

 المجموع التطبٌق  الفهم المعرفة األهداف المعرفٌة

 72 8. 22 2. عدد األسئلة

 %22. %.2 %..... %67..2 سبة المئوٌة )%(الن

  

التننى تننم  ت لننٌل المعراننى( الننوم  النسننبى لعبننارات اصتبننار ال4وٌوضنن  جنندول )
 ا تفاق  لٌةا م  قبل الصبراف.

 

 صياغة أسئلة االختبار: -د

لٌاتة األسنئلة ب ٌنا تشنتمل  لنى  تمبعد   داد التصطٌط العام لم توٌات ا صتبار  
منف مرا نا  أ  تكنو  العبنارات م ندد   ت لنٌل المعرانى صتبنار ال  دٌندهاتنم تالنقاط التنى 
األسئلة اى لور  ا صتٌار م  متعدد )أربف ا تما ت بٌنةا ا تمال وتم لٌاتة وواض ة   

وا نند لنن ٌ (   ٌننا    هنن ا النننوع منن  األسننئلة  ٌ تنناج  لننى درجننة كبٌننر  منن  التصمننٌ   
 ( سؤال.04  وقد اشتمل ا صتبار  لى )ى الطالباتة والبسٌطة لدوٌعتبر م  األسئلة السةل
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  ترتيب األسئلة: - 

ترتٌ  األسئلة واقاً للترتٌ  تم اى لورتةا األولٌة بعد ا نتةاف م  لٌاتة األسئلة  
 -المةنارات ال ركٌنة ا ساسنٌة   -اإل نداد المةنارى -)اإل نداد البندنًوالمتدرج تبعاً  المنطقً

 .القانو ( -طرق اللع  –صطط اللع   

 

 إعداد التعليعات  عفتاح تصحيح االختبار:-هـ 

لٌاتة األسئلة تم وضف التعلٌمات الصالة با صتبار  ورو ً أ  تكو  م دد   بعد
ومصتلر  وبسٌطة ووااٌة بالضرل  كما تم وضف مفتاع التل ٌ  و لج بت دٌد درجة 

لى تكو  الدرجة العظمى وبالتا  ة  ولفر اً  الة اإلجابة الصطأوا د  لكل  جابة ل ٌ
 ( درجة .04لغصتبار)

 

 صالحية الص رة األ لية لالختبار : 
 الدراسة االستطالعية األ لل :

 

تم  ٌا    3/22/1223 لى 11/2/1223 تمت الدراسة اإلستطال ٌة اى الفتر  م 
 رل ا صتبار اً لورت  األولٌة  لً الصبراف والمتصللٌ  اً مجال الةوكً 

 (2)مل ق
 

 ف :بهد

  ابداف الرأى  ول مدى مناسبة مفردات ا صتبار لما وضعت م  أجل. 

  للعٌنة قٌد الب ا .مدى وضوع ومناسبة المفردات 

 . ي او  ضااة أو تعدٌل أو دمج أى مفردات ٌرونةا مناسبة   
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والتنى   ي بعل العبارات وتعندٌل  بنارات أصنرى   وقد أسفرت  راف الصبراف  
 ( 5ٌوض ةا جدول ) 

 ( 6د   )ــج

 ي ضح العبارات قب   بعد التعدي 

رقم 
 العبارة

 العبارات بعد التعدٌل العبارات قبل التعدٌل

 كلمة وإضافة" مهارة تعتبر" جملة حذف 2
 السؤال نهاٌة  فى"  مهارة"

 المهارات وأبسط أسهل من"  العبارة تصبح
 : ". مهارة المبتدئٌن لتعلم الهوكى فى الحركٌة

 من"  عن ٌعبر ٌلى مما ىأ"  كلمة حذف .
 " ما" إلى كلمة وإضافة السؤال أول

 فى اللعب بخطط المقصود ما"  العبارة لتصبح
 ؟ الهوكى رٌاضة

 خط عن الجزاء ضربة نقطتى تبعد"  لٌصبح " الهوكى ملعب فى" جملة حذف 7.
 ..." المسافة المرمى

 كلمة وإضافة"  الحظت إذا"  جملة حذف 2.
 " على ماحكم" 

 االجابات من"  تحتسب"  كلمة فوحذ

 للمدافعٌن متكرر خروج على حكمك ما"  لٌصبح
 الركنٌة الضربات أخذ أثناء الخلفى الخط من

 : " تحتسب. بلعبها السماح قبل الجزائٌة

"  مابٌن" كلمة وإضافة" أٌن" كلمة تعدٌل 22
 السؤال نهاٌة  فى

 ملعب فى ٌاردة .2 الــ خط ٌقع"  لتصبح
 :". نمابٌ الهوكى

 ـــــــــــــ ( أسئلة من االختبار .حذف )  
 

 ( 01ٌ توى  لى ) وبالتالى ألب  ا صتبار

 

تم  رل ا صتبار مره أصرى  لى نفس مجمو ة الصبراف و لج بعد  جراف             
% ( 222% :  22التعدٌالت التى اقتر وها  ٌا أجمعت أرائةم بنسبة تراو ت مابٌ  )

 لى سالمة ) قٌد الب ا( باإلضااة المعلومات المعراٌة لمقرر الةوكىقٌاس لال  ل  لى أن 
    وهو ماٌعري ا صتبارم توى   وه ا ٌعتبر د لة  لى لدق لٌاتة األسئلة ووضو ةا

  .لدق الم كمٌ (ب) 
 
 

 :التحصي  الععرف  اختبارتقنين 
 تقنين أسئلة االختبار :إجراءات 

  التعييز لعفردات االختبار حساب ععاعالت السي لة  الصع بة
 

تم تطبٌق ا صتبار اً لورت  األولٌة  لً  ٌنة الدراسة ا ستطال ٌة و ددها 
و لج لتقنٌ  أسئلة    3/22/1223 لى 1223/ 11/2م اً الفتر  ( طالبة و لج 14)

 . سا  معامل السةولة واللعوبةا صتبار و
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(7د   )ـــج  

 الختبار التحصي  الععرفلص رة األ لية ععاع  السي لة  ععاع  التعييز لل
 (25)ن= 

 

  

( تم 0بعد ا تسا  معامل السةولة ومعامل التمٌٌم كما هو موض  اً جدول )
 ٌا    معامل السةولة  ٌقف اً المدى  40  43  21  15  21  1استبعاد األسئلة أرقام 

نظراً أل   02  42  32  32  22  20(  كما تم استبعاد األسئلة 2.5-2.3المقبول )
          ج ألب ت اللور  النةائٌة لالصتبار مكونة   وب ل2.1معامل التمٌٌم كا  أقل م  

 .سؤال 52م  

 معامل التمٌٌز معامل السهولة رقم السؤال معامل التمٌٌز معامل السهولة رقم السؤال

..  2.292 2.227 .7  2.2.2 2.2.6 

2.  2..72 2.27. .8  2.272 2.222 

..  
2..28 2.2.6 .9  2.266 2.2.. 

