
لطالب عرفية يف اكتساب مهارات التدريس لدي االسرتاتيجية فىق املب فاعلية تدريس

 يف كلية الرتبية البدنية وعلىم الرياضة  املطبقني
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –أ . م . د ثامر حسٌن كحط .... جامعة القادسٌة 

thamer.khat@qu.edu.iq 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –الباحث / حامد جبار عبود .... جامعة القادسٌة 

sp.post65@qu.edu.iq 

 ملخص عربً : 

اىو  المعراٌىة وامنمىواال اقستقيىايً اىً اكتسىا   إلى التعرف علىى ااعلٌىة تىدرٌا بارسىتراتٌجٌة البحثهدف ٌ

اسىىتخدم الباحىث المىنهت التجرٌبىً حٌىث كانىى    اقىد مهىارا  التىدرٌا لىدل الطىك  المطبقىىٌن. أمىا منهجٌىة البحىث

وعلىوم الرٌاضىىة إا تىم اختٌىىار م عىىن البدنٌىىة  ( طالبىا مىىن الطىك  المطبقىىٌن اىً كلٌىىة التربٌىة  66عٌنىة البحىىث   

قسٌمهم إلى ثكثة مجموعا    ضابطة  ومجموعتٌن تجرٌبٌتٌن ( وكالك اسىتخدم الباحىث المىنهت طرٌ  القرعة وت

( طالبىا مىن الطىك  المطبقىىٌن   061الويىيً لبنىام مقٌىاا مهىارا  التىدرٌا للطىك  المطبقىىٌن  وكانى  العٌنىة   

الك خطىىوا  بنىىام المقٌىىاا وتىم تطبٌىى  المىىنهت التعلٌمىىً بارسىتراتٌجٌة اىىو  المعراٌىىة وامنمىىواال اقستقيىايً كىى

التجرٌبٌىىة وبنىىام المقٌىىاا علىىى  النمىىااالوكىىالك طبىى  الباحىىث   واسىىتخدم الباحىىث امسىىالٌ  ارحيىىايٌة المطلوبىىة

, امىىا الييىىر الرابىىم االىىتمر علىىى عىىرا وتحلٌىىر ومناخلىىة النتىىايت لكختبىىارا  القبلٌىىة والبعدٌىىة  عٌنىىا  البحىىث

 أ م اقستنتاجا  ن اقستنتاجا  والتويٌا   حٌث توير الباحث الى للمجامٌم الثكث , اما اليير الخاما اتضم

تٌن كمىىا رهىىر اىىً ٌتيىىو  المجموعىىة التجرٌبٌىىة التىىً تسىىتخدم امنمىىواال اقستقيىىايً علىىى المجمىىوعتٌن امخىىر

 اً تطوٌر مهارا  التدرٌا لدل الطك  المطبقٌن .  البعدياقختبار 

نمىىواال اقستقيىايً لهمىىا تىيثٌر اٌجىىابً اىً تطىىوٌر واكتسىا  مهىىارا  لتىدرٌا بارسىتراتٌجٌة اىىو  المعراٌىة واما

 التدرٌا للطك  .
The letter contained on five units where the first unit contained the introduction 

and the importance of research, the researcher have mentioned the development of 

science that the present our world take places in through interesting in teaching 

approaches by using modern strategies and different  
  Where the importance of current research is by using strategies over knowledge  

and the survey form in the gain of teaching skills have the practice students . 
The problem of research appearance in  depending on using the manners followed 

by the teacher in teaching  and  reducing the use the modern manners of 

developing the ability of teaching skills for the practice students and depending the 

student a lot on the teacher . The letter aimed  To know effectively teaching by 

strategies over knowledge and the survey form in gain of teaching skills have the 

practice students .  
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 المقدمة :  – 1

ىن الىىك مىىن مواجهىىة ٌةمك  الملىىكك   ٌعتبىر اق تمىىام بطرايىى  التىىدرٌا  ىىداا أساسىٌا مىىن أ ىىداف التىىدرٌا وبالتىىالً 

