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تتطلب عمليتـي التللـيم والـتللم فـي الترايـي الر ايـيي فـي شـد مـا يشـهدح اللمـر الحـديث مـن      
تطور ملرفي متسـار  الححـث عـن حلـول ةديـدة وفلالـي لقـد ملوماتهـا ومشـجاتهاذ فاةـاح ةـ ح اللمليـي 

وطـرق وتحقيقا ألةدافها يتومف دائما علـ  مـا يسـتهدمه القـائمون علـ  ةـ ح اللمليـي مـن اسـتراتيةيات 
 واساليب التدر س التي تااسب تامي ةم حمستوياتهم المهتلف.

الاشــاا الامــجي يةــب ان يوةــه ان  م(2005امــين الهــول ذ ةمــال الــدين الشــافلي  يشــير و   
للتامي ذ ا  يتيح لقد مـاهم فرمـي هشهـار موة تـه والتقـدم فيهـا مـن هـال  راـاما المسـاحقات الرسـمي 

ــي ن المدرســي وريرةــا مــن موسســات وةيئــات المةتمــلذ وان جــان  لــك ةــو والــودب  ــين المــدارسذ او  
المجهوم اللراي لألاشطي الامجييذ لقن المجهوم الغراـي لهـا يـرب ااـه يتمـد حـالرحات وااشـطي الهـاء 

 7  :37.) 
م( ان الاشاا الامـجي لـه أ ـر فلـال فـي عمليـي الترايـيذ وةـو 2002ي جر ةامد ع د السام      

أ ــر التللــيم فــي حةــرة الدراســيذ و رةــل  لــك لهمــائ  الاشــاا المدرســي التــي   تتــوافر  يجــوق احيااــا
 ــاجس القــدر لتللــيم المــواد الدراســييذ و لــك  ن التلميــ  عامــر فلــال فــي اهتيــار اــو  الاشــاا المدرســي 

للـم ال ب يشترك فيهذ وف  ويل هططه وتاجي ةاذ مما يةلد امحاله عليه  دوافل  اتييذ مما يودى الـي ت
 (.                                      46: 11أق ر امتمادا ودوماذ ة ا حاهيافي الي ااه يهيئ فر  تللم المحادرة وتوةيه ال ات  

ــا مــن دمحم ســجران   ــدالرحيم  2006م( و يوســف المامــد  2014و تجــك ج م( 2000م( وعمــر ع 
لهم واشـــحا  حاةــاتهم وتاميـــي مـــواة هم اةميـــي الاشــاا الامـــجي للتاميـــ  فــي التل يـــر عــن ميـــو   علــ

واستلدادةم للتللمذ ممـا يجسـ هم القـدرات والمهـارات الحرجيـي مـن هـال ممارسـي حـرة وموةهـي ألاشـطي 
ـــا وســـلوجيا. ـــا وملرفي ـــدايا ومهار  ـــمن الشـــامد    43(ذ 46: 32 ومهـــارات اساســـيي تحقـــك الامـــو المت

 (212-210:  22(ذ 68:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج.** مدرس بق
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م( ان المدرســي ا ا جااــت تيــم عــددا مــن الجمــول الدراســييذ 2005و ــرب صعمــام توفيــكص        
وجد فمد حه عدد من التامي ذ فا د ان ةو ء التامي  يهتلجون فيمـا  يـاهم اهتافـات  يايـي مـن حيـث 

ا الحـر القدرات او الميول او ا ستلداداتذ وريرةـاذ ولهـ ا اتةهـت المـدارس الـي تقـو ن ةماعـات الاشـا
او الهارةي والتي يايم اليها التامي   ااء عل  ررحاتهم ووفقا لميـولهم واسـتلداداتهمذ وحغـرز مماولـي 

 (.   123: 21ااوا  الاشاا المهتلجي والمتاوعي والتي يملب تحقيقها عن طر ك الماها المدرسي   
ب التقليديـي فـي التـدر س  ـد ل لك لم تلد مهمي المللم مامرة عل  الشرح وا لقاء واتحا  ا سالي  

امححت مسئوليته ا ولي ةي رسم مهطط  سـتراتيةيات التـدر س تلمـد فيهـا طـرق التـدر س والوسـائد 
 (.                                            35: 29(ذ   65:  6التلليميي لتحقيك اةداف محددة    

س ةـي مةموعـي مـن اةـراءات التـدر س م( ان اسـتراتيةيي التـدر 2004و رى صحسن م تون       
المهتــارة ســلجا مــن م ــد المللــم او ممــمم التــدر س والتــي يهطــط  ســتهدامها ا اــاء تاجيــ  الــدرس حمــا 

 (.281:  14يحقك ا ةداف التدر سيي حأمم  فاعليي ممجاي في يوء ا مجااات المتاحي  
ــ   ــي ال ــدر س الجلال ــدر س المتمــايم أحــد اســتراتيةيات الت ــ  تقــديم المحتــوب  وســائد ويلــد الت ب تلتمــد عل

مهتلجي للتاميـ  المتاـوعين فـي اجـس المـفذ حتـ  يتسـا  لةميـل التاميـ  ان يتللمـوا علـ  احـو فلـالذ حغـز 
 (. 53الاشر عن ا هتافات في القدرة وال قافي وا متمادذ واللغيذ والةاسذ والدوافلذ والميول   

ان التــدر س المتمــايم اشر ــي ت اــي علــ  فقــرة ان طــرق  م(2008واقــدت ص جــو ر جوةــك واهــرون ص      
التــدر س يةــب ان تتاــو  وتلــدل لتتماشــي مــل تاــو  مــدرات وميــول ومهــارات المتللمــين فــي الجمــدذ حملاــ  ان 

 (.  25: 25المللم يغير ويلدل في الموامف التلليميي لتتوافك مل همائ  المتللمين وليس اللجس  
واســتراتيةيي التــدر س المتمــايم تقــوم علــ  تقســيم المتللمــين وفقــا لمســتويات ا ســتلدادات والقــدرات    

ــل  ــي و رف ــمم مســتوب الدافلي ــك ا ســتلداداتذ ممــا يل ــي تل ــ  مراعــاة واشــحا  وتامي ــك عل ــث يلمــد  ل ــديهمذ حي ل
 (. 12:  39دا    مستوب التحدب لديهمذ جما يساعدةم عل  تاميي ا  تقار ويجشف عما لديهم من ا 

م( ان اســتراتيةيي التــدر س  2009وتشــير جــا مــن ص  ومــان ع يــداتذ ســهيله أ ــو الســيد ص     
المتمــايم تهــدف الــ  رفــل مســتوب ةميــل الطــاب مــن هــال مراعــاة همــائ  الجــرد وه راتــه الســاحقي 

 (. 107: 16ي   وتقديم  يئي تلليميي مااسحه لةميل الطاب تسمح  تاو  المهام والاتائا التلليمي
م( ان ماهــاج الترايــي الر ايــيي الرســمي ريــر مــادر علــي تل يــي 2015يشــير صمحمــود ع ــد الحلــيمص     

طموحات الر ايي المدرسـيي وتحقيـك اةـدافها متقاملـي مقا ـد مهممـات فـي الةـداول الدراسـيي محـددة مقاراـي 
س وتط يقاتهــاذ وأ ــر  لــك علــ  عــدم موامــف التــدر  حالماــاةا الدراســيي األهــرىذ وترتــب علــ   لــك تقلــ  عــدد

ــو  مــن الممارســات لألاشــطي التاافســيي حمســتوياتها المتدرةــي    ــر  التا ــدرات اتاحــه ف ــاء الق ــي اام يســاعد ف
 (. 186: 35والمواةب الر اييي وعدم اقساب التامي  سلوجيات ا عداد للحياة   

والتـي تتيـح مـن هـال مـا يحققهـا  ل لك تا  ك أةميي األاشطي الامجيي من ميمتها التراويي     
مـن اةـداف اللمليــي التراويـيذ فهــ ح األاشـطي لهــا تأ يرةـا المحاشـر علــي اللديـد مــن السـمات الشهمــيي 
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لدب التامي  و لك اشـرا  سـتةاحي تلـك األاشـطي لللديـد مـن ميـولهم وررحـاتهم وحاةـاتهم وتأ يرةـا علـي 
حي من هال ا طا  علي اتائا اللديد مـن الدراسـات اتةاةاتهمذ جما ان أةميي تلك األاشطي ت دوا واي

ـــ   ـــب متلـــددة مـــن الاشـــاطات المدرســـييذ والتـــي اشـــارت اتائةهـــا ال ـــي ةواا ـــت عل ـــي أةر  ـــي الت الللمي
المساةمات وا  ار اهيةا يي للاشاطات علي اللمليـي التلليميـي والتراويـي حموامجهـا المهتلجـي حشـجد عـام 

 ( .42: 40  وعلي سلوجيات التامي  حشجد ها 
ذ Konstantinouذet al(ذ 51م( Watts  2013ذ al etوأومــت اتــائا دراســات جــا مــن:       

ــداتذ 45م(  2010ذ  Goodnough(ذ 39م(  2012( ملــيز الحليســ ذ  49  م(2013  ــان ع ي (ذ  وم
(ذ علـــ  اةميـــي اســـتهدام اســـتراتيةيي التـــدر س المتمـــايم لقـــي تراعـــي 16م(  2009ســـهيلي أ ـــو الســـميد  

ا هتافات والجروق الجرديـي  ـين التاميـ  ومـن ةـ ح ا سـتراتيةيات: المحطـاتذ مراقـم الـتللمذ ا اشـطي متدرةـي 
ا ةاحـاتذ عقـود الـتللمذ ا ةاـدات الشهمـيي ا  ان اسـتهدامها فـي  الملوحيذ لوحي الهيـاراتذ ا سـئلي متلـددة

 التلليم لم يلك ا ةتمام القافي من م د المللمين.      
ــي مراعــاة المســتويات 2014وتومــي دراســي ص مــروة دمحم ص       ــاةح يــدرك اةمي م( ان المللــم الا

