
 *  مدرس دكتور بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 

على مسحىي االداء املهاري  وجأثريهااسحخذام الرحالت املعرفية عرب االنرتنث 
 والححصيل املعريف على جهاز احلركات األرضية

 *م.د/ إيمان كمال الدين إبراهيم المعصراوي
 المقدمة ومشكمة البحث 

يشيد العصر الحالي ثورة عممية وتكنولوجية أدت إلي العديد من التغيرات والتطورات المتالحقة ، 
وقد انعكس ذلك عمي العممية التربوية والقائمين عمييا ، فيي المنوط بيا إعداد أجيال قادرة عي 

 التكيف والتوافق مع ىذه التغيرات والتطورات الحديثة . 
شكالت عديدة تواجو النظام التعميمي من أبرزىا استخدام طرق تدريس ومما الشك فيو أن ىناك م

:  2تقميدية ، تعتمد عمي التمقين وال تعطي المتعمم فرص التفاعل الجاد في الموقف التعميمي . ) 
03  ) 

وأصبح من األىمية عمي القائمين عمي النظم التربوية مالحظة تمك التغيرات ، واالنتقال بدور كل 
 ( 003:  8من المعمم والمتعمم من التعمم التقميدي إلي أدوار جديدة لمتعمم النشط الفعال ) 

خدام ولعل أبرز ما يطمع إلية القائمون عمي تطوير األنماط التدريسية في مجال التدريس ؛ است
 األساليب الحديثة التي تعتمد عمي التكنولوجيا الحديثة وبخاصة شبكة االنترنت . 

ومن أىم المشروعات التعميمية الحديثة القائمة عمي استخدام وتوظيف شبكة الويب واالستفادة من 
 Webالمعمومات الموجودة عمييا في مجاالت متعددة و منيا التدريس ما يسمي بتقصي الويب ) 

Quest   ( أو الرحالت المعرفية عبر الويب )322:  73 ) 
فالرحالت المعرفية نشاط تعميمي يعتمد في المقام األول عمي عمميات البحث المقنن في االنترنت 
بيدف الوصول الصحيح والمباشر لممعمومات محل البحث ، والتركيز عمي استخدام المعمومات 

تفكير المتعممين وتشجيع العمل الجماعي والتعامل  بداًل من التركيز عمي البحث  عنيا ، ودعم
 ( 203:  23مع المصادر المتنوعة لممعمومات . ) 

وتعد الرحالت المعرفية من األساليب التي تساعد عمي تحسين عممية التعميم والتعمم حيث أنيا 
 يمعجامستوي الالتعتبر واحدة من التوجيات الحديثة لتحقيق التعمم النشط ، وبشكل خاص عمي 

، كما تنسجم مع دور المعمم التدريسي بكونو مرشدًا وموجيًا لمعممية التعميمية ، ال ناقاًل لممعرفة 
 (  668:   70ومصدرىا . )  

ويعد الجمباز أحد المقررات الدراسية لدي طالبات كمية التربية الرياضية ، والذي يحتاج إلي طرق 
التقدم بمستوي األداء المياري ، وتحقيق نواتج  وأساليب متطورة لتدريس مياراتو ، حتى يمكن

 التعمم المراد الوصول إلييا .
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وتعتبر الحركات األرضية عنصرًا ىامًا في جمباز األجيزة ، فيي تعد األساس لجميع الحركات 
عمي األجيزة المختمفة ، وتؤدي الحركات عمي ىذا الجياز بطريقة فنية وفق مبادئ األوضاع 

ز األداء عمية بالرشاقة والمرونة والسرعة والتسمسل واالستمرارية والتوافق والقوة ، المطموبة ، ويتمي
كما يتميز األداء عمي جياز الحركات األرضية بالقدرة عمي التحكم في حركات الجسم أثناء 
المرجحات والدورانات والشقمبات ، بجانب القدرة عمي إدراك المكان واالتجاه والمدى الحركي 

 ( 60-62:  7و حركة الجسم ككل . ) لألطراف أ
وقد الحظت الباحثة غياب دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ) االنترنت ( وعدم االستفادة 
مما توفره من تقنيات وأساليب لتطوير وتحسين العممية التعميمية لتدريس ميارات الجمباز 

دي )األوامر( ، الذي يعتمد عمي المعممة لمطالبات ؛ وأن االعتماد مازال قائمًا عمي األسموب التقمي
التي تقوم بالشرح المفظي وأداء النموذج العممي لمميارات ، ولمواجية عيوب استخدام الطريقة 
التقميدية في التدريس وسعيًا لمحاولة مالحقة التطور الحديث والتكنولوجي في عمم التدريس ، 

اتجيت الباحثة الستخدام وتوظيف أحد  واإلسيام في االرتقاء بمنظومة التعميم الجامعي ،
( في تدريس  Web Questاألساليب الحديثة المتمثمة في الرحالت المعرفية عبر الويب ) 

 .      ميارات جياز الحركات األرضية المقررة عمي طالبات الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية 
 هدف البحث 

مستوي عمى  عبر االنترنتييدف البحث إلي التعرف عمي تأثير استخدام الرحالت المعرفية      
لمميارات المقررة عمي جياز الحركات األرضية لدي طالبات االداء المياري والتحصيل المعرفي 

 .بكمية التربية الرياضيةالفرقة األولي 
 فروض البحث 

البعدي ( لممجموعة الضابطة  –اسين ) القبمي توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القي -1
عمي جياز الحركات األرضية   ةالمقرر  ياراتلمم التحصيل المعرفيو مستوي األداء المياري  في

 ولصالح القياس البعدي .
البعدي ( لممجموعة التجريبية  –توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين ) القبمي  -2
عمي جياز الحركات األرضية  لمميارات المقررة  التحصيل المعرفيو مستوي األداء المياري  في

 ولصالح القياس البعدي . 
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياس البعدي لممجموعتين التجريبية و الضابطة  -3
عمي جياز الحركات األرضية   ةالمقرر  ياراتلمم التحصيل المعرفيو مستوي األداء المياري  في

 ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية.
 



3 
 

 
 المصطمحات المستخدمة في البحث 

 الرحالت المعرفية 
نشاط قائم عمي االستقصاء يتيح لمطالب استخدام المصادر واألدوات في بيئة االنترنت والمعدة 
 –مسبقًا لتحقيق التعمم ، وتيدف إلي تنمية القدرات الذىنية المختمفة لدي المتعممين ) الفيم 

التقويم ( ، وىي طريقة سيمة ومنطقية لإلبحار المعرفي عمي شبكة  –التركيب  –التحميل 
 (22:  27نترنت لتعميق فيم الطالب لمموضوعات .) اإل

 إجراءات البحث
 منهج البحث : 

استتتتتخدمت الباحثتتتتة المتتتتنيج التجريبتتتتي باستتتتتخدام التصتتتتميم التجريبتتتتي لمجمتتتتوعتين إحتتتتداىما 
 تجريبية واألخرى ضابطة 

 مجتمع البحث :
طالبتات الفرقتة األولتى بكميتة  الطريقة العمديتة والتذي اشتتمل عمتيتم اختيار مجتمع البحث ب

والبتتتال   2372/ 2378التربيتتتة الرياضتتتية جامعتتتة مدينتتتة  الستتتادات ، والمقيتتتدات بالعتتتام الجتتتامعي 
 ( طالبة .722عددىن)

 عينه البحث:
تم اختيار عينتة البحتث بالطريقتة العشتوائية متن طالبتات الفرقتة األولتى وقتد بمت  حجتم العينتة 

 ، ثم قسمت عمى النحو التالي : % من مجتمع البحث  03بنسبة ( طالبة 733)الكمية لمبحث
الشترح المفظتي الستتخدام أستموب ( طالبتة خضتعت 20وعتددىا ) المجموعة األولى )الضابطة(: - أ

 . التدريسفي ( ةالتقميدي الطريقة)وأداء النموذج العممي 
 أسموب الرحالت( طالبة خضعت الستخدام 20وعددىا ))التجريبية(: المجموعة الثانية - ب

 . التدريسفي  المعرفية
( طالبة من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وذلك ألجراء 23كما تم اختيار عدد ) -

 .الذكاء والختبارالبدنية  لالختبارات الثبات( –المعامالت العممية )الصدق 
يجاد المعامالت إلمن مجتمع البحث وخارج العينة األساسية ( طالبة 03كما تم اختيار عدد ) -

 .ثبات( الختبار التحصيل المعرفي –العممية )صدق 
 تجانس عينة البحث

قامتتتتت الباحثتتتتتة بتتتتتوجراء التجتتتتتانس واالعتداليتتتتتة لعينتتتتتة البحتتتتتث الكميتتتتتة )األساستتتتتية  واالستتتتتتطالعية( 
 والجداول التالية توضح ذلك .
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 (7جدول )
 االعتدالية والتجانس لعينة البحث الكمية في قياسات النمو والذكاء

 33ن=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %3.015 0.579- 0.693 0.556 18 18.457 سنه السن
 %3.258 0.191 0.637 5.314 162 163.114 سم الطول
 %9.375 1.964 0.979 5.54 59 59.1 كجم الوزن
 %9.71 0.322 0.756 6.417 65.5 66.08 درجة الذكاء

( أن معتتاممي االلتتتواء والتتتفمطح لقياستتات النمتتو، التتذكاء تنحصتتر متتا 7يتضتتح متتن جتتدول )
مما يدل عمى اعتدالية عينة البحث الكمية في جميع قياسات النمو، الذكاء ، بينمتا كانتت  0±بين 

 البحث.% مما يدل عمى تجانس عينة 03نسبة معامل االختالف أقل من 
 (2جدول )

 االعتدالية والتجانس لعينة البحث األساسية في قياسات النمو والذكاء
 03ن=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %3.129 0.128- 0.907 0.577 18 18.44 سنه السن

 %3.295 0.309 0.707 5.361 160 162.7 سم الطول

 %8.897 0.16- 0.458 5.202 59 58.48 كجم الوزن

 %9.52 0.787 0.882 6.256 65 65.72 درجة الذكاء

( أن معتتاممي االلتتتواء والتتتفمطح لقياستتات النمتتو، التتذكاء تنحصتتر متتا 2يتضتتح متتن جتتدول )
النمتتو، التتذكاء ، بينمتتا  ممتتا يتتدل عمتتى اعتداليتة عينتتة البحتتث األساستتية فتتي جميتع قياستتات 0±بتين 

 % مما يدل عمى تجانس عينة البحث03كانت نسبة معامل االختالف أقل من 
 تكافؤ أفراد العينة األساسية: 

  .قيد البحث الذكاءو  البدنيةالقياسات قامت الباحثة بويجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث في  أواًل :
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 (0جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات االختبارات البدنية والذكاء لممجموعتين التجريبية والضابطة 

 20=2=ن7ن

 7.372= 3.30قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  
التتذكاء االختبتتارات البدنيتتة و ( عتتدم وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيًا بتتين 0يتضتتح متتن جتتدول )

 لممجموعتين التجريبية والضابطة مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في ىذه القياسات.
 مستتتتتوي األداء الميتتتتاريقامتتتتت الباحثتتتتة بويجتتتتاد التكتتتتافؤ بتتتتين مجمتتتتوعتي البحتتتتث فتتتتي  ثانياااااً :  

 .والتحصيل المعرفي
 (2جدول )

 والتحصيل المعرفي  األداء المياريداللة الفروق بين متوسطات القياسات لمستوي 
 لممجموعتين التجريبية والضابطة جياز الحركات األرضية  قيد البحث عميمميارات ل

 20=2=ن7ن

 7.372=3.30عند مستوى قيمة "ت" الجدولية *  
 لمستوي األداء المياري( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسات 2يتضح من جدول )
لممجمتتوعتين التجريبيتتة جيتتاز الحركتتات األرضتتية  قيتتد البحتتث عمتتيمميتتارات لوالتحصتتيل المعرفتتي 

 والضابطة مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في ىذه القياسات.
 