والمعىارف للطلبىة وإنمىىا  إن دور التدرٌسىىً لىم ٌعىد خايىرا علىى نقىىر المعلومىا  التدرٌسىٌة الٌومٌىة وحلهىا , حٌىث

تعوٌد م على التيكٌر واقعتماد على النيا من خكر سعٌه المستمر لتطوٌر ما ٌعراه . ان اسىالٌ  التىدرٌا التىً 

ٌمٌىة باخىىر وخىى  ٌسىتخدمها التدرٌسىىً تعىد بمثابىىة تنرىٌم وتوجٌىىه الموخىف التعلٌمىىً مىن اجىىر تحقٌى  اق ىىداف التعل

وجهد ممكنٌن ومن ضمن النمااال واقستراتٌجٌا  التدرٌسٌة التً أثبت  ااعلٌتها اً  ىاا الجانى   ىً إسىتراتٌجٌة 

التدرٌا او  المعراٌة وامنمواال اقستقيايً الاي ٌزداد انتلارا اً الوخى  الحىالً منىه ٌقىدم للتدرٌسىً مواخىف 

التىدرٌا التقلٌدٌىة وتقىدٌم المىادع العلمٌىة الحدٌثىة  للطالى  , حٌىث ٌعىد  للتعلم الميتوح التً تخلو من خٌود أسىالٌ 

درا التربٌة الرٌاضٌة مىن المىواد الدراسىٌة التىً مىن أ ىدااها امساسىٌة تنمٌىة اربىدان كمىا ٌمكىن اتخاا ىا كوسىط 

كبٌىر اىً عملٌىا  لتنمٌة التيكٌر لدل الطىك  . وممىا سىب  ٌتبىٌن أن التركٌىز علىى جىودع التعلىٌم ٌتطلى  اق تمىام ال

اربىىدان والتيكٌىىر مىىن خىىكر اسىىتخدام  ىىاا اقسىىتراتٌجٌا  واسىىالٌ  التىىدرٌا  , حٌىىث إن التىىدرٌا باسىىتراتٌجٌا  

او  المعراٌة وامنمواال اقستقيىايً ٌواكى  ثىورع المعلومىا  والتطىور المعراىً السىرٌم والمتكحى  الىاي ٌتمٌىز 

التدرٌا .حٌث ٌعد اقستقيىام واقكتلىاف مىن أ ىم النمىااال  به العير الحالً من تقدم علمً وعملً متواير اً

التدرٌسٌة التىً تمكىن المىدرا مىن تنمٌىة اقتجا ىا  واكتسىا  المهىارا  وٌسىتطٌم مىن خكلهىا تيسىٌر الكثٌىر مىن 

المثٌرا  والقضاٌا الغامضة خكر العملٌىة التدرٌسىٌة   وبالتىالً ٌيىتط للطالى  مجىاق لفبىدان اىً جوانى  مختليىة , 

كلف عن القدرا  الكامنة لدل الطلبىة والتىً تحتىاال إلىى تطىوٌر وتحسىٌن , وٌعىد مىدخك رنلىام عكخىا  يىيٌة وٌ

اعالىة خىادرع علىى الىتعلم بيسىىالٌ  ااتٌىة وجماعٌىة لتحقٌى  أ ىداف محىىددع , وٌمكىن لمىدرا التربٌىة الرٌاضىىٌة  أن 

تتي  مىم نىون الىاكام الىاي ٌرٌىد تنمٌتىه أو  ٌلع  دورا بارزا اً  اا المجار وخاية اً تطبٌ  استراتٌجٌا  معٌنة

تحسٌنه لدل المتعلمٌن حٌث ٌعد التدرٌا باقستقيام من أ م النمااال التدرٌسىٌة التىً تجعىر  الطالى  ٌيكىر بلىكر 

مسىىتقر , وبالتىىالً ٌسىىتطٌم الطالىى  تيسىىٌر الكثٌىىر مىىن المثٌىىرا  الغامضىىة التىىً تحىىدث اىىً بٌيتىىه والحيىىور علىىى 

 اعه  اا اممر إلى طرح الحلور لهااالمعراة بنيسه ,  وٌد
 الغرض من الدراسة :  – 2

تكمىىن أ مٌىىة البحىىث باسىىتخدام  ىىاا امسىىتراتٌجٌة واقنمىىواال اقستقيىىايً اىىً تىىدرٌا دروا التربٌىىة الرٌاضىىٌة 

 ومعراة مدل تيثٌر ا اً اكتسا  مهارا  التدرٌا لدل الطك  المطبقٌن اً كلٌة التربٌة البدنٌىة وعلىوم الرٌاضىة
. 