ويحــدد اســتراتيةيات التــدر س التــي التحمــيليي المتحاياــي و راعــي  لــك عاــد تهطــيط التــدر س وتاجيــ حذ 
ــأهرون دراســيا ومهمــا تقــن الجــروق  ــاك طــاب متجومــون وعــاديون ومت ســيوشجها لتحقيــك أةدافــهذ فها
الجرديي  ين الطاب في المرحلـي ا ولـ ذ فـان التـدهد المحجـر والتـدر س الةيـد يجمـن فـي ان يقـارب  ـين 

 (.   3: 37ا داء الاهائي لهم  
س الطاولــي مــن ا للــاب الشــيقي والممتلــي والمح حــي للةميــل لقــد ا عمــار وتلت ــر ر ايــي تــا     

والجئــات فــي أب ومــتذ وةــي مــن الوحــدات ا هتيار ــي فــي دليــد مللــم الترايــي الر ايــيي يــمن األاشــطي 
الامجيي حالمدارس ا  تدائييذ والتي يق د عليها التامي  حالررم مما تطلحه من مدرة عاليـي علـي الترجيـم 

التمــرف فــي اهتيــار الحرجــات الهادفــي وا متمــاديي التــي تســمح حاســتمرار الللــب فــي موامــف  وســرعي
  (.137: 5متلددة حطر قي مااوايي   

ــدين ص       ــين وديــل ذ ســلوب عــم ال م ( ان المهــارات ا ساســيي فــي 2002واشــارت جــا مــنص أيل
اـه   يمجـن ألب  عـب ان يمـارس ر ايـي تـاس الطاولـي ا سـاس المهـم والجلـال لـتللم ةـ ح الللحـيذ ا  ا

ــك القاعــدة ا ساســيي للمهــارات حأاواعهــا  ــد ان يمتل ــا ا  حل ــي فيه ــي أب مرحل ــدم ف ةــ ح الر ايــي او يتق
المهتلجــيذ وحمســتوى عــال مــن القجايــي ال دايــي والمهار ــي  والهططيــي ذ حاهيــافي الــ  مــدرة عاليــي علــي 

فــي اهتيــار جــد الحرجــات الهادفــي وا متمــاديي التــي الترجيــم والتةديــد والدمــي والتوافــك وســرعي التمــرف 
اةامح حججاءة في م  (. 73:  5  وامجي المتلددة حطر قي مااوايي تسمح حاستمرار الللب وا 

ااـه لتللـيم الم تـدئين  Williams and Andersonم( 2002واقـد ص و ليـامم واادرسـونص      
يراعـــي توســـيل رمـــيد التاميـــ  مـــن المهـــارات المهـــارات ا ساســـيي والتقـــدم حمســـتوب ادائهـــمذ   ـــد ان 

 (.   158:  52وا اتقال من الحرجات الحسيطي ال  المرجحي   
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ل ا تللـب اسـتراتيةيات التـدر س المتمـايم دورا فلـال فـي تللـم الم تـدئين لهـ ح المهـارات و لـك      
لف او المـلوحي عن طر ك الدور الهام ال ب يقـوم حـه المللـم حتـ  يـتمجن مـن التغلـب علـ  أوةـه اليـ

في  دايـي تللـم الم تـدئين للمهـارةذ فالطر قـي التـي يسـتهدمها فـي التـدر س تسـاعدح فـي  لـكذ وتسـاعدح 
 ( . 117:  23اييا في التغلب عل  الجروق الجرديي  ين المتللمين   

وفي يوء مما س ك تشهر اةميي ةـ ح الدراسـي مـن هـال مـا اومـت حـه اللديـد مـن الدراسـات     
والمرتحطي التي اةر ت في مةـال ا اشـطي الامـجيي فـي المـدارس ا  تدائيـي م ـد دراسـي صمـر م الساحقي 

(ذ دراســــي ص ع ــــد الــــرحمن القحطــــااي 33م(  2017(ذ دراســــي صدمحم يحيــــيذص 38م(  2018شــــومي ص 
 (.20م(  2002ص 

اتقـاء للمشـرو  ومن هال متاحلي الحاح ون ت ين لهم مله عدد التامي  المتقدمين  هتحارات ا      
اللـاب مـوب(ذ وحمـا ان الر ايـي المدرسـيي ةـي  -مقاراي حاألعداد المشـارجي فـي ا للـاب األهـرى  ةـودو

القاعــدة اللر يــي وا ساســيي الــ ب ي اــي عليهــا الر ايــي التاافســيي. يحــاول الحــاح ون اقســاب وتاميــي 
 ايي محاولـي اشـرةا  ـين التاميـ  حلز تامي  المدارس المهارات ا ساسيي لتاس الطاولي للتلر ف حالر 

 في المةتمل السوةاةي. 
ومــن هــال تط يــك الحــاح ون حلــز ا هتحــارات المهار ــي فــي تــاس الطاولــيذ اويــحت الاتــائا     

عدم مدرة التامي  علي توةيه اليراات لمااطك محددة عل  الطاولي ويلف القـدرة علـ  اللـودة لويـل 
وحالتالي هلد في تحرجات القدمين وجد ة ح يلت ـر مـن اةـم المهـارات  ا ستلداد حلد األداء ليراي ملياي

 التمهيديي لتاس الطاولي.
وحيث ااه لم يتم ويل  رااما تلليمي للتامي  م اي حشجد علمي ومقان يتااسب مل همائمهم     

 اييي في ومدراتهم واستلداداتهم واهتاف الجروق الجرديي  ياهم ليساةم في تحقيك اةداف ا اشطي الر 
أسر  ومت وامد ةهد وأق ر فاعلييذ  د ترك المةال لاةتهادات الشهميي للمللمين. ا مر ال ب مدح  ةن 
الحاح ون وا ار وةدااهم لتمميم  رااما ااشطي  مجيي حاستهدام استراتيةيي التدر س المتمايم في تاميي 

 ارس ا  تدائيي.اداء حلز المهارات ا ساسيي في تاس الطاولي لدب تامي  المد

يهدف الححث الي تاميي اداء حلز المهارات ا ساسيي لتاس الطاولي لدب تامي  المدارس    
 ا  تدائيي من هال تمميم  رااما ااشطي  مجيي حاستهدام استراتيةيي التدر س المتمايم. 

(  ين متوسطات درةات القياسين 0.05  ملاوييتوةد فروق  ات د لي احمائيي عاد مستوب  -1
الماهجيي( في  -المتوسطي  -الق لي والحلدب ألفراد المةموعات التةر  يي ال اث  اللاليي

 ا هتحارات المهار ي ميد الححث ولمالح القياس الحلدب.
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 ين درةات القياسات الحلديي ( 0.05  ملاوييعاد مستوب توةد فروق  ات د لي احمائيي  -2
المةموعات التةر  يي ال اث  اللالييذ المتوسطيذ الماهجيي( في ا هتحارات المهار ي ألفراد 

 .لللياي ميد الححث

     Program :أ( ال رااما  
 لك  ةو عحارة عن الهطوات التاجي يي للمليي التهطيط لهطي مممت سلجا وما يتطلحي

مجااات تحقك ة ح الهطي.    (18:  19التاجي  من توم ل مماي وطرق تاجي  وا 
 Non – Class Room Activit     الاشاا الامجي: ب(

ةو ال راما المتاوعي التي تلدةا المدرسي للمتللمينذ وتتم ممارستها داهد المدرسي    
يولهم واةتماماتهمذ او هارةها تحت اشراف مللم متهم ذ وة ح ال راما تتوائم مل م

وتل ي احتياةاتهمذ وةي ترتحط حالماهاج وتلمد مله عل  تحقيك الامو الشامد لدى 
 (34:  13المتللمين ملرفيا ووةداايا ومهار ا.  

     Differentiated teaching strategyةـ( استراتيةيي التدر س المتمايم:        
ةو  لك التلليم ال ب يتاو  في اةراءاتهذ وال يئي التي تحدث فيها عمليي التللم لتائم ةميل      

 (11: 9المتللمينذ والومول  هم ال  مستويات مرتجلي. 
مر م  ومام الحاح ون حا طا  علي حلز الدراسات الساحقي اللرايي وا ةا يي ماها دراسي    

(ذ ودراسي طه دمحم 8م( 2016حسمي احمد دمحم الديب  دراسي و  (ذ38 م(2018شومي ع د الرحمن  
(ذ 50م( 2008ذ   ,Shernoff & Vandellدراسي شراوف وفااديد (ذ 18م( 2014السيد  

 Francisco, Paradas ( ن دراسي فرااسيجو واهرو(ذ 48 م( Koeze,   2007ودراسي جومب 
de Lafuente & another 2007)والتي تااولت ا اشطي الامجيي واستراتيةيي 44 م )

التدر س المتمايم والمهارات ا ساسيي في تاس الطاولي لقي تلجي اليوء علي الق ير من الملالم 
 التي تجيد الححث الحاليذ مما ياير الطر ك امام الحاح ون من هال التحليد المرةلي لتلك الدراسات.

 

استهدم الحـاح ون المـاها التةر  ـي  و التمـميم التةر  ـي لمةموعـي واحـدة حاسـتهدام القياسـين 
 الق لي والحلدب و لك لمائمته لط يلي ة ا الححث.

يشـــمد مةتمـــل الححـــث علـــي تاميـــ  مدرســـي اللغـــات الرســـميي ا  تدائيـــي حســـوةاج وتتـــراوح      
 ( ساه.12: 9ةم من  اعمار 
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( تلميـــ  وتلميـــ ة وتـــم اهتيارةـــا 18 لغـــت عياـــي الححـــث مةموعـــي تةر  يـــي واحـــدح عـــددةا      
حالطر قـي اللمديــيذ  ــم مـام الحــاح ون  تقســيم التاميــ  الـي  ا ــي مةموعــات جـد مةموعــي تشــمد علــي 

( تاميــ  وةــاء التقســيم وفقــا لجلســجي اســتراتيةيي التــدر س المتمــايم واســتلاات الحاح ــي حاســتهدام 6 
 -التمايم فيص اللمليات وا ساليب ص المستهدمي ول لك تم تقسيم اللياي الي:

ــد اســب فــي  ــي ام ــ   و المســتوب اليــليف التــي حمــلت عل ــي: ةــم التامي المةموعــي ا ول
 ا هتحارات المهار ي م د تط يك ال رااما.