وحدة  االختبارات
 القياس

متوسط  المجموعة  التجريبية المجموعة  الضابطة
 ع س ع س قيمة "ت" الفروق

 1.082- 2.96- 8.719 136.88 10.535 133.92 سنتيمتر الوثب العريض من الثبات
 0.926- 1.36- 5.301 41.12 5.084 39.76 سنتيمتر مرونة الحوض

 0.955 0.28 0.996 19.08 1.075 19.36 سنتيمتر رفع الجذع من االنبطاح
 0.68 0.08 0.421 3.64 0.41 3.72 متر رمي كرة طبية

 1.009- 0.28- 0.957 11.8 1.004 11.52 تكرار االنبطاح المائل ثم الوقوف
 0.628 0.28 1.547 12.32 1.607 12.6 تكرار من الرقود الجموس

 1.073 0.24 0.737 3.72 0.84 3.96 ثانية الوقوف عمى المكعب
 0.224- 0.4- 5.88 65.92 6.727 65.52 درجة الذكاء

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 ع س ع س قيمة "ت" الفروق

 الدحرجة األمامية

 درجة

1.94 0.768 1.82 0.659 0.12 0.593 
 0.878- 0.18- 0.765 1.74 0.681 1.56 الدحرجة الخمفية

 1.152 0.2 0.525 1.12 0.69 1.32 الشقمبة الجانبية عمى اليدين
 0.472 0.08 0.657 1.34 0.533 1.42 الوقوف عمى اليدين
 0.818- 1.84- 7.155 39.04 8.669 37.2 التحصيل المعرفي
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 البيانات: وسائل و أدوات جمع
 استندت الباحثة لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بيذا البحث إلى ما يمي:

 اشتممت أدوات جمع البيانات عمي 
 جياز رستامتير لقياس الطول ) سم ( -
 ميزان طبي لقياس الوزن ) كجم (  -
 كجم(2شريط لقياس األطوال ، مسطرة مدرجة ، ساعة إيقاف ، كرة طبية ) -
 ، مراتب  مقاعد  -
 كمبيوتر زةجيأ -
 لتوصيل أشاره االنترنت ( Access pointجياز نقطة أتصال )  -

 مع الخبراء والمقابالت الشخصية االستمارات
لمميارات قيد البحث  المالئمة البدنية العناصر أىم لتحديد( 6تم استطالع رأي الخبراء ممحق )  

والجدول ( 0ممحق ) البحث قيد البدنية المياقة عناصر تقيس التي االختبارات أىم تحديد، وكذلك 
 التالي يوضح نتائج رأي الخبراء .

 (0جدول )
 النسبة المئوية لعناصر المياقة البدنية وفقا آلراء الخبراء  

 0ن=
 النسبة عدد اآلراء الموافقة عناصر المياقة البدنية       م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 القوة المميزة بالسرعة
 المرونة
 الرشاقة
 التوازن

 التحمل العضمي
 التوافق 

 السرعة

5 
5 
5 
4 
5 
2 
0 

100% 
100% 
100% 
80% 
100% 
40% 
0% 

فتتي عناصتر المياقتة البدنيتتة نستبتيا ن آراء الخبتتراء قتد انحصترت أ( 0يتضتح متن الجتدول )
% فتأكثر  83%( وقتد حتدد الباحتث نستبة  733 -% 3الخاصة بالميارات قيد البحث متا بتين ) 

-التحمتتل العضتتمي  - بالستترعة المميتتزة القتتوةالعناصتتر وبالتتتالي تتتم تحديتتد العناصتتر اآلتيتتة )ألىتتم 
 التوازن (-الرشاقة  –المرونة 
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 (6جدول )
 النسبة المئوية الختبارات عناصر المياقة البدنية وفقا آلراء الخبراء 

 0ن=  
عدد اآلراء  أسم االختبار العنصر

 الموافقة
النسبة 
 المئوية

 المميزة بالسرعة القوة
 ذراعين ( –) رجمين  

 الوثب العمودي من الثبات -1
 الوثب العريض من الثبات -2
 ك(2اختبار رمي كرة طبية زنة ) -3
 اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل ) المعدل ( -4

0 
5 
4 
1 

0% 
100% 
80% 
20% 

 المرونة

 ثني الجذع لألمام من الوقوف -1
 الجذع خمفا من الوقوفاختبار ثني  -2
 اختبار مرونة المنكبين -3
 اختبار مرونة العمود الفقري -4
 مفصل الحوضاختبار مرونة  -5

2 
0 
0 
2 
4 

40% 
0% 
0% 
40% 
80% 

 الرشاقة

 الجري متعدد االتجاهات -1
 بين الحواجز ) باألرقام ( الزجاجيجري  -2
 بين الحواجز ) بالزمن ( الزجاجيجري  -3
 الوثبة الرباعيةاختبار  -4
 الجري المكوكي -5
 ث10اختبار االنبطاح المائل ثم الوقوف   -6

0 
0 
0 
1 
0 
4 

0% 
0% 
0% 
20% 
0% 
80% 

 التوازن

 اختبار التوازن الديناميكي -1
 اختبار  وقوف عمي اليدين -2
 سم10الوقوف بمشط القدم عمي مكعب   -3
 الوقوف بالقدم مستعرضة عمي العارضة -4

0 
0 
4 
0 

0% 
0% 
80% 
0% 

 التحمل العضمي
 ث 20الجموس من الرقود في  -1
 الشد ألعمى عمى العقمة -2
 ث 20 رفع الجذع من االنبطاح -3

5 
0 
4 

100% 
0% 
80% 

 التوافق
 نط الحبل -1
 رمي واستقبال الكرات -2
 الوثب داخل دوائر مرقمة-3

0 
0 
2 

0% 
0% 
40% 

 السرعة
 المسطرة لقياس زمن الرجوع لمذراع -1
 اختبار نيمسون لالستجابة الحركية -2
 م30عدو  -3

0 
0 
0 

0% 
0% 
0% 

-% 3( أن النسب المئوية الختبارات عناصر المياقة البدنية  تتراوح من )6يتضح من جدول )
 % فأكثر 83%( وقد اختارت الباحثة االختبارات التي حصمت عمى 733
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  قياس مستوي األداء المهاري
( 2تم استخدام طريقة المحمفين لقياس مستوي األداء المياري لمميارات قيد البحث بواسطة )

( ، ممن لديين خبرة في مجال تحكيم الجمباز وحاصالت عمي شيادة تحكيم 6محكمات ممحق )
الجمباز الفني ، بحيث تقوم كل محكمة بوعطاء درجة لكل طالبة ، ويتم حذف أعمي درجة وأقل 

 ( 3توسط الدرجتين المتبقيتين ، وتم استخدام استمارة تقييم مستوي األداء ممحق ) درجة وأخذ م
 االختبارات المستخدمة  

 استخدمت الباحثة االختبارات التالية 
  (0ممحق )  المفظياختبار الذكاء   -  ( 2اختبارات قياس العناصر البدنية ممحق )   -
 (   8اختبار التحصيل المعرفي ) إعداد الباحثة (  ممحق ) -

 تصميم اختبار التحصيل المعرفي 
ىو اختبار من إعداد الباحثة تم تصميمو عمى مراحل حتى يخترج فتي صتورتو النيائيتة وتتتمخص  

  -ىذه الخطوات فيما يمي :
 تحديد الهدف من االختبار:  .1

تحصتتتتيل الطالبتتتتات عينتتتتة البحتتتتث فتتتتي الجوانتتتتب المعرفيتتتتة الخاصتتتتة  قيتتتتاسييتتتتدف االختبتتتتار إلتتتتى 
، عمتتى أن يتمشتتى ىتتذا االختبتتار متتع  الحركتتات األرضتتيةجيتتاز  المقتتررة عمتتي المنيجيتتةميتتارات الب

 مستوى المرحمة السنية لعينة البحث .
 المحاور الرئيسية لالختبار عن طريق استطالع رأي الخبراء اختيار .2

ختتالل االستتتعانة بالدراستتات الستتابقة الخاصتتة برياضتتة الجمبتتاز ،  فتتي ضتتوء ىتتدف االختبتتار ومتتن
" محتتاور مقترحتتة لبنتتاء  2قامتتت الباحثتتة بتصتتميم استتتمارة الستتتطالع آراء الخبتتراء تشتتتمل عمتتي " 

( روعي فييا اإلضافة والحذف بما يناسب رأي الخبيتر وتتم عرضتيا عمتي عتدد 7االختبار ممحق) 
( من الخبراء في مجال تتدريس متادة الجمبتاز بكميتات التربيتة الرياضتية والحاصتمين عمتي درجتة 0)

ختبار التحصتيل المعرفتي ( وذلك لتحديد مدي مناسبة المحاور المقترحة لبناء ا 6الدكتوراه مرفق) 
 المقترح ، وكانت نتيجة استطالع الرأي كما يمي :لمميارات المنيجية قيد البحث 

 (3دول )تج
 0ن=            المعرفي محاور االختبار النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء في               
 نسبة اتفاق الخبراء المحااااور رقم المحور

 :100 الحركات االرضيةلمهارات جهاز  المراحل الفنية 1
 :100 الخطوات التعميمية لمهارات جهاز الحركات االرضية 2
 :80 لمهارات جهاز الحركات االرضية األخطاء الشائعة 3
 :40 جهاز الحركات االرضيةلالمتطمبات البدنية  4
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قيد البحث  ( تباين النسب المئوية لمحاور اختبار التحصيل المعرفي3يتضح من جدول )
%( وقتد ارتضتت الباحثتة  733 -%  23حيث تراوحت النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء متن )

جيتتتاز الحركتتتات لالمتطمبتتتات البدنيتتتة ( فتتتأكثر وبنتتتاًء عمتتتي ذلتتتك تتتتم حتتتذف محتتتور % 83بنستتتبة )
 ، واإلبقاء عمي المحاور الثالثة األخرى. االرضية
 االختبار وطرق صياغة أسئمة تحديد المادة العممية .3
رئيستتية المحتتاور  مميتتة التتتي اشتتتمل عمييتتا االختبتتار لمثالثتتةتحديتتد المتتادة العبالباحثتتة  قامتتت      

وتتتتم ،  م 2372/   2378وذلتتتك تبعتتتا لممتتتنيج المخصتتتص لمفرقتتتة األولتتتى بنتتتات لمعتتتام الجتتتامعي 
يكتتون  اختيتتار أستتئمة الصتتواب والخطتتأ وأستتئمة االختيتتار متتن متعتتدد ، وقتتد روعتتي فتتي االختبتتار )أن

الستتتؤال مناستتتبا لمستتتتوى الطالبتتتات، أن يكتتتون االختبتتتار شتتتامل لجميتتتع المحتتتاور الثالثتتتة المحتتتددة ، 
 وعدم احتمال المفظ ألكثر من معنى(.

