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 امللخص 

 هدفا البحث 
 اإلثرائية ملف اإلنجاز المصاحب للطريقة المتبعةبرنامجين تعليميين احدهما مكون من ملف اإلنجاز المعزز باألنشطة اعداد -
 .مفاهيم تدريس التربية الرياضية اكساب-

 فرضية البحث
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولىالتي تدرس على وفق ملف اإلنجاز   في  فروق ذات داللة احصائية  التوجد-

اإلنجاز   ملف  وفق  على  تدرس  والتي  الثانية  التجريبية  المجموعة  طالب  درجات  متوسط  وبين  اإلثرائية  باألنشطة  المعزز 
 المصاحب للطريقة المتبعة في اكساب مفاهيم تدريس التربية الرياضية

بسبب    ً( طالبا22وتم استبعاد )  ً( طالبا48البحث بصورة عمدية وتكونت من شعبتي )ج, د( وبعدد اجمالي )  تم اختيار عينة
والتي تم توزيعهم الى مجموعتين تجريبيتين بطريقة عشوائية , المجموعة    الغياب وتأجيلهم للسنة أو نقلهم الى جامعات اخرى,

 ( عددهم  البالغ  )ج(  شعبة  األولىتمثل  طالبا26التجريبية  اما   ً(   , اإلثرائية  باألنشطة  المعزز  اإلنجاز  ملف  وفق  تدرس  والتي 
الثانية فتمثلت بشعبة )د( والبالغ عدد طالبها ) ,التي تدرس على وفق ملف اإلنجاز بالطريقة    ً( طالبا22المجموعة التجريبية 

 التجريبي المتبعة ,وتم اجراء التكافؤ في المتغيرات)اختبار الذكاءات المتعددة, والتحصيل الدراسي للفصل األول( واعتمد التصميم
الثانية, وتم   التجريبية  المجموعة  األولىواالخرى   التجريبية  المجموعة  احداهما  مجموعتين  المجموعات المتكافئة ,وهذا يتطلب  ذات

, وتم اجراء اختبارت التقويم التكويني بعد االنتهاء من كل وحدة, ولغرض التوصل  ً(اسبوعا 12اجراء التجربة التي تتكون من )
  (. واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية األولى على المجموعة التجريبية الثانية spssللنتائج استخدمت الحقيبة االحصائية)

 :  وكانت االستنتاجات ،
با-1  من محتويات عززها  بما تضمنه  اإلنجاز  األولىخزين معرفي  أل ملف  التجريبية  المجموعة  اكسب طالب  اإلثرائية  نشطة 

 . انعكس على مقدرتهم في االختبار للمفاهيم لمادة طرائق التدريس مقارنة باقرانهم من المجموعة التجريبية الثانية
 ( التربية الرياضية، تدريس المفاهيم ،  اإلنجاز المصاحب ، األنشطة اإلثرائية، اإلنجاز) المفتاحية :الكلمات 
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The research aim to :  

-  Preparation of two educational programs, one of which is a component of the achievement file 

enhanced with enrichment activities, the file of achievement accompanying the method used. 

-  The concepts of teaching physical education. 
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Research Hypothesis :  

There are no statistically significant differences between the average grade of the students of the 

first experimental group, which is studied according to the achievement file enhanced by the 

enrichment activities and the average scores of the students of the second experimental group, 

which is studied according to the achievement file associated with the method used in the 

concepts of teaching physical education. 

The sample of the research was randomly selected and consisted of the Division (C- D) and the 

total number (48).  (22) students were excluded due to absence and postponed for the year or 

transfer to another university, which were divided into two experimental groups randomly, the 

first experimental group from Division ( C )   which consist of (26) students, which is taught 

according to the file of the achievement of the enhanced activities of enrichment, while the 

second experimental group was represented by Division (D) and the number of students (22) 

students, which is taught according to the file of achievement in the manner followed, and the 

equivalence of variables ( The first semester achievement) and adopted the experimental design 

Equal groups. This requires two groups, one for the first experimental group and the for second 

experimental group, was an experiment consisting of 12 weeks. Formal evaluation tests were 

carried out after completion of each unit and for the purpose of reaching the results used 

statistical bag (spss). Results showed that the first experimental group was superior to the second 

experimental group. 

The conclusions were 1 - the achievement file, including the contents reinforced by the 

enrichment activities win the students of the first experimental group cognitive treasures 

reflected on their ability to test the concepts of teaching methods compared to their peers from 

the second experimental group. 

Key words: (achievement, enrichment activities, associated achievement, teaching concepts, 

physical education) 

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث : 1-1
تعد ملفات اإلنجاز من التطورات التربوية الهائلة التي أفرزتها التوجهات التربوية المعاصرة في القرن العشرين،       

أذ يعد مرآة تعكس أهداف ومفردات المنهج الدراسي، وما تم التأكيد عليه في العملية التعلمية، إذ يعزز التعلم الصفي  
الطالب من الصعب الحصول عليه من أي  الحقيقي في   الى تقويم حقيقي ألداء  يؤدي بدوره  الغرفة الصفية والذي 

بين   الدمج  ويتطلب  المشكالت،  والقدرة على حل  العليا  التفكير  مهارات  تنمية  في  يسهم  فهو  أخرى،  تقويمية  وسيلة 
ن الممارسات التدريسية والتقويمية فمن خالل  المعارف والقدرة على تطبيقها، ولذلك يتميز بالكمالية، إذ إنه يكامل بي

بنائه وتحقيق أغراضه يصبح المتعلم مقوماً ذاتياً ألعماله كما يشجع المتعلم على ممارسة ما وراء المعرفة لكي يعي 
 ( 93، 2008بأدائه، فضاًل عن تنمية مهارات التعلم  مدى الحياة . )عثمان والدغيدي, 

هد الطالب وتقدمه ومقدار تحصيله في مجال أو مقرر ما، فضاًل عن ذلك فان  كما أن ملف اإلنجاز يعكس مدى ج
لملف   المرادفة  التسميات  اختلفت  ولقد  ذاتي,  ونقد  وآراء  وانطباعات  وكتابات  واختبارات  واجبات  يتضمن  الملف  هذا 

وحقيب االداء،  وملف  الطالب،  اعمال  وملف  الوثائقية،  الحقيبة  عليه،  أطلق  من  فمنهم  ,والسجل  اإلنجاز،  المتعلم  ة 
النمائي، أما ملف اإلنجاز االلكتروني فهو التحول من تصميم الملف من الشكل الورقي الى تصميمه بشكل الكتروني  
من خالل استخدام الوسائط االلكترونية الحديثة، وهذا يتطلب من الطالب أن يكون ملمًا بالمهارات التقنية والحاسوبية،  

إن استخدام األنشطة التعليمة تحقق ايجابية كبيرة للمتعلمين  و   (1،  2013التعليم . )جاد،  وهذا يدخلنا في مجال جودة  
( الى  2006وتكسبهم معارف عدة وتعمل على تنمية مهاراتهم القلية واالجتماعية، أذ يؤكد كل من )الفراجي وابوسل،  

التعليم، وبع  الفعال وجودة  التعليم  التعليمة تعد ضمن اتجاهات  األنشطة  التعلم  أن  نمط من  فان األنشطة  بارة اخرى 
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وعمليات   األنشطة  مستخدمًا  بالبحث  يقوم  من خاللها  والتي  للمتعلم  االيجابية  والمشاركة  الذاتي  النشاط  على  يعتمد 
 . (17-16, 2006)الفراجي وابوسل,.  التعلم التي تساعد على التوصل الى المعلومات المطلوبة

رائي بملف اإلنجاز تبرز من خالل أن النموذج اإلثرائي يتطلب إعداد منهج إثرائي  إن الحاجة الى دمج النموذج اإلث 
 . ومن ثم فإن المنهج اإلثرائي والنموذج اإلثرائي بالفروق بحاجة الى منهج تقويمي يتمثل بملف اإلنجاز االلكتروني

 مشكلة البحث :  1-2
جزئيات أو كليات الطريقة المتبعة متجاهلين أن  كثيراً ما نسلط الضوء لمعالجة مشكالت الطريقة المتبعة على    

العملية التربوية ال تكتمل إال بوجود العملية التعليمية والتقويمية معًا وبدون العمليتين ال تكتمل فصول العملية التربوية،  
صفاً  تسير  رئيسة  عملية  هي  انما  التعليمية  للعملية  مكملة  عملية  التقويمية  العملية  أن  القول  يمكن  مع  وال  بصف   

 العملية التعليمية، وبدونها تفقد العملية التعليمية الرؤية الواضحة لنواتج التعلم . 
تبقى الفروق الفردية الشغل الشاغل والمعضلة الكبرى أمام التربويين والباحثين والسبب في ذلك اننا نقترح الحلول    

في حين  الفردية  الفروق  مشكلة  تعالج عوارض  التي  األفكار  أكثر    ونطرح  بشكل  المشكلة  هذه  دراسة  األمر  يتطلب 
 من حصيلة ما تقدم تبرز مشكلة البحث بطرح التساؤالت اآلتية : و  ،  تفصياًل وأكثر عمقاً 

هل ان ملف اإلنجاز االلكتروني المعزز باألنشطة اإلثرائية مقابل الطريقة المتبعة سيكسب الطالب مفاهيم تدريس   -
 التربية الرياضية ؟

 هدفا البحث : 1-3
اإلنجاز  ا   1-3-1 ملف  اإلثرائية  باألنشطة  المعزز  اإلنجاز  ملف  من  مكون  احدهما  تعليميين  برنامجين  عداد 

 المصاحب للطريقة المتبعة
 ساب مفاهيم تدريس التربية الرياضية اك 1-3-2
 فرضية البحث : 1-4
المجموعددة التجريبيددة األولددى التددي تدددرس علددى التوجددد فددروق ذات داللددة احصددائية فددي متوسددط درجددات طددالب 1-3-1

وفددق ملددف اإلنجدداز المعددزز باألنشددطة اإلثرائيددة وبددين متوسددط درجددات طددالب المجموعددة التجريبيددة الثانيددة, والتددي تدددرس 
 على وفق ملف اإلنجاز المصاحب للطريقة المتبعة في اكساب مفاهيم تدريس التربية الرياضية .

 مجاالت البحث :  1-5
 جال البشري :طالب السنة الدراسية الثالثة / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل . الم 1-5-1
 2018/  5/   21الى  2018/   3/ 5المجال الزماني : الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من  1-5-2
  دنية وعلوم الرياضة المجال المكاني :القاعة الدراسية في فرع االلعاب الفرقية في كلية التربية الب  1-5-3
 تحديد المصطلحات :  1-6
1-6-1  ( االلكتروني  اإلنجاز  )خليل،  :  ( E-portfolioملف  لنمو  2002عرفه  المادي  الموثوق  البيان   " بأنه   )

الطالب وتقدمه في التعليم، ويتضمن مجموعة هادفة من أدآته التي تمثل أفضل ما أنجزه، وتوضح جهوده، وتروي  
فترة دراسية محددة، لربط عمليتي التعلم والتقويم بتتبع ما يعرفه وما يمكن انجازه، وتقديم بيان عنه،  قصة تقدمه خالل  

 . (644, 2002ليتسنى تقويم أداء الطالب بناء على معايير محددة سلفًا " )خليل، 
، ونصوص كتابية،  بانه عبارة عن حافظة لتجميع  االعمال للمتعلم وانجازاته، بصيغ مختلفة )صور   ويعرف اجرائيا:

بين هذه   التنقل  ويتم  استخدامه،  الهدف من  تختلف محتوياته حسب  اذ  بيانية(,  وفيديو، ورسوم  تقديمية،و  وعروض 
 المحتويات بأستخدام روابط. 
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1-6-2   : اإلثرائية  )القريطي,  األنشطة  المنهاج  2005عرفها  تحوير  بمقتضاها  يتم  التي  الترتيبات  تلك   " بأنها:   )
للمت الستعداد  المعتاد  وأستثارة  وتحديًا  اتساعًا  أكثر  لجعله  اضافية  وأنشطة  خبرات  وادخال  مخططة  بطريقة  علمين 

 ( 269، 2005المتعلمين وأشباعًا الحتياجاتهم القبلية والتعليمية " . )القريطي، 
فددي المراحددل  ويعددرف اجرائيددا: بأندده مجموعددة مددن الخبددرات العلميددة المصددممة علددى وفددق أسدداليب اإلثددراء لتزويددد الطددالب

التعليميددة المختلفددة التددي تتناسددب مددع قدددراتهم، بنددوع جديددد مددن الخبددرات التعليميددة, يختلددف عددن الخبددرات المقدمددة لهددم فددي 
 الفصل الدراسي المعتاد من حيث المحتوى، والمستوى بهدف تكثيف معلوماتهم وتعميق خبراتهم.