ي فـي المةموعي ال اايي: ةم التامي   و المستوب المتوسط والتي حملت علي اسب متوسـط
 ا هتحارات المهار ي م د تط يك ال رااما.

المةموعــي ال ال ــي: ةــم التاميــ   و المســتوب المتميــم اللــ ين حمــلوا علــي اعلــي اســب فــي 
 ا هتحارات المهار ي م د تط يك ال رااما.

 ومد روعي في اهتيار عياي الححث:
 ان يجواوا من التامي  ال ين لديهم ررحي في مشارجي ا اشطي الر اييي الامجيي. -1
 ان يجواوا من التامي  ال ين لديهم ررحي واستلداد في تللم ر ايي تاس الطاولي. -2

 اعتداليي التوم ل وتةااس اللياي في المتغيرات ميد الدراسي:
عياي الدراسي في يوء متغيرات السن  مام الحاح ون حالتاقد من مدب اعتداليي توم ل افراد

 ( يويح  لك.1والومن والطول واللمر التدر  ي ميد الدراسيذ وةدول  
 (1ةدول  

 المتوسط الحسا ي واهاحراف المليارب وملامد اهلتواء والتجلطح
 (18في متغيرات السن والومن والطول واللمر التدر  ي لللياي ميد الححث  ن=

 وحدة المقياس م
 القياس 

 المتوسط
 الحسا ي

 ا احراف
 المليارب 

 ملامد
 اهلتواء

 ملامد
 الد لي التجلطح

 رير دال 1.42- 0.46- 1.06 11.06 الساي اللمر المماي 1
 رير دال 0.95- 0.52 11.18 40.28 جةم الومن  2
 رير دال 0.35- 0.25- 14.10 140.44 سم الطول 3
 رير دال 1.56- 0.11 0.27 2.29 الساي اللمر التدر  ي 4

        2.08يلف الهطأ المليارب التجلطح=             1.07يلف الهطأ المليارب لإللتواء=    
( 0.52: 0.46-( أن ميمــي ملامــد ا لتــواء تراوحــت مــا  ــين  1يتيــح مــن اتــائا ةــدول      

-الـتجلطح مـا  ـين  وةي أمد من يـلف الهطـأ المليـارب لملامـد اهلتـواءذ جمـا تراوحـت ميمـي ملامـد 
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(  وةــي أمــد مــن يــلف الهطــأ المليــارب لملامــد الــتجلطحذ ممــا يشــير الــ  اعتداليــي 0.35-: 1.56
 توم ل اللياي في متغيرات السن والومن والطول واللمر التدر  ي ميد الححث.

 استمارات استطا  راب اله راء  -1
 اهتحارات القدرات ال دايي  -2
 اهتحارات القدرات المهار ي  –3
 المراةل الللميي -4
 الدراسات المرتحطي.  – 5
 ال رااما التلليمي.-6
 الملامات اللمليي لاهتحارات ال دايي والمهار ي. -7
 القياسات الق ليي والحلديي. -8
 الملالةات ا حمائيي. -9

ـ ساعي ايقاف لقياس الممن ـ شر ط لقياس   ـ ةهام الرستاميتر لقياس الطول والومن 
 المسافي ـ المادوق المدرج لقياس مرواي اللمود الجقرب ـ 

 األدوات المستهدمي ف  ال رااما التلليمي: -
 –ميارب تاس طاولي  –شحجات تاس طاولي  -طاو ت تاس طاولي  –ةهام ما ف جرات       

جيلو  2جرات ط يي   –جراسي -ما ت تاس طاولي -حامد جرات تاس طاولي -جور تاس طاولي
 -جةم 1 قد ومن  –ححال  -سلم -حواةم -اطحاق –اطواق -امما  -مااديك هشب –ةرام 

 -حالواات -مراتب -مولةاات -مجارة-جور طائرح -قوابا -سات -عما ةوجي -جرات تاس
ةهام  -مسطرة مدرةه –عامات  مقي  –ساعي ايقاف  -شر ط مياس –مقاعد سو ديي 

 ميمان ط ي لقياس الومن حالقيلو ةرام. -الرستاميتر لقياس الطول حالساتيمتر

 تحديد ا هتحارات ال دايي: -أ 
مام الحاح ون  إةراء مسح حلز الدراسات الساحقي والمراةل الللميـي المتهممـي فـ  مةـال    

ر ايي تـاس الطاولـي لتحديـد ا هتحـارات التـ  تقـيس عاامـر الليامـي ال دايـي الهامـي  ر ايـي تـاس 
 لتحديــد ـم مـاموا الحـاح ون حاعـداد اسـتمارة اسـتطا  رأى اله ـراء فـ  مةـال تـاس الطاولـي الطاولـيذ 

(ذ ححيث يـتم تحديـد اهتحـار 1أاسب اههتحارات ال دايي لقد عامر من عاامر الليامي ال دايي مرفك  
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واحــد لقــد مجــون  ــداي طحقــاا ةراء الســادة اله ــراء حمــا يتااســب مــل تاميــ  مدرســي اللغــات الرســميي 
   (2ا  تدائيي وتم حساب الاسحي المئويي له ح اةراءذ وة ا ما يويحه ةدول 

 (2ةدول  
 أاسب ا هتحارات ال دايي المرتحطي حالمهارات األساسيي  ميد الححث( 

 (5ف  تاس الطاولي حسب أراء السادة اله راء         ن=       
 (%الاسحي المئويي   التقرار وحدة القياس ا هتحارات ال دايي م

1 

 السرعي الحرجيي:
 السرعي الحرجيي للرةلين. -

  اايي
3 60 

 80 4  وان. 10في التمر ر  -
 40 2 اهتحار ايلسون. -

2 

 الدمي:
 دمي التمر ر من الحرجي. -

 عدد
5 100 

 60 3 دمي تمو ب جرة السلي. -
 40 2 التمو ب علي الدوائر المتداهلي. -

3 

 الرشامي:
 100 5 عدد القدرة علي تغير ا تةاح. -

 60 3 ممن الةرب المةاةي. -
 60 3 ممن الةرب المجوجي. -

4 

 القوة المميمة حالسرعي:
 دفل القرة الط يي من ويل الةلوس علي جرسي. -

 متر
2 40 

 60 3 دفل القرة الط يي  يد واحدة. -
 100 5 جةم(. 1.5دفل القرة الط يي   -

5 

 المرواي:
  اي الة   من الةلوس الطو د. -

 سم
3 60 

 40 2 المرواي الحرجيي للرةلين. -
 80 4 الة   من الوموف.  اي -

6 

 التوافك:
 الدوائر الرمميي علي ا رز  ين اللين والقدمين(. -

  اايي
5 100 

 60 3 اط الح د. -
 60 3 الدوائر الرمميي علي الحائط   ين اللين واليد(. -

%( ومـــد ارتيـــوا 100 -% 40  ( أن الاســـحي المئويـــي مـــد تراوحـــت مـــا ين2يتيـــح مـــن ةـــدول  
 ( اهتحارات.6% فاق ر وا لك أمحح عدد ا هتحارات ال دايي الت  تم اهتيارةا  80الحاح ون  اسحي 
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 مدق المقاراي الطرفيي:
 (3ةدول  

 الجروق  ين الرايل األعل  والرايل األدا   ين  صZوتاي وميمي ص– مان حاستهدام الجروق  د لي
 (12ميد الححث  ن=  ال داييفي اههتحارات 

 اللدد القياسات المتغير م
المتوسط 
 الحسا ي

متوسط 
 الرتب

مةمل 
 الرتب

 الد لي  صZميمي ص

 دمي التمر ر من الحرجي 1
 57.00 9.50 3.33 6 الرايل األعل 

 دالي 3.05
 21.00 3.50 1.17 6 الرايل األدا 

  وااي10التمر ر في  2
 57.00 9.50 7.00 6 الرايل األعل 

 دالي 2.91
 21.00 3.50 3.00 6 الرايل األدا 

 الدوائر المرممي السر لي 3
 57.00 9.50 53.33 6 الرايل األعل 

 دالي 3.00
 21.00 3.50 36.67 6 الرايل األدا 

  اي الة   من الوموف 4
 51.00 8.50 14.00 6 األعل الرايل 

 دالي 1.98
 27.00 4.50 10.50 6 الرايل األدا 

5 
دفل القرة الط يي 

 جةم(1.5 
 57.00 9.50 7.53 6 الرايل األعل 

 دالي 2.96
 21.00 3.50 4.93 6 الرايل األدا 

 القدرة علي تغير ا تةاح   6
 57.00 9.50 5.17 6 الرايل األعل 

 دالي 3.05
 21.00 3.50 3.33 6 الرايل األدا 

احمائيي  ين الجروق  ين الرايل  د لي  ات فروق  ةااك أن (3السا ك   الةدول يتيح من
األعل  والرايل األدا  في اههتحارات ال دايي ميد الححث لمالح الرايل األعل  حيث تراوحت 

مما  0.05عاد مستوى  1.96( وةي أق ر من 3.05: 1.98ص المحسوحي ما  ين  Zميم ص
 يدل عل  مدق اههتحارات.