 الطريقة واالجراءات : -3

 مجتمع وعينة البحث : 3-1

الرابعىىة (   ةلىىالمطبقىىٌن اىىً كلٌىىة التربٌىىة البدنٌىىة وعلىىوم الرٌاضىىة   المرح حىىدد الباحىىث مجتمىىم البحىىث , الطىىك  

 . ( طالبا 061. والبالغ عدد م   0100 - 0101جامعة القادسٌة للعام الدراسً 

 طالبا  01ا عدد ا   اختار الباحث عٌنة استطكعٌة للمقٌا ) 

     طالبا  061اختار الباحث عٌنة بنام المقٌاا ) 



    طالبىىا للتجربىىة الريٌسىىٌة بطرٌقىىة القرعىىة مىىن طىىك  المرحلىىة الرابعىىة جامعىىة القادسىىٌة وتىىم  66تىىم اختٌىىار )

سىىٌم ( طالبىىا لكىىر مجموعىىة وتىىم تق 00  تقسىىٌمهم الىىى ثىىكث مجىىامٌم   ضىىابطة ومجمىىوعتٌن تجىىرٌبٌتٌن ( وبعىىدد 

 ( 0العٌنة بالطرٌقة العلوايٌة   القرعة ( وكما اً الجدور   

 

 (0جدور 

 ٌبٌن عدد ااراد العٌنة لكر مجموعة واقستراتٌجٌة المستخدمة اً التدرٌا

 امسلو  المستخدم عدد أاراد العٌنة المجامٌم

 00 المجموعةالتجرٌبٌة اقولى
ااسىىىىىىىىىىىىىىىىىتراتٌجٌة التىىىىىىىىىىىىىىىىىدرٌا اىىىىىىىىىىىىىىىىىو  

 المعراٌة

 اقنمواال اقستقيايً  00 المجموعةالتجرٌبٌة الثانٌة 

 00 المجموعة الثالثة الضابطة(
اسىىىىىىىىلو  التىىىىىىىىدرٌا المتبىىىىىىىىم مىىىىىىىىن خبىىىىىىىىر 

 التدرٌسً

 

 تيمٌم البحث :  -6-0

طبٌعىىة الملىىكلة  ىىً التىىً تحىىدد تيىىمٌم البحىىث المناسىى  , كونىىه ٌعىىد اكثىىر مكيمىىة لهىىا , و نىىاك نمىىااال عىىدع مىىن 

التيامٌم التجرٌبٌة , وما على الباحث اق ان ٌختار التيمٌم المناس  . قختبار يحة نتايجه مىن اليىروا وعلٌىه 

التجرٌبىىىىً   المجموعىىىىة الضىىىىابطة  اعتمىىىد الباحىىىىث المىىىىنهت  الويىىىىيً لبنىىىام مقٌىىىىاا وكىىىىالك اسىىىىتخدم المىىىنهت

 والمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن اا  اقختبار القبلً والبعدي كونه مناس  لطبٌعة الملكلة . 

 المتغٌرا  المدروسة :  -6-6

 تم تحدٌد متغٌر مهارا  التدرٌا للطك  المطبقٌن   المرحلة الرابعة ( .