1-6-3   : بطرس)  المفهوم  نتيجة  2004يعرف  االفراد  جميع  عليه  اتفق  أو مصطلح  عامة  فكرة  بأنه  "المفهوم   :)
 ( 30, 2004المرور بخبرات متعددة عن شيء ما يشترك بخصائص محددة يتفق فيها افراد كل هذا النوع. )بطرس,

 ظاهرة معينة.  تصور عقلي في شكل صورة أو كلمة يستخدم لتشير الى موضوع أو شيء ما أوويعرف اجرائيا:  
 

 الدراسات السابقة   -2
 الدراسات التي تناولت ملف اإلنجاز االلكتروني :  2-1
 (2013دراسة )المحمدي,   2-1-1
الثانوي  " الثاني  للصف  األحياء  مادة  في  العلمية  للمفاهيم  الطالب  اكتساب  في  االلكتروني  اإلنجاز  ملف  فاعلية 

 " . بالمدينة المنورة
الدراسة الى استقصاء فاعلية ملف اإلنجاز االلكتروني في اكتساب بعض المفاهيم العلمية المقررة في مادة  هدفت هذه  

 االحياء لدى طالب الصف الثانوي بالمدينة المنورة . 
من   عشوائية  عينة  على  العلمية  المفاهيم  بعض  الطالب  اكتساب  من  للتحقق  تحصيلي  اختبار  باجراء  الباحث  قام 

الث الصف  ,  طالب  الثانوية  للمرحلة  للبنين  المدرسة  جميع طالب  وهو  الدراسة  لمجتمع  ممثلة  المنورة  بالمدينة  انوي 
( طالباً لكال المجموعتين التجريبية والضابطة,  60ولالجابة عن السؤال الرئيس للدراسة طبق على عينة مكونة من )

بين متوسطي درجات الطالب المجموعتين في  استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين للتعرف على داللة الفروق  
متوسطي   بين  الفروق  داللة  على  للتعرف  مترابطتين  لمجموعتين  )ت(  واختبار   , العلمية  المفاهيم  اكتساب  اختبار 
ايتا   مربع  استخدم  كما  العلمية  المفاهيم  اكتساب  الختبار  والبعدي  القبلي  القياسين  في  التجريبية  المجموعة  درجات 

قابلة لها ومقدار حجم ألتاثير للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لتحديد حجم التاثير الستخدام  (الم  dوثيمة)  
 ملف اإلنجاز االلكتروني في اكتساب المفاهيم العلمية. 

توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها وجود الفروق دالة لمصلحة المجموعة التجريبية في القياس البعدي  
ار اكتساب المفاهبم العلمية عند مستويات التذكر,الفهم , والتطبيق إذ كانت الدرجة الكلية لصالح القياس البعدي  الختب

العلمية في مادة   للمفاهيم  الثانوي  الصف  اكتساب طالب  اإلنجاز االلكتروني في  الملف  اثر الستخدام  ووجود حجم 
لدراسة بادراج نموذج ملف اإلنجاز االلكتروني ضمن محتوى  االحياء عند مستويات التذكر,الفهم , التطبيق واوصت ا 

تصميمه    المعلمين على  الطالب  وتدريب  المعلمين  وكليات  والجامعات  التربية  كلية  في  األحياء  تدريس  مادة طرائق 
 . واستخدامه في التدريس

 

 (2012دراسة )أبو مطلق ,  2-1-2
اإللكتروني لتنمية بعض الكفايات التدريسية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية  فاعلية استخدام ملف اإلنجاز    "

 " .   في جامعة األقصى بغزة
لدى   التدريسية  الكفايات  بعض  لتنمية  اإللكتروني  اإلنجاز  ملف  استخدام  فاعلية  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت 

، وقد اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي حيث تم اختيار  الطالبات المعّلمات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة
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( عددهنَّ  والبالغ  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  الدراسة  اللغة  30عينة  رياضيات،  )تعليم  تخصص  في  معلمة  طالبة   )
إللكتروني  العربية(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد بطاقة مالحظة الكفايات التدريسية، وبطاقة تقييم ملف اإلنجاز ا

الطالبة   )قائمة مراجعة تجميع الخبرات، قائمة مراجعة أفضل األعمال، وقائمة مراجعة نقاط الضعف والقوة(، ودليل 
 المعلمة إلعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني، وقد أسفرت النتائج عن: 

1. ( داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  فروق  والقيمة    a   ≤  0.05وجود  البحث  عينة  درجات  بين  )درجة  (  المختارة 
% من الدرجة الكلية للبطاقة( طبقًا لبطاقة تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبات المعلمات    75اإلتقان التي تساوي  

 بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة. 
( في بطاقة تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني تعزى    a  ≤  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

 للتخصص تعليم رياضيات. 
 ( بين متوسطات   a  ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

جامعة  في  التربية  بكلية  المعلمات  للطالبات  التدريسية  الكفايات  مالحظة  بطاقة  في  المعلمات  الطالبات  درجات 
 ن التطبيقين القبلي والبعدي. األقصى بغزة بي

وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصت الباحثة وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة استخدام ملفات      
اإلنجاز اإللكترونية في كل من المدارس، والمعاهد، والجامعات الفلسطينية، فضاًل عن االستفادة منها لطلبة الطب  

األوضاع  في   ظل  في  خاصًة  أفضل،  بشكل  مداركهم  وتوسيع  خبرتهم  لزيادة  استخدامها  في  الفلسطينية  الجامعات 
 الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار في المجاالت المختلفة. 

 

 (  2010دراسة )الشريف والدسوقي , 2-1-3
جيات الررتعلم المررنام ااتيرران وجوانررال تعلررم  ررالب  ليررة أثررر البنرراء المتنررامي لملررف اإلنجرراز االلكترونرري علررى اسررتراتي" 

 "   التربية النوعية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر البناء المتنامي لملف اإلنجاز اإللكتروني علددى اسددتراتيجيات الددتعلم المددنظم ذاتيددًا   

ن طددالب الفرقددة الرابعددة شددعبة ( متعلمددًا مدد  30وجوانددب تعلددم طددالب كليددة التربيددة النوعيددة، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن ) 
جامعددة المنيددا،ولتحقيق أهددداف الدراسددة تددم إعددداد مقيدداس اسددتراتيجيات  –إعداد معلم الحاسب اآللي بكلية التربيددة النوعيددة 

وبطاقة تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني ، فضالً عن إلى مقياس اتجدداه الطددالب نحددو ملددف اإلنجدداز  التعلم المنظم ذاتيًا ،
اإللكتروني، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا بين درجات عينة الدراسة طبقددًا لبطاقددة تقيدديم ملددف اإلنجدداز 

% مددن الدرجددة الكليددة للبطاقددة( ممددا يعنددي بلددو  مجموعددة  80اإللكترونددي والقيمددة المختبددرة )درجددة إتقددان التددي تسدداوي 
لكترونددي، وقددد أوصددت الباحثتددان باسددتخدام ملفددات اإلنجدداز اإللكترونيددة الدراسة درجة اإلتقان فددي إعددداد ملددف اإلنجدداز اإل

 كأحد متطلبات التخرج، وتضمين برامج إعداد المعلم قبل وفي أثناء الخدمة مهارات إعداد ملفات اإلنجاز إللكترونية.
 

 الدراسات التي تناولت األنشطة اإلثرائية   2-2
 ( 2013دراسة )الحدابي وأخرون , 2-2-1
أثر تنفيذ انشطة اثرائية علمية في مستوى التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى الموهوبين من تالميذ الصف التاسع  "

 ".  االساسي
هدفت الدراسة الى معرفة أثر أثر تنفيذ انشطة أثرائية علمية في مستوى التحصيل والتفكير األبداعي لدى الموهوبين  

االساسي التاسع  الصف  تالميذ  )وتكونت  ،    من  من  الدراسة  بالطريقة  20مجموعة  اختيارها  تم   , موهوباً  تلميذاً   )
بالتالميذ   خاصآ  قسمآ  تضم  والتي  العاصمة,  بأمانة  الحكومية  الميثاق  مدرسة  في  تجميعهم  تم  والذين   , القصدية 

 ،  دة( , حيث اتبعت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة  الواح 12-6الموهوبين للصفوف )
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 ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم أستخدام االدوات االتية :  
 اختبار تحصيلي من اعداد الباحث .  -1
 اختبار تورنس الشكلي واللفظي للتفكير االبداعي الصيغة )ب( المعدل على وفق البيئة اليمينة. -2

وعة من االنشطة اإلثرائية في الوحدتين  وقد تم التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة , وكما قام الباحث بأعداد مجم
الدراسة تم جمع البيانات ومعالجتها   المختارتين على وفق استراتيجية األثراء , وبعد التطبيق القبلي والبعدي ألدوات 

-Tاحصائيآ باستخدام عدد من االساليب االحصائية المناسبة , كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
test   : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية , 
1-  ( داللى  مستوى  عند  احصائياً  دال  فرق  التالميذ0.00وجود  درجات  متوسطي  بين  الدراسة  -(  في    –مجموعة 

 التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ولصالح االختبار البعدي .  
في    –مجموعة الدراسة    -متوسطي درجات التالميذ ( بين  0.01وجود فرق دال احصائيآ عند مستوى داللى )    -2

وتحسس المشكالت(  ،  والتفاصيل ،  واالصالة  ،  والمرونة،  التطبيق القبلي والبعدي لمهارات التفكير االبداعي )الطالقة
 كل على حدا ومهارات التفكير االبداعي ككل . 

 البداعي .  عدم وجود عالقة ارتباط دالة احصائيآ بين مستوى التحصيل والتفكير ا-3
خرج الباحث بعدد من التوصيات من اهمها تضمين مقررات العلوم  ،  وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة  

 أنشطة أثرائية علمية تتناسب مع قدرات التالميذ الموهوبين وتلبي احتياجاتهم . 
 