عادة التط يك  هيةاد ملامد ال حات لإلهتحارات     ال دايي استهدم الحاح ون طر قي التط يك وا 
 ( أيام.4(ذ والسا ك استهدامها في ايةاد المدق وحجارق مماي مدرة  12عل  عياي موامها  
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 (4ةدول  
عادة التط يك   (12ميد الححث  ن=  ال داييفي اههتحارات ملامات ا رتحاا  ين التط يك األول وا 

 0.58=  0.05ميمي ر الةدوليي عاد مستوى     
عـادة التط يـك 4يتيح من ةدول   ( وةود عامي ايةا يي ودالي احمائياا  ين التط يقـين األول وا 

ــارات ــي اههتح ــا  ــين   ف ــاا المحســوب م ــد تراوحــت ميمــي ملامــد ا رتح ــد الححــث فق ــي مي : 0.81ال داي
ممـا يشـير الـ   حـات اتـائا اههتحــارات  0.05( وةـي أعلـ  مـن ميمتهـا الةدوليـي عاـد مسـتوى 0.98

 ال دايي ميد الححث.
 :اعتداليي اللياي في اههتحارات ال دايي -د      

 (5ةدول  
 واهاحراف المليارب وملامد اهلتواء والتجلطح المتوسط الحسا ي 

 (18في اههتحارات ال دايي لللياي ميد الححث  ن=

        2.08يلف الهطأ المليارب التجلطح=               1.07الهطأ المليارب لإللتواء= يلف        

 المحاور م
ميمي ر  اعادة التط يك  األولالتط يك 

   م   م المحسوحي
 0.96 0.88 2.42 0.96 2.33 دمي التمر ر من الحرجي 1
 0.85 1.56 5.08 1.66 4.83  وااي10التمر ر في  2
 0.98 6.31 43.75 6.45 43.92 الدوائر المرممي السر لي 3

 0.98 3.00 12.29 3.01 12.25  اي الة   من الوموف 4
 0.96 1.09 6.09 1.12 6.08 جةم(1.5القرة الط يي   دفل 5
 0.81 0.71 4.38 0.74 4.25 القدرة علي تغير ا تةاح 6

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المتوسط
 الحسا ي

 ا احراف
 المليارب 

 ملامد
 اهلتواء

 ملامد
 الد لي التجلطح

 رير دال 1.56- 0.11 0.27 2.29 عدد دمي التمر ر من الحرجي  1
 رير دال 0.03 0.44 1.10 2.56 عدد  وااي 10التمر ر في  2
 رير دال 0.22 1.10 2.38 4.67 ممن الدوائر المرممي السر لي  3
 رير دال 0.89- 0.07- 7.75 44.17 سم  اي الة   من الوموف  4

دفل القرة الط يي  5
 جةم(1.5 

 رير دال 0.20- 0.47 3.13 10.56 متر

 رير دال 0.34- 0.77 1.23 6.44 عدد القدرة علي تغير ا تةاح   6
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( وةي أمد 1.10: 0.07-( أن ميمي ملامد ا لتواء تراوحت ما  ين  5يتيح من اتائا ةدول   
من يلف الهطأ المليارب لملامد اهلتواء لةميل اههتحارات ال دايي فيما عدا اهتحار الدوائر المرممي 

(  وةي أمد من يلف الهطأ 0.22: 1.65-السر ليذ جما تراوحت ميمي ملامد التجلطح ما  ين  
 ارات ال دايي ميد الححث.المليارب لملامد التجلطحذ مما يشير ال  اعتداليي توم ل اللياي في اههتح

 (6ةدول  
 تقافو مةموعات الححث  إستهدام تحليد التحاين  ين المةموعات التةر  يي ال ا ي 

 (18ميد الححث  ن=في اههتحارات ال دايي 

درةات  ممدر التحاين المتغيرات
 الحر ي

مةمو  
 المرالات

متوسط 
مةمو  
 المرالات

ميمي صفص 
 المحسوحي

دمي التمر ر من 
 الحرجي

 6.22 12.44 2  ين المةموعات
11.67 

 0.53 8.00 15 داهد المةموعات
التمر ر في 

  وااي10
 32.67 65.33 2  ين المةموعات

15.98 
 2.04 30.67 15 داهد المةموعات

الدوائر المرممي 
 السر لي

 392.00 784.00 2  ين المةموعات
24.86 

 15.77 236.50 15 داهد المةموعات
 اي الة   من 

 الوموف
 39.06 78.11 2  ين المةموعات

6.63 
 5.89 88.33 15 داهد المةموعات

 (6ةدول  
 تاحل تقافو مةموعات الححث  إستهدام تحليد التحاين  ين المةموعات التةر  يي ال ا ي 

 (18ميد الححث  ن=في اههتحارات ال دايي 

درةات  ممدر التحاين المتغيرات
 الحر ي

مةمو  
 المرالات

متوسط 
مةمو  
 المرالات

ميمي صفص 
 المحسوحي

دفل القرة الط يي 
 جةم(1.5 

 6.20 12.41 2  ين المةموعات
6.98 

 0.89 13.34 15 داهد المةموعات
القدرة علي تغير 

 ا تةاح  
 2.89 5.78 2  ين المةموعات

2.63 
 1.10 16.50 15 داهد المةموعات

   3.68( = 0.05ميمي ف الةدوليي عاد مستوى د لي  
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( وةود فروق رير دالي احمائياا  ين القياسات الق ليي للمةموعات 6يتيح من ةدول 
التةر  يي ال ا ي في القدرة علي تغير ا تةاح  حيث  لغت ميمي صفص المحسوحي 

عل  تقافو عياي الححث في القدرة  ( وةي أمد من ميمي صفص الةدولييذ مما يدل2.63 
 علي تغير ا تةاح  .

( وةود فروق دالي احمائياا  ين القياسات الق ليي للمةموعات 6يتيح من ةدول 
التةر  يي ال ا ي في القدرة علي اههتحارات ال دايي ماعدا اهتحار القدرة عل  تغيير 

( وةي أق ر من 24.86: 6.63حيث تراوحت ميمي صفص المحسوحي ما  ين    اهتةاح
 ميمي صفص الةدولييذ مما يدل عل  عدم تقافو عياي الححث في تلك اههتحارات.

مام الحاح ون حاهطا  علي حلز الدراسات الساحقي والمراةل الللميي المتهممي 
الطاولي و لك لتحديد ا هتحارات الت  تقيس األداء المهارى المااسب  ف  مةال ر ايي تاس
ويلهم ف  استمارة استطا  رأى اله راء ف  مةال تاس الطاولي للمهارات المهتارة و 

أاسب اههتحارات المهار ي المرتحطي حالمهارات األساسيي  ميد الححث( ف  تاس لتحديد 
ذ وتم حساب الاسحي (2ات الرسميي ا  تدائيي مرفك  الطاولي والمااسحي لتامي  مدرسي اللغ

  (.7المئويي له ح اةراءذ وة ا ما يويحه ةدول 
 (7ةدول  

 أاسب ا هتحارات المهار ي للمهارات األساسيي  ميد الححث( 
 (  5ف  تاس الطاولي حسب أراء السادة اله راء               ن=                    

الاسحي المئويي  التقرار وحدة القياس المهار يا هتحارات  م
)%  

1 

 دفل القرة  وةه الميرب الهلجي: 
 اهتحار دفل القرة  وةه الميرب الهلجي.

 عــدد
2 40 

 100 5 اهتحار سرعي دفل القرة  وةه الميرب الهلجي.
 60 3 اهتحار دمه دفل القرة  وةه الميرب الهلجي.

2 

 دفل القرة  وةه الميرب ا مامي: 
 اهتحار دفل القرة  وةه الميرب ا مامي. -

 عدد
3 60 

 80 4 اهتحار سرعي دفل القرة  وةه الميرب ا مامي. -
 40 2 اهتحار دمه دفل القرة  وةه الميرب ا مامي. -



فاعليــة برنامــج أنصطـــة الصفيـة باستخــدام استراتيجيــة التـــدريش المتمايز في تنمية اداء بعض 

 لدي تالميذ المدارش االبتدائية الموارات االساسية في تنش الطاولة 

 صيماء احمد فوميأ/                     د/ طــــى محمــــد السيــــــد.    حروش محمود محروش.            أ.د/ م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  91 
 

3 

 اليراي المستقيمي  وةه الميرب الهلجي:
الميرب ا مامي لرد يراي  اهتحار اليراي المستقيمي  وةه -

 مستقيمي.
 عــدد

2 40 

اهتحار سرعي اليراي المستقيمي  وةه الميرب الهلجي لرد  -
 100 5 يراي مستقيمي.

اهتحار سرعي ودمي اليراي المستقيمي  وةه الميرب الهلجي  -
 60 3 لرد يراي مستقيمي.

4 

 اليراي المستقيمي  وةه الميرب ا مامي :
اليراي المستقيمي  وةه الميرب ا مامي لرد  اهتحار سرعي

 يراي مستقيمي.
 عدد

 
3 

 
60 

اهتحار سرعي ودمي اليراي المستقيمي  وةه الميرب ا مامي  -
 80 4 لرد يراي مستقيمي.

اهتحار اليراي المستقيمي  وةه الميرب ا مامي لرد يراي  -
 40 2 مستقيمي.

 
5 
 

 للرد علي يراي ساحقي:مد القرة  وةه الميرب الهلجي 
  اهتحار مد القرة  وةه الميرب الهلجي. -

 عدد

3 60 

 100 5 اهتحار سرعي مد القرة  وةه الميرب الهلجي. -
 40 2 اهتحار دمه مد القرة  وةه الميرب الهلجي. -

6 

 مد القرة  وةه الميرب ا مامي للرد علي يراي ساحقي:
 ا مامي.اهتحار مد القرة  وةه الميرب  -

 عــدد
3 60 

 100 5 هتحار سرعي مد القرة  وةه الميرب ا مامي. -
 60 3 اهتحار دمه مد القرة  وةه الميرب ا مامي. -

7 

 :اليراي الساحقي  وةه الميرب ا مامي
 اهتحار اليراي الساحقي  وةه الميرب ا مامي. -

 عــدد
3 60 

 100 5 الميرب ا مامي.اهتحار سرعي اليراي الساحقي  وةه  -
 20 1 اهتحار دمي اليراي الساحقي  وةه الميرب ا مامي. -

8 

 :اليراي الساحقي  وةه الميرب الهلجي
 اهتحار اليراي الساحقي  وةه الميرب الهلجي. -

 عــدد
3 60 

 100 5 اهتحار سرعي اليراي الساحقي  وةه الميرب الهلجي. -
 20 1 الساحقي  وةه الميرب الهلجي.اهتحار دمي اليراي  -
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9 

 :ا رسال المستقيم  وةه الميرب ا مامي
 اهتحار سرعي ا رسال ا مامي. -

 عــدد
3 60 

 100 5 اهتحار دمي ا رسال ا مامي. -
 40 2 اهتحار سرعي ودمي ا رسال ا مامي. -

10 

 :ا رسال المستقيم  وةه الميرب الهلجي 
 ا رسال الهلجي.اهتحار سرعي  -

 عــدد
3 60 

 80 4 اهتحار دمي ا رسال الهلجي. -
 40 2 اهتحار سرعي ودمي ا رسال الهلجي. -

%( ومــد ارتيــوا 100 -%  20( أن الاســحي المئويــي مــد تراوحــت مــا ين   7يتيــح مــن ةــدول  
ـــاح ون  اســـحي  ـــ 80الح ـــي الت ـــارات المهار  ـــ لك أمـــحح عـــدد ا هتح ـــاق ر وا ـــا   % ف ـــم اهتيارة ( 10ت