  صياغة أسئمة االختبار المعرفي .4
 لميارات  النظريمنياج مبمغت عدد االسئمة التي تمت صياغتيا بعد تحديد المادة العممية ل

 .سمين عمى أربعة ميارات قيد البحثمق سؤال( 82مفرقة األولى بنات )األرضية لالحركات  جياز
 عمى الخبراء لتحديد المفردات المناسبة.الصورة األولية لإلختبار المعرفي عرض  .5
( لتحديتتتد المفتتتردات الصتتتالحة 2ممحتتتق) األوليتتتةفتتتي صتتتورتو  تتتتم عتتترض االختبتتتار المعرفتتتي      

والتأكتد متن مناستبة أستئمة االختبتار لمستتوى الطالبتات وشتموليتو  واستبعاد المفردات الغير مالئمة،
النسبة المئوية التفاق الخبتراء يوضح  التالي جدولالية لمميارات قيد البحث، و لجوانب التعمم المعرف

 .عمى أسئمة االختبار المعرفي 
 (8جدول )

  ةالمقترحالنسبة المئوية لتكرارات أراء الخبراء ألسئمة االختبار المعرفي 
 النسبة المئوية لالتفاق المتفق عميها األسئمةأرقام  األسئمةعدد 

61 

1-2-6-8-9-10-11-12-13-16-19-20-21-22-23-24-
28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-
44-47-48-49-50-51-52-53-54-57-58-59-60-61-62-
63-65-67-69-70-71-73-74-75-77-78-79-80-81-82 

100% 

14 3-5-7-15-17-18-25-27-31-46-56-64-68-72 80% 
 % وأقل 60 76 - 66 – 55 – 45 – 26 – 14 -4 7

 ( 82)  األسئمةمجموع 
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سؤال ( 72،  و) %733عمي نسبة مئوية  حصل سؤال( 67( أن )8يتضح من جدول )
% فأقتل 63بمغتت نستبتيا المئويتة  حيتث أستئمة( 3%، وتتم استتبعاد )83عمي نستبة مئويتة حصل 

،وقتد أجريتت التعتديالت أو أكثتر من السادة الخبتراء %  83نسبة أتفاق ب حيث قد ارتضت الباحثة
( 30( أسئمة ليصبح عدد أستئمة االختبتار ) 3الالزمة في ضوء آراء الخبراء ، وتم استبعاد عدد ) 

 .سؤال
 تعميمات االختبار:  .6

عوامل تطبيقو حيث يترتب عمييتا وصتول المطمتوب لمطالبتات وبالتتالي تعد تعميمات االختبار أحد 
اإلجابة الصحيحة، وقد روعي أن تكتب تعميماتو بمغة سميمة وصحيحة بحيتث تبعتد عتن اإلطالتة، 
وطريقة تسجيل اإلجابة الصحيحة في مكانيا المحدد مع أىمية كتابة بيانات الطالبة المطموبة في 

 ورقة اإلجابة.
 :بارتصحيح االخت .7

قامت الباحثة بتحديد درجة واحدة لكل إجابة صتحيحة و صتفر لكتل إجابتة خاطئتة لكتل ستؤال متن 
 أسئمة االختبار، وتم إعداد مفتاح تصحيح االختبار. 

 : تحميل عبارات االختبار .8
( طالبتة متن 03تم تطبيق االختبار عمى عينة تقنين اختبتار التحصتيل المعرفتي وقواميتا )

وذلك بغرض تحديد مدي صتعوبة العبتارات  ين درسوا نفس الميارات قيد البحثالذو الفرقة الثانية 
والتعتتترف عمتتتى متتتدى مناستتتبتيا وحستتتاب معتتتامالت الستتتيولة والصتتتعوبة والتمييتتتز، وقتتتد استتتتخدمت 

 الباحثة المعادلة التالية لحساب معامل السيولة:
 حيث ص = عدد اإلجابات الصحيحة ، خ = عدد اإلجابات الخاطئة 

 

 
 

 الشروط الخاصة لقبول المفردة هي:
o ( 3.33 – 3.03معامل السيولة والصعوبة يتراوح ما بين) 
o ( فأكثر3.03معامل التمييز من ) 

 
 
 

 معامل الضهولة =

 اإلجابة الصحيحة للضؤال )املفزدة(

 اإلجابة الصحيحة + اإلجابة اخلاطئة

= 

 ص

 ص + خ
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 (2جدول)
 اختبار التحصيل المعرفي ألسئمة السيولة والصعوبة ومعامل التمييز معامل

 03ن=

معامل  م
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  م التميز

 السهولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  م التميز

 السهولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التميز

1 0.4 0.6 -0.5 26 0.6 0.4 0.33 51 0.66 0.33 0.5 
2 0.66 0.33 0.5 27 0.4 0.6 -0.5 52 0.6 0.4 0.33 
3 0.7 0.3 0.57 28 0.7 0.3 0.57 53 0.6 0.4 0.33 
4 0.66 0.33 0.5 29 0.6 0.4 0.33 54 0.4 0.6 -0.5 
5 0.7 0.3 0.57 30 0.6 0.4 0.33 55 0.66 0.33 0.5 
6 0.36 0.63 0.72 31 0.66 0.33 0.5 56 0.66 0.33 0.5 
7 0.63 0.36 0.42 32 0.6 0.4 0.33 57 0.7 0.3 0.57 
8 0.63 0.36 0.42 33 0.63 0.36 0.42 58 0.6 0.4 0.33 
9 0.6 0.4 0.33 34 0.6 0.4 0.33 59 0.4 0.6 -0.5 
10 0.7 0.3 0.57 35 0.4 0.6 -0.5 60 0.7 0.3 0.57 
11 0.63 0.36 0.42 36 0.63 0.36 0.42 61 0.66 0.33 0.5 
12 0.66 0.33 0.5 37 0.4 0.6 -0.5 62 0.7 0.3 0.57 
13 0.66 0.33 0.5 38 0.6 0.4 0.33 63 0.4 0.6 -0.5 
14 0.7 0.3 0.57 39 0.7 0.3 0.57 64 0.66 0.33 0.5 
15 0.6 0.4 0.33 40 0.6 0.4 0.33 65 0.7 0.3 0.57 
16 0.66 0.33 0.5 41 0.4 0.6 -0.5 66 0.6 0.4 0.33 
17 0.66 0.33 0.5 42 0.66 0.33 0.5 67 0.7 0.3 0.57 
18 0.7 0.3 0.57 43 0.6 0.4 0.33 68 0.6 0.4 0.33 
19 0.63 0.36 0.42 44 0.63 0.36 0.42 69 0.66 0.33 0.5 
20 0.36 0.63 0.72 45 0.4 0.6 -0.5 70 0.6 0.4 0.33 
21 0.4 0.6 -0.5 46 0.66 0.33 0.5 71 0.6 0.4 0.33 
22 0.6 0.4 0.33 47 0.63 0.36 0.42 72 0.66 0.33 0.5 
23 0.7 0.3 0.57 48 0.66 0.33 0.5 73 0.7 0.3 0.57 
24 0.66 0.33 0.5 49 0.4 0.6 -0.5 74 0.6 0.4 0.33 
25 0.7 0.3 0.57 50 0.7 0.3 0.57 75 0.6 0.4 0.33 

فتتراوح معامتل ( أن جميتع العبتارات حققتت الشتروط الخاصتة لقبوليتا 2يتضح متن جتدول )
 .قيد البحثالختبار التحصيل المعرفي (3.33 – 3.03السيولة والصعوبة ما بين )

 تحديد الزمن الالزم لالختبار:  .9
 المعادلة الرياضية التالية لحساب الزمن:استخدم الباحثة 

 
 الشمن الالسم لالختبار =

 الشمن الذي اصتغزقه أول طالبة + الشمن الذي اصتغزقته آخز طالبة

2 
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 ( دقيقة23تحديد زمن االختبار المعرفي وكان ) وتم

 المعامالت العممية الختبار التحصيل المعرفي 
ثبتتتات( الختبتتتار التحصتتتيل المعرفتتتي  –قامتتتت الباحثتتتة بويجتتتاد المعتتتامالت العمميتتتة )صتتتدق 

 االربعتاء( طالبة وذلك في الفترة متن يتوم 03عمى عينة تقنين اختبار التحصيل المعرفي وقواميا )
 . 0/73/2378الموافق  االربعاءإلى يوم  26/2/2378الموافق 

 المعرفيأواًل : التأكد من صدق اختبار التحصيل 
لحستاب صتدق االتستاق التداخمي لالختبتار المعرفتي بتطبيق االختبتار وذلتك قامت الباحثة 
  -( عبارة وذلك بغرض اآلتي :30الذي أشتمل عمى )

داخل الميتارة والمجموع الكمي لممحور  سؤالإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل  -
 . الذي ينتمي اليو السؤال

لميتارة داختتل ستتئمة األإيجتاد معامتل االرتبتتاط بتين درجتتة كتل عبتارة والدرجتتة الكميتة  -
 .االختبار

والدرجتتة الكميتتة  المجمتوع الكمتتي لممحتور داختتل الميتارة إيجتاد معامتتل االرتبتاط بتتين -
 .داخل االختبار ألسئمة الميارة 

 مهارة الدحرجة األمامية (ألسئمة صدق االتساق الداخمي أوال : )
 (73جدول )

 والمجموع الكمي لممحور الذي تنتمي إليو العبارة سؤالمعامل االرتباط بين درجة كل 
 اختبار التحصيل المعرفي  لميارة داخلسئمة األومع الدرجة الكمية 

 03ن=

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 

 المحور درجة

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

1 0.589 0.674 8 0.628 0.757 15 0.379 0.376 
2 0.419 0.366 9 0.496 0.441 16 0.722 0.448 
3 0.58 0.483 10 0.62 0.412 17 0.59 0.435 
4 0.625 0.378 11 0.385 0.535 18 0.518 0.441 
5 0.491 0.378 12 0.527 0.477 

 6 0.573 0.493 13 0.476 0.448 
7 0.675 0.572 14 0.579 0.74 

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
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( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجة كل عبتارة والمجمتوع الكمتي 73يتضح من جدول )
عمتى صتدق  لممحور التي تمثمو العبارة ، و درجتة كتل عبتارة والمجمتوع الكمتي لالختبتار ، ممتا يتدل

 تمثيل تمك العبارة لممحور التي تمثمو واالختبار ككل قيد البحث.
 (77جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الميارة والدرجة الكمية 
 03ن=              ألسئمة الميارة داخل اختبار التحصيل المعرفي                  

االرتباط مع الدرجة الكمية ألسئمة معامالت  محاور المهارة  م
 المهارة

 0.849 لمهارة الدحرجة األماميةالمراحل الفنية  1
 0.843 لمهارة الدحرجة األمامية الخطوات التعميمية  2
 0.586 لمهارة الدحرجة األماميةاألخطاء الشائعة  3

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( وجتتتود ارتبتتتاط دال إحصتتتائي بتتتين درجتتتة كتتتل محتتتور والمجمتتتوع 77يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

 الكمي الختبار التحصيل المعرفي ، مما يدل عمى صدق تمثيل تمك المحاور لالختبار المعرفي.
 مهارة الدحرجة الخمفية (ألسئمة االتساق الداخمي  صدقثانيًا : )

 (72جدول )
 والمجموع الكمي لممحور الذي تنتمي إليو العبارةمعامل االرتباط بين درجة كل سؤال 

 03ن=           ومع الدرجة الكمية لمميارة داخل اختبار التحصيل المعرفي               

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
باط مع االرت

 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

19 0.645 0.417 26 0.373 0.407 33 0.404 0.534 
20 0.529 0.501 27 0.734 0.543 34 0.774 0.5 
21 0.511 0.581 28 0.418 0.479 35 0.579 0.479 
22 0.444 0.387 29 0.772 0.556 36 0.749 0.417 
23 0.502 0.431 30 0.64 0.406 37 0.541 0.44 
24 0.621 0.41 31 0.53 0.406 

 
25 0.51 0.387 32 0.439 0.543 

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجة كل عبتارة والمجمتوع الكمتي 72يتضح من جدول )

عمتى صتدق لممحور التي تمثمو العبارة ، و درجتة كتل عبتارة والمجمتوع الكمتي لالختبتار ، ممتا يتدل 
 تمثيل تمك العبارة لممحور التي تمثمو واالختبار ككل قيد البحث.
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 (70جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الميارة والدرجة الكمية 