 اقختبارا  المستخدمة : 6-4

  : اقختبارا  القبلٌةاوق

لعٌنة البحث من خكر تطبٌ  مقٌىاا مهىارا  التىدرٌا مىن خبىر الباحىث علىى الطىك  تم اجرام اقختبارا  القبلٌة 

المطبقٌن   عٌنة البنام ( , اً ٌوم اً كلٌىة التربٌىة البدنٌىة وعلىوم الرٌاضىة / جامعىة القادسىٌة , وراعىى الباحىث 

تنيٌىىا وارٌىى  العمىىر الرىىروف المتعلقىىة باقختبىىارا  والمتمثلىىة بالزمىىان والمكىىان واقدوا  المسىىتخدمة وطرٌقىىة 

 المساعد والك بهدف اٌجاد نيا الرروف لكختبارا  البعدٌة خدر المستطان . 

 ثانٌا / اقختبارا  البعدٌة 

بعد اقنتهام من تطبٌ  الوحدا  التعلٌمٌة علىى عٌنىة البحىث تىم اجىرام اقختبىارا  البعدٌىة لعٌنىة البحىث مىن خىكر 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة تطبٌ  مقٌاا مهارا  التدرٌا اً ٌوم اً 

 التجربة الريٌسٌة :  -6-5

علىىى الطىىك  المطبقىىٌن اىىً كلٌىىة التربٌىىة البدنٌىىة وعلىىوم  0101/  00/ 00تىىم تنيٌىىا الوحىىدا  التعلٌمٌىىة بتىىيرٌ 

الرٌاضىىة واىىى  اسىىتخدام اسىىىتراتٌجٌة التىىدرٌا اىىىو  المعراٌىىة واقنمىىىواال اقستقيىىايً , وخىىىد لىىمل  الوحىىىدا  



( أسىىىابٌم وبمعىىىدر وحىىىدتٌن  8( وحىىىدع تعلٌمٌىىىة موزعىىىة علىىىى   06التعلٌمٌىىىة لكىىىك المجمىىىوعتٌن التجىىىرٌبٌتٌن  

 تعلٌمٌتٌن اً اقسبون  نررٌا وعملٌا .

( 06المجموعة التجرٌبٌة امولى : التً استخدم  استراتٌجة التدرٌا او  المعراٌىة  بلىغ عىدد الوحىدا  اٌهىا   -

( دخٌقىىة , إا خىىام الباحىىث بيعىىداد مىىنهت تدرٌسىىً خىىاص بيسىىتخدام  01الواحىىدع     وحىىدع تعلٌمٌىىة زمىىن المحاضىىرع

 استراتٌجٌة التدرٌا او  المعراٌة مكتسا  مهارا  التدرٌا 

مهىىارا  التىىدرٌا والىىاي ٌبلىىغ عىىدد  * المجموعىىة التجرٌبٌىىة الثانٌىىة: اسىىتخدم  اقنمىىواال اقستقيىىايً مكتسىىا 

( دخٌقىة إا خىام الباحىث بيعىداد وحىدا    01( محاضرع تدرٌسٌة زمن المحاضىرع الواحىدع    06المحاضرا  اٌها  

 تعلٌمٌة لهاا المجموعه 

 النتايت :  -4

ناتجىة عىن ٌتناور  اا اليير عىرا نتىايت البحىث وتحلٌلهىا ومناخلىتها , بعىد ان اسىتكمر الباحىث جمىم البٌانىا  ال

اقختبىارا  المسىتخدمة التىً وضىع  بجىداور , لمىا تمثلىه مىن سىهولة اىً اسىتخكص اقدلىة العلمٌىة   ومنهىىا أداع 

توضٌحٌة مناسبة للبحث تمكىن مىن تحقٌى  ارضىٌا  البحىث وأ دااىه اىً ضىوم ارجىراما  المٌدانٌىة التىً خىام بهىا 

 الباحث .