 اهتحارات.
( لتقيـيم اداء 117م(  2011ومد استلان الحاح ون حاستمارة مقااـي مـن دراسـي مـروة مـ رب      

 (.3المهارات التمهيديي  القحييذ ومجي ا ستلدادذ تحرجات القدمين( لللياي ميد الححث مرفك  
 

 (8ةدول  
 الجروق  ين الرايل األعل  والرايل األدا   ين  صZوتاي وميمي ص– مان حاستهدام الجروق  د لي

 (12ميد الححث         ن=  المهار يفي اههتحارات 

 اللدد القياسات المتغير م
المتوسط 
 الحسا ي

متوسط 
 الرتب

مةمل 
 الرتب

 الد لي  صZميمي ص

 المد الهلجي 1
 3 9.50 6.67 6.67 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 3.33 3.33 6 الرايل األدا 

 المد ا مامي 2
 3.05 9.50 8.67 8.67 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 3.83 3.83 6 الرايل األدا 

 الدفل الهلجي 3
 3.05 9.50 6.67 6.67 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 3.83 3.83 6 الرايل األدا 

 الدفل ا مامي 4
 3 9.50 4.67 4.67 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 1.33 1.33 6 الرايل األدا 
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 الساحقي الهلجيي 5
 3.11 9.50 4.17 4.17 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 1.83 1.83 6 الرايل األدا 

 الساحقي ا ماميي 6
 3 9.50 6.67 6.67 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 3.33 3.33 6 الرايل األدا 

 ا رسال الهلجي 7
 2.96 9.50 8.00 8.00 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 4.33 4.33 6 الرايل األدا 

 ا رسال ا مامي 8
 3.05 9.50 6.17 6.17 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 3.33 3.33 6 الرايل األدا 

 المستقيمي الهلجيي 9
 3.02 9.50 8.33 8.33 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 3.83 3.83 6 الرايل األدا 

 المستقيمي ا ماميي 10
 دالي 3 9.50 9.33 9.33 6 الرايل األعل 

 3.50 4.67 4.67 6 الرايل األدا  

 المهارات التمهيديي 11
 3.15 9.50 9.00 9.00 6 الرايل األعل 

 دالي
 3.50 6.67 6.67 6 الرايل األدا 

احمائيي  ين الجروق  ين الرايل األعل   د لي  ات فروق  ةااك أن (8السا ك   الةدول يتيح من     
ص المحسوحي ما Zوالرايل األدا  في اههتحارات المهار ي ميد الححث لمالح الرايل األعل  حيث تراوحت ميم ص

 مما يدل عل  مدق اههتحارات. 0.05عاد مستوى  1.96( وةي أق ر من 3.15: 2.96 ين  

عادة التط يك  هيةاد ملامد ال حات لإلهتحارات المهار ي       استهدم الحاح ون طر قي التط يك وا 
 ( أيام.4(ذ والسا ك استهدامها في ايةاد المدق وحجارق مماي مدرة  12عل  عياي موامها  

 (9ةدول  
عادة التط يك   (12ميد الححث  ن=  المهار يفي اههتحارات ملامات ا رتحاا  ين التط يك األول وا 

 المحاور م
ميمي ر  اعادة التط يك  التط يك األول

   م   م المحسوحي
 0.98 1.41 4.92 1.43 4.83 المد الهلجي 1
 0.78 2.24 6.42 2.00 6.00 المد ا مامي 2
 0.86 0.98 5.50 1.14 5.50 الدفل الهلجي 3
 0.93 1.46 3.33 1.49 3.17 الدفل ا مامي 4
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 0.58=  0.05ميمي ر الةدوليي عاد مستوى 
عادة التط يك في 9يتيح من ةدول   ( وةود عامي ايةا يي ودالي احمائياا  ين التط يقين األول وا 
( 0.98: 0.81ميد الححث فقد تراوحت ميمي ملامد ا رتحاا المحسوب ما  ين   اههتحارات المهار ي

مما يشير ال   حات اتائا اههتحارات المهار ي  0.05وةي أعل  من ميمتها الةدوليي عاد مستوى 
 ميد الححث. 

 (10ةدول  
 المليارب وملامد اهلتواء والتجلطح  المتوسط الحسا ي واهاحراف

 (18في اههتحارات المهار ي لللياي ميد الححث  ن=

 0.81 0.88 3.42 0.94 3.25 الساحقي الهلجيي 5
 0.87 1.82 5.58 1.46 5.33 الساحقي ا ماميي 6
 0.95 1.77 6.00 1.66 5.83 ا رسال الهلجي 7
 0.95 1.44 5.21 1.28 5.08 ا رسال ا مامي 8
 0.96 1.74 5.92 1.84 5.92 المستقيمي الهلجيي 9

 0.98 1.79 7.08 1.89 7.08 المستقيمي ا ماميي 10
 0.96 0.99 7.75 1.03 7.75 المهارات التمهيديي 11

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المتوسط
 الحسا ي

 ا احراف
 المليارب 

 ملامد
 اهلتواء

 ملامد
 الد لي التجلطح

 رير دال 1.48- 0.35 8.39 14.67 عدد المد الهلجي 1
 رير دال 0.58- 0.23- 7.41 14.67 عدد المد ا مامي 2
 رير دال 1.18- 0.21 7.80 15.50 عدد الدفل الهلجي 3
 رير دال 0.87- 0.40 6.59 16.50 عدد الدفل ا مامي 4
 رير دال 1.58- 0.33 8.93 13.39 عدد الساحقي الهلجيي 5
 رير دال 1.21- 0.18- 7.36 15.89 عدد الساحقي ا ماميي 6
 رير دال 1.18- 0.18- 7.83 17.06 عدد ا رسال الهلجي 7
 رير دال 1.18- 0.20- 7.62 17.44 عدد ا رسال ا مامي 8
 رير دال 1.11- 0.17 6.53 18.67 عدد المستقيمي الهلجيي 9

 رير دال 0.83- 0.04 6.14 19.22 عدد المستقيمي ا ماميي 10
 رير دال 1.40- 0.14 6.63 17.17 عدد المهارات التمهيديي 11
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 2.08يلف الهطأ المليارب التجلطح=              1.07طأ المليارب لإللتواء= الهيلف 
( 0.40: 0.23-( أن ميمي ملامد ا لتواء تراوحت ما  ين  10يتيح من اتائا ةدول      

وةي أمد من يلف الهطأ المليارب لملامد اهلتواء ةميل اههتحارات المهار يذ جما تراوحت ميمي 
( وةي أمد من يلف الهطأ المليارب لملامد التجلطحذ 0.58-: 1.58-لطح ما  ين  ملامد التج

 مما يشير ال  اعتداليي توم ل اللياي في اههتحارات المهار ي ميد الححث.

 (11ةدول  
 ال ا ي تحليد التحاين  ين المةموعات التةر  يي  تقافو مةموعات الححث  إستهدام

 (18في اههتحارات المهار ي ميد الححث         ن=

درةات  ممدر التحاين المتغيرات
 مةمو  المرالات الحر ي

متوسط 
مةمو  
 المرالات

ميمي صفص 
 المحسوحي

 المد الهلجي
 559.50 1119.00 2  ين المةموعات

108.99 
 5.13 77.00 15 داهد المةموعات

 المد ا مامي
 386.00 772.00 2  ين المةموعات

35.74 
 10.80 162.00 15 داهد المةموعات

 الدفل الهلجي
 455.17 910.33 2  ين المةموعات

54.99 
 8.28 124.17 15 داهد المةموعات

 الدفل ا مامي
 316.17 632.33 2  ين المةموعات

44.67 
 7.08 106.17 15 داهد المةموعات

 الساحقي الهلجيي
 622.22 1244.44 2  ين المةموعات

83.46 
 7.46 111.83 15 داهد المةموعات

 الساحقي ا ماميي
 422.22 844.44 2  ين المةموعات

84.07 
 5.02 75.33 15 داهد المةموعات

 ا رسال الهلجي
 478.72 957.44 2  ين المةموعات

83.99 
 5.70 85.50 15 داهد المةموعات

 ا رسال ا مامي
 450.89 901.78 2  ين المةموعات

79.88 
 5.64 84.67 15 داهد المةموعات

المستقيمي 
 الهلجيي

 321.50 643.00 2  ين المةموعات
58.10 

 5.53 83.00 15 داهد المةموعات
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المستقيمي 
 ا ماميي

 273.39 546.78 2  ين المةموعات
43.47 

 6.29 94.33 15 داهد المةموعات
المهارات 
 التمهيديي

 348.17 696.33 2  ين المةموعات
104.10 

 3.34 50.17 15 داهد المةموعات
   3.68( = 0.05ميمي ف الةدوليي عاد مستوى د لي  

( وةود فروق دالي احمائياا  ين القياسات الق ليي للمةموعات 11يتيح من ةدول       
التةر  يي ال ا ي في ةميل اههتحارات المهار ي حيث تراوحت ميمي صفص المحسوحي ما  ين 

( وةي أق ر من ميمي صفص الةدولييذ مما يدل عل  عدم تقافو عياي 108.99: 43.47 
 ت.الححث في تلك اههتحارا

تلت ر هطوة تحديد األةداف هطوة أساسيي وأوليي ألب عمد مـاشم ولقـد أتجـك جـد مـن 
(ذ وفيقـــي ممـــطج  14م( 2004(ذ حســـن م تـــون 34م( 2006محمـــود ع ـــد الحلـــيم ع ـــد 

( أن األةــداف اللامــي 31م( 2001(ذ دمحم ســلد ومجــارم حلمــ  وةــاا  ســليد  42م( 2002 
مهار ـي( وةـ   -وةداايـي  –رايـات ج ـرى و ةـب أن تغطـ  ةوااـب الـتللم الـ اث  ملرفيـي  ة 

ومــد مــام الحــاح ون  تحديــد ةــدف  تل يــر ومــج  يويــح اــواتا الــتللم وســلوك التاميــ  المتومــل
تمميم ااشطي  مجيي حاستهدام استراتيةيي التدر س المتمايم وملرفي ا ـرح علـي اداء ال رااما 

وفقا لمتطلحــات ا داء ا ساســيي فـي تــاس الطاولـي لتاميـ  المــدارس ا  تدائيـي.حلـز المهـارات 
 السليم.