2.  2..26 2.292 22  2..29 2..2. 

..  2.2.6 2.26. 2.  2..26 2.222 

6.  2..6. 2.289 22  2.2.. 2.2.9 

7.  2..2. 2.22. 2.  2..62 2.288 

8.  2...7 2.276 22  2...7 2.26. 

9.  2.2.6 2.292 2.  2...6 2.262 

.2.  2...6 2.222 26  2.2.. 2.228 

...  2..27 2.289 27  2..28 2.228 

.2.  2..2. 2.222 28  2..87 2.2.6 

...  2..22 2.22. 29  2..29 2..2. 

.2.  2...6 2.2.8 .2  2.27. 2.2.8 

...  2..22 2.22. ..  2..26 2.2.9 

.6.  2.282 2.292 .2  2..2. 2.2.9 

.7.  2..26 2...6 ..  2.29. 2.2.2 

.8.  2...2 2.27. .2  2...7 2.276 

.9.  2..2. 2.222 ..  2.2.6 2.26. 

22.  2..22 2.22. .6  2..6. 2.289 

2..  2..2. 2.222 .7  2...7 2.276 

22.  2..22 2.22. .8  2...6 2.2.8 

2..  2...6 2.2.8 .9  2..29 2..2. 

22.  2.2.. 2.2.9 62  2..2. 2.222 

2..  2..62 2.288 6.  2...6 2.2.8 

26.  2...7 2.276 62  2..2. 2.222 

27.  2...6 2.262 6.  2..22 2.22. 

28.  2.2.. 2.2.9 62  2...6 2.2.8 

29.  2..62 2.288 6.  2..2. 2.222 

.2.  2...7 2.26. 66  2..22 2.22. 

...  2..26 2...6 67  2..28 2.2.6 

.2.  2...2 2.27. 68  2..26 2.292 

...  2...6 2.262 69  2.2.6 2.26. 

.2.  2..2. 2.222 72  2..29 2..2. 

...  2..22 2.22. 7.  2..2. 2.222 

.6.  2...6 2.262 72  2...6 2.2.8 
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 الععاعالت العلعيه الختبار التحصي  الععرفل :
 أ ال : صدق اختبار التحصي  الععرفل :

 تم حساب صدق اختبار التحصي  الععرفل عن طريق :
 

 (       1المعراى  وال ي ٌوض   جدول ) الت لٌل باراصت اى ت ت  تندرج ال ى والم ور سؤال كل اٌجاد معامل ا رتباط بٌ  درجة .2
 

 (8) جد  
 تحته تندرج الذى  العح ر سؤا     درجة بين االرتباط ععاع 

 الععرف           التحصي  اختبار ف  
 (25)ن = 

 
 
 م

 المحور االول
 االعداد البدنى

 المحور الثانى
 االعداد المهارى

 المحور الثالث
 ساسٌةالمهارات الحركٌة اال

 المحور الرابع
 خطط اللعب

 المحور الخامس
 طرق اللعب

 المحور السادس
 القانون

 قٌمة )ر( ع± س قٌمة )ر( ع± س قٌمة )ر( ع± س قٌمة )ر( ع± س قٌمة )ر( ع± س قٌمة )ر( ع± س
..  2.822 2..72 2.72. 0.680 0.476 0.913 0.960 0.200 0.499 0.640 0.489 0.954 1.00 0.00 0.00 0.880 0.331 0.750 

2.  2..62 2..26 2.897 0.760 0.435 0.952 0.680 0.476 0.915 1.00 0.00 0.00 0.600 0.500 0.953 0.720 0.458 0.935 

..  2.762 2.2.. 2.866 1.00 0.00 0.00 0.600 0.500 0.817 1.00 0.00 0.00 0.560 0.506 0.940 0.920 0.276 0.644 

2.  2.622 2.289 2.9.2 0.840 0.374 0.866 0.720 0.458 0.931 0.681 0.476 0.980 1.00 0.00 0.00 0.960 0.200 0.485 

..  2.722 2.2.8 2.896 1.00 0.00 0.00 0.920 0.276 0.655 1.00 0.00 0.00 0.840 0.374 0.727 0.960 0.200 0.485 

6.  2..62 2..26 2.897 1.00 0.00 0.00 0.960 0.200 0.499 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.840 0.374 0.828 

 0.752 0.331 0.880 0.00 0.00 1.00 0.949 0.458 0.720 0.766 0.331 0.880 ــــ ــــ ـــ 2.866 ..2.2 2.762  .7

 0.888 0.489 0.640 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.871 0.489 0.640 ــــ ــــ ـــ 2.828 29..2 2.282  .8

 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.849 0.374 0.840 ــــ ــــ ـــ 2.2.2 2.222 2.962  .9
 

0.760 0.435 0.916 

 0.778 0.506 0.560 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.889 0.408 0.800 ــــ ــــ ـــ 2.2.2 2.222 2.962  .2.
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 0.644 0.276 0.920 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.849 0.374 0.840 ــــ ــــ ـــ 2.9.2 2.276 2.682  ...

 0.935 0.458 0.720 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.499 0.200 0.960 ــــ ــــ ـــ 2.782 26..2 2.222  .2.

 0.888 0.489 0.640 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.915 0.476 0.680 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ...

 0.881 0.408 0.800 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.916 0.435 0.760 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .2.

 0.00 0.00 1.00 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ 0.931 0.458 0.720 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ...

 0.881 0.408 0.800 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .6.

 0.918 0.476 0.680 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .7.

 0.935 0.458 0.720 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .8.

 0.834 0.500 0.600 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .9.

 0.918 0.476 0.680 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .22

 0.916 0.435 0.760 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ..2

 0.935 0.458 0.720 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .22

 0.485 0.200 0.960 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ..2

 0.888 0.489 0.640 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  .22

 0.828 0.374 0.840 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ..2

 (2.424)( =-.2   ند ) (     2.252)( = 2.22قٌمة )ر( الجدولٌ   ند مستوى د ل  )

 (8) د  ـــجتابع 
 تحته تندرج الذى  العح ر سؤا     درجة بين االرتباط ععاع 

 الععرف           التحصي  اختبار ف  
 (25)ن = 
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( أ  قٌم معامالت ا رتباط بٌ  درجة كل  باره والم ور ال ي 2ٌتض  م  جدول )
( وجمٌعةا 2.212  2.323تندرج ت ت  اً اصتبار الت لٌل المعراً تراو ت ما بٌ  )

( 21(  كما ٌتض  م  الجدول  دم وجود ارتباط بٌ  )2.24دال معنوٌا  ند مستوى )
 باره موم    لى م اور ا صتبار وهً المظلل  بالجدول  وبالتالً تم   ي ه ه العبارات 