 03ن=               ألسئمة الميارة داخل اختبار التحصيل المعرفي                   
 ألسئمةمعامالت االرتباط مع الدرجة الكمية  المهارة محاور  م

 المهارة
 0.828 لمهارة الدحرجة الخمفيةالمراحل الفنية  1
 0.593 لمهارة الدحرجة الخمفيةالخطوات التعميمية  2
 0.772 لمهارة الدحرجة الخمفيةاألخطاء الشائعة  3

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( وجتتتود ارتبتتتاط دال إحصتتتائي بتتتين درجتتتة كتتتل محتتتور والمجمتتتوع 70يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

 الكمي الختبار التحصيل المعرفي ، مما يدل عمى صدق تمثيل تمك المحاور لالختبار المعرفي.
 ( الوقوف عمى اليدينمهارة ألسئمة صدق االتساق الداخمي : ) ثالثاً 

 (72جدول )
 والمجموع الكمي لممحور الذي تنتمي إليو العبارة معامل االرتباط بين درجة كل سؤال

 03ن=             ومع الدرجة الكمية لمميارة داخل اختبار التحصيل المعرفي                

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

38 0.512 0.43 45 0.597 0.4 52 0.601 0.378 
39 0.493 0.533 46 0.483 0.472 53 0.802 0.761 
40 0.604 0.471 47 0.515 0.505 54 0.758 0.63 
41 0.548 0.445 48 0.523 0.393 55 0.452 0.411 
42 0.678 0.502 49 0.493 0.469 56 0.452 0.441 
43 0.691 0.729 50 0.763 0.76 

 
44 0.484 0.395 51 0.441 0.37 

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجة كل عبتارة والمجمتوع الكمتي 72يتضح من جدول )

لممحور التي تمثمو العبارة ، و درجتة كتل عبتارة والمجمتوع الكمتي لالختبتار ، ممتا يتدل عمتى صتدق 
 تبار ككل قيد البحث.تمثيل تمك العبارة لممحور التي تمثمو واالخ

 
 



05 
 

 (70جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الميارة والدرجة الكمية 

 03ن=               ألسئمة الميارة داخل اختبار التحصيل المعرفي                   
معامالت االرتباط مع الدرجة الكمية ألسئمة  محاور المهارة  م

 المهارة
 0.874 لمهارة الوقوف عمى اليدينالمراحل الفنية  1
 0.888 لمهارة الوقوف عمى اليدينالخطوات التعميمية  2
 0.859 لمهارة الوقوف عمى اليديناألخطاء الشائعة  3

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
محتتتور والمجمتتتوع ( وجتتتود ارتبتتتاط دال إحصتتتائي بتتتين درجتتتة كتتتل 70يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

 الكمي الختبار التحصيل المعرفي ، مما يدل عمى صدق تمثيل تمك المحاور لالختبار المعرفي.
 ( الشقمبة الجانبية عمى اليدينمهارة ألسئمة صدق االتساق الداخمي : ) رابعاً 

 (76جدول )
 العبارةمعامل االرتباط بين درجة كل سؤال والمجموع الكمي لممحور الذي تنتمي إليو 

 03ن=             ومع الدرجة الكمية لمميارة داخل اختبار التحصيل المعرفي               

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

رقم 
 السؤال

معامل 
االرتباط مع 
 درجة المحور

معامل 
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية 

57 0.521 0.485 64 0.642 0.383 71 0.78 0.373 
58 0.525 0.423 65 0.624 0.423 72 0.565 0.376 
59 0.54 0.407 66 0.468 0.481 73 0.537 0.432 
60 0.521 0.412 67 0.449 0.414 74 0.611 0.418 
61 0.48 0.609 68 0.529 0.365 75 0.514 0.4 
62 0.681 0.412 69 0.642 0.485 

 
63 0.544 0.379 70 0.449 0.414 

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجة كل عبتارة والمجمتوع الكمتي 76يتضح من جدول )

لممحور التي تمثمو العبارة ، و درجتة كتل عبتارة والمجمتوع الكمتي لالختبتار ، ممتا يتدل عمتى صتدق 
 تبار ككل قيد البحث.تمثيل تمك العبارة لممحور التي تمثمو واالخ
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 (73جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الميارة والدرجة الكمية 

 03ن=                 ألسئمة الميارة داخل اختبار التحصيل المعرفي                   
معامالت االرتباط مع الدرجة الكمية ألسئمة  محاور المهارة  م

 المهارة

 0.819 لمهارة الشقمبة الجانبية عمى اليدينالمراحل الفنية  1
 0.779 لمهارة الشقمبة الجانبية عمى اليدينالخطوات التعميمية  2
 0.673 لمهارة الشقمبة الجانبية عمى اليديناألخطاء الشائعة  3

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
ارتبتتتاط دال إحصتتتائي بتتتين درجتتتة كتتتل محتتتور والمجمتتتوع ( وجتتتود 73يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

 الكمي الختبار التحصيل المعرفي ، مما يدل عمى صدق تمثيل تمك المحاور لالختبار المعرفي.
 ثانيًا : التأكد من ثبات اختبار التحصيل المعرفي

 تم حساب ثبات االختبار بطريقتين هما:
عادة االختبار : - أ  االختبار وا 

قامتتتت الباحثتتتة بوعتتتادة تطبيتتتق االختبتتتار ، وذلتتتك عمتتتى نفتتتس عينتتتة التقنيتتتين البتتتال  عتتتددىا 
( طالبة تحت نفس الظروف وبنفس التعميمتات بفتارق زمنتي قتدره أستبوع بتين التطبيقتين األول 03)

 ألستئمة( يوضح معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين األول والثتاني 78والثاني ،  والجدول ) 
 كل محور من محاور االختبار. 

 (78جدول ) 
 االختبار ألسئمةمعامالت االرتباط بين درجات التطبيقين األول والثاني 

 03ن = 

 م
معامل االرتباط بين 

 م التطبيقين
معامل االرتباط بين 

 م التطبيقين
معامل االرتباط بين 

 التطبيقين
1 0.736 26 0.933 51 0.925 
2 0.866 27 0.872 52 0.931 
3 0.86 28 0.86 53 0.931 
4 0.929 29 0.872 54 0.763 
5 0.86 30 0.933 55 0.929 
6 0.87 31 0.86 56 0.808 
7 0.931 32 0.931 57 0.925 
8 0.87 33 0.929 58 0.931 
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9 0.933 34 0.861 59 0.933 
10 0.801 35 0.933 60 0.921 
11 0.856 36 0.929 61 0.929 
12 0.929 37 0.872 62 0.925 
13 0.929 38 0.913 63 0.872 
14 0.925 39 0.925 64 0.85 
15 0.933 40 0.933 65 0.842 
16 0.925 41 0.933 66 0.931 
17 0.929 42 0.925 67 0.925 
18 0.841 43 0.931 68 0.861 
19 0.87 44 0.931 69 0.866 
20 0.813 45 0.872 70 0.866 
21 0.816 46 0.925 71 0.861 
22 0.931 47 0.929 72 0.852 
23 0.86 48 0.866 73 0.925 
24 0.852 49 0.872 74 0.931 
25 0.86 50 0.925 75 0.866 

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( أن قتيم معتامالت االرتبتاط بتين درجتات التطبيتق األول والثتاني 78يتضح من الجدول ) 

مما يدل عمى أنيا ذات معامالت ثبتات  3.30دالو إحصائيًا عند مستوى  محاور االختبار ألسئمة
 .عالية 

 (72جدول )
 الكمية  لمدرجةمعامالت االرتباط بين درجات التطبيق األول والثاني 

 03ن =                  كل ميارة ولمدرجة الكمية لالختبارسئمة أل                          
 األول والثاني االرتباط بين التطبيقين معامل اختبار التحصيل المعرفي مهارات م
 0.911 الدحرجة األماميةلمدرجة الكمية لمهارة  1
 0.859 الدحرجة الخمفيةلمدرجة الكمية لمهارة  2
 0.909 الوقوف عمى اليدينلمدرجة الكمية لمهارة  3
 0.79 عمى اليدين الشقمبة الجانبيةلمدرجة الكمية لمهارة  4
 0.902 لإلختبار التحصيل المعرفيالدرجة الكمية  5

 3.067( = 3.30قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
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( أن قيم معامالت االرتباط بين درجات التطبيقتين األول والثتاني 72يتضح من  جدول ) 
( وبمغتت الدرجتة الكميتة 3.273إلى  3.822االختبار قد تراوحت ما بين ) ألسئمة كل ميارة داخل

 مما يدل عمى ثباتيا. 3.30( وجميعيا دال عند مستوى 3.203لالختبار )
 التجزئة النصفية - ب

االختبتار عمتى حتده والمجمتوع  ميتاراتمتن  ميتارةقامت الباحثة بحساب معامتل ثبتات كتل 
الكمتتتي لالختبتتتار باستتتتخدام طريقتتتة التجزئتتتة النصتتتفية وذلتتتك بويجتتتاد معامتتتل االرتبتتتاط بتتتين 

، والجتدول التتالي حده واالختبار ككتل عمى  ميارةالعبارات الفردية والعبارات الزوجية لكل 
 يوضح ذلك.

 (23جدول )
 اختبار مياراتألسئمة لمعامالت االرتباط بين العبارات الفردية والزوجية 

 03ن =                   التحصيل المعرفي والدرجة الكمية لالختبار                    

 االختبار مهارات م
معامل  العبارات الزوجية العبارات الفردية

 ع± س/ ع± س/ االرتباط
 0.515 0.146 0.655 0.085 0.64 مهارة الدحرجة األمامية 1
 0.611 0.107 0.618 0.112 0.58 الدحرجة الخمفيةمهارة  2
 0.585 0.09 0.6 0.129 0.603 مهارة الوقوف عمى اليدين 3
 0.419 0.107 0.67 0.094 0.593 مهارة الشقمبة الجانبية عمى اليدين 4
 0.801 0.057 0.636 0.05 0.604 الدرجة الكمية لإلختبار التحصيل المعرفي 5

 3.067( = 3.30عند مستوى داللة ) قيمة " ر " الجدولية -
 مياراتسئمة أل( أن قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية 23يوضح جدول )    

الختبتتتار ل لمدرجتتة الكميتتةوبمغتتت (  3.677، 3.272 ) اختبتتار التحصتتيل المعرفتتي تراوحتتت بتتتين
أستتئمة وىتتي أعمتتى متتن قيمتتة ر الجدوليتتة ممتتا يتتدل عمتتي أن 3.30عنتتد مستتتوي معنويتتة ( 3.837)

 اختبار التحصيل المعرفي تتميز بدرجة كبيرة من االستقرار والثبات. ميارات
 المعامالت العممية لمقياسات قيد البحث 

بويجاد صدق االختبارات البدنية واختبار الذكاء قيد البحث لعينة البحث قامت الباحثة 
( طالبو من طالبات الفرقة األولى من نفس مجتمع البحث 23بم  عددىن ) والتياالستطالعية 

 .  م 2/2378/ 20 الموافق الثالثاءيوم وذلك في  ومن خارج عينو البحث األساسية
 صدق االختبارات البدنية واختبار الذكاء قيد البحث  إيجادأوال : 
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 ( 27جدول ) 
 ) ت ( وداللتيا بين كل من الربيع األعمىالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

 والربيع األدنى لالختبارات البدنية واختبار الذكاء  
 0=2=ن7ن

وحادة  االختبارات
 القياس

الفرق بين  الربيع األعمى الربيع األدنى
 المتوسطين

قيمة) ت ( 
 المحسوبة

 الداللة عند
 5ن =  5ن =  ( 0.05) 

 ع± ⁄س ع± ⁄س
 دال 12.616- 27- 4.658 147.8 1.095 120.8 سنتيمتر العريض من الثباتالوثب 

 دال 9.36- 14.8- 3.13 46.6 1.643 31.8 سنتيمتر مرونة الحوض
 دال 14.142- 4- 0.447 21.2 0.447 17.2 سنتيمتر رفع الجذع من االنبطاح

 دال 5.842- 1.6- 0.418 4.4 0.45 2.8 متر رمي كرة طبية
 دال 6.208- 3.4- 1.095 13.8 0.547 10.4 تكرار المائل ثم الوقوفاالنبطاح 

 دال 14.546- 4.6- 0.547 14.4 0.447 9.8 تكرار الجموس من الرقود
 دال 8.083- 2.8- 0.55 5.4 0.547 2.6 ثانية الوقوف عمى المكعب

 دال 8.06- 17.4- 4.277 76.4 2.236 59 درجة الذكاء

 7.863( =  3.30مستوى معنوية )  قيمة ) ت ( الجدولية عند
( بتتين الربيتتع 3.30( وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيا عنتتد مستتتوى معنويتتة ) 27يتضتتح متتن الجتتدول )

األعمى والربيع األدنى في االختبارات البدنية واختبار الذكاء ، مما يتدل عمتى أن االختبتارات عمتي 
متتا وضتتع متتن أجمتتو ويصتتمح  درجتتة عاليتتة متتن الصتتدق، وليتتا قتتدرة عمتتى إظيتتار الفتتروق، و تقتتيس

 استخداميا.
 