 
 مام الحاح ون  تحديد األةداف اللامي لل رااما التلليمي وةي :

 ــ ــائك المرتحطــي حالمه ــارف والحق ــ  المللومــات والمل ارات الهــدف الملرفــي: اقســاب التامي
 األساسيي في تاس الطاولي  ميد الححث(.

  الهـــدف الوةـــدااي: تحســـين اتةاةـــات التاميـــ  احـــو ممارســـي ر ايـــي تـــاس الطاولـــي
 وا ستمتا   ها.

  الهدف المهارب: اقساب التامي  األداء المهارب المحيح  للمهارات األساسـيي فـي تـاس
 الطاولي  ميد الححث( وفقا لقواعد األداء الجاي المحيح.

 
يهدف الي تمميم  رااما ااشطي  مـجيي حاسـتهدام اسـتراتيةيي التـدر س المتمـايم فـي تاميـي 

 اداء حلز المهارات ا ساسيي لتاس الطاولي لدب تامي  المدارس ا  تدائيي.
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حاســتهدام اســتراتيةيي التــدر س المتمــايم ةــو المحــور الرئيســي  يلت ـر  راــاما ااشــطي  مــجيي

ذ لـ ا مـام الحـاح ون حـا طا  علـ  اللديـد مـن المراةـل والدراسـات ال ب يـدور حولـه الححـث الحـالي
الت  تااولت ا اشطي الامـجيي وال ـراما التلليميـي حاسـتهدام اسـتراتيةيي التـدر س المتمـايمذ ومـن 

 ن اسس  ااء ال رااما التلليم  وةي:هال  لك استهل  الحاح و
 تحقيك ا ةداف التي ويل من اةلها. -1
 همائ  المرحلي السايي والجروق الجرديي  ين افراد اللياي. -2
 تةهيم ا دوات المستهدمي في ال رااما. -3
 تحديد الجترة القليي لل رااما ممن الوحدات المقترحي. -4
 ال رااما المقترحي.تحديد محتوب ااشطي وحدات  -5
 مااسحي محتوب ال رااما للمرحلي السايي لللياي ميد الدراسي. -6
 اهتيار التمر اات المااسحي للياي الدراسي. -7
 التاو  ومرواي ال رااما حالشجد المااسب للياي الدراسي. -8
 تاجي  وتاشيم ااشطي ال رااما حما يتااسب مل مةموعات عياي الدراسي. -9

 يد الطرق وا ساليب المااسحي لتقويم ال رااما. تحد -10   

حلد ا طا  علي حلز الدراسات التراويي والللميي الساحقي والمرتحطـي حالححـثذ واسـتطا        
راب السادة اله راء في مةال تاس الطاولـي وةـم اعيـاء ةيئـي تـدر س حجليـات الترايـي الر ايـيي حلـدة 

م تــدئين فــي المهــارات األساســيي التــي يمجــن أن يحتو هــا ال راــاما التلليمــي للةاملــات. و لــك لتحديــد 
(. توملت اتائا ة ح ا ستمارات الي ان ال راـاما التلليمـي 4صعياي الححثص مرفك   تللم تاس الطاولي

 ( مهارة اساسيي لتاس الطاولي ص ميد الححث ص:11يحتوب علي  
المهارات التمهيديي  القحييذ ومجي ا ستلدادذ تحرجات القدمين(. -1  
  مامي.اليراي المستقيمي  وةه الميرب ا -2
اليراي المستقيمي  وةه الميرب الهلجي. -3  
ا رسال المستقيم  وةه الميرب ا مامي.  -4  
ا رسال المستقيم  وةه الميرب الهلجي. -5  
اليراي الساحقي  وةه الميرب ا مامي. -6  
اليراي الساحقي  وةه الميرب الهلجي. -7  
دفل القرة  وةه الميرب ا مامي. -8  
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  وةه الميرب الهلجي.دفل القرة  -9
مد القرة  وةه الميرب ا مامي. -10  
 .مد القرة  وةه الميرب الهلجي -11

( واهطا  عل  حلز المراةل المرتحطي وةد أن أاسب 5من هال رأى اله راء مرفك     
 :طر قي لويل هطوات ال رااما جالتالي 

  اس و .11 استغرق تاجي  ال رااما ) 
   وحــدات تلليميــي فــي 2( وحــدة  وامــل  22ياجــ  ال راــاما مــن هــال الوحــدات التلليميــي ةــي )

( اســ و ذ والــممن 11( دميقــيذ والمــدة الممايــي لل راــاما  90ا ســ و  وممــن الوحــدة التلليميــي  
 ( ق .270األس وعي ةو 

( ق ويحتــوب علــي 10دتــي  ( ق ويم ــد فــي ا عــداد ال ــداي اللــام وم25الةــمء تمهيــدب: لمــدة  
( ق ويحتــوب 15 اللــاب مــغيرةذ احمــاء دائــربذ احمــاء محطــات(ذ وا عــداد ال ــداي الهــا  ومدتــي  

 علي التمر اات المتهممي في احماء للحي تاس الطاولي.
ــد مةموعــي مــن التمر اــات وا اشــطي التــي تتللــك  تاميــي 50الةــمء الرئيســي: لمــدة   ( ق ويم 

 في تاس الطاولي ص ميد الححث ص والتي تتجك مل ةدف ال رااما. حلز المهارات ا ساسيي
( ق ويم ـد فـي مةموعـي مـن ا للـاب المـغيرة والتمر اـات الحسـيطي 15الةمء الهتمامي: لمـدة  

  هدف اعادة الةسم الي ويل ا سترهاء الط يلي.

عل  حلز الدراسات الساحقي والقيام حمسح المراةل الللميي ذ  من هال اهطا    
 واستطا  رأب اله راء  للتلرف علي مدب مااسحي ال رااما التلليمي و لك من حيث : 

 تحديد المهارات ا ساسيي المااسحي لط يلي الححث وسن ومستوب اللياي.  - أ
 تحديد ااسب ا هتحارات ال دايي.  - ب
 تحديد ااسب ا هتحارات المهار ي.  -ةـ
 تحديد التوم ل المماي ألةماء الدرس وتقييم محتوب ال رااما التلليمي. -دـ
 استمارة تقييم ا داء المهارب للمهارات التمهيديي. -ه

( مهارة اساسيي في تاس الطاولي ص ميد الححث ص وجد 11اشتمد ال رااما علي      
مهارة تيم وحدتين تلليمتينذ الوحدة ا ولي وال اايي يتم التلليم فيها  ااء علي تقسيم 
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التامي  الي المةموعات ال ا ي  اليليفذ المتوسطذ اللالي( حاستهدام ا ساليب 
 المتاوعي في التلليم المااسحي لمةموعات الححث المتمايمة في المستوب.

لد ا اتهاء من التط يك وتةميل الاتـائا وةـدولتها مـام الحـاح ون  ـإةراء الملالةـات ح
ــي  ــوم ا ةتماعي ــاما الحــمم اهحمــائيي لللل ــك مــن هــال  spssاهحمــائيي حاســتهدام  را و ل

 الملامات اهحمائيي التاليي :
 ا احراف المليارب. -المتوسط الحسا ي.                         -         
 ملامد ا لتواء والتجلطح. -ملامد ا رتحاا.                           -         
 الاسحي المئويي.  -التحاين.                                    -         
 اسحي التحسن المئوب. -اهتحار مان و تاي.                         -         

(ذ جمـــا اســـتهدم 0.05د لـــي احمـــائيي عاـــد مســـتوب   ومـــد ارتيـــ  الحـــاح ون مســـتوب      
 لحساب حلز الملامات ا حمائيي.     Spssالحاح ون  راااا 

 ااات الدراسي يقوم الحاح ون حلرزفي يوء ما توملت اليي الملالةات ا حمائيي من  ي   

 ين متوسطات درةات القياسين  ( 0.05عاد مستوب د له   او : توةد فروق  ات د لي احمائيي
الماهجيي( في اههتحارات  -المتوسطي  -الق لي والحلدب ألفراد المةموعات التةر  يي ال اث  اللاليي

 المهار ي ميد الححث ولمالح القياس الحلدب.
 (12ةدول  

 حاستهدام اهتحار و لقوجسون  ين القياسين الق لي والحلدب للمةموعي الجروق  د لي
 (6األعل  مستوى ف  المتغيرات المهار ي ميد الححث  ن= 

المتوسط  القياسات المتغير
 الحسا ي

اسحي 
 التحسن

متوسط  توم ل الرتب
 الرتب

مةمو  
 الرتب

 صZميمي ص

 المد الهلجي
 25.17 القياس الق لي

11.92 
 0.00 0.00 السالحيالرتب 

2.26 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 28.17 القياس الحلدب

 المد ا مامي
 23.00 القياس الق لي

15.94 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 26.67 القياس الحلدب

 2.21 0.00 0.00 الرتب السالحي 9.46 24.67 القياس الق لي الدفل الهلجي
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 21.00 3.50 الرتب الموةحي 27.00 القياس الحلدب

 الدفل ا مامي
 24.50 القياس الق لي

10.20 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 27.00 القياس الحلدب

 الساحقي الهلجيي
 24.50 القياس الق لي

12.93 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 27.67 الحلدبالقياس 

 الساحقي ا ماميي
 23.67 القياس الق لي

12.68 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 26.67 القياس الحلدب

 ا رسال الهلجي
 25.67 القياس الق لي

7.14 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.23 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 27.50 القياس الحلدب

 ا رسال ا مامي
 26.00 القياس الق لي

7.69 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.26 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 28.00 القياس الحلدب

 المستقيمي الهلجيي
 26.50 القياس الق لي

5.66 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.26 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 28.00 القياس الحلدب

 المستقيمي ا ماميي
 26.50 القياس الق لي

6.29 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

1.98 
 10.00 2.50 الرتب الموةحي 28.17 القياس الحلدب

 المهارات التمهيديي
 25.17 القياس الق لي

12.58 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.23 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 28.33 القياس الحلدب

 الق لي القياسين درةات رتب  ين متوسط  احمائياا  دالي فروق  ( وةود12و تيح من ةدول  
القياس الحلدبذ  والحلدب للمةموعي األعل  مستوى ف  المتغيرات المهار ي ميد الححث لمالح

مستوى  عاد 1.96( وةي أق ر من 2.26:  1.98المحسوحي ما  ين    صZحيث تراوحت ميم ص
 %(.15.94% : 5.66جما تراوحت اسب التحسن ما  ين  (ذ 0.05 

مما يشير الي ان ال رااما التلليمي له ا ر فلال في تاميي اداء المتغيرات المهار ي لدب 
 المةموعي  و المستوب اللالي  ين القياسين الق لي والحلدب لمالح القياس الحلدب.