 (  بار .52لعدم  لولةا  لى معامالت ارتباط لٌشتمل ا صتبار  لى )
 

 ور والدرج  وبعد   ي ه ه العبارات تم اٌجاد معامالت ا رتباط بٌ  درجة كل م
 (2الكلٌ   صتبار الت لٌل المعراً وال ي ٌوض   جدول )

 
المعراى ككل  الت لٌل  صتبار والدرج  الكلٌ  م ور كل اٌجاد معامل ا رتباط بٌ  درجة .2

     (2وال ي ٌوض   جدول )
    

 (9) د  ــج
       الععرف  التحصي  الختبار  الدرجه ال ليه عح ر    ععاع  االرتباط بين درجة

 (25)ن = 

 المعامالت االحصائٌه
 محاور المقٌاس

 قٌمة ) ر( ع± س

 2.977 ..2.2 62..8 )االعداد البدنى( المحور االول

 .2.97 2.8.. 2.222 المحور الثانى )االعداد المهارى(

 .2.99 .9..2 2.222. المحور الثالث )المهارات الحركٌة االساسٌة(

 2.962 68... 2.222 المحور الرابع )خطط اللعب(

 2.9.8 222.. 2.222 المحور الخامس )طرق اللعب(

 2.996 7.989 8.622. المحور السادس )القانون(

 

 والدرج  الكلٌ  م ور ( أ  قٌم معامالت ا رتباط بٌ  درجة كل2ٌتض  م  جدول )        

معنوٌا  ( وجمٌعةا دال2.225  2.221المعراى ككل تراو ت ما بٌ  ) الت لٌل  صتبار
(  وبالتالً ٌكو  اصتبار الت لٌل المعراً بعبارات  وم اوره لادق 2.24 ند مستوى )

 ول  القدر   لى قٌاس ما وضف م  أجل .
 
 

 ثانيا : ثبات اختبار التحصي  الععرفل :
 

 :Test Retestإعادة االختبار تم حساب ثبات اختبار التحصي  الععرفل عن طريق 
 

ومعامننل  -بفننارق أسننبو ٌ   – بننٌ  التطبٌننق ا ول وال ننانًاٌجنناد معامننل ا رتبنناط 
المعراى وال ي ٌوض    الت لٌل ال بات باستصدام معامل "ألفا كرونباخ" اً م اور اصتبار

 (       22جدول )
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 (11د   )ــج
 

 الععرف        التحصي   ر اختبارعحا  استخدام ععاع  "ألفا  ر نباخ" فل ععاع  الثبات ب ععاع  االرتباط بين التطبيق اال    الثانل
 (25)ن = 

 

 المعامالت االحصائٌه
 محاور االختبار

معامل الثبات "ألفا  قٌمة )ر( التطبٌق الثانً التطبٌق االول

 كرونباخ"
 ع± س ع± س

 2.998 2.996 2.268 62..8 ..2.2 62..8 )االعداد البدنى( المحور االول

 2.982 .2.96 222.. 2.282 2.8.. 2.222 االعداد المهارى(المحور الثانى )

 2.998 2.996 29..2 822... .9..2 2.22. (المهارات الحركٌة االساسٌة) المحور الثالث

 2.982 2.962 .2... 882.. 68... 2.222 )خطط اللعب(المحور الرابع 

 2.972 .2.92 2.... 822.. 222.. 2.22 المحور الخامس )طرق اللعب(

 2.998 2.996 ..7.8 8.222. 7.989 8.62. )القانون( المحور السادس

 2.999 2.998 9.628. 922..2 ....22 22...2 المعرفى    ككل التحصٌل اختبار

 

( ولالصتبار 2.225  2.221( أ  قٌم معامالت ا رتباط بٌ  التطبٌق ا ول وال انً لم اور ا صتبار تراو ت ما بٌ  )22ٌتض  م  جدول )

( 2.222( ولالصتبار ككل )2.221  2.202(  كما تراو ت قٌم معامل ال بات ما بٌ  )2.22وجمٌعةا دال معنوٌا  ند مستوى )( 2.221ككل )

ك  وجمٌعةا معامالت  بات  الٌ   وه ا ٌعنً ا  اصتبار الت لٌل المعراً  لى درج   الٌ  م  اللدق وال بات تؤكد ال ق  اً النتائج التً ٌم

 . ةٌق   لى  ٌنة الدراس  ا ساسٌبال لول  لٌةا  ند تط



 :التحصي  الععرف  لعقرر الي   اختبار ديد الزعن العناسب لإلجابة علل تح

   تم تجربة ا صتبار اً لورت  النةائٌة  لً  ٌنة الدراسة ا ستطال ٌة و ددها 
( طالبة   بةدي التعري  لً مدي وضوع األسئلة وت دٌد المم  ال ي تستضرق   14) 
 جابة  باستصدام المعادلة اآلتٌة:لبة لإلجابة  لً األسئلة   وقد تم ت دٌد مم  اإلالطا

 

 زمن االختبار=
 ةالطالبة األخٌر أداء + زمنى األول الطالبةأداء  زمن

= 
21 +51 

21 
2 2 

 ( دقٌقة.32وبلغ المم  المناس  لإلجابة    مفـردات ا صتبار اً لورت  النةائٌة )

 

  رته النيائية :االختبار فل ص

ألنب  انً عرانى المالت لنٌل واقا لما تنم  تبا ن  من  صطنوات انً   نداد ا صتبنار 
اننً اسننتصدام  كننأدا   ملٌننة مقننننة لتقٌننٌم الت لننٌل  ال قننةلننورت  النةائٌننة التننً ت مننل  لننً 
( درجنة   متوسنط ممن  52( مفرد  بدرجنة  ظمنً )52المعراً اً الةوكً مشتمالً  دد )

اً لورت  النةائٌة ومفتاع  الت لٌل المعراى( اصتبار 2)مل ق  وٌوض ق(  32اإلجابة ) 
 التل ٌ 

 (11جد   )
 عجع عتل البحث فل نتائج العتغيرات األساسية قب  تطبيق التجربة  افؤت

 

 االختبار

 (22المجموعة التجرٌبٌة )ن=
المجموعة الضابطة 

قٌمة  (22)ن=
 المتوسط "ت"

 الحسابً
 االنحراف
 المعٌاري

 وسطالمت
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 2.9.. .266 22.2.7 62..2 89..22 السن

 7..2 22... 8.222. 829.. 87..8. اختبار الذكاء

  2.78( =.2.2وعند ) (2.26=   .2.2) ت الجدولٌة عند  .2.2* دال عند 

 

( أ  الفروق بٌ  مجمو تً الب ا اً الس  ومستوى ال كاف 22ٌتض  م  جدول )
 مجمو تً الب ا اً ه ه المتضٌرات قبل التجربة. تكااؤة   لائٌاً مما ٌدل  لى تٌر دال

 