 (2010دراسة ) اهر ,  2-2-2
االحياء على تنمية التفكير االبداعي لدى  البات الصف االول الثانوي فري مردار  أثر االنشطة االثراية في مادة "   

 " .  امانة العاصمة صنعاء
هدفت الدراسة الى معرفة أثر األنشطة اإلثرائية في مادة االحياء على تنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصف      

وقد شمل  العاصمة صنعاء,  امانة  مدارس  الثانوي في  الدراسة من )االول  الصف  120ت عينة  طالبة من طالبات   )
( طالبة, واتبعت الدراسة المنهج شبه  60( طالبة, وضابطة )60االول الثانوي , وقد قسمت الى مجموعتين تجريبية )

االبداعي   التفكير  اختبار  نتائج  معالجة  وبعد  )ب(,  الصورة  االبداعي  التفكير  اختبار  الدراسة  واستخدمت  التجريبي, 
طالبات  احص درجات  متوسطات  بين  احصائيآ  دالة  فروق  وجود  اهمها  ومن  النتائج  من  عدد  الى  التوصل  تم  ائيآ 

المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار التفكير االبداعي في  
 التفكير االبداعي لصالح المجموعة التجريبية.   كل المهارات , )طالقة , مرونة , اصالة( والدرجة الكلية الختبار

 

 الدراسات التي تناولت المفاهيم   2-3
 (2000) الكرش  دراسة 2-3-1
اثررر اسررتخدام اسررتراتيجية الررتعلم التعرراوني فرري اكتسرراب بعررض المفرراهيم الرياضررية واالتجررا  نحررو الرياضرريات لرردى " 

 ".  تالميذ الصف الخامس االبتدائي
 وحدددة  فددي المتضددمنة الرياضية المفاهيم  اكتساب في التعاوني التعلم  إستراتيجية استخدام  أثر معرفة الدراسة هدفت  

،  االبتدددائي الخددامس الصددف لدددى تالميددذ الرياضدديات تعلددم  نحددو واالتجدداه  االبتدددائي الخددامس الصددف تالميذ لدى الحجوم 
 وجددود إلددي النتددائج وأشددارتًا، تلميددذ (33)  مددن وعينددة ضددابطةتلميددذًا  (32) مددن تجريبيددة الدراسددة علددى عينددة وطبقددت
 الددتعلم  إسددتراتيجية باسددتخدام  درسددت التددي التجريبيددة المجموعددة بددين ( 0.05مسددتوى ) ذات دالددة احصددائية عنددد فددروق 

 بددين (0.05)مستوي  عند إحصائية دالة فروق  الدراسة وجدت ، كما التجريبية لمصلحة الضابطة والمجموعة التعاوني
 التجريبية. المجموعة ولمصلحةاالتجاهات   مقياس في الضابطة والمجموعة التجريبية  المجموعة
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 :   اجراءات البحث-3
 .المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة المشكلة : منهج البحث  3-1
 : مجتمع البحث وعينته   3-2

التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل للعام  تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية  
وهم موزعين على ستة شعب )أ ,و ب , وج ,و د , وه ,و و (تم    *( 132( والبالغ عددهم )2018/    2017الدراسي )

استبعاد شعبة الطالبات  تجنبا لعامل الجنس وبطريقة عمدية  تم اختيار شعبتي )ج,ود( لتمثل عينة البحث والبالغ  
)  عدد  التجريبية  48طالبها  المجموعة   , عشوائية  بطريقة  تجريبيتين  مجموعتين  الى  توزيعهم  تم  والتي  طالباً,   )

( طالبًا والتي تدرس على وفق ملف اإلنجاز المعزز باألنشطة اإلثرائية, اما  26األولىتمثل شعبة )ج( البالغ عددهم )
( طالبًا والتي تدرس على وفق ملف اإلنجاز  22عدد طالبها )المجموعة التجريبية الثانية فتمثلت بشعبة )د( والبالغ  

 بالطريقة المتبعة . 
 توزيع عينة البحث  (1الجدول )

العدد قبل   المجموعة
 االستبعاد

عدد الطالب  
 المستبعدين

العدد بعد  
 االستبعاد

 15 11 26 المجموعة التجريبية األولى 
 11 11 22 المجموعة التجريبية الثانية 

 26 22 48 المجموع
                  التصميم التجريبي  3-3   
التصميم    المتكافئة لإلختبارين  التجريبي  اعتمد  المجموعات  يتطلب  والبعدي  القبلي  ذو   احداهما  مجموعتين   وهذا 

 ( 1)في الشكل  موضح وكما الثانية، التجريبية المجموعة  خرى أل وااألولى   التجريبية المجموعة
 االختبار البعدي  التصميم اختبارات التكافؤ  المجموعة

التحصيل الدراسي  التجريبية االولى
 للطالال في الفصل االول

الملف االلكتروني المعزز  
 باالنشطة اإلثرائية

 
 

 المفاهيمي
 

مقيا  الذ اءات  التجريبية الثانية 
 المتعددة 

الملف االلكتروني 
 بالطريقة المتبعة 

 التصميم التجريبي المستخدم في البحث (1الشكل )
 تكافؤ مجموعتي البحث  3-4
 بهدف التأكد من تكافؤ المجموعتين في بعض المتغيرات التي من الممكن ان يعزى لها التأثير في النتائج .    
 :  الفصل االولالتحصيل الدراسي للطالال ) الجزء الناري ( في 3-4-1
اعتمدت درجات االمتحان النظري للفصل االول بمادة طرائق التدريس السنة الثالثة وذلك لتحديد نقطة الشروع واحدة    

 . ( يبين ذلك 2والجدول ) (10لجميع الطالب الذين يمثلون العينة للبحث وان الدرجة الكلية هي)
  

 
 وعلوم الرياضة. شعبة التسجيل في كلية التربية البدينة  *
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 الحسابية واالنحرافات المعيارية الوصف االحصائي لالوساط  (2الجدول )
 (  المحسوبة ومستوى الداللة في تكافؤ درجات  رائق التدريس بين مجموعتي البحثTوقيمة) 

 المعالم االحصائية
(  Tقيمة ) ±ع -  المجاميع

 المحسوبة
درجة  
 مستوى الداللة الحرية

 1,3964 3,6250 التجريبية االولى
0,328 24 0,745 

 1,2332 3,4583 الثانية التجريبية 
 ( .24ودرجة حرية )  0,05خطا  ≥*غير معنوي عند نسبة     
( المحسوبة اصغر من قيمة مستوى الداللة بمعنى أنه ال توجد فروق معنوية   T( يتبن ان قيمة )2من الجدول ) 

 بين المجموعتين التجريبيتين وبذلك فان المجموعتين متكافئتين . 
 اختبار الذ اءات المتعددة :  3-4-2

 , نجم  سهيل  )محمد  اعده  الذي  المتعددة  الذكاءات  مقياس  اآلتية   *(2010طبق  المحاور  ضم  )الذكاء  وقد   :
والحركي  والمنطقي،  اللفظي والذاتي   يوالبين ،  والموسيقي،  أو)لمكاني(  الذكاءات  ،  واالنفعالي،  والبيئي،  الشخصي، 

 (. 3وكما في الجدول ) 20/2/2018المجموعتين يوم الثالثاء الموافق المتعددة( على طالب 
 الوصف االحصائي لالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3الجدول )

 ( المحسوبة ومستوى الداللة في تكافؤ الذ اءات المتعددة بين مجموعتي البحث Tوقيمة ) 
 المعالم االحصائية

(  Tقيمة ) ±ع -  المجاميع
 المحسوبة

درجة  
 مستوى الداللة الحرية

 51,659 483,18 التجريبية االولى
0,085 24 0,933 

 46,554 481,58 التجريبية الثانية 

 ( 26ودرجة حرية ) 0,05 ≥*غير معنوي عند نسبة خطأ     
توجد فروق معنوية  ( المحسوبة اصغر من قيمة مستوى الداللة بمعنى انه ال  T( يتبين ان قيمة )3من الجدول ) 

 في الذكاء. ان المجموعتين متكافئتان يعني  بين المجموعتين وهذا
 * المدر  3-4-3

 درست مجموعتي البحث من قبل مدرس المادة طيلة فترة التجربة لضبط تأثير عامل الخبرة التدريسية .  
قبل الكلية والذي يضمن  تم تدريس المجموعتين على وفق جدول الدروس والمعد من   :جدول الدرو   3-4-4

 تقارب الحصص باليوم . 
 

 الوقت المخصص لمحاضرات مجموعتي البحث  (4الجدول )
 الوقت  اليوم الشعبة  المجموعة

 11,25 االثنين  ج التجريبية االولى
 8,50 االثنين  د التجريبية الثانية 

 
 

 
*
 جامعة الموصل. ،  أ.م.د محمد سهيل نجم , مدرس مادة طرائق التدريس ,كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   
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 تحديد وضبط متغيرات البحث :  3-5
التي     االجراءات  يأتي  البحث وفيما  سير  على  اليؤثر  بحيث  متغيرات  لضبط  البحث    ،   اتخذت  يتضمن  اذ 

 المتغيرات االتية :  
 المتغيرات المستقلة:  3-5-1

 بما يأتي : وتمثلت المتغيرات المستقلة 
   اإلثرائيةاألنشطة المعزز ب الملف االلكتروني  -1
 بالطريقة المتبعة. المعزز الملف األلكتروني  -2
 :  التابع المتغير  3-5-2

 بد :   التابع  المتغير وتمثل
 .  اكساب مفاهيم تدريس التربية البدنية وعلوم الرياضة  

 المتغيرات غير التجريبية )الدخيلة(:  3-5-3
 هناك متغيرات التدخل في تصميم البحث وال تخضع لسيطرة الباحث ولكن لها تأثير في نتائج البحث. 

 ظروف التجربة   3-5-3-1
لم يتم تعرض البحث طول التجربة ألي ذ  إ اثناء التجربة وتعرقل من سير التجربة  في  يقصد بها الحوادث المصاحبة  

 حادث او ظرف يذكر . 
 االدوات المستخدمة في البحث   3-5-3-2

بتوب  للمجموعتين التجريبيتين وقد استخدم جهاز الال  نفسها    تمت السيطرة على هذا العامل باستخدام أدوات القياس 
 االلكتروني وباستخدام برنامج  اإلنجاز لعرض ملف  

(Auto play media studio )اإلثرائيةكتب خارجيه لألنشطة  عن  ً فضال 
 المتغيرات التجريبية )الخارجية(  3-5-4

نتائج بحثه خارج نطاق عينة بحثه وفي مواقف   الباحث من تعميم  للتصميم عندما يتمكن  الخارجية  تتحقق السالمة 
 ( 172,  1987,  عودة وآخرون ية مماثله. )تجريب 

 تية: آل خطاء األوللتحقق من السالمة الخارجية يجب ان تكون التجربة خالية من ا
 تفاعل المتغير التجريبي)المستقل( مع تحيزات االختبار :  -1

تكافؤ   من  التحقق  خالل  من  وكذلك   , البحث  لعينة  العمدي  االختيار  خالل  من  العامل  هذا  على  السيطرة  تمت 
 المجموعتين التي قد يؤثر على المتغيرات التابعة متمثلة بنتائج البحث  

 اثر االجراءات التجريبية :  -2
 التصميم التجريبي وهذه العوامل هي : على سالمة  ً تم ضبط هذه العوامل التي تتعلق باالجراءات التجريبية حفاظا

على الملزمة المعدة من    ً بناء  وقد حددت مفردات منهج طرائق التدريس للفصل الدراسي الثانيالمادة التعليمية :   -أ
( وتتضمن الموضوعات  2017/2018, وهي ضمن منهاج المرحلة الدراسية الثالثة للعام الدراسي )قبل مدرسي المادة 

 : تيةاآل

 التغذية الراجعة.   -1

 اساليب تدريس التربية الرياضية.   -2

 التخطيط لبرنامج التربية الرياضية.  -3

 التقويم في العملية التعليمية .  -4
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التجريبيتين من قبل مدرس المادة بعد االتفاق معه واطالعه على  درست المجموعتين  القائم بعملية التدريس :   -ب
 كيفية التدريس وتزويده بالخطط التدريسية المعدة. 

:  -ج التجربة  ,    مدة  البحث  لمجموعتي  متساوية  التجربة  مدة  يوم)إذ كانت  التجربة  وانتهت  2018-2-19بدأت   )
 والثانية.   األولىوعتين التجريبية ( وحدة لكال المجم12وبواقع ) ً ااسبوع  (12)  ( ولمدة 7-5-2018)

تلقى الطالب مجاميع البحث التجريبية في مكان واحد وهو القاعة الخاصة بفرع االلعاب الفرقية  مكان التجربة :   -د
 في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  بجامعة الموصل . 