  



فاعليــة برنامــج أنصطـــة الصفيـة باستخــدام استراتيجيــة التـــدريش المتمايز في تنمية اداء بعض 
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 (13ةدول  
  ين القياسين الق لي والحلدب للمةموعي  حاستهدام اهتحار و لقوجسون  الجروق  د لي

 (6المتوسطي المستوى ف  المتغيرات المهار ي ميد الححث  ن= 

 القياسات المتغير
المتوسط 
 الحسا ي

اسحي 
 توم ل الرتب التحسن

متوسط 
 الرتب

مةمو  
 صZميمي ص الرتب

 المد الهلجي
 12.67 القياس الق لي

60.53 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 20.33 القياس الحلدب

 المد ا مامي
 14.00 القياس الق لي

47.62 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.27 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 20.67 القياس الحلدب

 الدفل الهلجي
 14.50 القياس الق لي

55.17 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 22.50 القياس الحلدب

 الدفل ا مامي
 14.67 القياس الق لي

53.41 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 22.50 القياس الحلدب

 الساحقي الهلجيي
 11.17 القياس الق لي

70.15 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 19.00 القياس الحلدب

 الساحقي ا ماميي
 17.00 القياس الق لي

36.27 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.23 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 23.17 القياس الحلدب

 ا رسال الهلجي
 17.67 القياس الق لي

36.79 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.26 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 24.17 القياس الحلدب

 ا رسال ا مامي
 17.67 القياس الق لي

41.51 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.23 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 25.00 القياس الحلدب

 المستقيمي الهلجيي
 17.50 القياس الق لي

37.14 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.20 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 24.00 القياس الحلدب

 ا مامييالمستقيمي 
 18.00 القياس الق لي

37.96 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 24.83 القياس الحلدب

 المهارات التمهيديي
 16.33 القياس الق لي

31.63 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 21.50 القياس الحلدب
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 القياسين درةات رتب  ين متوسط  احمائياا  دالي فروق  ( وةود13يتيح من ةدول          
القياس  والحلدب للمةموعي المتوسطي المستوى ف  المتغيرات المهار ي ميد الححث لمالح الق لي

 عاد 1.96( وةي أق ر من 2.27:  2.20المحسوحي ما  ين    صZالحلدبذ حيث تراوحت ميم ص
 %(.70.15% : 31.63(ذ جما تراوحت اسب التحسن ما  ين  0.05 مستوى 

مما يشير الي ان ال رااما التلليمي له ا ر فلال ووايح في تاميي اداء المتغيرات المهار ي 
 لدب المةموعي  و المستوب المتوسط  ين القياسين الق لي والحلدب لمالح القياس الحلدب.

 (14ةدول  
 حاستهدام اهتحار و لقوجسون  ين القياسين الق لي والحلدب للمةموعي  الجروق  د لي

 (6الماهجيي المستوى ف  المتغيرات المهار ي ميد الححث  ن= 

المتوسط  القياسات المتغير
 الحسا ي

اسحي 
 التحسن

متوسط  توم ل الرتب
 الرتب

مةمو  
 الرتب

 صZميمي ص

 المد الهلجي
 6.17 القياس الق لي

129.73 
 0.00 0.00 السالحيالرتب 

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 14.17 القياس الحلدب

 المد ا مامي
 7.00 القياس الق لي

121.43 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 15.50 القياس الحلدب

 الدفل الهلجي
 7.33 القياس الق لي

113.64 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.20 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 15.67 القياس الحلدب

 الدفل ا مامي
 10.33 القياس الق لي

85.48 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.20 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 19.17 القياس الحلدب

 الساحقي الهلجيي
 4.50 القياس الق لي

155.56 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 11.50 الحلدبالقياس 

 الساحقي ا ماميي
 7.00 القياس الق لي

107.14 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 14.50 القياس الحلدب

 ا رسال الهلجي
 7.83 القياس الق لي

112.77 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 16.67 القياس الحلدب



فاعليــة برنامــج أنصطـــة الصفيـة باستخــدام استراتيجيــة التـــدريش المتمايز في تنمية اداء بعض 

 لدي تالميذ المدارش االبتدائية الموارات االساسية في تنش الطاولة 
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 ا رسال ا مامي
 8.67 القياس الق لي

94.23 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 16.83 القياس الحلدب

 المستقيمي الهلجيي
 12.00 القياس الق لي

63.89 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 19.67 القياس الحلدب

 المستقيمي ا ماميي
 13.17 القياس الق لي

63.29 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.21 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 21.50 القياس الحلدب

 المهارات التمهيديي
 10.00 القياس الق لي

86.67 
 0.00 0.00 الرتب السالحي

2.23 
 21.00 3.50 الرتب الموةحي 18.67 القياس الحلدب

 

 القياسين درةات رتب  ين متوسط  احمائياا  دالي فروق  ( وةود14يتيح من ةدول       
القياس  والحلدب للمةموعي الماهجيي المستوى ف  المتغيرات المهار ي ميد الححث لمالح الق لي

 عاد 1.96( وةي أق ر من 2.23:  2.20المحسوحي ما  ين    صZالحلدبذ حيث تراوحت ميم ص
 %(.155.56% : 63.29(ذ جما تراوحت اسب التحسن ما  ين  0.05  مستوى 

مما يشير الي ان  رااما ا اشطي الامجيي المقترح له ا ر ايةا ي ووايح في اتائا      
ا هتحار علي تاميي اداء المتغيرات المهار ي لدب المةوعي  و المستوب الماهجز  ين القياسين 

 لحلدب.الق لي والحلدب لمالح القياس ا
 ين متوسطي رتب دراةات القياسين القل ي  0.05وان وةود د لي احمائيي عاد مستوب     

ميد الححث  والحلدب في المةموعات ال ا ي  المتميمةذ والمتوسطيذ واليليجي( في المتغيرات المهار ي
لمالح القياس الحلدب يلاي  لك ان استهدام استراتيةيي التدر س المتمايم لها ا ر ايةا ي وفلال في 

 تاميي اداء حلز المهارات ا ساسيي في تاس الطاولي ص ميدالححث ص .
ويلمو الحاح ون ان ة ا التحسن في المتغيرات المهار ي الي ا ساليب التي استهدمت في 

تلليمي وتقسيم التامي  الي  ا ي مةموعات  ااءا علي مدراتهم ومستواياتهم المهتلجي الوحدات ال
واستهدام استراتيةيات حدي ي ماها استراتيةيي التدر س المتمايم التي تتااسب مل عياي الححث 

 .وط يلي الدراسي ا ر ايةا يا في تاميي اداء حلز المهارات ا ساسيي في تاس الطاولي ص ميد الححثص
م( الي ان التدر س المتمايم يقوم علي 2009و تجك  لك مل ما اشار اليي محسن عطيي  

وةوب الاشر الي التامي  علي ااهم افراد يهتلجون عن حليم الحلز في الملرفي الساحقيذ 
والهمائ  والميولذ والقدرات وا ستلدادتذ وا تةاةات وا ساليب التي يتللمون  هاذ وان ة ح 
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ت لها من ا ةميي ما يستدعي ا ستةاحي لها ليس عاد شهورةا ا ااء التدر سذ وااما تقون ا هتافا
 (325: 28اساس عاد التهطيط للتدر س. 

م( ان ة ح الجروق وا هتافات تتيح عادما يقدم المللم في التلليم 2005و وجد توملياسون  
ا واحد ليحققوا اجس المهرةاتذ وا ا اراد التقليدب م يرا واحدا او ةدفا واحداذ ويجلف التامي   اشا

المللم ان يراعي الجروق الجرديي؛ فااي يلمد علي تقديم اجس الم ير للةميل اجس المهميذ ولقاه 
يق د حمهرةات مهتلجي؛  اهم   يستطيلون ةميلا الومول الي اجس المهرةات او الاتائا  اهم 

لمتمايم فان المللم يقدم اجس الم ير حمهام متاوعي متجاوتون في مستواةم ومدراتهم. اما التدر س ا
واساليب تلليميي مهتلجي تتااسب مل مستوب جد تلمي  داهد الجمد الواحدذ ليمد الي اجس 

 ( 19: 24المهرةات  ين تامي  الجمد.  
م( ان المهارات ا ساسيي ةي القاعدة التي يتاسس عليها ال ااء 2002ويشير مةدب احمد  

لب الهةومي والدفاعي في تاس الطاوليذ ومن  م فان ا ةتمام  ها من حيث تللمها علي التقو اي لل
اسس علميي سليمي وتاميتها حاساليب تلليم حدي ي واللمد علي اماح ا هطاء التي مد تشهر في 
اداء التامي  داهد المةموعات في الجمد الواحد. يودب  لك الي ا داء المحيح لها واتقااها 

 (56: 27ل الي ا ليي في ا داء.  والومو
و رب الحاح ون ان  رااما ا اشطي الامجيي حاستهدام استراتيةيي التدر س المتمايم له ا ر 
فلال في رفل المستوب التلليمي للتامي  لما يحتويي من اساليب متاوعي تراعي ميولهم واتةاةاتهم 

ي واشاا مما يسهم حشجد ج ير في تاميي اداء واحتياةاتهم حا يافي ااه يةلد التدر س اق ر فاعلي
 حلز المهارات ا ساسيي في تاس الطاولي.