 مناخلتها : عرا نتايت خٌم مهارا  التدرٌا وتحلٌلها و-4-0

لضىابطة عرا نتىايت خىٌم مهىارا  التىدرٌا باقختبىارا  القبلٌىة والبعدٌىة للمجموعىة ا -4-0-0

 وتحلٌلها ومناخلتها

 (06الجدور 

 للمجموعة الضابطةٌبٌن اليرو  بٌن اقختبارا  القبلٌة والبعدٌة اً خٌمة مهارا  التدرٌا 

 

( اليىرو  اىً خىٌم مهىارا  التىدرٌا مهارع 06اً ضوم البٌانا  المستخرجة ماراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدور   

التخطىٌط , مهىىارع التنيٌىىا, مهىىارع التقىىوٌم(  اىىً اقختبىىارٌن القبلىىً والبعىىدي للمجموعىىة الضىىابطة وكمىىا مبىىٌن اىىً 

تبىىارٌن القبلىً والبعىدي للمجموعىة الضىابطة. ايىىً الجىدور أعىكا اىطن طبٌعىة أاىىراد العٌنىة أرهىر  اروخىا  بىٌن اقخ

متغٌر مهارع التخطٌط وباسىتخدام اختبىار     ( للعٌنىا  المترابطىة قسىتخراال اليىرو  ارهىر  اروخىا  معنوٌىة , إا 

( , بىىٌن اقختبىىارٌن القبلىىً والبعىىدي للمجموعىىة 1.118( عنىىد مسىىتول دقلىىة  6.041بلغىى  خٌمتهىىا المحسىىوبة  

 ت
المتغيرررررر 

 ات

وحررررر   
القيررررررررر 

 س

 البع ي االختب   االختب   القبلي
 ع ف َس ف

 tقيمررررررر  
المرررررررررررح

 سوب 

مسرررررررررتو
ى 

 ال الل 
 ع س ع س

1 
مه    

 التخطيط
   ج 

564415 54416 634533 44055 -54165 54661 34240 04003 

2 
مه    
 التنفيذ

   ج 
364500 54215 324533 44522 -64033 34140 24533 04025 

3 
مه    
 التقويم 

   ج 
654333 44041 634315 24610 -44033 54153 24532 04020 

4 
مقي س 
مه  ات 
 الت  يس

   ج 
2034550 144115 2264033 44556 -154333 154133 34365 04002 



قختبىىار البعىىدي  .أمىىا اىىً متغٌىىر مهىىارع التنيٌىىا وباسىىتخدام اختبىىار     ( للعٌنىىا  المترابطىىة الضىىابطة وليىىالط ا

( , 1.105( عنىد مسىتول دقلىة  0.580قستخراال اليرو  ارهر  اروخا  معنوٌىة , إا بلغى  خٌمتهىا المحسىوبة  

 بٌن اقختبارٌن القبلً والبعدي للمجموعة الضابطة وليالط اقختبار البعدي .

و الباحىىث الىىى وجىىود معلومىىا  سىىابقة لىىدل المىىتعلم وضىىيها قدام المطلىىو  منىىه . وكىىالك تعىىود الطالىى  علىىى ٌعىىز

 طرٌقة التلقٌن اً تعلم الكثٌر من المهارا  الحركٌة واقنلطة واقلعا  الرٌاضٌة المختلية

بٌىة عرا نتىايت خىٌم مهىارا  التىدرٌا باقختبىارا  القبلٌىة والبعدٌىة للمجموعىة التجرٌ-4-0-0

 اقولى وتحلٌلها ومناخلتها

 (01الجدور  

 للمجموعة التجرٌبٌة اقولى مهارا  التدرٌا ٌبٌن اليرو  بٌن اقختبارا  القبلٌة والبعدٌة اً خٌم
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( اليىرو  اىً خىٌم مهىارا  التىدرٌا مهارع 01اً ضوم البٌانا  المستخرجة ماراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدور   

التخطٌط ,مهارع التنيٌا , مهارع التقوٌم(  اً اقختبارٌن القبلً والبعىدي للمجموعىة التجرٌبٌىة اقولىى وكمىا مبىٌن 

بىىٌن اقختبىىارٌن القبلىىً والبعىىدي للمجموعىىة التجرٌبٌىىة  اىىً الجىىدور أعىىكا اىىطن طبٌعىىة أاىىراد العٌنىىة أرهىىر  اروخىىا  

 اقولى . 