 إيجاد معامل ثبات االختبارات البدنية واختبار الذكاء العام قيد البحث ثانيا :
عادة تطبيقو باستخدام معادلة     تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقو تطبيق االختبار وا 

لتنفيذ ذلك قامت الباحثة بتطبيق االختبار مرتين متتابعتين ، و بيرسون عمي العينة االستطالعية 
، األولىوىو بمثابة الدرجة المستخرجة عند حساب "الصدق" حيث كان التطبيق األول الذي تم 

الموافق  الثالثاءولمحصول عمى درجات التطبيق الثاني قامت الباحثة بوعادة تطبيق االختبار يوم 
جدول الو ، مدتو أسبوع بين التطبيق األول والتطبيق الثاني م وذلك بفارق زمني  2/73/2378

 .ذلك يوضح التالي
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 (22جدول )
 واختبار الذكاء  معامل االرتباط بين نتائج التطبيقين األول والثاني لالختبارات البدنية

 20ن = 

وحادة  القياسات
 القياس

الفرق بين  التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة )ر( المتوسطين

 ع± ⁄س ع± ⁄س
 0.93 1.95- 10.215 136.05 11.111 134.1 سنتيمتر الوثب العريض من الثبات

 0.884 1.1- 5.565 40.15 6.073 39.05 سنتيمتر مرونة الحوض
 0.867 0.3- 1.432 19.5 1.609 19.2 سنتيمتر رفع الجذع من االنبطاح

 0.712 0.1- 0.509 3.625 0.715 3.525 متر رمي كرة طبية
 0.927 0.25- 1.46 12.15 1.41 11.9 تكرار االنبطاح المائل ثم الوقوف

 0.939 0.2- 1.75 12.3 1.774 12.1 تكرار الجموس من الرقود
 0.897 0.2- 1.145 3.95 1.164 3.75 ثانية الوقوف عمى المكعب

 0.99 0.3- 7.089 66.55 7.122 66.25 درجة الذكاء

 30222( = 3030مستوى )"ر" الجدولية عند  قيمة
( بتين نتتائج  3.30( وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستتوى معنويتة )  22يتضح من الجدول ) 

عادة االختبار ( ، ممتا يتدل عمتى أن االختبتارات عمتي درجتة  التطبيقين األول والثاني ) االختبار وا 
 عالية من الثبات وبالتالي يسمح باستخداميا.

 تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب خطوات 
بعد االطالع عمي العديد من الدراسات والبحوث العممية التي تناولت استخدام الرحالت المعرفية 

استعانت الباحثة بالمعيار النموذجي  (78)( ، 73( ، )70( ، )72( ، )3( ، )0عبر الويب )
( في تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب لميارات جياز الحركات األرضية ADDILالعالمي )

 المقررة عمي طالبات الفرقة األولي ، وقد تم اختيار ذلك النموذج لعدة  أسباب : 
 يعد من أكثر النماذج استخدامًا في تصميم المواد التعميمية االلكترونية .  -
 يمي . يعتمد عمي خطوات متسمسمة لبناء الموقع التعم -

 خطوات التصميم وفقا لهذا المعيار  والشكل التالي يوضح
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 (7شكل )

 وفيما يمي شرح تفصيمي ليذه المراحل :
 مرحمة التحميل  -1

 : كاآلتي، ثالث مراحل فرعية من حميل تتكون مرحمة الت
 تحميل المحتوي : -أ

بعد اختيار ميارات جياز الحركات األرضية المقررة عمي الطالبات ، قامت الباحثة بتحميل دقيق 
لمحتوي لمميارات المقررة ، وتحديد نواتج التعمم المراد تحقيقيا ، وتحديد الخطة الزمنية التي 

لبات ستستغرقيا الطالبات في دراسة الميارات ، من خالل االستعانة بتوصيف مقرر الجمباز لطا
 الفرقة األولي  .   

 خصائص المتعممين : -ب
تم استكشاف ميارات جميع طالب المجموعة التجريبية في التعامل مع اإلنترنت ، وقد تأكدت 
الباحثة أن جميع الطالبات يمتمكون الميارات األساسية في التعامل مع الحاسب واإلنترنت قبل 

 البدء في تطبيق تجربة الدراسة .
 البيئة التعميمية :إمكانات  -ج

أسموب الرحالت المعرفية عبر الويب كثيرًا عمي إمكانات البيئة التعميمية ، ونظرًا لعدم  يعتمد
بجياز مقوي إشارات ونقطة  باالستعانةبصالة الجمباز بالكمية ، قامت الباحثة توافر نقاط انترنت 

لتنفيذ الرحالت  أليجياز حاسب  خمسةعدد السمكيا ً يتصل بو (  access pointوصول )
 .المعرفية 
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 مرحمة التصميم  -2
 : كاآلتيتتكون مرحمة التصميم من مرحمتين فرعيتين ، 

 جمع الموارد : -أ
وفييا قامت الباحثة بالبحث في شبكة اإلنترنت لمحصول عمي الصور ومقاطع الفيديو 

الخاصة بيا والتي  والموضوعات لمميارات المقررة قيد البحث ، وتحديد المصادر االلكترونية
سوف تستخدم في الرحالت المعرفية ، وتم تصميم سيناريو الرحمة المعرفية لكل ميارة من 

 الميارات قيد البحث وفقًا لمعناصر المحددة لمكونات الويب كويست .
 تصميم الهيكل العام لمرحمة المعرفية : -ب 
قامت الباحثة باإلطالع عمي المواقع المتخصصة في تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب  

 Googleوعمي النماذج الجاىزة الموجودة في ىذه المواقع ، وقد قامت الباحثة باختيار موقع )
sites من خالل الرابط )https://sites.google.com    لتصميم الرحالت المعرفية لموحدات

ىذا  اختيارالتعميمية لمميارات المقررة عمي جياز الحركات األرضية لطالبات الفرقة األولي ، وتم 
فحات الموقع لما يتميز بو من إمكانية نشر الرحالت المعرفية عبر الويب مجانًا ، وتم تصميم ص

االنترنت لتعميم ميارات جياز الحركات االرضية عبر معرفية ال الترحالالرحمة المعرفية بعنوان "
الصفحة عمى القائمة التالية: دليل البدء ، صفحة المعمم ، ثم مقدمة الرحمة  في الجمباز "وتشمل
مصحوبة بروابط المواقع ، االجراءات ، المصادر سوف تنجزىا الطالبات، الميام التي 

  تمة .رحمة معرفية ، التقييم ، والخا لكل اإللكترونية 
 مرحمة التطوير  -3

في ىذه المرحمة تم تطوير الرحالت المعرفية وذلك من خالل االطالع عمي العديد من نماذج 
القوه بيا ،  وأوجوالرحالت المعرفية في العديد من الموضوعات األخرى ، لتحديد مميزاتيا 

لميارات جياز الحركات واالستفادة بيا في تحسين وتطوير الرحالت ، ثم نشر الرحالت المعرفية 
  :عبر الويب عمي الرابط التالي األرضية 

 gymnastics/home-kamal-https://sites.google.com/view/dreman 

 مرحمة التطبيق  -4
في ىذه المرحمة يتم تطبيق رحمة معرفية عبر الويب والتأكيد عمي تدريب طالبات المجموعة 
التجريبية عمي طريقة تنفيذ الرحمة المعرفية ، وكيفية التعامل مع موقع الرحالت المعرفية ، مع 

 تسجيل مالحظاتيم اثناء استخداميم لمموقع ، قبل بدء تطبيق البحث . 
 مرحمة التقييم   -5
د االنتياء من تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب ، تم عرضيا عمي مجموعة من المحكمين بع

لموقوف عمي عن طريق المقابمة الشخصية ( 6ممحق ) ال طرق التدريس والجمبازفي مج

https://sites.google.com/view/dreman-kamal-gymnastics/home
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بداء الرأي في ) مدي مناسبة المحتوي التعميمي مع الفئة المستيدفة  مدي تحقيق  –صالحيتيا وا 
سالسة وانسيابية عمميات التجول  –لممعايير العممية لتصميم الرحالت المعرفية  الموقع التعميمي

بين محتويات الويب كويست ( ، وتم إجراء بعض التعديالت في ضوء أراء السادة المحكمين 
ومالحظات الطالبات ، والتي انحصرت في توضيح بعض العناوين ، تغيير بعض الخطوط 

عناصر في الصفحة الواحدة ، وأصبحت الرحالت المعرفية والموقع لوضوح القراءة ، تقميل عدد ال
 المعد ليا صالحة لمعمل .

 نمط الرحالت المعرفية المستخدم في الدراسة
لي أربع قامت الباحثة باستخدام الرحالت المعرفية قصيرة المدي والتي تتراوح مدتيا من وحدة إ

لي مصادر المعمومات وفيم واسترجاع المعمومات ، وتستخدم ىذه إوحدات ، وتستيدف الوصول 
مع الطالب المبتدئين الذين ال يجيدون الميارات المتقدمة لمبحث عبر شبكة  االستراتيجية

قصيرة  االستراتيجيةطويمة المدى ، وتقويم  لالستراتيجيةاالنترنت ، وكمرحمة أولي لمتحضير 
اقشة الباحثة لمطالبات  داخل كل مجموعة في ما تم المدي يتم في شكل بسيط من خالل من

صور من الموقع التعميمي لمرحالت بعض ال( 2* ممحق ). التوصل إلية بعد تنفيذىن لمميام 
 .المعرفية قيد البحث 

 العناصر المكونة لمرحالت المعرفية عبر الويب 
، تم تحديد المتخصصة في تصميم الرحالت المعرفية بعد اإلطالع عمي العديد من المراجع 

 العناصر المكونة لمرحالت المعرفية عبر الويب كما يمي : 
 Introductionالمقدمة  -1

عن الميمة المقدمة ليم ، إلثارة وتتضمن تمييد لمرحمة بوعطاء الطالب معمومات أساسية 
و عناصرىا والتركيز عمي أىدافيا ،  دافعيتيم بعبارات محفزة ، وفييا يتم توضيح فكرة الرحمة

 لوضع الطالب في تصور مسبق حول ما سيتعممو من خالل الرحمة . 
 Taskالمهمة  -2

ويجب أن ، اط ، وىي أساس الرحمة المعرفية ما يجب عمي الطالب إنجازه في نياية النش وتمثل
تكون قابمة لمتنفيذ ، ومثيرة الىتمام الطالب ، حيث يقوم المعمم بتقديم األسئمة الجوىرية لمميمة ، 