 إعداد ال حدات التعليعية ألساليب التدريس العستخدعة:-ج

انى كنال من   الةنوكًانى  المعرانًللجانن  بنناف الو ندات التعلٌمٌنة بالبا  نة  قامت      
 –صطننط اللعنن   - األساسننٌة المةننارات ال ركٌننة -ي المةننار اإل ننداد_ البنندنً اإل ننداد)

( 24( )5و لج بعند الرجنوع للمراجنف العلمٌنة. )(. للةوكً الدولًالقانو   -طرق اللع 
( دقٌقة ولفتنر  ممنٌنة 34اقف م اضر  وا د  اى األسبوع بمم  )بو( 11) (12( )25)

 .( أسابٌف21قدرها )

 

.7 
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 (  4) علحق:   إلستراتيجية القبعات الستال حدات التعليعية 

والمسنتصدم منف المجمو نة  إلسنتراتٌجٌة القبعنات السنت  داد الو ندات التعلٌمٌنة تم 
 : التجرٌبٌة واقا لما ٌلى

 . لتولٌي المقرر.طبقا ت لٌل م توى الو د  التعلٌمٌة المراد  -

الة بكل و د  تعلٌمٌة واقاً لطبٌعة وموالفات كل قبعنة  لنى الص القبعات الستةبناف   -
 .اضر  وم تواهاو س  طبٌعة كل م  د  

 

 (5) علحق العستخدم عع العجع عة الضابطة : األ اعرال حدات التعليعية ألسل ب 

 : تم   داد الو دات التعلٌمٌة ألسلو  األوامر واقا لما ٌلى    

 ت لٌل م توى الو د  التعلٌمٌة  لى مجمو ة م  الدروس. -

 تسلسل الماد  التعلٌمٌة بطرٌقة منطقٌة. -

(  لننى الصبننراف  األوامننر – القبعننات السننتت التعلٌمٌننة ) وقنند تننم  ننرل الو نندا
 الننرأي إلبننداف( 2)  ل ننقم والةننوكًمجننال المننناهج وطننرق التنندرٌس  اننًوالمتصللننٌ  
 ن ي و تعندٌل ال  ي أو التعدٌل وقد تم  جراف التعدٌالت المطلوبة وتتم ل انى  بالموااقة أو
لٌلنب   الم توىو  اد  ترتٌ    م ل لعوبة  لى الطالباتت التًالعبارات بعل  ولٌاتة
 ننم  رضننةا مننر   انٌننة  لننى نفننس مجمو ننة السنناد  الصبننراف وكانننت نسننبة  منطقننًترتٌبةننا 

 %  لى أسالٌ  التدرٌس المستصدمة اى الب ا .222موااقتةم  لى الو دات المقتر ة 
 
 

 الدراسة االستطالعٌة:
 ( لننننننى 25/2/1223تننننننم  جننننننراف الدراسننننننة ا سننننننتطال ٌة اننننننً الفتننننننر  منننننن  )

( وممنةنا القبعات السنت) إلستراتٌجٌة( لدرس( و لج بتطبٌق و د  تعلٌمٌة )2/22/1223)
( طالبة م  صارج العٌننة األساسنٌة للدراسنة بةندي التعنري 14ق(  لى  ٌنة قوامةا )32) 

ومندى تفةنم الطالبنات  سنلو  التندرٌس بنظنام القبعنات  لى مدى مالفمة الدروس للتطبٌق 
 ة الدراسٌة ال ال ة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة اإلسكندرٌة. لى طالبات الفرقالست 
 
 

  قد أسفرت نتائج الدراسة عن : 
للتطبٌق  لنى طالبنات  ال ٌة الو د  التعلٌمٌة ومالفمة  ستراتٌجٌة القبعات الستل -

 .  األساسٌةالعٌنة 

 
 الدراسة األساسٌة :

 القٌاس القبلً :  -0
( 22/2/1223اً الفتر  م  ) ت لٌل المعراىلالصتبار ال لقبلًا تم  جراف القٌاس      
             (  لننننى  ٌنننننة الدراسننننة األساسننننٌة منننن  طالبننننات الفرقننننة ال ال ننننة 5/22/1223 لننننى )
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( 41ة تعلٌم( بكلٌنة التربٌنة الرٌاضنٌة للبننات جامعنة اإلسنكندرٌة. والبنالغ  نددهم )عب)ش
التكنااؤ  و ٌجنادب ا التجرٌبٌة والضابطة ( طالبة لكل م  مجمو تً ال15طالبة بواقف )

ا تبرتنن   والنن يالت لننٌل المعراننى  صتبننارالنن كاف وا اصتبننار مجمننو تً الب ننا اننًبننٌ  
 .البا  ة قٌاساً قبلٌاً 

 

 :األساسٌةالدراسة  -2
بالتدرٌس لمجمو تى الب ا الضابطة والتجرٌبٌة كلن   لنى  نده بمعندل  معلمةقامت ال

كلٌنة للجانن  النظنرى وكنا   لنج انى ٌنوم ال ال ناف من  كنل سا ة اى ا سبوع واقناً لصطنة ال
 .للمجمو ة التجرٌبٌة والرابعة للمجمو ة الضابطة ال ال ة اسبوع الم اضر  

 
 العجع عة الضابطة : - أ

طنرع الفرقنة ال ال نة   وقامت المعلمة بشنرع المناد  التعلٌمٌنة و لقائةنا  لنى طالبنات 
       تلنن ٌ  الصطننأ اننور سننما ة مننف   بعننل ا سننئلة  لننٌة   قنن  كننل جننمف منن  الم اضننر

 .م  الطالبة
 

 العجع عة التجريبية : - ب
 

طبنق  لٌةنا  والتنًتم تطبٌق الدراسنة األساسنٌة  لنى طالبنات المجمو نة التجرٌبٌنة 
وكٌفٌننة  لقبعنناتوشننرع ومناقشننة هنن ه اتعرٌنني  ٌننا تننم للتفكٌننر  سننتراتٌجٌة القبعننات السننت 

القبعات الست اى نفس الندرس  استصدام ضروريالكل و د  تعلٌمٌة  ولٌس م  ل استصدامةا
  ولنن ا االمعلمننة أسننتصدمت القبعننات واقنناً للمنناد  الم تننوى جمٌننف القبعننات اننًاقنند   ٌتننواار 

 .العلمٌة بما ٌتناس  مف م توى الدرس  
 

 جلسات البرناعج القائم عل  القبعات الست :

 موضوع م  موضو ات الو د  ٌمر بالصطوات التالٌة :كل  

 ٌد األهداي اإلجرائٌة لكل موضوع .ت د 

 وكل مةار   أصتٌار القبعات المناسبة لطبٌعة كل درس. 