الدرو  -ه المتساوي توزيع  التوزيع  من خالل  المتغير  هذا  على  السيطرة  تمت  ومن    :  البحث  مجموعتي  لدروس 
لتدريس   المخصصة  االزمان  في  كبير  زمني  فارق  اي  اليحدث  كي  الكلية  قبل  من  مسبقا  المعد  الجدول  خالل 

 المجموعتين. 
 : نمواجي البحث   6 -3
التوليف بين خطوات نموذج الملف االلكتروني  تم    : اإلثرائيةنمواج الملف االلكتروني المعزز باألنشطة 3-6-1

 ( د وفيما يأتي عرض لخطوات النموذج : 75ليستغرق )  اإلثرائيةالمعزز باألنشطة 
يقوم المدرس في هذه المرحلة بتوزيع ادوار الطالب في المجموعة على ان  :   ( د10المقدمة )تمهيد الدر  ( ) -1

يقوم  إذ  (  5-3( ويكون عدد افراد المجموعة من )وقارئ, وباحثينرئيس مجموعة,و مسجل , تتكون كل مجموعة من )
تقوم كل مجموعة بتدوين االسئلة واالجابة  إذ  المدرس بالتمهيد لموضوع الدرس الحالي مستخدما االسئلة االستشارية , 

 . من قبل المسجل عنها
 تكون االجراءات التي يتخذها المدرس كما يأتي :   :( د  45سير الدر  ) -3

يطلب من كل مجموعة فتح جهدداز الددالب تددوب الخدداص بكددل مجموعددة واالطددالع علددى األهددداف الخاصددة بددالملف  •
 وكذلك االطالع الى األهداف التعليمية الخاصة بالدرس وايضا األهداف السلوكية.    اإلنجاز

 يقوم المدرس بتوزيع ورقه لكل مجموعة لتدوين المالحظات وما مطلوب منهم.   •

التي من خاللها سوف تقوم كل مجموعة بالبحث عن اجابات   اإلثرائيةسئلة  أل يطرح المدرس مجموعة من ا •
 الصف.  غرفةخالل المصادر المتنوعة المتاحة باالسئلة المطروحة من  

و)قراءة المزيد أنشطة إثرائية( بما أيقوم رئيس المجموعة بتوجيه القارىء بقراءة ملف )قراءة المزيد عن الموضوع ( •
 يتعلق بالمفهوم .  

 لدراسية . ول بإجراءات بحث في المصادر والكتب المتوفرة في القاعة األيقوم رئيس المجموعة بتوجيه الباحث ا •

 اعطاء فترة تأمل لكل طالب فيما يتعلق بمفهوم الدرس.   •

 يدير رئيس المجموعة النقاش حول ما تم التوصل اليه.   •

 ليه المجموعة .إ يوجه رئيس المجموعة المسجل الى تدوين ما توصلت  •

 ليه المجموعة على المدرس والمجاميع كافة.إيقوم رئيس المجموعة بقراءة ما توصلت   •
يطلب المدرس من المجاميع بفتح ملف التقويم التكويني ويقوم كل طالب باالجابة  :   ( د 15التقويم التكويني ) -4

بعد انتهاء كل طالب من التقويم يقوم كل طالب بتقييم ملف اإلنجاز الخاص به  وتقييم   على ورقه االجابة .  ًمنفردا
 .   يقوم رئيس المجموعة بتقييم ملف انجاز المخصص للمجموعةكما  السجل في الحاسبة المخصصة بملفات التقييم 

يددتم غلددق الدددرس مددن قبددل المدددرس حيددث يقددوم باعددادة شددرح ابددرز النقدداط التددي ذكددرت فددي :  ( د3غلررق الرردر  ) -5
 المحاضرة للمادة واعطاء تعزيز وتغذية لبعض النقاط .
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 الدددرس القددادم واالطددالع عليدده سددواء أكددان مددن الملزمددةيقددوم المدددرس بتوجيدده الطددالب لموضددوع :  ( د2الواجرال البيترري )
المعددددة مدددن قبدددل المددددرس أم تدددوجيههم الدددى بعدددض المصدددادر اإلثرائيدددة للموضدددوع مدددن المكتبدددة او مدددن خدددالل التصدددفح 

     باالنترنت .
 :   اإلثرائيةالتجربة االستطالعية لنمواج الملف االلكتروني المعزز باألنشطة   3-6-1-1

حيددث كانددت التجربددة لطددالب  اإلثرائيددةتجربددة اسددتطالعية لنمددوذج الملددف االلكترونددي المعددزز باألنشددطة  الباحثدداناجددرى 
وقدددد قدددام المددددرس بتددددريس  ( 2/2018/ 21ربعدداء الموافددق )أليددوم ا السددنة الدراسدددية الثالثدددة لعددددد مدددن طدددالب  شددعبة )ب(

رس التربيددة الرياضددية , اذ القددى التدددريس بهددذه الطريقددة ق البديلددة الخاصددة بدداخراج دائدد دوات والطر ألجهددزة واألموضددوع ا
 استحسان الطالب وكان محل اهتمامهم واظهرو نشاطهم تجاه الدرس بهذه الطريقة .

وقد تم اجراء التجربة لالستطالعية لغددرض التعددرف علددى اهددم المالحظددات والظددروف التددي قددد تواجدده تطبيددق البحددث وان 
 تأكد من:أهداف التجربة االستطالعية هي لل

 . اإلثرائية االلكتروني المعزز باألنشطة   اإلنجازصالحية ملف  -1

 دوات المستخدمة . ألصالحية االجهزة وا -2

 صحيحة.    ية المدرس في تطبيق الوحدة بطريقةامكان -3

 مالئمة اوقات اجراء الدرس.   -4

 الجلوس الصحيح للطالب اثناء تقسيمهم الى مجموعات.   -5

 . اإلثرائيةتفاعل الطالب مع األنشطة  -6

 تفاعل الطالب مع االدوات ونموذج الملف المستخدم.  -7

 :   اإلثرائيةالدر  التعريفي الخاص بالملف االلكتروني المعزز باألنشطة   3-6-1-2
(, وهددي شددعبة )ج( الغددرض منهددا 26/2/2018تم اجراء درس تعريفي على عينة التجربة االساسية يوم االثنين بتاريخ )

ل طالددب عنددد تنفيدددذ هددو تعريددف الطددالب بواجبدداتهم وتنظدديمهم مدددن حيددث تقسدديم الطددالب الددى مجدداميع وتوزيدددع مهددام كدد 
ة وتددم اختيدددار موضددوع التددددريس والمفدداهيم المرتبطدددة بددده التددي كاندددت مددن ضدددمن مفددردات المدددادة للفصدددل التجربددة الرئيسددد 
 الدراسي االول.

وتدددم تقسددديم المجموعدددات علدددى وفدددق التحصددديل الدراسدددي للفصدددل الدراسدددي االول بحيدددث تكدددون المجموعدددة غيدددر متجانسدددة 
وباحددث ثدداني علددى  ,ومسددجل وباحددث اول علددى جهدداز الالبتددوب ,و قددارئ ,و بالتحصيل .رئيس المجموعددة )ادارة الجلسددة(  

الجددراءات والحلددول فددي المجموعددة المتكونددة مددن ن في المناقشددة واتخدداذ اوالمصادر , وكان جميع الطالب مشاركيالكتب  
 اربع طالب  ويتم تبادل االدوار للمجموعة في المحاضرات المقبلة .

 : النمواج الخاص بالملف االلكتروني بالطريقة المتبعة  3-6-2
ت ( د وفيمددا يددأتي عددرض لخطددوا75تددم التوليددف بددين خطددوات نمددوذج الملددف االلكترونددي بالطريقددة المتبعددة ليسددتغرق )

 :النموذج
يقددوم المدددرس فددي هددذه المرحلددة بتوزيددع الطددالب الددى مجدداميع علددى ان تكددون   :  ( د10المقدمة )تمهيد الردر  ( ) -1

( إذ يقددوم المدددرس 5-3كددل مجموعددة مددن )رئدديس مجموعددة, مسددجل, قددارئ, باحددث( ويكددون عدددد افددراد المجموعددة مددن )
االستشددارية, كمددا تقددوم كددل مجموعددة بتدددوين االسددئلة واالجابددة عنهددا بالتمهيددد لموضددوع الدددرس الحددالي مسددتخدما االسددئلة 

 .  من قبل المسجل
 تكون االجراءات التي يتخذها المدرس كما يأتي : :  ( د  45سير الدر  ) -2
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األهددداف الخاصددة بددالملف  لددىيطلب من كل مجموعة فتح جهدداز الددالب تددوب الخدداص بكددل مجموعددة واالطددالع ع •
 االطالع الى األهداف التعليمية الخاصة بالدرس وايضا األهداف السلوكية .وكذلك  ,    اإلنجاز

 لكل مجموعة لتدوين المالحظات وما مطلوب منهم.   يقوم المدرس بتوزيع ورقة •

يطرح المدرس مجموعة من االسئلة عددن المفهددوم التددي مددن خاللهددا سددوف تقددوم كددل مجموعددة بالبحددث عددن اجابددات  •
 لملزمة المتاحة بيد الطالب او الملف المرفق قراءه المزيد عن المنهج المتبع.االسئلة المطروحة من خالل ا

يقوم رئيس المجموعة بتوجيه القددارىء بقددراءة ملددف )قددراءة المزيددد عددن الموضددوع ( بمددا يتعلددق بددالمفهوم لكددل طددالب  •
 المجموعة .

 اعطاء فترة تأمل لكل طالب فيما يتعلق بالمفهوم. •

 يدير رئيس المجموعة النقاش حول ما تم التوصل اليه.   •

 يوجه رئيس المجموعة المسجل الى تدوين ما توصلت اليه المجموعة.   •

 يقوم رئيس المجموعة بقراءة ما توصلت اليه المجموعة على المدرس والمجاميع كافة. •

تكددويني ويقددوم كددل طالددب باالجابددة يطلددب المدددرس مددن المجدداميع بفددتح ملددف التقددويم ال : ( د15التقررويم التكررويني ) -3
بعددد انتهدداء كددل طالددب مددن التقددويم يقددوم كددل طالددب بتقيدديم ملددف اإلنجدداز الخدداص بدده  وتقيدديم  منفددردا علددى ورقدده االجابددة.

 .    كما يقوم رئيس المجموعة بتقييم ملف انجاز المخصص للمجموعة  السجل في الحاسبة المخصصة بملفات التقييم 
ليدده فددي المحاضددرة إيتم غلق الدرس من قبل المدرس حيث يقوم بشرح مختصر عما تتطرق   :  ( د3غلق الدر  ) -4

 , وذكر ابرز النقاط المهمة للمفهوم .
يقددوم المدددرس بتوجيدده الطددالب لموضددع الدددرس القددادم واالطددالع عليدده مددن الملزمددة المعدددة :  ( د2الواجرال البيتري ) -5

 من قبل المدرس.
 واج الملف االلكتروني بالطريقة المتبعة  التجربة االستطالعية لنم 3-6-2-1

المتبعددة حيددث كانددت التجربددة  اإلثرائيددة بالطريقددة اجريت تجربددة اسددتطالعية لنمددوذج الملددف االلكترونددي المعددزز باألنشددطة
وقددد قددام المدددرس , ( 2018/ 21/2) يددوم االربعدداء الموافددق ( هلطالب السنة الدراسددية الثالثددة لعدددد مددن طددالب  شددعبة )

ذ القدددى التددددريس بهدددذه إق البديلدددة الخاصدددة بددداخراج درس التربيدددة الرياضدددية, ائددد بتددددريس موضدددوع االجهدددزة واالدوات والطر 
 الطريقة استحسان الطالب وكان محل اهتمامهم واظهروا نشاطهم تجاه الدرس بهذه الطريقة .