ايً متغٌر مهارع التخطٌط وباستخدام اختبار     ( للعٌنا  المترابطة قستخراال اليرو  ارهىر  اروخىا  معنوٌىة , 

للمجموعىة ( , بىٌن اقختبىارٌن القبلىً والبعىدي 1.116( عنىد مسىتول دقلىة  6.116إا بلغ  خٌمتها المحسوبة  

 التجرٌبٌة اقولى وليالط اقختبار البعدي  .

أما اً متغٌر مهارع التنيٌا باستخدام اختبار     ( للعٌنا  المترابطة قسىتخراال اليىرو  ارهىر  اروخىا  معنوٌىة , 

( , بىٌن اقختبىارٌن القبلىً  00( ودرجة حرٌة   1.110( عند مستول دقلة  4.061إا بلغ  خٌمتها المحسوبة  

 عدي . والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة اقولى وليالط اقختبار الب



واً متغٌر مهارع التقوٌم وباستخدام اختبار     ( للعٌنا  المترابطىة قسىتخراال اليىرو  ارهىر  اروخىا  معنوٌىة , 

( , بىٌن اقختبىارٌن القبلىً والبعىدي للمجموعىة  1.111( عند مستول دقلىة  5.166إا بلغ  خٌمتها المحسوبة  

   التجرٌبٌة اقولى وليالط اقختبار البعدي  .

ٌرل الباحث ان استخدام  اا اقسىتراتٌجٌة   اىو  المعراٌىة ( تسىاعد الطالى  بىالتحكم بلىكر وان علىى اقدام حٌث 

المطلو  منه حٌث ٌقوم الطال  بالتخطٌط والمراخبىة والتقىوٌم لىتعلم وادام المطلىو  منىه ممىا ٌسىاعد علىى تحقٌى  

 بر اقثر على التحسنالهدف , مما ٌبقً الطال  بحالة ادراك لما ٌيعله مما كان له اك

عرا نتايت خٌم مهىارا  التىدرٌا باقختبىارا  القبلٌىة والبعدٌىة للمجموعىة التجرٌبٌىة  -4-0-6

 الثانٌة وتحلٌلها ومناخلتها

 (08الجدور 

 للمجموعة التجرٌبٌة الثانٌةمهارا  التدرٌا ٌبٌن اليرو  بٌن اقختبارا  القبلٌة والبعدٌة اً خٌمة 
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( اليىرو  اىً خىٌم مهىارا  التىدرٌا مهارع 08اً ضوم البٌانا  المستخرجة ماراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدور   

التخطٌط ,مهارع التنيٌا , مهارع التقوٌم(  اً اقختبارٌن القبلً والبعىدي للمجموعىة التجرٌبٌىة الثانٌىة وكمىا مبىٌن 

بىىٌن اقختبىىارٌن القبلىىً والبعىىدي للمجموعىىة التجرٌبٌىىة  اىىً الجىىدور أعىىكا اىىطن طبٌعىىة أاىىراد العٌنىىة أرهىىر  اروخىىا  

 الثانٌة . 

ايً متغٌر مهارع التخطٌط وباستخدام اختبار     ( للعٌنا  المترابطة قستخراال اليرو  ارهىر  اروخىا  معنوٌىة , 

جموعىىة ( , بىٌن اقختبىىارٌن القبلٌوالبعىدي للم 1.111( عنىىد مسىتول دقلىىة  1.068إا بلغى  خٌمتهىىا المحسىوبة  

 التجرٌبٌة الثانٌة وليالط اقختبار البعدي  .

أما اً متغٌر مهارع التنيٌا وباستخدام اختبار     ( للعٌنىا  المترابطىة قسىتخراال اليىرو  ارهىر  اروخىا  معنوٌىة 

 ( عند مستول دقلة 5.064, إا بلغ  خٌمتها المحسوبة  

 لتجرٌبٌة الثانٌة وليالط اقختبار البعدي . ( , بٌن اقختبارٌن القبلً والبعدي للمجموعة ا 1.111 

واً متغٌر مهارع التقوٌم وباستخدام اختبار     ( للعٌنا  المترابطىة قسىتخراال اليىرو  ارهىر  اروخىا  معنوٌىة , 