 . أسالٌ  التقوٌم 

 

  يفية التطبيق :

اننى الةننوكى ( لننى س بعنننوا  )اإل ننداد البنندنى والنندرى أ نندقامننت المعلمننة بعننرل 
 السبور   م تطل  م  الطالبات أ  ٌلبس  أ دى القبعات :

ت تاج  لٌةا الطالبة  التًبالمعلومات المتوار  والناقلة  تعتنً التًهى و:  القبعة البٌضاء -
 وملنندر المعلومننات. أم القبعننات اةنًالمقدمننة  اننًاةنى قبعننة جمننف المعلومننات ودائمنا تننأتى 

 –تعرٌفن   –بمعنى قٌام المعلمة بشرع درس  نالر ا  نداد البندنى انى الةنوكى) مفةومن  
 . تدرٌبات ( – نالره  -انوا  
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 .تب نا  ن  المصناطر والمشناكل والعٌنو  الظناهر  والباطننة قبعنة  هً :لقبعة السوداء ا -
       بمعنننى سننؤال المعلمننة  نن  المصنناطر أو المشنناكل المرتبطننة بالنندرس م ننل : منناهى  ٌننو 

 أو أضرار  دم ا هتمام بتنمٌة  نالر ا  داد البدنى لال   الةوكى ؟

وتب ننا  نن  اوائنند شننث مننا وا  ننار ا ٌجابٌننات قبعننة الم اسنن  و هننً :لقبعةةة الصةةفراء ا -
 اوائندمناهى م نل : بمعننى سنؤال المعلمنة  ن  اإلٌجابٌنات المرتبطنة بالندرس  .ا ٌجابٌة لةنا

 تنمٌة  نالر ا  داد البدنى لدى   بى الةوكى ؟

هً قبعة تعبر  ن  المشنا ر وترلندها دو  أ  ت تناج  لنى تفسنٌر هن ه  القبعة الحمراء : -
عننننى سننؤال المعلمنننة الطالبننات  ننن  رأٌةننم او اتجاهننناتةم ن ننو م تنننوى درس بم المشننا ر.

)ا  داد البدنى اى الةوكى( م ال  لى  لج : هل ت بٌ  اوتفضلٌ  ممارسنة الجنمف الصناص 
 با  داد البدنى ؟ 

افٌةننا  ننل للمشنناكل ووضننف البنندائل وا قترا ننات  اإلبننداعقبعننة  هننً:  القبعةةة الخضةةراء -
المعلمة    الجان  ا بتكارى لم تنوى الندرس م نل : ضنعى تندرٌ   بمعنى سؤال .الممكنة

 مبتكر لعنلر الرشاقة لال بى الةوكى ؟

 ملٌنات التفكٌنر  انًوالنت كم  قبعة  تةتم بالبرامج والصطط وتلصٌص هً:  القبعة الزرقاء -
تطر ةنا  التنً األسنئلةم  صنالل مجمو نة  م توى الدرس األاكارأى تقوم الطالبة بتلصٌص 

بمعنننى تةنتم المعلمنة بتلصنٌص ا اكننار  النةاٌنة الندرس. انً  وٌفضنل دائمنا أ  تننأتى ةمعلمنال
أ كنرى اننواع  -المرتبطة بالدرس م ل : مناهى  نالنر ا  نداد البندنى المرتبطنة الةنوكى ؟

 ا  داد البدنى ؟
 

أما بالنسبة للتقوٌم تقوم المعلمة بعمل تقوٌم مر لى وصتامى اى كل درس للتأكد م  
 ٌق أهداي الدرس اى توجٌ  األسئلة ومناقشة األجوبة وتل ٌ  أصطاف للطالبات.ت ق

 

 المعرانًبقٌاس الت لنٌل و دات التعلٌمٌة با  ة بعد ا نتةاف م  تطبٌق الال قامت م         
 (2) ل قم (معراًالت لٌل ال اصتبارللطالبات )

 
 ٌننا تننم شننرع  كمننا تننم تطبٌننق أسننلو  األوامننر مننف طالبننات المجمو ننة الضننابطة 

      .بواسنننطة البا  نننة مننن  صنننالل الو ننندات التعلٌمٌنننة  متبعنننة)ا وامر(الطرٌقنننة الم تنننوى بال
 .(4) ل قم

 
(  وكاننت 1224/  1223من  العنام الجنامعً ) األولوقد تمت الدراسة اً الفلنل 

  بواقف سنا ة انى ا سنبوع (21/1224/ 11 (  لى )1223/ 7/22التجربة اً الفتر  م  )

 . لصطة الكلٌة للفرقة ال ال ة لمقرر الةوكىواقاً 
  

 القٌاس البعدي : -2

بعد ا نتةاف م  تطبٌق التجربنة )الندروس باألسنالٌ  المسنتصدمة قٌند الب نا( تنم    
( 12/21/1223و لنج انً الفتنر  من  )ت لٌل المعراى ال  جراف القٌاسات البعدٌة لالصتبار

 .(1223/  12/21 لى )
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 حصائية :: الععالجات اإل سادساً 

 قامت البا  ة باستصدام المعالجات اإل لائٌة التالٌة :     

 المتوسط ال سابً وا ن راي المعٌاري -

 Independent T Testاصتبار ت لد لة للفروق بٌ  متوسطات مجمو تٌ  مستقلتٌ   -

 Paired T testاصتبار ت لد لة الفروق بٌ  مجمو تٌ  مترابطتٌ  )قٌاسٌ  لنفس المجمو ة(  -

 معامل ارتباط بٌرسو   -

 معامل ألفا كرونباخ لل بات -

 

 : عرض  عناقشة النتائجسابعاً: 

 سوي ٌتم  رل ومناقشة النتائج م  صالل ا جاب   لى ارول الب ا.          

 

 الفرض اال   :

 الت لنٌلاصتبنار  انً لقٌاسنٌ  القبلنً والبعندىا بٌ     لائٌ  ات د ل توجد اروق "      

 . "اً الةوكى للمجمو ة التجرٌبٌة للال  القٌاس البعدى معراىال
 

القبلً القٌاسٌ   وللت قق م  ل ة الفرل ا ول تم اٌجاد قٌمة )ت( الفروق بٌ     
وال ي ٌوض    اً الةوكى المعراى الت لٌلاصتبار اً  والبعدى للمجمو ة التجرٌبٌة

 .( 21جدول )

 (12جد   )

 القبلل  البعدي لالختبار الععرفل للعجع عة التجريبية الفر ق بين نتائج القياس 
 (26)ن= 

 االختبار

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

 المتوسط قٌمة "ت"

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

 *22.792- 6.762 27.277 22... ..8.2. االختبار المعرفً

 (2.262=   .2.2ٌة عند ) ت الجدول .2.2* دال عند 
 

فننروق بننٌ  القٌنناس القبلننً والقٌنناس جمٌننف قننٌم )ت( لل( أ  21ٌتضنن  منن  جنندول )
( 2.22 نند مسنتوى )المعراً للمجمو ة التجرٌبٌة دالة   لائٌاً الت لٌل البعدي  صتبار 