التي قد تواجدده تطبيددق البحددث . وان  وقد تم اجراء التجربة لالستطالعية لغرض التعرف على اهم المالحظات والظروف
 أهداف التجربة االستطالعية هي التأكد من:

 االلكتروني بالطريقة المتبعة.  اإلنجازصالحية ملف   -1

 صالحية االجهزة واالدوات المستخدمة.   -2

 امكانية المدرس في تطبيق الوحدة بطريقه صحيحة.   -3

 مالئمة اوقات اجراء الدرس.   -4

 اثناء تقسيمهم الى مجموعات.  في  الجلوس الصحيح للطالب  -5

 تفاعل الطالب مع االدوات ونموذج الملف المستخدم.  -6

 الدر  التعريفي الخاص بالملف االلكتروني بالطريقة المتبعة  3-6-2-2
الغددرض ( وهددي شددعبة )د( 26/2/2018) الموافددق ثنددين إلتددم اجددراء درس تعريفددي علددى عينددة التجربددة االساسددية يددوم ا

نفيددذ منها هو تعريف الطالب بواجباتهم وتنظيمهم من حيث تقسدديم الطددالب الددى مجدداميع وتوزيددع مهددام كددل طالددب عنددد ت
وتددم اختيددار موضددوع التدددريس والمفدداهيم المرتبطددة بدده التددي كانددت مددن ضددمن مفددردات المددادة للفصددل , ة التجربددة الرئيسدد 
 الدراسي االول.
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صددديل الدراسدددي للفصدددل الدراسدددي االول بحيدددث تكدددون المجموعدددة غيدددر متجانسدددة وتدددم تقسددديم المجموعدددات علدددى وفدددق التح
المدددرس  وكددان  وباحددث علددى الملزمددة المعدددة مددن قبددل,ومسددجل  ,قددارئ ,و بالتحصدديل .رئدديس المجموعددة )ادارة الجلسددة( 

تم تبددادل ن فددي المناقشددة واتخدداذ االجددراءات والحلددول فددي المجموعددة المتكونددة مددن اربددع طددالب  ويدد جميع الطالب مشاركي
 االدوار للمجموعة في المحاضرات المقبلة .

فددي   تخصصددينالخطط التدريسية الخاصة بالمجموعتين التجريبيتين وقد تم عرضددها علددى الخبددراء والم الباحثان َّ وقد اعد
 .  مجال طرائق التدريس

والملدددف االلكتروندددي  يدددةاإلثرائوقدددد تدددم تحديدددد عددددد الخطدددط التدريسدددية الخاصدددة بدددالملف االلكتروندددي المعدددزز باألنشدددطة 
وكمددا موضددح فددي الجدددول باالعتمدداد علددى محتددوى الموضددوعات ,  بالطريقددة المتبعددة لكددل موضددوع مددن مواضدديع المنهدداج

(5). 
 تقسيم الوحدات التعليمية حسال محتوى المادة التعليمية لكل وضوع (5الجدول )

 عدد الوحدات التعليمية المواضيع
 1 التغذية الراجعة 

 9 اساليال تدريس التربية الرياضية 
 1 التخطيط لبرنامج التربية الرياضية

 1 التقويم في العملية التعليمية
 12 المجموع

 الوسيلة التعليمية )محتويات الملف(:  3-7
وعلددى األولددى للمجموعددة التجريبيددة  اإلثرائيددةبعد اعداد الوحدددات التعليميددة علددى وفددق الملددف االلكترونددي المعددزز باألنشددطة 

وبعددد اعددداد الوحدددات التعليميددة وعرضددها مددن خددالل , وفق الملف االلكتروني بالطريقة المتبعة للمجموعة التجريبية الثانيددة 
 :( الذي يحتوي على(Auto play media studioليمية على برنامج  جهاز الحاسوب حيث احتوت الوسيلة التع

 جدول الحصص االسبوعي.   -1

 محتويات الملف.   -2

 الجدول الزمني لتنفيذ المحتويات.   -3

 األهداف العامة للملف.   -4

 األهداف التعليمية.   -5

 األهداف السلوكية.   -6

 المهام المكلف بها الطالب.   -7

 ورقة العمل.   -8

 قراءة المزيد عن الموضوع )للمجموعة التجريبية الثانية (.   -9

 (. األولى قراءة المزيد عن المنهج االثرائي )للمجموعة التجريبية  -10

 التقويم التكويني.  -11

 ملف انجاز الطالب .  -12
 اداة البحث  3-8
 اختبار التحصيل المفاهيمي   3-8-1
خطة    وضع  يجب  لذا  التدريس,  طرائق  لمادة  المفاهيمي  التحصيل  اختبار  اعداد  هو  البحث  أهداف  احد  كان  لما 
 عداد االختبار والتي تضمنت :  إل
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 الهدف من االختبار :  3-8-1-1

التدريس   طرائق  مادة  في  البحث  عينة  لطالب  المفاهيمي  التحصيل  على  التعرف  الى  المفاهيمي  االختبار  يهدف 
 )موضوع البحث(. 

 تحديد المفاهيم العلمية:  3-8-1-2

 التي تمثلت بد: لفصول االربعة للمادة التعليمية تم تحديد مفاهيم المادة التعليمية ضمن ا 
 التغذية الراجعة .  -1

 اساليب تدريس التربية الرياضية. -2

 التخطيط لبرنامج التربية الرياضية.  -3

 التقويم في العملية التعليمية.  -4

 ة األهداف السلو ية لالختبار المفاهيمي : صياغ 3-8-1-3

( من  مكونة  المفاهيمي  لالختبار  السلوكية  باألهداف  قائمة  هدفا104اعدت  بلوم    ً موزعا  ًسلوكيا  ً(  مستويات  على 
 (. 6وفصول المادة التعليمية كما مبين في الجدول )

 توزيع األهداف السلو ية لالختبار المفاهيمي  (6الجدول )
 بلوم مستويات 

 فصول المادة الدراسية
 المجموع تحليل  التطبيق  الفهم  التذ ر 

 14 --- 2 10 2 الفصل االول 
 12 2 2 4 4 الفصل الثاني 
 12 2 3 2 5 الفصل الثالث 
 16 3 5 3 5 الفصل الرابع

 12 2 4 2 4 الفصل الخامس 
 13 3 5 2 3 الفصل الساد  
 14 --- 5 2 7 الفصل السابع 

 11 --- 5 1 5 الثامن الفصل 
 104 12 31 26 35 المجموع

التعليمية وحسب حجم كل يوقد روع  المادة  تمثل محتوى  ان  باالختبار,  الخاصة  السلوكية  ت عند صياغة األهداف 
 فصل من فصول المادة التعليمية الداخلة في االختبار. 

 اعداد جدول المواصفات  3-8-1-4
الخطوات التي يجب ان تتبع ألعداد االختبار المعرفي, ويتم الوصول الى ذلك عن  "يعد جدول المواصفات من اهم  

يجب   التي  التعليم  نواتج  وكذلك  البرامج,  لتلك  الدقيق  بالفحص  وكذلك  البرنامج,  او  المنهاج  محتوى  تحليل  طريق 
 ( 43, 2001اختبارها في ضوء األهداف السلوكية )فرحات, 

مصفوفة عن  عبارة  المواصفات  من    وجدول  جزء  لكل  النسبي  الوزن  وتبين  بالمحتوى  األهداف  تربط  بعدين,  ذات 
 ( 240, 2004جزاء المختلفة ومدى تحقيق االغراض السلوكية للمادة على نحو كبير. )الفتالوي ,ألا

 تية :  آل وفق الخطوات ا على وعلى هذا االساس تم اعداد جدول المواصفات 
المستغرقة في تدريس كل فصل من فصول المادة التعليمية من خالل المعادلة  استخراج االوزان النسبية للدروس   -1

 االتية : 

 ( 100)الوزن النسبي للدروس =عدد الدروس المستغرقة لكل فصل /المجموع الكلي لدروس المادة التعليمية ×
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 لة االتية : استخراج االوزان النسبية لألهداف السلوكية على كل مستوى من مستويات بلوم من خالل المعاد -2

السلوكية لكل مس النسبي لألهداف  السلوكية في كل )الوزن  الكلي لألهداف    توى =عدد األهداف  المجموع   / مستوى 
 (100السلوكية في جميع المستويات ×

تحديد عدد الفقرات المراد وضعها في االختبار: روعي عند تحديد عدد فقرات االختبار ان تكون الفقرات المختارة   -3
 ادة التعليمية ,فضال عن األهداف المراد تحقيقها . ممثله للم
 ( فقرة لتمثيل المادة التعليمية واألهداف السلوكية المحددة. 50وتم تحديد )          

تية : )عدد الفقرات  آلاستخراج عدد الفقرات الممثلة لكل فصل من فصول المادة التعليمية ,من خالل المعادلة ا  -4
 ي ×الوزن النسبي للدروس× الوزن النسبي لمستويات األهداف السلوكية( في كل فصل =عدد الفقرات الكل

المذكورة   -5 الخطوات  من صدق    ً نفاآوفي ضوء  مقبولة  درجة  يوفر  ان  يمكن  الذي  المواصفات  جدول  اعداد  تم 
تو  تم  اذ   , السلوكية  ولألهداف  التعليمية  المادة  لمحتوى  االختبار  فقرات  عينة  تمثيل  او صدق  االختبار  زيع  محتوى 

 الموضوعات ومستويات األهداف واوزانهما على اسس منطقية . 
 مصفوفة جدول المواصفات االختبار المفاهيمي (7الجدول )

 عدد  الفصول الدراسية
 المحاضرات

الوقت 
 بالدقيقة

النسبة 
 المئوية

  مستويات بلوم 
 %11 %30 %24 % 35 المجموع تحليل  تطبيق  فهم  تذ ر 

 3 0 1 1 1 % 8 د 75 1 االول الفصل 
 4 0 1 1 2 % 8 د 75 1 الفصل الثاني 
 9 1 3 2 3 % 17 د 75 2 الفصل الثالث 
 9 1 3 2 3 % 17 د 75 2 الفصل الرابع

 9 1 3 2 3 % 17 د 75 2 الفصل  الخامس 
 9 1 3 2 3 % 17 د 75 2 الفصل الساد  
 3 0 1 1 1 % 8 د 75 1 الفصل السابع 
 4 0 1 1 2 % 8 د 75 1 الفصل الثامن 

 50 4 16 12 18 %100 د 600 12 المجموع
 اختبار نوع الفقرات االختبار وصياغتها   3-8-1-5

(ان جددددددددول المواصدددددددفات يصدددددددلح ألي ندددددددوع مدددددددن اندددددددواع االختبدددددددارات سدددددددواء كاندددددددت مقاليدددددددة ام 1998يشدددددددير عدددددددودة )
 (153-152, 1998موضوعية.)عودة ,

المفدداهيمي بشددكل تددوليفي يجمددع بددين مميددزات االختبددارات الموضددوعية ومميددزات االختبددارات لددذا اعدددت فقددرات االختبددار 
ن الفقددرات الموضددوعية تسدداعد الطالددب علددى سددرعة التددذكر والتطبيددق وتتميددز بالموضددوعية والشددمول للمددادة إذ إالمقاليددة,

 (354,  1982واالقتصاد في الوقت )جابر,
اع للطالددب ,كمددا تتندداول الموضددوع مددن زوايددا مختلفددة وتسددتعمل لقيدداس القدددرة علددى بينما تمنح الفقرات المقاليددة حريددة االبددد

كدددد صددددقي علدددى ضدددرورة شدددمول االختبدددارات علدددى كدددل الفقدددرات الموضدددوعية ض االفكدددار واعطددداء التفسددديرات , ويؤ عدددر 
 (54, 1995والمقالية.)صدقي ,