( , بىٌن اقختبىارٌن القبلىً والبعىدي للمجموعىة  1.111( عند مستول دقلىة  1.808إا بلغ  خٌمتها المحسوبة  

 ثانٌة وليالط اقختبار البعدي  .التجرٌبٌة ال



حٌىىث ٌىىرل الباحىىث مىىن خىىكر النتىىايت ان اسىىتخدام اقنمىىواال اقستقيىىايً , سىىاعد اىىً زٌىىادع الدااعٌىىة لىىدل الطلبىىة 

للتيسٌر والمكحرة اً اتخاا القرارا  المناسبة من خىكر كسى  معلومىا  اضىااٌة خىكر الموخىف التعلٌمىً الجدٌىد 

  مناسبة تخدم الهدف من ادام المهارعوبالتالً الويور الى حلور 

 اقستنتاجا  : -5
 من خكر عرا النتايت ومناخلتها واستعمار الباحث للوساير اقحيايٌة توير الى اقستنتاجا  اقتٌة 

أثبت  الدراسة الحالٌة إن التدرٌا باقستراتٌجٌة او  المعراٌة له تىيثٌر اٌجىابً اىً تطىوٌر مهىارا  التىدرٌا  -0

 لمطبقٌن .للطك  ا

 ان التدرٌا بامنمواال اقستقيايً له تيثٌر اٌجابً اً تطوٌر مهارا  التدرٌا للطك  المطبقٌن . -0

تيو  المجموعة التجرٌبٌة امولى والتً تستخدم ارستراتٌجٌة او  المعراٌة علىى المجموعىة الضىابطة والتىً  -6

 التدرٌا للطك  المطبقٌن .تستخدم المنهت المتبم من خبر التدرٌسً اً تطوٌر مهارا  

تيىىو  المجموعىىة التجرٌبٌىىة الثانٌىىة والتىىً تسىىتخدم امنمىىواال اقستقيىىايً علىىى المجموعىىة التجرٌبٌىىة امولىىى  -4

 والتً تستخدم ارستراتٌجٌة او  المعراٌة اً تطوٌر مهارا  التدرٌا للطك  المطبقٌن .

نمىىواال اقستقيىىايً علىىى المجموعىىة التجرٌبٌىىة امولىىى تيىىو  المجموعىىة التجرٌبٌىىة الثانٌىىة والتىىً تسىىتخدم ام -5

 والمجموعة الضابطة والتً تستخدم على امسلو  المتبم من خبر التدرٌسً .

 التويٌا  : -6
 بعد اقطكن على نتايت البحث ومعطٌاته ٌمكن تقدٌم التويٌا  اقتٌة : 

 تنمٌة مهارا  التدرٌا . استخدام ارستراتٌجٌة او  المعراٌة وامنمواال اقستقيايً اً -0

توعٌىىة المدرسىىٌن بي مٌىىة  ىىاا ارسىىتراتٌجٌة وامنمىىواال اقستقيىىايً مىىن خىىكر عقىىد دورا  تدرٌبٌىىة لمعراىىة  -0

 كٌيٌة استخدام  اا اقستراتٌجٌا  .

توجٌه الطلبة باقعتمىاد علىى الىنيا والثقىة بقىدراتهم علىى بىار الجهىد والكيىاح مىن اجىر النجىاح والتيىو  مىن  -6

 ر إعداد برامت لنمااال تعلٌمٌة .خك

 إجرام المزٌد من الدراسا  حور  اا ارستراتٌجٌة وامنمواال اقستقيايً اً الجان  الرٌاضً . -4

التيكٌد على استخدام ارستراتٌجٌة او  المعراٌة وامنمىواال اقستقيىايً لجعىر الييىر الدراسىً أكثىر تلىجٌعا   -5

 وإثارع وجابا قنتباا الطلبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الميادر : 

, كيىىىىىىر اللىىىىىىٌ   تعلىىىىىىٌم الدراسىىىىىىا  اقجتماعٌىىىىىىة وتعلمهىىىىىىا الواخىىىىىىم والمىىىىىىيمورإمىىىىىىام محمىىىىىىد البرعىىىىىىً :  .0