اننى أصتبننار الت لننٌل وللننال  القٌنناس البعنندي ممننا ٌنندل  لننى ت سنن  المجمو ننة التجرٌبٌننة 
ف البا  ة و. المعراى   لنى التفا نل المسنتمر من   ٌجابٌة البرنامج التى سا دت لى  لج ُترج 
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بجانن    األسنئلةسةولة تداق المعلومات بشكل تلقائى مف   طناف مفناتٌ  سنرٌعة  لنى صالل 
ٌنؤدى  لنى  والن ياشتراج الطالبات بلور  جما ٌة وتفنا لة  منف ماٌقندم لةن  من  صبنرات 

أنشطة   ستراتٌجٌة القبعات الست كما تتضم   ع و ل المشكالتتنمٌة روع ا بتكار واإلبدا
التنقل بٌ  القبعات   و بداف رأى  ول   ة م لتتطل  م  الطالبات القٌام بمةام وأنشطة متنو

كننل موضننوع منن  مواٌننا مصتلفننة  أو اإلطننالع  لننى الجدٌنند اننى م تننوى النندرس   كمننا تتننٌ  
والتعبٌنر  والتعنري  لنى السنلبٌات وا ٌجابٌنات البندائل اصتٌار لى   ٌة قدراتةللطالبات تنم

(  أ  البرننامج الن ى 22( )1221ٌسنرا  بند العمٌنم)  لٌن  توٌتفق ه ا مف منا أشنار  نةا  
 الطالبنات  ٌنا أ تمند  لنىر اعال  لنى النتعلم وا بتكنار لندى نى  لى القبعات الست ل  أ بُ 

بة أ ناف الجلسة الوا ند  بعندد القبعنات ٌتضٌر تفكٌر الطال وبالتالًالتنقل بٌ  القبعات وبعضةا 
 ًتتناول الطالبة الموضوع م  مواٌا تفكٌر مصتلفة  اتبعنا ان وبالتالًتتقملةا الطالبة  التً

(  لننى 22()1222وتشننٌر سننار  جاسننم )و ٌوٌننة أك ننر .  ةنفننوس الطالبننات قنندرات ابتكارٌنن
تنواٌر بٌئنة  ًالقرار وان مةار  اتصا تجن  أصطاف التفكٌر وتنمٌة  ًا القبعات الست مساهمة

سنتراتٌجٌة القبعنات  أ   (22( )1222) س ر ٌوسنيؤكد ت وتعلٌمٌة ممتعة تسودها ال رٌة 
اى  نل مشنكالت  دا ىا ب ل لامةارات وكادٌمى  لى الت لٌل ا  ًٌجاب لةا تأ ٌر  الست
 .  العملٌة التعلٌمٌة ٌت س لى مستوى المتعلمٌ  وعكس نمما ٌ

 فرض اال   للبحث هذا يؤ د صحة ال   
 

 : الفرض الثانل

 الت لٌلاصتبار  اً لقٌاسٌ  القبلً والبعدىبٌ  ا بٌ     لائٌ  ات د ل  توجد اروق"      

 . "ة للال  القٌاس البعدىضابطاً الةوكى للمجمو ة ال المعراى
 

 متوسطات درجات وللت قق م  ل ة الفرل ال انً تم اٌجاد )ت( الفروق بٌ           
 اً الةوكى المعراى الت لٌلاصتبار اً  ةضابطالقبلً والبعدى للمجمو ة الاسٌ  القٌ

 (22وال ي ٌوض   جدول )

 (02جدول )

 (22)ن=  الفروق بٌن نتائج القٌاس القبلً والبعدي لالختبار المعرفً للمجموعة الضابطة

 االختبار

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

 المتوسط قٌمة "ت"
 الحسابً

 افاالنحر
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 *.2....- 292.. 28.... 776.. 8...6. االختبار المعرفً

 (2.262=   .2.2) ت الجدولٌة عند  .2.2* دال عند 
 

لفنروق بنٌ  القٌناس القبلنً والقٌناس البعندي قٌمنة )ت( ل أ  (22ٌتض  من  جندول )
 (2.24 نننند مسنننتوى ) دالنننة   لنننائٌاً  ابطةالضنننالمعرانننً للمجمو نننة الت لنننٌل لالصتبنننار 

اننى اصتبننار الت لننٌل وللننال  القٌنناس البعنندي ممننا ٌنندل  لننى ت سنن  المجمو ننة الضننابطة 
األوامر  أسلو وُترجف البا  ة  لج  لى تأ ٌر الو دات التعلٌمٌة المطبقة باستصدام  .المعراى

التعلٌمٌة )تصطٌط وتنفٌ   ٌا ٌكو  دور المعلمة هو اتصا  جمٌف القرارات الصالة بالعملٌة 
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وتقنوٌم(  و لٌنن  اإنةننا تلنندر أوامرهننا وتتصنن  قراراتةننا لتنفٌنن  كننل جننمف منن  أجننماف النندرس 
 وك لج تقدٌم التض ٌة الراجعة وتل ٌ  األصطاف   وتموٌند الطالبنات بالمعناري والمعلومنات

مننف وٌتفننق  لننج الالممننة  نن  األداف ولنن ت  والموالننفات الفنٌننة والصطننوات التعلٌمٌننة   
ٌلجنأ  لٌن  المعلنم  األوامنر( أ  أسنلو  2)( 1221مٌن   منر  تناد   بند ال كنٌم )ما كرت  

با تبنناره مسننئو ً  نن  اتصننا  جمٌننف  القننرارات منن  تصطننٌط وتنفٌنن  وتقننوٌم   ااسننتصدام هنن ا 
كلن  ٌقنف  لنى  ثقبنل التلمٌن   وبن لج نجند أ  العبن األسلو  م  قبل المعلنم   ٌتبعن  تلقنً من 

التقنوٌم أ نناف وبعند  –أ نناف الندرس –ا  القرارات المتعلقة بالعملٌات قبل التعلٌمالمعلم اً اتص
المواقي التعلٌمٌة بالدرس  وه ا األسلو  المتبف اى درس التربٌنة الرٌاضنٌة   وٌكنو  دور 
  المتعلم هنا سلبٌاً  والشضل الشاتل للمعلم ٌنلن   نول أداف المنتعلم للمةنار  المنراد تعلٌمةنا

كنا  من  أهمةنا ظةنور  والتنً( 11( )1223ف نتائج دراسة هشام  بد ال مٌد )وٌتفق  لج م
للننال  القٌنناس البعنندى ألاننراد المجمو ننة الضننابطة التننى تننم التنندرٌس لةننا  معنننويت سنن  

للمةنارات الصالنة للمبتندئٌ  انى الكاراتٌن   ودراسنة  المعرانًبأسلو  األوامر اى ا صتبار 
تولنلت  لنى أ  اسنتصدام أسنلو  األوامنر أدى  لنى  والتنً( 1( )1222د اف م ٌى الندٌ  )