تخدام اكثددر مددن نددوع مددن انددواع االختبددارات كمددا اكددد كددل مددن )هندددي وعليددان( الددى ان قيدداس القدددرة التحصدديلية يتطلددب اسدد 
 (133,  1992نظرا لتعذر وجود نوع واحد يفي بالغرض( )هندي وعليان,
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وعلى هذا االساس تم صياغة اسئلة وفقرات االختبار المفدداهيمي بشددكل متنددوع بحيددث اشددتملت االسددئلة لكددل مسددتوى مددن 
 .(8مستويات بلوم وكما مبين في الجدول )  

 الفقرات بحسال نمط االسئلة على مستويات بلوم ( توزيع 8) الجدول

 تحليل  تطبيق  فهم  تذ ر  المجموع مستويات بلوم  نمط االسئلة 
 8 - - - 8 امأل الفراغات 

 2 - - - 2 عرف 
 1 - - 1 - علل 
 4 4 - - - فسر 

 3 - - - 3 اختيار من متعدد
 4 - - - 4 عدد 
 11 - - 11 - اعط
 4 - 4 - - وضح
 1 - - - 1 اا ر
 1 - 1 - - حدد 
 5 - 5 - - صف

 6 - 6 - - ارسم جدوال 
 50 4 16 12 18 المجموع

 يبين توزيع الدرجات على فقرات االختبار المفاهيمي بحسال نمط االسئلة  (9الجدول )
 المجموع الدرجة عدد الفقرات  نمط االسئلة 
 16 2 8 امأل الفراغات 

 8 2 2 عرف 
 2 2 1 علل 
 16 2 4 فسر 

 6 2 3 اختيار من متعدد
 8 2 4 عدد 
 22 2 11 اعط
 16 2 4 وضح
 2 2 1 اا ر
 2 2 1 حدد 
 10 2 5 صف

 12 2 6 ارسم جدوال 
 120 50 المجموع

يزودنا اسلوب تحليل فقرات االختبارات التحصيلية بقيم رقمية تعد مؤشرات لدرجات    :التحليل االحصائي  3-8-1-6
الفقرات   هذه  )الكيالني  صعوبة  الوحدة.  الصفية  المجموعة  في  الطلبة  تحصيل  مستويات  بين  التمييز  على  قدرتها 

الصعوبة    (436,  2009واخرون, مستوى  في  االعتدال  مؤشرات  يمتلك  مفاهيمي  اختبار  على  الحصول  اجل  ومن 
التدريس تتطلب االمر    والقدرة علي التميز بين الطالب المختلفين في قدرتهم على تحصيل مفاهيم علمية لمادة طرائق
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ن التحليل االحصائي يعطي لكل فقرة وزنها  وذلك أل،    قرات االختبار المفاهيمياجراء التحليل  االحصائي السئلة وف
المعرفية   من  معين  مجال  في  المختلفين  الطالب  بين  التمييز  على  اعتمد  ون  ،وقدرتها  البناء  عينة  توفر  لعدم  ظرا 

 القبلي.  على نموذج االختبار  الباحثان 
البناء من ) تنازليا    ً ا( طالب40وقد تكونت عينت  الطالب  الرياضة وتم ترتيب درجات  البدنية وعلوم  التربية  كلية  في 

( نسبة  و)15واخذت  الترتيب  اعلى   )15( استبعاد  وتم  الترتيب  ادنى  وذل 10(  اجابات  االوساط  (  تقارب  لتالفي  ك 
 لمجموعتين العليا والدنيا على وفق االجراءات اآلتية : وعلى هذا االسا  تم تحليل درجات ا،  الحسابية

نقصد بمعامل السهولة "النسبة المئوية للطالب الذين لم يتمكنوا من االجابة عن    معامل سهولة وصعوبة الفقرة :  -أ
السؤال  فقرات االختبار اجابة صحيحة " في حين نقصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئوية للطالب الذين يجيبون عن  

 ( 234, 2000اجابة صحيحة " ) ملحم,
وعلى هذا االساس تم ايجاد معامالت سهولة الفقرات ذات الدرجتين باستخدام معادلة السهولة الخاصة بها ,في حين  
تم ايجاد معامالت صعوبة الفقرات ذات الدرجتين باستخدام معالة الصعوبة الخاصة بها ,اذ يشير بلوم الى "ان الفقرة  

 . ( 107, 1973(. )بلوم,0.80 -0,20ما تتراوح مستوى صعوبتها )سهولتها( بين )إذة  تعد جيد 
نقصد بمعامل التمييز قدرة فقرات االختبار على التمييز بين الطالب الذين يتمتعون بقدر اكبر    :  معامل التمييز -ب

 . (236, 2000من المعارف والطالب االقل قدرة في مجال معين من المعارف.)ملحم,
(  Ebleيشير )إذ  وعلى هذا االساس تم ايجاد معامالت التمييز لفقرات ذات الدرجتين باستخدام المعادلة الخاصة بها  

 (. 80, 1981( فما فوق" )الزوبعي واخرون ,0,30كانت قوتها التمييزية )إذالى "ان الفقرة تعد جيدة 
 التمييزية لفقرات االختبار المفاهيميمعامالت السهولة والصعوبة والقوة  (10الجدول )

 معامالت القوة التمييزية معامالت الصعوبة معامالت السهولة  الفقرات

1 0,51 0,49 0,57 
2 0,51 0,49 0,35 
3 0,94 0,06 0,02 
    4 0,58 0,15 0,07 

5 0,42 0,58 0,39 
6 0,60 0,40 0,50 
7 0,66 0,34 0,43 
8 0,60 0,40 0,50 
9 0,46 0,54 0,41 
10 0,46 0,54 0,48 
11 0,42 0,58 0,39 
12 0,58 0,42 0,35 
13 0,57 0,43 0,37 
14 0,52 0,48 0,44 
15 0,48 0,52 0,59 
16 0,43 0,57 0,48 
17 0,44 0,56 0,37 
18 0,46 0,54 0,41 
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 معامالت القوة التمييزية معامالت الصعوبة معامالت السهولة  الفقرات

19 0,87 0,13 0,04 
20 0,82 0,18 0,06 
21 0,82 0,18 0,13 
22 0,53 0,47 0,39 
23 0,53 0,47 0,35 
24 0,62 0,38 0,31 
25 0,58 0,42 0,35 
26 0,57 0,43 0,37 
27 0,61 0,39 0,37 
28 0,60 0,40 0,43 
29 0,62 0,38 0,31 
30 0,53 0,47 0,39 
31 0,82 0,18 0,13 
32 0,59 0,41 0,37 
33 0,64 0,36 0,43 
34 0,58 0,42 0,35 
35 0,46 0,54 0,48 
36 0,62 0,38 0,35 
37 0,65 0,35 0,37 
38 0,52 0,48 0,59 
39 0,46 0,54 0,56 
40 0,19 0,81 0,07 
41 0,46 0,54 0,56 
42 0,48 0,52 0,59 
43 0,48 0,52 0,37 
44 0,51 0,49 0,35 
45 0,63 0,37 0,41 
46 0,91 0,09 0,04 
47 0,67 0,33 0,33 
48 0,81 0,19 0,07 
49 0,30 0,70 0,52 
50 0,15 0,85 0,04 

 *الفقرات التي سقطت :    
 (48-46-21-20-19-4-3في معامل السهولة فقرة )     

 . (31في معامل القوة التميزية فقرة )،    (50-40في معامل الصعوبة فقرة)       
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:  -ج البدائل  البدائل  فاعلية  وجود  وراء  من  المموهات  أالمقصود  ا أو  اليها  تجذب  االجابة ألن  اليعرفون  الذين  فراد 
الصحيحة بين افراد المجموعتين المحكيتين بحيث يكون عددهم في المجموعة الدنيا اكبر من عددهم في المجموعة العليا  

و الذي يختاره من بين افراد المجموعة العليا  أ, فالمموه الذي اليجذب اليه احدا بالمرة , او الذي يجذب اليه عددا كبيرا  
و أر من الذين يختارونه بين افراد المجموعة الدنيا بشكل ملفت  فان ذلك المموه يعد غير فعال ويجب تعديله  عدد اكب
 . (450, 2009خرون,آ( .)الكيالني و 11و استبداله بمموه اخر وكما مبين في الجدول )أحذفه 

 
 فاعلية البدائل الختبار االختيار من متعدد لالختبار المفاهيمي (11الجدول )

 ث ت ب أ لفقراتا
16     0,259- 0,333- 0,222- 
17 0,222 - 0,259 - 0,222-  
18 0,333- 0,222-     0,185 - 

 
 جدول المواصفات بعد التحليل :3-8-1-7

( فقدددرات ولكدددي يكدددون االختبدددار بصددديغته الجديددددة ممدددثال 10سدددتبعاد )ان تغيدددر عددددد فقدددرات االختبدددار المفددداهيمي  بأبعدددد 
مددر اعددداد جدددول مواصددفات جديددد يددتالئم مددع ألالمفدداهيم واألهددداف السددلوكية ومحتددوى المددادة التعليميددة , تطلددب القائمددة 

وقددد تحقددق ذلددك مددن خددالل العمددل بددإجراءات جدددول المواصددفات واسددتخراج النسددبة   ,الصيغة الجديدددة لالختبددار المفدداهيمي
 ( .12مادة التعليمية  وكما مبين في الجدول)المئوية لمستويات بلوم والنسبة المئوية لمحتويات مفاهيم ال

 
 مصفوفة جدول المواصفات بصيغته النهائية لالختبار المفاهيمي (12الجدول) 

عدد  الفصول الدراسية
 المحاضرات

الوقت 
 بالدقيقة

النسبة 
 المئوية

  مستويات بلوم 
 %11 %30 %24 % 35 المجموع تحليل  تطبيق  فهم  تذ ر 

 3 0 1 1 1 % 8 د 75 1 االول الفصل 
 3 0 1 1 1 % 8 د 75 1 الفصل الثاني 
 7 1 2 2 2 % 17 د 75 2 الفصل الثالث 
 7 1 2 2 2 % 17 د 75 2 الفصل الرابع

 7 1 2 2 2 % 17 د 75 2 الفصل  الخامس 
 7 1 2 2 2 % 17 د 75 2 الفصل الساد  
 3 0 1 1 1 % 8 د 75 1 الفصل السابع 
 3 0 1 1 1 % 8 د 75 1 الفصل الثامن 

 40 4 12 12 12 %100 د 600 12 المجموع
 اعادة توزيع الفقرات :  3-8-1-8

وفي ضوء الصيغة النهائية لجدول المواصفات ,تم اعددادة توزيددع اسددئلة وفقددرات االختبددار المفدداهيمي علددى مسددتويات بلددوم 
اسددئلة وفقددرات االختبددار المفدداهيمي , كمددا مبددين ( , كما تددم اعددادة توزيددع درجددة االختبددار علددى 13كما مبين في الجدول )

 (.  14في الجدول )
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 الصيغة النهائية لتوزيع الفقرات بحسال نمط االسئلة على مستويات بلوم (13الجدول)
 المجموع مستويات بلوم  نمط االسئلة 

 تحليل  تطبيق  فهم  تذ ر 
 6 - - - 6 امأل الفراغات 

 2 - - - 2 عرف 
 1 - - 1 - علل 
 4 4 - - - فسر 

 3 - - - 3 اختيار من متعدد
 1 - - - 1 عدد 
 11 - - 11 - اعط
 3 - 3 - - وضح
 - - - - - اا ر
 1 - 1 - - حدد 
 4 - 4 - - صف

 4 - 4 - - ارسم جدوال 
 40 4 12 12 12 المجموع

 
 االسئلة توزيع الدرجات على الصيغة النهائية لألختبار المفاهيمي بحسال نمط  (14الجدول )