 وتحديد الخطوات التي يجب إتباعيا لإلجابة عن ىذه األسئمة .  
 Processاإلجراءات أو العمميات  -3

مجموعات ، وتحديد دور  في ىذه المرحمة يتم تحديد آليات العمل بوضوح ، وتقسيم الطمبة إلي
كل طالب داخل مجموعتو ، والتأكيد عمي وضوح الخطوات التي سيقوم بيا الطالب إلنجاز 
 الميمة ، والتأكيد عمي وضوح اإلجراءات حتى يتعرف كل طالب مدي تقدمة في إنجاز الميمة .   
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 Resourcesالمصادر  -4
في ىذه المرحمة يتم تحديد قائمة المصادر المتاحة والتي يمكن أن يستفيد منيا الطمبة لتنفيذ 

المقاالت واألبحاث ( ، ويجب  –الدوريات والمجالت  –الميمات ، ومنيا ) المواقع االلكترونية 
كما  انتقائيا بعناية وأن تكون وثيقة الصمة باألسئمة المطموب من الطالب إيجاد الحمول ليا ،

يجب أن تكون متناسبة مع خبرات ومستوي الصف الدراسي ، سيل الوصول إلييا ، وىنا قامت 
الباحثة بجمع المحتوي العممي المراد االطالع عمية من قبل الطالبة و اشتمل عمي ) المراحل 

فيديو يوضح  –صور مسمسمة  –األخطاء الشائعة  –طريقة السند  –الخطوات التعميمية –الفنية
قة األداء ( لمميارات قيد البحث وتم رفعة عمي شبكة المعمومات) اإلنترنت ( ووضع الروابط طري

الخاصة بو داخل الرحالت المعرفية لتطمع عمية الطالبات ، إضافًة إلي مواقع وروابط أخري 
 موجودة مسبقًا عمي شبكة اإلنترنت . 

 Evaluationالتقويم  -5
رحمة المعرفية ، وقد يقوم المعمم بتقويم أعمال طالبو في المراحل ىذه المرحمة مكونًا أساسيًا في ال

السابقة بابتكار طرق جديدة لمتقويم ، وفي ىذه الدراسة قامت الباحثة  بوضع عنصر ) اختبر 
نفسك ( وفيو يتم تقييم الطالبات من خالل أسئمة تجيب عنيا الطالبات ، ومناقشة الباحثة 

 .لمطموبةمن معمومات بعد تنفيذىن لمميام ا ما تم التوصل إليوكل مجموعة في لمطالبات  داخل 
  Conclusionالخاتمة  -6

لبات مجموعة من التوصيات حول الرحمة المعرفية ، وعن عمل الطا إعطاءفي ىذه المرحمة يتم 
عطاء ممخصا لما قام الطالبات بونجازه ، وتشجيعيم لتطبيق ما  والنتائج التي توصموا إلييا ، وا 

 تعمموه من خبرات . 
 الشروط الواجب توافرها في الرحالت المعرفية 

 . دلياًل لمطالب حول المادة الدراسية  أن تشكل -7
 أن تحتوي عمي مصادر إلكترونية متنوعة . -2
 أن توفر العمل الجماعي التعاوني .  -0
 تصمم بشكل يثير انتباه الطالب .أن  -2
 أن تعمل روابطيا بشكل جيد ، ويكون االنتقال بين صفحاتيا سيل وبسيط . -0
 أن تكون المقدمة شيقة ومثيرة لالىتمام ومحفزة لمتعمم . -6
 أن تكون الميام واضحة وقابمة لمتنفيذ في وقت محدد.  -3
محددة لمساعدة الطالب عمي العمل أن تحتوي اإلجراءات ) العمميات ( عمي توجييات  -8

 بخطوات منتظمة لتنفيذ الميام . 
 أن ترتبط المصادر االلكترونية فييا بالميمات التي يجب عمي الطالب انجازىا .  -2
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 أن يكون التقييم مناسبًا ألىداف الرحمة المعرفية .  -73
  أن يشمل ختام الرحمة المعرفية عل أىم ما تم تعممو في الرحمة . -77

(78: 27)  (72  :6-2 ( )20 :22-00)  (22 :726) 

  داخل المحاضرة الرحالت المعرفية عبر الويب  إجراءات تنفيذ
 قيل بدء الرحمة المعرفية 

 . الرحالت المعرفية تعمل بشكل سميمالتأكد من أن الروابط  الموجودة في جزء المصادر من  -
 . باإلنترنتواتصاليا  الحاسبالتأكد من جاىزية أجيزة  -
 التأكد من توزيع الطالبات داخل مجموعاتين ، ولكل منين الدور الخاص بيا . -

 عند تنفيذ الرحمة المعرفية 
 تبدأ الباحثة بالتمييد لمرحمة المعرفية . -
تبدأ الطالبات في التعرف عمي اإلجراءات الواجب اتبعاىا لمسير داخل الرحمة المعرفية و  -

إليين  والبحث في المصادر المتاحة بالرحمة المعرفية  لمحصول استعراض الميمات الموكمة 
 عمي المعرفة المطموبة وانجاز الميمات .

الباحثة ىي الميقاتي والموجة األساسي لالنتقال من ميمة إلي أخري ، في إطار الزمن  -
 المخصص لذلك.  

ات ، وتوجيو تالحظ الباحثة تعاون الطالبات داخل كل مجموعة مع بعضين في تنفيذ الميم -
 المساعدة واإلرشاد والتشجيع لين . 

 .ما توصمن إلية من معمومات ومعارفعند انتياء كل ميمة تقوم الباحثة بمناقشة  الطالبات في  -
 بعد تنفيذ الرحمة المعرفية 

مع التوجيو واإلرشاد  تبدأ الطالبات في التطبيق العممي لتدريبات التدرج التعميمي لمميارة -
 .وتصحيح األخطاء من قبل المعممة 

 
 الخطة الزمنية لموحدات التعميمية 

( وحدات تعميمية بواقع وحدة 8قامت الباحثة بوعداد الوحدات التعميمية بحيث اشتممت عمي )
( أسابيع ، وزمن 8ولمدة ) ضمن الجدول الدراسي المقرر لمفرقة األولى  تعميمية في األسبوع
 ( دقيقة . 23الوحدة التعميمية )
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 ( 20جدول )
 لوحدة تعميمية داخل البرنامج التعميمي التوزيع الزمني نموذج

 الزمن
 محتوي الوحدة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 أعمال إدارية ق 5
 إحماء  ق10
 إعداد بدني عام وخاص  ق10

 ق60
 الشرح المفظي وأداء النموذج العممي الرحمة المعرفية عبر الويبتنفيذ  ق20

التطبيق العممي لممهارات مع تصحيح  ق 40
 األخطاء

التطبيق العممي لممهارات مع تصحيح 
 األخطاء

 تهدئة ق 5

 الدراسة االستطالعية
، وذلك  المجموعة التجريبية طالباتعميمية وتنفيذ رحمة معرفية عمي قامت الباحثة بتطبيق وحدة ت

لتحديد مدي مالئمتيا وصالحيتيا لمتطبيق ،  وذلك 7/73/2378الموافق  االثنينفي يوم 
وأسفرت نتائج الدراسة عن صالحية الوحدات التعميمية ، ومناسبة التوزيع الزمني لموحدة التعميمية 

 .    وسيولة استخدام الرحالت المعرفية عبر األنترنت
  القبميةالقياسات 

التجريبية ( في  –قامت الباحثة بوجراء القياسات القبمية عمي عينة البحث األساسية ) الضابطة 
الحركات األرضية عمي جياز  المقررة مستوي األداء المياري والتحصيل المعرفي لمميارات

لي يوم إ 2/73/2378الموافق  الخميسفي الفترة من يوم قيد البحث والقياسات البدنية والذكاء 
 .8/73/2378الموافق  االثنين

 التجربة األساسية 
قامت الباحثة بتطبيق أسموب الرحالت المعرفية عمي المجموعة التجريبية ، واألسموب التقميدي 

، إلي  2/73/2378المتبع عمي المجموعة الضابطة ، وذلك في الفترة من يوم الثالثاء الموافق 
 ، لمدة ثمانية أسابيع ، بواقع وحدة واحدة أسبوعيا .  23/77/2378يوم الثالثاء الموافق 
 القياس البعدي 

 أيامبعد االنتياء من تطبيق التجربة األساسية قامت الباحثة بوجراء القياسات البعدية وذلك في 
عمي مجموعتي البحث التجريبية  22/77/2378الموافق  ، والخميس28/77/2378 االربعاء

 المياري والتحصيل المعرفي لمميارات قيد البحث .  والضابطة في مستوي األداء
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 المعالجات اإلحصائية
في ضوء أىداف البحث وفروضو، وحجم عينة البحث، وأيضًا في ضوء ما أشارت إليو العديد 

عمى  SPSSمن الدراسات السابقة، تم إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية 
 النحو التالي:

 الوسيط. - االنحرافات المعيارية. - المتوسطات الحسابية. -
 معامل االختالف - معامل التفمطح - معامل االلتواء. -
 معامل التمييز - اختبار "ت" - معامل االرتباط البسيط. -

 ( لقبول نتائج البحث3.30وقد ارتضت الباحثة مستوى داللة )
 عرض النتائج ومناقشتها : 

 عرض نتائج الفرض األول    
 (22جدول )

 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي األداء المياري
 لممجموعة الضابطة جياز الحركات األرضية عمي  المقررةوالتحصيل المعرفي لمميارات  

 20ن=

 7.372=3.30قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  
متوستتتطات القياستتتين القبمتتتي ( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إحصتتتائيًا بتتتين  22يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 

عمتتتتي جيتتتتاز الحركتتتتات  المقتتتتررةوالبعتتتتدي لمستتتتتوي األداء الميتتتتاري والتحصتتتتيل المعرفتتتتي لمميتتتتارات 
 لصالح القياس البعدي.األرضية لممجموعة الضابطة 

 مناقشة نتائج الفرض األول
( وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيًا بتتين متوستتطي القيتتاس القبمتتي والبعتتدي 22يتضتتح متتن ختتالل جتتدول )
المقتتررة  لمميتتارات المنيجيتتةالتحصتتيل المعرفتتي و مستتتوي األداء الميتتاري لممجموعتتة الضتتابطة  فتتي 

، حيتتتتث كانتتتتت قيمتتتتة ت المحستتتتوبة الحركتتتتات األرضتتتتية ، ولصتتتتالح القيتتتتاس البعتتتتدي عمتتتتي جيتتتتاز 
لمتغيتتترات األداء الميتتتاري والتحصتتتيل المعرفتتتي أكبتتتر متتتن قيمتتتة ت الجدوليتتتة عنتتتد مستتتتوي معنويتتتة 

( ممتتا يتتدل عمتتي وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيًا لصتتالح القيتتاس البعتتدي ، وتعتتزو الباحثتتة ذلتتك 3.30)

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 الدحرجة األمامية

 درجة

1.94 0.768 6.96 0.978 -5.02 -24.975 
 18.201- 4.92- 1.004 6.48 0.681 1.56 الدحرجة الخمفية

 17.336- 4.8- 1.013 6.12 0.69 1.32 الشقمبة الجانبية عمى اليدين
 21.997- 5.14- 1.044 6.56 0.533 1.42 الوقوف عمى اليدين
 10.697- 19.96- 5.312 57.16 8.669 37.2 التحصيل المعرفي
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أداء  –ال يمكتتتتن إغفتتتتال دور الطريقتتتة التقميديتتتتة المتمثمتتتتة فتتتتي ) الشتتتترح المفظتتتتي  أنتتتتوإلتتتتي التحستتتن 
النموذج العممي ( في تنمية المعارف والمعمومات المرتبطة بالميارات قيد البحث ، وأيضًا ما تقتوم 