( 23( )2221ت س  الجان  المعراى لمسابقة ق ي القرص  وأٌضاً دراسة   ما    منا  )
والتى توللت  لى أ  استصدام أسلو  األوامر ٌؤدى  لى ت سن  الت لنٌل المعرانى لندرس 

 التربٌة الرٌاضٌة لتالمٌ  المر لة اإل دادٌة.
 ا يؤ د صحة الفرض الثان  هذ              

 

 

 الفرض الثالث :

ة ضابطالو تٌ  التجرٌبٌ للمجمو  لقٌاس البعدىبٌ  ا    لائٌ  ات د ل  توجد اروق"      
 . المجمو   التجرٌبٌ "اً الةوكى للال   المعراى الت لٌلاصتبار  اً

 البعدى لقٌاسوللت قق م  ل ة الفرل ال الا تم اٌجاد )ت( الفروق بٌ  ا          
وال ي اً الةوكى  المعراى الت لٌلاصتبار  م اور اًة ضابطالو تٌ  التجرٌبٌ للمجمو 

 (23ٌوض   جدول )

 (14د   )ــج

 الفر ق بين عجع عتل البحث فل نتائج القياس البعدي لالختبار الععرفل

 االختبار

المجموعة التجرٌبٌة 
 (22)ن=

المجموعة الضابطة 
قٌمة  (22)ن=

 المتوسط "ت"
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 76..8 292.. 28.... 6.762 27.277 االختبار المعرفً

 (1.222=   2.24) ت الجدولٌة  ند  2.24* دال  ند 
 

فنروق بنٌ  مجمنو تً الب نا انً نتنائج القٌناس لل قٌمنة )ت( ( أ 23ٌتض  م  جندول )    
  وللال  المجمو نة التجرٌبٌنة ممنا ٌندل  لنى تفنوق  لائٌاً راً دالة  البعدي لالصتبار المع

  المعراً.الت لٌل مستوى جرٌبٌة    المجمو ة الضابطة اً المجمو ة الت
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أ   سننتراتٌجٌة القبعننات السننت تتننٌ  ارلننة  لننى المجمو ننة التجرٌبٌننة  تفننوق ترجننف البا  ننة 
ت لنننٌلةا  ًٌنننة التعلٌمٌنننة  وتسنننا د انننالعمل ًاننن للطالبنننة أ  ٌكنننو  لةنننا دوراً  ٌجابٌننناً نشنننطا

تتسم  ًاكار المناسبة التأل  وتمكنةا م  استد اف االةوكًللمعلومات والمفاهٌم العلمٌة لمقرر 
تتعنرل لةنا   وكن لج تسنم  لةنا  التنًبالتنوع واأللالة انى مواجةنة المشنكالت والمواقني 

ٌاد  دااعٌة الطالبات ن نو م بجان تجاه تلج المواقي .  هاب رٌة التعبٌر    أرائةا ومشا ر
( أننن  توجنند اننروق بننٌ  20( )1222.  ٌننا تشننٌر لٌلننى ار ننات )قبننل  يالننتعلم أك ننر منن  

األسنلو  المسننتصدم اننى  اننًالنتعلم والت لننٌل ولعنل  لننج ٌرجنف  لننى ا صنتالي  اننًاألانراد 
التدرٌس  ٌا أكدت العدٌد م  الب وا  لى وجود  القة بٌ  أسلو  التدرٌس وسنلوج كنل 

معلم والمتعلم  كما أ  المعلمٌ  المتمٌمٌ  اى أسلو  التدرٌس ٌكونوا أك نر اا لٌنة انى م  ال
سن ر  كما أشارت نتائجت قٌق األهداي التربوٌة والمعراٌة المطلو  ت قٌقةا داصل الدرس  

تنمٌنة أ ند جوانن  التفكٌنر الةامنة انى مجنال الكٌمٌناف وهنو  اعالٌة لى  (22()1222م مد )
 قبعات التفكٌر الست. ومشكالت باستصدام أ د برامج التفكٌر وهلل اإلبدا ًال ل 
        
  هذا يؤ د صحة الفرض الثالث     

 
 

 ستخالصــات :اإل -ثاعنا
ستخالص إليه عن نتائج يع ن إتم الت ص   بناء عل  أهداف البحث  فر ضه،  عا

 يلل : عا

 الت لننٌلاننى  وامننرأسننلو  ا ت سنن  أك ننر منن   نسننبة السننت القبعننات اسننتراتٌجٌة قننق  .2
 .اإلسكندرٌة جامعة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة لطالبات الةوكً لمقرر المعراً

 
 الت صيــات : -تاسعا

 

 ستخالصاته ت صل الباحثة بعا يلل :إبناء عل  نتائج البحث  
 

لطالبنات الفرقنة الةنوكً  لمقنرر المعراً اى الت لٌل الست القبعات  ستراتٌجٌةتطبٌق  .1
 . تعلٌم (ال ال ة شعبة )
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 العراجـــــع
 
 

 أ الً : العراجع العربية
 

(: التدرٌس والتفكٌر  مركم الكتا  للنشر  1224اهٌم ب   بد   ال مٌدا  ) بر .2
 .القاهر 

 

 التربٌة تدرٌس طرق اً ال دٌ ة ا تجاهات(: "1222) الدٌ   م أ مد النجا أبو .1
 . القاهر   واف  دار  "الرٌاضٌة

 
 

(: تأ ٌر اسلوبى التعلم التعاونً واألوامر  لى 1221ال مٌد العمٌرى )أ مد  بد  .2
مستوى اداف راعة النطر اً راف األ قال لطال  كلٌة التربٌة 
الرٌاضٌة "دراسة مقارنة"  رسالة ماجستٌر  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 بنٌ   جامعة  لوا .
 

 

السابعة   دار النةضة ( : قبعات التفكٌر الست   الطبعة 1221 دوارد دى بونو ) .3
 ملر   القاهر  .

 

(: مناهج التربٌة  1222أمٌ  أنور الصولً   جمال الدٌ   بد العاطً الشااعً ) .4
 البدنٌة المعالر   دار الفكر العربً  القاهر  .

 

 

: هوكى المٌدا  األسس العلمٌة والتدرٌبٌة   منشأ   (1221) ارج ودٌف  ٌلٌ  .5
 المعاري   اإلسكندرٌة .