 المجموع الدرجة عدد الفقرات  نمط االسئلة 
 12 2 6 امأل الفراغات 

 4 2 2 عرف 
 2 2 1 علل 
 8 2 4 فسر 

 6 2 3 اختيار من متعدد
 2 2 1 عدد 
 22 2 11 اعط
 6 2 3 وضح
 - - - اا ر
 2 2 1 حدد 
 8 2 4 صف

 8 2 4 ارسم جدوال 
 80 40 المجموع

 
 المعامالت العلمية لالختبار المفاهيمي  3-8-1-9

اردنا تقويم فاعلية االختبار المفاهيمي فيجب ان يكون االختبار واضح من الهدددف يتمتددع بددالمؤهالت العلميددة الالزمددة, إذ
ل لددذا يجددب عدددم االكتفدداء بالتحليددل االحصددائي لفاعليددة االختبددار , لددذا اعتمددد كددل مددن الصدددق والثبددات كمؤشددرين الكتمددا

 فاعلية االختبار .
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 الصدق :3-8-1-9-1

في فاعلية االختبار بوصفه اداة قياس , وعندما نريد ان نتحقق من صدددق اختبددار مددا نعمددل األولى"يأخذ الصدق االهمية  
على جمددع ادلددة يسددتخلص منهددا ان االختبددار يقدديس السددمة التددي صددمم لقياسددها , او ان االدلددة ذات صددلة باالسددتنتاجات 

 (223,  2009ن,و خر آوالقرارات التي ستبنى على بيانات تطبيقية.)الكيالني و 
 صدق المحتوى :3-8-1-9-1-1

"هو الصدق الذي يتحقق من خالل المطابقة بددين محتددوى االختبددار وبددين معطيددات تحليددل    المحتددوى للمددادة وأهددداف   
ثلددة فددي االختبددار يكددون االختبددار صددادقا الغددراض تدريسها , وبالقدر الذي تكددون فيدده أهددداف التدددريس المرغددوب فيهددا مم

 (197,  2001خرون,آاستعماله. )السيدعبيد و 
 وقد تحقق صدق محتوى االختبار المفاهيمي من خالل :

 و اجراءات .أو مبادئ  أتحليل محتوى المادة التعليمية الى مفاهيم بصيغة حقائق   -1

السدددابق وفدددي ضدددوء قائمدددة المفددداهيم التعليميدددة المعددددة مدددن قبدددل اعدددادة تنظددديم المدددادة التعليميدددة فدددي ضدددوء التحليدددل  -2
 .انالباحث

 وفق تصنيف بلوم. على  صياغة األهداف السلوكية للمادة التعليمية المنظمة -3

يمثددل البعددد االول المفدداهيم التعليميددة لمددادة طرائددق التدددريس , امددا البعددد إذاعددداد جدددول المواصددفات  ذات البعدددين  -4
األهددداف السددلوكية علددى وفددق مسددتويات بلددوم ويتحقددق مددن خددالل جدددول المواصددفات عنصددرين اساسددين الثدداني فيمثددل 

 لصدق المحتوى هما التمثيل والشمول لجميع جوانب المجال السلوكي.

 صياغة فقرات االختبار في ضوء ماسبق.   -5

 صدق البناء:2 -3-8-1-9-1
ظريددة افتراضددية تمثددل صددفة او خاصددية تصددف نوعددا مددن يسددمى صدددق البندداء احيانددا بصدددق المفهددوم والددذي يمثددل بنيددة ن

السددلوك المشدداهد فالسددمات والخصددائص التددي تحدداول قياسددها مدداهي اال مفدداهيم او بنددى افتراضددية غيددر قابلددة للمالحظددة 
( ويعددد التحليددل االحصددائي احددد 231, 2001,خددرون آالسدديدعبيد و  المباشددرة ومددن امثلددة المفدداهيم االفتراضددية التحصدديل.)

وقدددد تدددم تحليدددل فقدددرات االختبدددار المفددداهيمي  احصدددائيا وذلدددك بايجددداد المعامدددل القدددوة  ,لهدددذا الندددوع مدددن الصددددق المؤشدددرات
( لالختبددار المفدداهيمي تتمتددع بقدددرة جيدددة 40التمييزيددة بددين اجابددات المجمددوعتين العليددا والدددنيا وقددد تبددين ان الفقددرات ال )

فددراد فددي ألالمفاهيم , وعليدده فددان قدددرة الفقددرات علددى التميددز بددين اعلى التمييز بين المجموعتين العليا والدني في تحصيل 
 (Anastasi,1976,154الخاصية التي اعدت لقياسها تعد احد مؤشرات هذا الصدق    )

 :ثبات االختبار3-8-1-9-2

غيددر ة النصددفية بعددد اسددتبعاد الفقددرات علددى طريقددة التجزئدد  الختبددار المفدداهيمي اعتمددد الباحثددانوالسددتخراج معامددل ثبددات ا
فعالدددة مدددن االختبدددار , ثدددم صدددححت اجابدددات طدددالب عيندددة البنددداء, وجمعدددت درجدددات المحددداوالت الفرديدددة علدددى حددددة فدددي ال

عالمددة واحدددة , وجمعددت درجددات المحدداوالت الزوجيددة علددى حدددة فددي عالمددة ثانيددة , ثددم اسددتخرجت معامددل االرتبدداط بددين 
( ثم عولجت هددذه النتيجددة باسددتخدام معادلددة سددبيرمان بددراون , وذلددك لتالفددي تقلدديص 0,85)هاتين العالمتين والتي بلغت  

(" ان 1998يشددير عددودة)إذ( وهددو معامددل ثبددات عددالي 0,92عدددد المحدداوالت الددى النصددف وبددذلك بلددغ معامددل الثبددات )
   .(367ب,  1998,( فاكثر"  )عودة 0,85معامالت الثبات معظم االختبارات التحصيلية المقننة التي تقع بين )

  ريقة تصحيح االختبار : 3-8-1-9-3
ن لإلجابددددة إذاعطيددددت درجتدددديفددددي تصددددحيح االختبددددار  الباحثددددان بددددار المفدددداهيمي اعتمدددددتددددم اعتمدددداد اجابددددة نموذجيددددة لالخت
( درجددة. 2-0درجددة االختبددار بددين ) اقتربددتو المتروكة لكل فقددرات االختبددار وبددذلك أالصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة 

 .( درجة كما مبين في الجدول )السابق(80-0اما الدرجة الكلية لالختبار المفاهيمي تراوحت بين )
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 وصف االختبار المفاهيمي :   3-8-1-9-4

دريس, ( فقددرة , يهدددف االختبددار الددى قيدداس مفدداهيم مددادة طرائددق التدد 40يتكون االختبار المفاهيمي بصدديغته النهائيددة مددن )
وفددق قائمددة مفدداهيم جديدددة وكددذلك علددى وقد تددم بندداء فقددرات االختبددار بعددد تحليددل محتددوى المددادة التعليميددة واعددادة تنظيمهددا 

امددا الددزمن المسددتغرق لإلجابددة علددى فقددرات االختبددار تراوحددت بددين  (بلددوم )وفددق مسددتويات علددى اعددداد األهددداف السددلوكية 
 (  يبين الصيغة النهائية لفقرات االختبار المفاهيمي .1حق )( د . والمل55( د وبمتوسط مقداره )50-60)
ة ( وعلددى طددول فتددر 5/3/2018ثنددين المصددادف )إلتددم تطبيددق تجربددة البحددث مددن يددوم ا تطبيررق تجربررة البحررث : 3-10

لعدداب الفرقيددة فددي كليددة أل( وعلددى قاعددة ا21/5/2018)وافددق الم االثنددينولغاية يددوم  ً ( اسبوعا12البحث التي استغرقت )
 لتربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل.ا

الثالثددداء تدددم تطبيدددق اختبدددار المفددداهيمي علدددى طدددالب مجمدددوعتي البحدددث فدددي يدددوم  تطبيررق اختبررار المفرراهيمي : 3-12
 ( وعلى قاعة فرع االلعاب الفرقية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل.22/5/2018)  الموافق  

 الوسائل االحصائية : 3-13
 الوسط الحسابي.   -1

 االنحراف المعياري.   -2

 معامل االرتباط البسيط.   -3

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين. -4

 االختبار التائي لعينتين مترابطتين. -5

 معامل السهولة الخاص بالفقرات ذات الدرجتين. -6

 معامل الصعوبة الخاص بالفقرات ذات الدرجتين. -7

 معامل القوة التميزية الخاص بالفقرات ذات الدرجتين.   -8

 معامل فاعلية البدائل.   -9

 تحليل التباين ذو االتجاهين. -10

 براون.  -معادلة سبيرمان -11

 (.Duncanاختبار ) -12

 ( إلجراء التحليل االحصائي.spssوقد تم االستعانة بالحقيبة االحصائية)
 عرض ومناقشة النتائج -4
البحث    4-1 فرضية  التجريبية  المناقشة  المجموعة  طالب  درجات  متوسط  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

الب المجموعة التجريبية  وبين متوسط درجات ط  اإلثرائيةالمعزز باألنشطة    اإلنجازالتي تدرس على وفق ملف  األولى
 . اكتساب مفاهيم تدريس التربية الرياضي المصاحب للطريقة المتبعة في  اإلنجازالتي تدرس على وفق ملف الثانية  

 واالنحرافات  الحسابية لالوساط االحصائي الوصف يبين (15) الجدول
 ومستوى الداللة في التحصيل بين مجموعتي البحث المحسوبة( T)  وقيمة المعيارية 

 المعالم االحصائية
(  Tقيمة )  ع± -  المجاميع

 المحسوبة
درجة  
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

  7,5000 71,125 التجريبية االولى
3,174 

 
26 

 
 8,8042 61,333 التجريبية الثانية  0,004

 (  26وامام درجة حرية ) 0,05  ≥*معنوي عند نسبة خطأ 
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( المحسوبة الختبار المفاهيمي للجموعتين التجريبيتين كانت  T( يتبين لنا ان قيمة )16من خالل مالحظة الجدول ) 
بمعنى اننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية  األولى معنوية ولصالح الوسط الحسابي االكبر والمتمثل بالتجريبية  

 البديلة . 
المجموعتين التجريبيتين فيTاظهرت نتائج االختبار )  - االختبار المفاهيمي    ( وجود فروق ذات داللة معنوية بين 

 لمادة طرائق تدريس التربية الرياضية.  
األولى  بما يتضمنه من محتويات اكسب الطالب المجموعة التجريبية    اإلنجازهذه النتيجة الى ملف  ويعزو الباحثان  

التدريس عززها االنشطة   التي اكسبت الطالب خزين    اإلثرائيةالمقدرة على تكوين مفاهيم حول مفردات مادة طرائق 
التجريبية   المجموعة  باقرانهم من  مقارنة  التدريس  لمادة طرائق  المفاهيمي  في االختبار  مقدرتهم  انعكس على  معرفي 

 الثانية . 
بما تحويه من    اإلثرائيةات التقويم التكويني كل اسبوع تحت تاثير االنشطة  وتعزو هذه النتيجة ايضا الى استمراراختبار 

معلومات ومصادر منوعة للموضوعات اغنى معلوماتهم التي يمتلكونها  اكسبت الطالب المقدرة على تكوين المفاهيم  
طرائق التدريس مقارنة  العلمية لمفردات مادة طرائق التدريس انعكس ذلك على قدرتهم في االختبار المفاهيمي لمادة  

 باقرانهم من المجموعة التجريبية الثانية .                                      
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :-5
 :االستنتاجات  5-1
اكسددددب طددددالب المجموعددددة التجريبيددددة  اإلثرائيددددةنشددددطة ألبمددددا تضددددمنه مددددن محتويددددات عززهددددا با اإلنجددددازملددددف  5-1-1

خددزين معرفددي انعكددس علددى مقدددرتهم فددي االختبددار للمفدداهيم لمددادة طرائددق التدددريس مقارنددة بدداقرانهم مددن المجموعددة األولى
 التجريبية الثانية.