تصتتتحيح لألخطتتتاء لتتتدي الطالبتتتات ،  الشتتترح المفظتتتي وعتتترض النمتتتوذج العممتتتي و بتتتو المعممتتتة متتتن
، إضتافة إلتي متا ستبق ترجتع الباحثتة ىتذه األداء الميتاري الصتحيح لمميتارات الكتساب وتوجييين 

النتتائج أيضتًا إلتي وجتود فتارق زمنتي بتين القياستين القبمتي والبعتدي ، وانتظتام واستتمرارية الطالبتات 
في الحضور والممارسة العممية لمميارات مع تصحيح األخطاء والتوجيو واإلرشاد من قبل المعممة 

صتتتول لتتتألداء الصتتتحيح ، ممتتتا ستتتاىم فتتتي تحستتتن مستتتتوي األداء الميتتتاري والتحصتتتيل المعرفتتتي لمو 
حداث فروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي .  لديين ، وا 

( إلي أن التعميم التقميدي يعتمد عمي الشرح واإللقتاء متن جانتب المعمتم 2336ويشير عالء الدين )
واالستماع من جانب المتعمم ، وىتو أيضتًا أي موقتف تعميمتي تستتخدم فيتو وستائل ال ، واإلنصات 

 (  260:  77 يسبقيا تخطيط وال تدفع المتعمم إلي التفاعل معيا . )
( 2378( ، نتورا عبتد المجيتد )2()2378كل من شيماء عبد العميم)  وتتفق ىذه النتائج مع دراسة

(76 )Todorov , shadmer(1997)  (26 ) فتي أن استتخدام الطريقتة التقميديتة فتي التتدريس
 أثر تأثيرًا إيجابيًا عل مستوي األداء المياري و التحصيل المعرفي .   

توجد فاروق دالاة "  أنهوبذلك يتحقق صحة الفرض األول من فروض البحث والذي ينص عمي 
مساتوي األداء  فايالبعادي ( لممجموعاة الضاابطة  –إحصائيًا بين متوسطي القياسين ) القبماي 

 لممهارات قيد البحث ولصالح القياس البعدي "التحصيل المعرفي و المهاري 
   عرض نتائج الفرض الثاني:  

 (20جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي األداء المياري

 لممجموعة التجريبية جياز الحركات األرضية المقررة عمي والتحصيل المعرفي لمميارات  
 20ن=

 7.372=3.30قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 الدحرجة األمامية

 درجة

1.82 0.659 8.56 0.65 -6.74 -33.314 
 27.504- 6.58- 0.802 8.32 0.765 1.74 الدحرجة الخمفية

 32.691- 6.56- 0.748 7.68 0.525 1.12 الشقمبة الجانبية عمى اليدين
 28.893- 6.78- 0.832 8.12 0.657 1.34 الوقوف عمى اليدين
 16.184- 28.84- 7.155 67.88 7.155 39.04 التحصيل المعرفي
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متوستتتطات القياستتتين القبمتتتي ( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إحصتتتائيًا بتتتين  20يتضتتتح متتتن جتتتدول ) 
عمتتتتي جيتتتتاز الحركتتتتات  المقتتتتررةوالبعتتتتدي لمستتتتتوي األداء الميتتتتاري والتحصتتتتيل المعرفتتتتي لمميتتتتارات 

 لصالح القياس البعدي.األرضية لممجموعة التجريبية 
 مناقشة نتائج الفرض الثاني:    

متتتي ( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إحصتتتائيًا بتتتين متوستتتطي القيتتتاس القب20يتضتتتح متتتن ختتتالل جتتتدول )
 لمميتتارات المنيجيتتة التحصتتيل المعرفتتيو مستتتوي األداء الميتتاري  فتتيوالبعتتدي لممجموعتتة التجريبيتتة 

، حيث كانت قيمتة ت المحستوبة الحركات األرضية ، ولصالح القياس البعدي المقررة عمي جياز 
لمتغيتتترات األداء الميتتتاري والتحصتتتيل المعرفتتتي أكبتتتر متتتن قيمتتتة ت الجدوليتتتة عنتتتد مستتتتوي معنويتتتة 

( ممتتا يتتدل عمتتي وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيًا لصتتالح القيتتاس البعتتدي ، وتعتتزو الباحثتتة ذلتتك 3.30)
التحسن إلي توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس الميارات قيد البحث ومتا تتوفره متن 
صتتور مسمستتمة لتتتألداء الميتتاري لمميتتارات قيتتتد البحتتث ، ومقتتاطع الفيتتتديو لنمتتوذج األداء الصتتتحيح 

وطريقتتتة  ،ات رة ، والخطتتتوات التعميميتتتة لمميتتتار ت ، والتتتنص المكتتتتوب لمراحتتتل األداء لمميتتتالمميتتتارا
، ممتا  بمصتادر تعمتم متنوعتةفتنتقتل الطالبتة إلتي بيئتة تعميميتة معتززة  السند ، واألخطاء الشتائعة ،

ساعد الطالبتات عمتي تكتوين صتورة كاممتة وواضتحة عتن شتكل األداء الميتاري الصتحيح المطمتوب 
تحقيقتتتو والوصتتتول إليتتتو ، وفيتتتم أفضتتتل لطريقتتتة األداء النموذجيتتتة لمميتتتارات المقتتتررة ، كمتتتا تعتتتزو 
الباحثة التحسن في مستوي التحصيل المعرفي إلي أن توظيف الرحالت المعرفيتة عبتر الويتب فتي 

س الميتتتارات قيتتتد البحتتتث أتتتتاح لمطالبتتتات ميتتتارات البحتتتث واالستقصتتتاء وجمتتتع البيانتتتات متتتن تتتتدري
مصادر متعددة عمي شبكة اإلنترنت ، مما قد يتتيح فترص التعمتق وفيتم الموضتوعات قيتد الدراستة 
بطريقتة أفضتل ، كمتا أن توظيتف التترحالت المعرفيتة عبتر الويتب فتتي تتدريس الميتارات قيتد البحتتث 

ول عمييتتتتا ، والحصتتتت متتتتن البحتتتتث عتتتتن المعرفتتتتة ، ابتتتتتداءجابيتتتتة فاعمتتتتة لمطالبتتتتات ، يمتتتتنح أدوارًا إي
قبتالين تعاونيتة ومتع المعممتة ، ممتا قتد يزيتد مت تعمتم فتي بيئتة اومناقشتيا متع زميالتيت ن دافعيتتين وا 

 ، األمر الذي قد ينعكس إيجابيًا عمي  تحسن مستوي التحصيل المعرفي لديين.عمي التعمم 
إلتتي أن التترحالت المعرفيتتة تتميتتز بأنيتتا  (6)( 2337وجيفتتري كمتتوب )ويشتتير حستتين ىيشتتور 

نمطتتتًا تربويتتتًا بنائيتتتًا تتمحتتتور حتتتول نمتتتوذج المتتتتعمم الرحتتتال والمستكشتتتف ، وتتتتتوخي تنميتتتة القتتتدرات 
الذىنيتتتتة المتعتتتتددة لتتتتدي المتعممتتتتين وتشتتتتجع العمتتتتل الجمتتتتاعي والتعامتتتتل متتتتع المصتتتتادر المتنوعتتتتة 

الحديثة بما فييا من شتبكة اإلنترنتت ألىتداف تعميميتة ، وىتي بتذلك لممعمومات ، وتستغل التقنيات 
تضع كافة إمكانات شبكة اإلنترنت كخمفية قويتة ليتا ، كمتا أنيتا تمتنح الطالتب إمكانيتة البحتث فتي 
مواقتتع محتتتددة بشتتكل متتتدروس ، متتن ختتتالل ميتتتام محتتددة ومختتتتارة متتن قبتتتل المعمتتم ، وبتتتذلك فيتتتي 

 ثيف الجيود في االتجاه المطموب لمنشاط  .تساعد عمي عدم تشتت الطالب ، وتك
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( ، خالتتتد 72( )2378وتتفتتتق ىتتتذه النتتتتائج متتتع دراستتتة كتتتل متتتن عميتتتاء عمتتتي محمتتتد الختتتولي )
فاعميتة عمتي Sen,A.,&Neufeid,s.(2006)   (22   ) ، (3( )2378إبراىيم أحمد يعقوب ) 

يجابيتتة  الطتتالب العديتتتد متتتن الميتتتارات  تعمتتتم والتتترحالت المعرفيتتتة عبتتتر الويتتب كمصتتتدر لممعرفتتتة وا 
  والمعارف الالزمة في مختمف المراحل والمواد الدراسية .  

توجاد فاروق "  أنهوبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص عمي 
مساتوي  فايالبعادي ( لممجموعاة التجريبياة   –دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين ) القبماي 

 لممهارات قيد البحث ولصالح القياس البعدي " التحصيل المعرفيو األداء المهاري 
 
 عرض نتائج الفرض الثالث:  

 (26جدول )
داللة الفروق بين متوسطات القياس البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوي األداء 

 عمي جياز الحركات األرضية المقررةالمياري والتحصيل المعرفي لمميارات 
 20=2=ن7ن

 7.372=3.30قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  
متوستتتتطات القيتتتتاس البعتتتتدي ( وجتتتتود فتتتتروق دالتتتتة إحصتتتتائيًا بتتتتين 26يتضتتتتح متتتتن جتتتتدول )

 المقتررةلممجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوي األداء المياري والتحصيل المعرفتي لمميتارات 
 لصالح المجموعة التجريبية. عمي جياز الحركات األرضية

 مناقشة نتائج الفرض الثالث:    
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياس البعدي 26يتضح من خالل جدول )

 المقررةلمميارات  التحصيل المعرفيو مستوي األداء المياري  فيلممجموعتين التجريبية والضابطة 
، حيث كانت قيمة الحركات األرضية ، ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية عمي جياز 

والتحصيل المعرفي أكبر من قيمة ت الجدولية عند  ت المحسوبة لمتغيرات األداء المياري
( مما يدل عمي وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدي ، وتعزو 3.30مستوي معنوية )

الباحثة ذلك التحسن إلي توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس الميارات قيد البحث 

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 الدحرجة األمامية

 درجة

6.96 0.978 8.56 0.65 -1.6 -6.81 
 7.155- 1.84- 0.802 8.32 1.004 6.48 الدحرجة الخمفية

 6.192- 1.56- 0.748 7.68 1.013 6.12 الشقمبة الجانبية عمى اليدين
 5.841- 1.56- 0.832 8.12 1.044 6.56 الوقوف عمى اليدين
 8.238- 10.72- 7.155 67.88 5.312 57.16 التحصيل المعرفي
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فيديو  –) صور مسمسمة لمميارات قيد البحث  وما صاحب ذلك من توفير وسائط تعميمية متعددة
يوضح طريقة أداء الميارات ( ، التفاعل والنقاش بين الطالبات وبين المعممة والذي ساىم وساعد 
في تكوين صوره صحيحة لألداء المياري في ذىن الطالبات ، أيضًا ما توفره الرحالت المعرفية 

) التدرج المياري ، وكذلك الخطوات التعميميةمن نصوص مكتوبة تشرح المراحل الفنية لألداء 
، وطريقة السند ، واألخطاء الشائعة ، كما أن توظيف الرحالت  التعميمي ( لمميارات قيد البحث

المعرفية في تدريس ميارات الجمباز ساىم في زيادة إيجابية الطالبات خالل الموقف التعميمي 
قبالين عمي تنفيذ الميام بدقة ،  األداء خطاءأذية الراجعة من المعممة وتصحيح غأيضا الت وا 