 

( :تلنٌي األهداي التدرٌسٌة 2224 سٌ  مٌتو    كمال  بد ال مٌد مٌتو  ) س   .0
 .م اولة  ربٌة   دار المعاري   اإلسكندرٌة 

 

 

( : تأ ٌر استصدام بعل أسالٌ  التدرٌس  لى 1222د اف م مد م ٌى الدٌ  ) .1
مسابقة ق ي القرص   رسالة دكتوراه تٌر منشور    كلٌة التربٌة 

 معة طنطا .الرٌاضٌة بطنطا   جا
 

( : طرق تدرٌس التربٌة 1221) مٌن   لى  مر   تاد  جالل  بد ال كٌم .2
الرٌاضٌة  األسس النظرٌة والتطبٌقات العملٌة  الطبعة األولى  دار 

 الفكر العربى.
 

 

(: اا لٌة برنامج بأستصدام أسلو  القبعات الستة لتنمٌة 1222سار  جاسم  بد  ) .22
 بتدائٌة بالكوٌت  لدى تالمٌ  المر لة ابعل مةارات التفكٌر الناقد 

رسالة ماجستٌر تٌر منشور    معةد الدراسات   كلٌة التربٌة
 التربوٌة  جامعة القاهر  . 
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( : أ ر أستصدام انٌة )دى بونو( للقبعات 1222) س ر م مد ٌوسي  م الدٌ  .22
التفكٌرالستة  لى تنمٌة مةار  ال ل ا بدا ً للمشكالت اى الكٌمٌاف 

ى طال  الشعبة العلمٌة بكلٌات التربٌة   رسالة ماجستٌر تٌر لد
 منشور    كلٌة التربٌة   جامعة بنةا.

 

        ( : تعلٌم التفكٌر النظرٌة والتطبٌق   1220لال  أبو جادو  وم مد نوال ) .21
 دار المسٌر     ما  .

 

ٌو ( : برنامج مقترع اى تدرٌس بعل القضاٌا الب1222 الم م مد  براهٌم ) .22
أصالقٌة قائم  لى التعلم المنظم  اتٌاً وأ ره اى تنمٌة الت لٌل 
األكادٌمى ومةارات التفكٌر الناقد وأصالقى   رسالة دكتوراه   كلٌة 

 التربٌة  جامعة سوهاج .
 

 

 ( : مقارنة اعالٌة أسلوبٌ  للتعلم  لى بعل2221  ما  ملطفى   ما )  .23
بدرس التربٌة الرٌاضٌة المعراٌة المتضٌرات البدنٌة و المةارٌة و

لتالمٌ  المر لة اإل دادٌة   رسالة دكتوراه تٌر منشور  كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة للبنٌ  ببور سعٌد   جامعة اتاه السوٌس .

 

( : برنامج تعلٌمً مقترع باستصدام األلعا  الضرضٌ  1223 لً بصٌت م مد)  .24
 كلٌ   للمشروع القومً لةوكً المٌدا  بالمدارس رسال  ماجستٌر

 .التربٌ  الرٌاضٌ   جامع  أسٌوط 
 

 

( : ال دٌا اى تدرٌ  رٌاضة الةوكى   دار الوااف 1221 لٌاف م مد سعٌد ) .25
 للطبا ة والنشر   اإلسكندرٌة .

 

 

(  : القٌاس المعراً الرٌاضً   مركم لكتا  للنشر 1222لٌلى السٌد ار ات ) .20
 القاهر .

 
 

العلمٌة و الفنٌة لبناف المناهج اً التربٌة  (: األلول2222لٌلى  بد العمٌم مهرا  ) .21
 .مهرا  للنشر و التومٌف   القاهر الرٌاضٌة   دار 

 

 ا نجلو مكتبة التعلم  واسالٌ  التعلٌم استراتٌجٌات(: 1223)  براهٌم  مٌم مجدي .22
 . القاهر  الملرٌة 

 
 

م  ٌات (: اإل داد الشامل لال بى الةوكى  مرك1225م مد ا مد  بد   براهٌم ) .12
 للطبا ة والكمبٌوتر  المقامٌق.

 

( : "سلسلة المناهج الرٌاضٌة  منةاج تنس الطاولة"  2221م مد سعد الدٌ  السٌد ) .12
 دار  النشر بمركم المعلومات والتو ٌق  قطاع ا داد القاده  المجلس 

 . ا  لى للشبا  والرٌاضة  الجٌم 
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  ى هوكى المٌدا    دار الفرقا ق ا( : النظرٌة والتطب1222ٌم مد م مد الش ات ) .11
 المنلور  .

 
س  لـى تعلـم  قةشى(: تأ ٌر استصدام بعل اسالٌ  التدر1221ٌم مد م مد الش ات) .12

بعل المةارات ا ساسٌة اى رٌاضة الةوكى لطال  كلٌة التربٌة 
الرٌاضة  لوم  –الرٌاضٌة جامعة المنلور   المجلة العلمٌة 

دد ال انى  ٌناٌر  كلٌة التربٌة وانو   المجلد السادس  شر  الع
 . جامع   لوا  الرٌاضٌ  بنٌ  

 

(: موسو ة التدرٌ  1222  و صرو .)مكارم  لمً أبو هرجة  م مد سعد متلول .13
 المٌدانى للتربٌة الرٌاضٌة   مركم الكتا  للنشر  القاهر .

 

 

 ( : دوااف اإلبداع   موقف انس المندى العلمى .1221منى العمر ) .14
 

(: اا لٌة برنامج مقترع اى ال اس  اآللى 1225 مم  ب   بد الر م  )نوال بنت  .15
لتنمٌة التفكٌر الناقد والت لٌل اى الرٌاضٌات لدى طالبات اللي 

كلٌة  -رسالة دكتوراه تٌر منشور    كلٌات البنات    انى ال انوىال 
 التربٌة   الرٌاضة.

 
 

ة القبعات الست اى تنمٌة ( : اعالٌة استصدام  ستراتٌج1222ٌهدى ومٌر السٌد ) .10
مةارات القراف  الناقد  لدى طال  اللي األول ال انوى  رسالة 
ماجستٌر  كلٌة التربٌة بدمٌاط  مجلة القراف  والمعراة  جامعة 

 المنلور . 
 

 (: تأ ٌر استصدام بعل أسالٌ  التدرٌس  لى1223هشام  جامي  بد ال مٌد)  .11
ٌة الصالة بالمبتدئٌ  اً المعراالمتطلبات البدنٌة و المةارٌة و

الكاراتٌ    رسالة دكتوراه تٌر منشوره   كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   
 جامعة المنلور .

 
 

(: تعلٌم التفكٌر   اعالٌات ا ستقلاف داصل  جر  الدراسة  1222هشام م مد أ مد) .12
 تومٌف مكتبة ا نجلو الملرٌة   القاهر  .

 

تعلٌم الكترونى قائم  لى أسلو  القبعات ( : برنامج 1221ٌسرا  بدالعمٌم جاسر) .22
الستة لتنمٌة بعل مةارات التفكٌر اى ماد  األ ٌاف لدى طالبات 
المر لة ال انوٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة   رسالة ماجستٌر تٌر 

 منشور   معةد الدراسات التربوٌة   جامعة القاهر  .
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