 :  التوصيات 5-2
بهدددف تنويددع  اإلنجددازتضمين المفردات المقررة لمادة طرائق التدريس بكليات واقسام التربية البدنية فددي ملفددات   5-2-1

 التدريس.
تتناسدددب مدددع مقددددرات الطلبدددة وتلبدددي احتياجدددات المقدددرر  عمليدددا اإلثرائيدددةنشدددطة تضدددمين المفدددردات المقدددررة لأل 5-2-2

 الدراسي.
كددداداة تعليميدددة وتقويميدددة عدددن طريدددق عقدددد ورشدددات العمدددل والددددورات التدريبيدددة وذلدددك  اإلنجدددازاالهتمدددام بملفدددات  5-2-3

 لصقل الخبرات .
 :  المقترحات5-3

 وسنوات دراسية مختلفة.  و كالهما على مناهج دراسية اخرى,أاجراء دراسات باالعتماد على احد النموذجين   5-3-1
   .في اتجاهات الطلبة لمادة طرائق تدريس التربية الرياضة  اإلنجازدراسة فاعلية ملف   5-3-3
 المصادر العربية  -6
( :فاعلية اسدتخدام ملدف االنجداز االلكتروندي لتنميدة بعدض الكفايدات التدريسدية لددى الطالبدات 2012هناء خليل ) ,ابو مطلق -1

 المعلمات بكلية التربية في جامعة االقصى بغزة , غزة , فلسطين.
, دار المسيرة للنشر  1(:تنمية  المفاهيم والمهارات العلمية الطفال ماقبل المدرسة ,ط2004,بطرس حافظ )بطرس  -2

 . والتوزيع , االردن 

محمددددد امددددين المفتددددي ,دار ماكجددددد هيددددل :(:تقيدددديم تعلددددم الطددددالب التجمعددددي والتكويني,ترجمددددة 1973واخددددرون) بنيددددامين بلددددوم, -3
 للنشر,القاهرة,مصر.

 مصر. (: سيكولوجيا التعلم ونظريات التعليم,دار النهضة العربية,القاهرة ,1982,عبدالحميد)جابر  -4
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 http/safaagad( . ملف االنجاز االلكتروني , ملخص اعمال  2013جاد, صفاء ) -5
(: اثددر تنفيددذ انشددطة اثرائيددة علميددة فددي مسددتوى التحصدديل 2013حددزام)الحدددابي ,داوود وازهددار محمددد وعبدددالحبيب  -6

 .6والتفكير االبداعي لدى الموهوبين من تالميذ الصف التاسع , مجلة العربي لتطوير التفوق , العدد

 الصف لتالميذ العلوم  أهداف تدريس تحقيق على للتقويم  كأداة  الطالب  أعمال ملف استخدام  أثر(:2002محمد)،خليل  -7

 القاهرة، دار الضيافة، ر)مناهج التعليم في ضوء مفهوم االداء(جامعة عين شمسالرابع عش العلمي المؤتمر ،اإلعداد  نيالثا 

 دار الكتب للطباعة والنشر .  (:االختبارات والمقاييس النفسية,1981عبدالجليل واخرون)  الزوبعي, -8
 ,دار الصفاء للنشر والتوزيع,عمان ,االردن1طس،(:اساسيات في تصميم التدري2001ماجدة واخرون)،السيد عبيد -9

االلكترونددي علددى اسددتراتيجيات  اإلنجدداز(: اثددر البندداء المتنددامي لملددف   2010الشددريف, ايمددان والدسددوقي , وفدداء )-10
 .التعلم المنظم ذاتيا وجوانب تعلم طالب كلية التربية النوعية , كلية التربية جامعة المن

 مجلة رسالة التربية,دائرة البحوث التربوية,سلطنة عمان،(:استخدام االختبارات التحصيلية في التعليم1995سعيد)محمد  ،صدقي -11
( :اثر االنشطة االثرائية في مادة االحياء على تنمية التفكيدر االبدداعي لددى طالبدات الصدف 2010صالح  )  ندى    طاهر, -12

 ة , صنعاء .االول الثانوي بامانة العاصمة صنعاء ,كلية التربي
(: بروتفوليددو طالددب المرحلددة الثانويددة : لنظددام القبددول بددالتعليم العددالي . 2008) ةعثمددان , سددلوى و الدغيدددي , هبدد -13

 قدمت كورقة عمل في المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي , مصر , القاهرة .
(:اساسيات البحث العلمددي فددي التربيددة والعلددوم االنسددانية, مكتبددة 1987فتحي حسن)  احمد سليمان وملكاوي,  عودة,-14

 نشر والتوزيع,جامعة اليرموك,الزرقاء,االردن.المنار لل
 ,دار االمل للنشر والتوزيع,عمان,االردن.1(: القياس والتقويم في العملية التدريسية,ط1998احمد سليمان)  عودة,-15
(:تفريد التعليم في اعداد وتاهيل المعلم انموذج القياس والتقويم التربوي  2004سهيلة محسن كاظم)  الفتالوي, -16
 شروق للنشر والتوزيع,عمان,االردن. ,دار ال 1,ط

 عمان،(:االنشطة والمهارات التعليمية  ,دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع2006وموسى ابوسل)،هادي،الفراجي-17
 ,مركز الكتاب للتوزيع والنشر,القاهرة,مصر. 1(:القياس المعرفي الرياضي,ط2001ليلى السيد) فرحات, -18

 القاهرة، العربي  دار الفكر،1ط،(:الموهبين والمتفوقين خصائهم واكتشافهم ورعايتهم 2005امين)عبدالمطلب  ،القريطي  -19

( :اثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في اكتسدداب بعددض المفدداهيم الرياضددية واالتجدداه 2000الكرش , محمد )-20
ت , الجمعيدددة المصدددرية لتربويدددات نحدددو الرياضددديات لددددى تالميدددذ الصدددف الخدددامس االبتددددائي , مجلدددة تربويدددات الرياضددديا

 ( ,3الرياضيات ,مج)
(:القيدددداس والتقددددويم فددددي التعلدددديم والتعلم,الشددددركة العربيددددة المتحدددددة للتسددددويق 2009عبدددددد زيددددد واخددددرون) الكيالنددددي,-21

 والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ,القاهرة , مصر.
االلكتروني في اكتساب الطالب للمفاهيم العلمية في مادة    اإلنجاز( :فاعلية ملف 2013المحمدي ,عبدد ) -22

 ( 2( ج )44,العدد ) ASEPاالحياءللصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة  , دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

,دار المسيرة للنشر والتوزيع  1(:القياس والتقويم في التربية وعلم النفس,ط2000ملحم,محمد سامي) -23
 . ,عمان,االردن والطباعة

دار الفكدددر للطباعدددة  ,3ط (:دراسدددات فدددي المنددداهج واالسددداليب العامدددة ,1992هشدددام عدددامر) هنددددي ,صدددالح ذيددداب وعليدددان, -24
 والنشر والتوزيع,عمان ,األردن.
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 (1الملحق )
 االختبار المفاهيمي بصيغته النهائية

 ................. التاريخ ..../.../....اسم الطالال ...............  الشعبة 
 املئ الفراغات االتية : -1 
 هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم بعد ____________وهي ____________ -أ
 من مميزات األسلوب االمري هي __________ و __________ -ب
        تلدددددف عمدددددا جددددداءلنفسددددده ويخ ___________ ان أسدددددلوب فحدددددص الدددددنفس يسدددددتعمل ________________ ويعطدددددي -ت

 .به األسلوب التبادلي
 يطلق على أسلوب التضمين بأسلوب_________ او أسلوب المتعدد ____________ -ث
 من مميزات أسلوب التضمين ___________و_____________  -ج
 هي________________ان من متضمنات النشاط الداخلي هي __________ومتضمنات النشاط الخارجي  -ح
  -2س
 اعط فمهوم لورقة الفعاليات -األسلوب التبادلي ( ب -2التقويم  -1عرف ) -أ

  -3س
 علل انخفاض موقع المتعلمين في القناة الذهنية نحو االدنى في األسلوب االمري  -أ
 فسر موقع الطالب في القناة السلوكية تكون باتجاه االعلى في األسلوب التبادلي  -ب
 فسر موقع الطالب في القناة البدنية يكون بالحد االدنى في أسلوب فحص النفس   -ت
 فسر  يكون موقع الطالب في القناة الذهنية قليال باتجاه الحد االعلى في أسلوب التضمين -ث
 السلوكية في األسلوب التدريبي  فسر موقع المتعلم في القناة -ج
 اختر االجابة الصحيحة  -4س
 ان من اهداف األسلوب التدريبي هي:  -1
 يستطيع تحقيق بعض االعمال المبدعة  -أ

 ادخال وتضمين جميع التالميذ -ب
 استخدامه عند تصحيح االخطاء الشائعة  -ت
 تنمية المبادرة الفردية لدى الطالب -ث
 هو  ان من مميزات األسلوب التبادلي   -2
 تطوير التلميذ لتحمل المسؤولية  -أ

 يساعد في اظهار المهارات الفردية واالبداع  -ب
 يكون االداء حسب امكانية كل تلميذ  -ت
امكانيدددة اسدددتخدامه مدددع التالميدددذ والشدددباب الدددذين يرمدددون العمدددل فدددي مهندددة التددددريس السددديما فدددي المرحلدددة الجامعيدددة او فدددي  -ث

 المؤسسات اعداد المدرسين
 ان من عيوب أسلوب فحص النفس  -2
 يوفر فرص لجميع التالميذ للقيام بالواجب الحركي المكلفين به  -أ

 يحتاج الى اجهزة وادوات كثيرة -ب
 تولد صورة مشوشه لدى المدرس عن انجاز التالميذ للواجب  -ت
 يتعلم التلميذ اتخاذ القرارات الممنوحة له  -ث
 التي تتحول من المدرس الى التلميذ عدد اربع فقط ماهي اهم القرارات التنفيذية  -5س
 أعط ملخص لكل من  -6س
 األسلوب التدريبي  -1
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 لدور المعلم في األسلوب التبادلي -2
 لدور الطالب المؤدي في التبادلي -3
 عن أسلوب فحص النفس -4
 كيفية تطبيق أسلوب فحص النفس -5
 أسلوب التضمين -6
 لخطوات تطبيق أسلوب التضمين -7
 الختبار التصنيف -8
  -7س
 ماهي المهرجانات الرياضيةوضح  -1
 اعط مفهوم محتوى برنامج التربية الرياضية -2
 وضح ماهو الفرق بين التقويم المبدئي والتقويم النهائي -3
  -8س
 صف بايجاز القناة الذهنية في األسلوب التدريبي -1
 صف بايجاز القناة االجتماعية في األسلوب التبادلي -2
 ب فحص النفسصف موقع المتعلم في القناة الذهنية في أسلو  -3
 صف موقع المتعلم في القناة االجتماعية في أسلوب التضمين -4
 حدد موقع الطالب في القناة االجتماعية  األسلوب فحص النفس -5
 اعط مثال لتغذية راجعة المؤجلة لمهارة تختارها -6
 التغذية الراجعة تنشط عملية التعلم ؟ وضح ذلك -7
 لألسلوب التدريبيارسم جدوال لدرجة استقاللية المتعلم  -8
 ارسم مخطط النظام الثالثي في األسلوب بين كل من المدرس والطالب  المؤدي -9

 حدد عائدية قرارات الدرس الثالثة من خالل جدول لكل من  -10
 

 االساليال
 أسلوب التضمين األسلوب االمري  المراحل 

   مرحلة ما قبل الدر  
   مرحلة الدر  

   مرحلة ما بعد الدر  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