لمطالبات ، حيث ساىم كل ما سبق في اكتساب الطالبات كل اإلمكانات التي تؤىمين لمتقدم في 
ممجموعة التجريبية في لرجع الباحثة تحسن القياس البعدي مستوي األداء المياري ، كما ت

الويب تعرض المعمومات والمعارف المرتبطة التحصيل المعرفي إلي أن الرحالت المعرفية عبر 
بالميارات قيد البحث بطريقة مشوقة ومثيرة لالىتمام من خالل الروابط التي تعرض النصوص 
المكتوبة والتي تشرح طريقة األداء المياري والخطوات التعميمية وطريقة السند واألخطاء الشائعة ، 

ث عن المعمومات والمعارف واكتسابيا ، وبالتالي والتي توفر لمطالبات فرص التحدي والدافع لمبح
فيي تثبت في ذاكرتين لمدة أطول من تناوليا بالطريقة التقميدية ، كما أن األسئمة االستقصائية 
في جزء الميام بالرحالت المعرفية تحتاج من الطالبات المشاركة النشطة وتوظيف قدراتين 

والمعمومات المرتبطة بالميارات قيد البحث ، مما الذىنية لإلجابة عمييا لمتوصل إلي المعارف 
يوضح المعمومات لدي الطالبات ويرسخيا ،و كل ما سبق أدي إلي امتالك الطالبات لممعرفة 
وتنظيميا واالستعانة بيا عند إجاباتين عمي اختبار التحصيل المعرفي ، مما أدي إلي تفوق 

التجريبية عمي المجموعة الضابطة التي القياس البعدي لمستوي التحصيل المعرفي لممجموعة 
استخدمت األسموب التقميدي والذي يتم عرض المعارف والمعمومات فيو من خالل الشرح المفظي 

لمتعمم ىو قد ال يصاحبيا أي نقاش أو مشاركة من قبل الطالبات ، حيث يكون دور االتي ، و 
ل أي جيد في البحث واالستقصاء من معمومات من المعممة ، وبدون بذ واالستماع لما يمقي عمي

ة عن المعمومة ، حيث يقوم األسموب التقميدي عمي جعل العممية التعميمية عممية بنكية ، قائم
ي الطالب بشكل مباشر ، عمي أن يقوم الطالب بدراستيا إلعمي نقل المعمومات من المعمم 

عادتيا لممعمم من خالل االختبارات ، األمر الذي يجعل  ىذه العممية أسموبًا مماًل ن موحفظيا وا 
 جامدًا، وغير قادر عمي جعل التعمم خبره ممتعة . 

( إلي أن استخدام تكنولوجيا التعميم 2337وىنا يشير كل من "محمد سعد زغمول وآخرون " )
تؤدي إلي زيادة بقاء أثر ما يتعممو الطالب من معمومات وترسيخيا في أذىانيم مما ينعكس عمي 

 (  72:  72)   عممية التعمم .
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الرحالت المعرفية عبر الويب تعمل عمي تحويل  استراتيجية( أن 2007)  Skylar & etويري 
عممية التعمم إلي عممية ممتعة لمطالب ، تزيد من دافعيتيم وتجعميم أكثر مشاركة ،بحيث يقوم 
فييا المتعمم ببناء معرفتو بنفسو من خالل الويب كويست ودمج التكنولوجيا في عممية التعميم 

متعممين ويزيد من رغبتيم في االستزادة من والتعمم بأسموب مشوق وجذاب ، يشبع حاجات ال
 (  23:  20المعرفة  . ) 

( ، إيمان جمال حافظ 73( )2370من ىبة سعيد عبد المنعم )وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل 
(2373( )0 )Hassanien , A, (2006)  عمي أىمية الرحالت المعرفية عبر الويب كمصدر

كساب الطالب العديد من ا لميارات والمعارف الالزمة في مختمف المراحل والمواد لممعرفة وا 
  الدراسية .  

توجد فروق "  أنهوبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص عمي   
مستوي دالة إحصائيًا بين متوسطي القياس البعدي لممجموعتين التجريبية و الضابطة في 

البعدي لممجموعة  لممهارات قيد البحث ولصالح القياسالتحصيل المعرفي و األداء المهاري 
 التجريبية  " .

 اإلستخالصات والتوصيات 
  اإلستخالصات 

 اإلحصتائيالتحميتل  نتتائجروضتو وفتي حتدود العينتة ومتن ختالل حدود أىداف البحث وففي 
 اإلستخالصات التالية : من التوصل اليالباحثة  تمكنت
األستتتموب التقميتتتدي المتبتتتع لطالبتتتات المجموعتتتة الضتتتابطة ستتتاىم بشتتتكل إيجتتتابي فتتتي تعمتتتم   -7

حيتتتتث كانتتتتت ،  ومستتتتتوي التحصتتتتيل المعرفتتتتي الحركتتتتات األرضتتتتيةالميتتتتارات المقتتتتررة عمتتتتي جيتتتتاز 
 .الضابطة لممجموعةالبعدية أفضل من متوسطات القياسات القبمية  متوسطات القياسات

إيجتابي فتي تعمتم الميتارات  كتان لتو تتأثير المعرفية فتي التتدريساستخدام أسموب الرحالت  -2
ومستتتتتوي التحصتتتتيل المعرفتتتتي لتتتتدي طالبتتتتات المجموعتتتتة  الحركتتتتات األرضتتتتيةالمقتتتتررة عمتتتتي جيتتتتاز 

البعديتتتة أفضتتتل متتتن متوستتتطات القياستتتات القبميتتتة  حيتتتث كانتتتت متوستتتطات القياستتتاتالتجريبيتتتة ، 
  . التجريبية لممجموعة

الميتتارات  تتتدريسفتتي ،  األستتموب التقميتتدي المتبتتع  عمتتىأستتموب التترحالت المعرفيتتة تفتتوق  -0
البعديتتتة لممجموعتتتة  حيتتتث  كانتتتت متوستتتطات القياستتتات ، الحركتتتات األرضتتتيةجيتتتاز المقتتتررة عمتتتي 

في مستتوي األداء الميتاري لممجموعة الضابطة التجريبية أفضل من متوسطات القياسات البعدية  
 .  التحصيل المعرفي اختبار  لمميارات قيد البحث و
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 التوصيات
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي : 

 استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس ميارات الجمباز . -7
 تزويد القائمين بالتدريس بكيفية تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب .  -2
االستتتتفادة متتتن اختبتتتار التحصتتتيل المعرفتتتي التتتذي أعدتتتتو الباحثتتتة لقيتتتاس مستتتتوي التحصتتتيل  -0

 المعرفي لطالبات الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية . 
إجتتراء دراستتات مماثمتتة باستتتخدام أستتاليب تعميميتتة حديثتتة  لتتتدريس المقتتررات بكميتتات التربيتتة  -2

 الرياضية . 
 المصادر

  العربيةأوال : المصادر 
، الطبعة  الجمباز الفني مفاىيم تطبيقات( : 7222) أديل سعد شنودة ، سامية فرغمي منصور .7

 األولي ، ممتقي الفكر ، اإلسكندرية .   
، الطبعة الثانية ، دار  النظرية في التدريس وترجمتيا عممياً ( : 2333) أفنان نظير دروزة .2

 الشروق ، عمان .   
( تأثير الرحالت المعرفية القائمة عمى التعمم التنافسي في التحصيل 2373) ايمان جمال حافظ .0

مجمة المعرفي ومستوى أداء جممة أداء التمرينات الزوجية لدى طالبات كمية التربية الرياضية ، 
 ، جامعة مدينة السادات . نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعموم الرياضة

، الطبعة  المبادئ األساسية لمتمرينات والجمباز اإليقاعي( : 2373) إيمان عبد اهلل قطب .2
 األولي ، مؤسسة عالم الرياضة لمنشر ، اإلسكندرية .

اختبار الذكاء المفظي لممرحمة الثانوية م( : 2333) جابر عبد الحميد ، محمود أحمد عمر  .0
 ، دار النيضة العربية ، القاىرة .  والجامعية

نموذج المتعمم  –( : الرحالت المعرفية عبر الويب 2337) حسين هيشور ، جيفري كموب .6
( ، الوكالة  CATT الرحال والمستكشف ، مشروع التكوين التربوي المدعم بالحاسوب )

 .(  USAIDاألمريكية لمتنمية الدولية ) 
التترحالت المعرفيتتة وأثرىتتا عمتتي نتتواتج تعمتتم  استتتراتيجية( : " 2378)  خالااد إبااراهيم أحمااد يعقااوب .3

، كمية التربية  رسالة دكتوراه غير منشورةبعض ميارات الكرة الطائرة لتالميذ المرحمة اإلعدادية " 
 الرياضية لمبنات ، جامعة اإلسكندرية . 
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أدوار المعمم المتجددة " الويب كويست " نموذجًا لمرحالت ( : 2376)  شيماء أحمد خميس .8
، مؤتمر تكنولوجيا التربية والتحديات العالمية لمتعميم ، الجمعية العربية لتكنولوجيا  فيةالمعر 

 .التربية 
( :" تأثير استخدام التعمم النقال عمي المخرجات التعميمية 2378) شيماء عبد العميم عبد الرازق .2

العمميتتة لعمتتوم وفنتتون المجمتتة م حتتواجز" ،  733لتتدي طالبتتات كميتتة التربيتتة الرياضتتية فتتي مستتابقة 
 ،كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة حموان .  0الجزء  ، الرياضة

" تأثير استخدام الرسوم المتحركة عمي األداء المياري  م( 2338) محماد سعاد جعفار عمارو .73
 ، رسالة ماجستير غير منشورة( سنوات "6-2لبعض ميارات رياضة الكاراتيو لممبتدئين من )

  .كمية التربية الرياضية جامعة المنوفية 
، الجزء  المناىج وطرق التدريس في التربية الرياضية(: 2336) عالء الدين إبراهيم صالح .77

 الثاني ، دار رشيد لمنشر والتوزيع ، دمشق .
(: " فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر اإلنترنت في 2378) عمياء عمي محمد الخولي .72

رسالة دكتوراه التحصيل المعرفي والميارات التدريسية لطالبات كمية التربية الرياضية بطنطا " 
 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا.        غير منشورة

 Web Questالت المعرفية  ( : أثر التفاعل بين الرح2372)  لمياء محمود ، وسام عمي .70
مجمة التربية والذكاء االنفعالي في تنمية الدافعية لإلبداع واالتجاه نحو كمية االقتصاد المنزلي ، 

 ، كمية التربية جامعة األزىر .  2، مجمد  767، العدد  لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية
تكنولوجيا التعميم وأساليبيا في ( : 2337) محمد سعد زغمول ، مكارم أبو هرجة ، هاني سعيد .72

 ، الطبعة الثانية ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة .  التربية الرياضية
، الجزء األول  القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضةم( : 7222) حسانين صبحي محمد .70

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة .
 منالتعميمية عمي تعمم التصويب  الموديالت( : "تأثير استخدام 2378) نورا عبد المجيد نبوي .76

، المجمة العممية السقوط في كرة اليد لطالبات المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية لمبنات " 
 ،كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة حموان .  0. الجزء  لعموم وفنون الرياضة

( : أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب في مقرر طرق 2370) هبة سعيد عبد المنعم .73
مجمة أسيوط تدريس التربية الرياضية لتنمية الجانب المعرفي لدى طالبات شعبة التدريس ، 

 . 23، المجمد الثالث، العدد  لعموم وفنون التربية الرياضية
( Web Questويب ) ( : أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر ال2332)  وجدي شكري جودة .78

رسالة في تدريس العموم عمي تنمية التنور العممي لطالب التاسع األساسي بمحافظات غزة ، 
 ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ماجستير غير منشورة
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