 م .0118, دار العلم وارٌمان للنلر والتوزٌم ,  

, مجلىىىىىىة الدراسىىىىىا  العلٌىىىىىىا اىىىىىً المنىىىىىىا ت , مهىىىىىارا  اقستقيىىىىىىام اىىىىىً العلىىىىىوم  أمىىىىىر محمىىىىىد الطبىىىىىىا  : .0

 م .0106  التدرٌا , الجمعٌة الميرٌة  للمنا ت وطر

, القىىىىىىىا رع , مكتبىىىىىىىة اقنجلىىىىىىىو الميىىىىىىىرٌة ,  علىىىىىىىم الىىىىىىىنيا المعراىىىىىىىً المعايىىىىىىىرأنىىىىىىىور اللىىىىىىىرخاوي :  .6

 م.0000

, ترجمىىىىىىىىة اقستقيىىىىىىىىام اىىىىىىىً الدراسىىىىىىىىا  اقجتماعٌىىىىىىىىة  إسىىىىىىىتراتٌجٌة للتىىىىىىىىدرٌا بىىىىىىىاري . ك . بىىىىىىىىاٌر :  .4

 م.0004سلٌمان بن محمد الجبر , الرٌاا , مكتبة العبٌكان , 

, دار المسىىىىىىىىٌرع  طرايىىىىىىىى  التىىىىىىىىدرٌا العامىىىىىىىىة, محمىىىىىىىىد محمىىىىىىىىود الحٌلىىىىىىىىة : تواٌىىىىىىىى  احمىىىىىىىىد مرعىىىىىىىىً  .5

 م. 0110للنلر والتوزٌم والطباعة , عمان , 

القٌىىىىىىاا والتقٌىىىىىىٌم وأسىىىىىىالٌ  القٌىىىىىىاا والتلىىىىىىخٌص اىىىىىىً التربٌىىىىىىة الخايىىىىىىة  تٌسىىىىىىٌر ميلىىىىىىط كوااحىىىىىىة : .6

 م. 0116, دار المٌسرع للنلر والتوزٌم , عمان , 

, الطبعىىىىىىىة الثالثىىىىىىىة , القىىىىىىىا رع , مكتبىىىىىىىة دار  التربىىىىىىىويعلىىىىىىىم الىىىىىىىنيا جىىىىىىىابر عبىىىىىىىد الحمٌىىىىىىىد جىىىىىىىابر :  .1

 م.0004النهضة العربٌة , 

, ترجمىىىىىىىة حسىىىىىىىٌن عبىىىىىىىد اليتىىىىىىىاح , مركىىىىىىىز الكتىىىىىىى   إتقىىىىىىىان أسىىىىىىىالٌ  التىىىىىىىدرٌاجوزٌىىىىىىىف لومىىىىىىىان :  .8

 م.0008امردنً , 

, دار اممىىىىىىىىر للنلىىىىىىىىر أسىىىىىىىىالٌ  تىىىىىىىدرٌا التربٌىىىىىىىىة الرٌاضىىىىىىىٌة الىىىىىىىدٌري , علىىىىىىىىً وبطانٌىىىىىىىة , احمىىىىىىىىد :  .0

 م  .0081, والتوزٌم , امردن 

,القىىىىىىىىىىا رع , دار البحىىىىىىىىىىث العلمىىىىىىىىىىً  ميهومىىىىىىىىىىه ,أسىىىىىىىىىىالٌبه,أدواته(  اوخىىىىىىىىىان عبٌىىىىىىىىىىدا  ,و خىىىىىىىىىىرون : .01

 م. 0088اليكر الغربً ,

 زٌىىىىىىن العابىىىىىىدٌن و خىىىىىىرون : تقىىىىىىوٌم عملٌىىىىىىة تطبٌىىىىىى  المرحلىىىىىىة الرابعىىىىىىة اىىىىىىً كلٌىىىىىىة التربٌىىىىىىة الرٌاضىىىىىىٌة .00

 م .0010 , 1, جامعة البيرع , دراسة مٌدانٌة , مجلة التربٌة الرٌاضٌة , العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