رشيد عامر  (ذ ودراسي2م( 2017و تجك  لك مل اتائا دراسي جا من احمد أ و حجر  
ودراسي (ذ 12م( 2015حاتم دمحم   ودراسي (8م( 2016حسمي احمد   ودراسيذ (17م( 2016 

حيث اشاروا الي فاعليي التدر س المتمايم وما يتميم حه من تاو   (15م( 2013حاان الطو رمي  
ا ساليب الموةودة حه وما يوةد في ة ح ا ساليب من مميمات تلمد علي اتاحي اق ر فرمي للتللم 
مما يساعد علي ا ارة اةتمام التامي  وتحجمةم علي   ل الةهد للتللم وعدم الشلور حالملد وفهم جد 

 توب الدرس. ةمء من اةماء مح
(  تتحقـك مـحي 14(ذ  13(ذ  12ومن هال عرز وتجسير وماامشي الاتائا الواردة  ةدول  

 ــين درةــات القياســين الق لــي  توةــد فــروق  ات د لــي احمــائييالجــرز األول والــ ب يــا  علــ   
اههتحـــارات الماهجيـــي( فـــي  -المتوســـطي  -والحلـــدب ألفـــراد المةموعـــات التةر  يـــي الـــ اث  اللاليـــي

 المهار ي ميد الححث ولمالح القياس الحلدب.
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 اايا: توةد فروق  ات د لي احمائيي  ين درةات القياسات الحلديي ألفراد المةموعات 
 التةر  يي ال اث  اللالييذ المتوسطيذ الماهجيي( في ا هتحارات المهار ي لللياي ميد الححث.

 (15ةدول  
  ين المةموعات التةر  يي ال اث  تحليد التحاين أحادب ا تةاح

 (18في القياسات الحلديي لإلهتحارات المهار ي ميد الححث  ن=الماهجيي(   -المتوسطي  -اللاليي 

درةات  ممدر التحاين األحلـــــــــــــــاد
 الحر ي

مةمو  
 المرالات

متوسط مةمو  
 المرالات

ميمي صفص 
 المحسوحي

 المد الهلجي
 295.39 590.78 2  ين المةموعات

30.98 
 9.53 143.00 15 داهد المةموعات

 المد ا مامي
 187.39 374.78 2  ين المةموعات

11.06 
 16.94 254.17 15 داهد المةموعات

 الدفل الهلجي
 195.39 390.78 2  ين المةموعات

17.36 
 11.26 168.83 15 داهد المةموعات

 الدفل ا مامي
 92.72 185.44 2  ين المةموعات

9.13 
 10.16 152.33 15 داهد المةموعات

 الساحقي الهلجيي
 392.72 785.44 2  ين المةموعات

25.97 
 15.12 226.83 15 داهد المةموعات

 الساحقي ا ماميي
 235.39 470.78 2  ين المةموعات

52.18 
 4.51 67.67 15 داهد المةموعات

 ا رسال الهلجي
 184.72 369.44 2  ين المةموعات

19.84 
 9.31 139.67 15 داهد المةموعات

 ا رسال ا مامي
 200.39 400.78 2  ين المةموعات

23.33 
 8.59 128.83 15 داهد المةموعات

المستقيمي 
 الهلجيي

 104.22 208.44 2  ين المةموعات
26.35 

 3.96 59.33 15 داهد المةموعات
المستقيمي 

 ا ماميي
 66.67 133.33 2 المةموعات ين 

17.49 
 3.81 57.17 15 داهد المةموعات

المهارات 
 التمهيديي

 148.17 296.33 2  ين المةموعات
42.60 

 3.48 52.17 15 داهد المةموعات
   3.68( = 0.05ميمي ف الةدوليي عاد مستوى د لي  
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( وةود فروق رير دالي احمائياا  ين القياسات الق ليي 15يتيح من ةدول       
الماهجيي( في القياسات الحلديي  -المتوسطي  -للمةموعات التةر  يي ال ا ي  اللاليي

: 9.13لإلهتحارات المهار ي ميد الححث حيث تراوحت ميمي صفص المحسوحي ما  ين  
وة ا يلاي وةود فروق  ين القياسات مما ( وةي أق ر من ميمي صفص الةدولييذ 52.18

 لتحديد أدق فرق ملاوب  ين متوسطات ة ح القياسات. L.S.Dيتطلب استهدام اهتحار 
 (16ةدول  

 (  ين المةموعات ال اث ف  المةموعات التةر  يي  L.S.Dاهتحار أمد فرق ملاوب   
 لإلهتحارات المهار ي ميد الححث الماهجيي( في القياسات الحلديي  -المتوسطي  - اللاليي

 الماهجيي المتوسطي اللاليي المتوسطات المةموعات األحلـــــــــــــاد

 المد الهلجي

  28.17 اللاليي
7.83* 14 
 دال دال

   20.33 المتوسطي
6.17* 
 دال

    14.17 الماهجيي

المد 
 ا مامي

 *11.17 *6  26.67 اللاليي
 دال دال

 *5.17   20.67 المتوسطي
 دال

    15.50 الماهجيي

 الدفل الهلجي

 *11.33 *4.50  27 اللاليي
 دال دال

 *6.83   22.50 المتوسطي
 دال

    15.67 الماهجيي

الدفل 
 ا مامي

 *7.83 *4.50  27 اللاليي
 دال دال

 3.33   22.50 المتوسطي
 رير دال

    19.17 الماهجيي

الساحقي 
 الهلجيي

 *16.17 *8.67  27.67 اللاليي
 دال دال

 *7.50   19 المتوسطي
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 دال
    11.50 الماهجيي

الساحقي 
 ا ماميي

 *12.17 *3.50  26.67 اللاليي
 دال دال

 *8.67   23.17 المتوسطي
 دال

    14.50 الماهجيي

ا رسال 
 الهلجي

 *10.83 3.33  27.50 اللاليي
 دال رير دال

 *7.50   24.17 المتوسطي
 دال

    16.67 الماهجيي

ا رسال 
 ا مامي

 *11.17 3  28 اللاليي
 دال رير دال

 *8.17   25 المتوسطي
 دال

    16.83 الماهجيي

المستقيمي 
 الهلجيي

 *8.33 *4  28 اللاليي
 دال دال

 *4.33   24 المتوسطي
 دال

    19.67 الماهجيي

المستقيمي 
 ا ماميي

 *6.67 *3.33  28.17 اللاليي
 دال دال

 *3.33   24.83 المتوسطي
 دال

    21.50 الماهجيي

المهارات 
 التمهيديي

  28.33 اللاليي
6.83* 9.67* 
 دال دال

   21.50 المتوسطي
2.83* 
 دال

    18.67 الماهجيي
 



 م2021يوليو     -  السابعالعـدد   -مجلــة سوهاج لعلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  
 

108 
 

 ( ما يلي: 16يتيح من ةدول  
وةود فروق دالي احمائياا  ين المةموعي  ات المستوى اللالي والمةموعتين  ات المستوى  -

المتوسط والماهجز ف  ملشم اههتحارات المهار ي ميد الححث وف  اتةاح المةموعي  ات 
اهرسال األمامي(  ياها واين  – اهرسال الهلجي  المستوى المتوسطذ فيما عدا اهتحارب 

 المةموعي  ات المستوى المتوسط.
وةود فروق دالي احمائياا  ين المةموعي  ات المستوى المتوسط والمةموعي  ات المستوى   -

الماهجز ف  ملشم اههتحارات المهار ي ميد الححث وف  اتةاح المةموعي  ات المستوى 
 ر الدفل األمامي(  ياها واين المةموعي  ات المستوى الماهجز.اللاليذ فيما عدا اهتحا

و رب الحاح ون مما س ك ان وةود تحسن في اداء افراد المةموعي التةر  يي  و     
المستوب المتوسط والماهجز وفي اتةاة مستوب افراد المةموعي التةر  يي  و المستوب اللالي 

  يي ال ا ي الي اجس مستوب ا رتجا  في المهارات مما ادب الي احتجاظ افراد المةموعي التةر 
 ا ساسيي لتاس الطاولي ص ميد الححث ص.

( متجقـا مـل فـومب 16م( 2009وة ا ما يشير اليـه  ومـان ع يـداتذ سـهيله ا ـو السـميد     
( ان التحـدب الـ ب يواةـه المللـم دائمـا جيـف يللـم ةيمـل تاميـ ح 23م( 2000طهذ رةـب القلـمح  

ف جد تلمي  عن رير من حيث القدراتذ وا ةتماماتذ والدوافلذ ومـن ةاـا فـان ا مـر في شد اهتا
ــ .  : 16تتطلــب اســتهدام اســتراتيةيات تتاــو  فيهــا طــرق واســاليب التــدر س حمــا يااســب جــد تلمي

 (118: 23(ذ 117
جمــا يرةــل الحــاح ون ةــ ا التحســن الــ  مــا حققــه اســتهدام  راــاما ا اشــطي الامــجيي      

ام استراتيةيي التدر س المتمايم من توفير التغ يي الرةليي لتامي  المةموعي التةر  يي فـي حاستهد
ةميل هطوات التلليم مما يالجس عل  مستوب المتللم حشجد ايةا ي وأسر ذ حيـث يجـون ا اتقـال 
من مهمي فرعيي ال  مهمي أهرى أعل  ماها في درةي الملوحي يتطلـب تقـويم مسـتوب األداء م ـد 

اتقال ال  المستوب األعل  في الملوحي في الهرم التلليميذ وا لك فهـو يراعـي مسـتوى ومـدرات ا  
واستلداد التامي  المتللمين وفرومهم الجرديي ذ مما أدى ال  ة ب ااتحاةهم وم ـادة حماسـهم علـ  

ت  ــ ل المم ــد مــن الةهــد ومــن  ــم م ــادة الدافليــي وتحقيــك ملــد ت أداء عاليــي احــو تللــم المهــارا
 األساسيي في تاس الطاولي صميد الححثص.

(ذ حســــمي احمــــد 2م( 2017و تجــــك  لــــك مــــل اتــــائا دراســــات جــــا مــــن احمــــد أ ــــو حجــــر  
ذ وجـــــــومب (Holmes,2008 )47ةـــــــولميم   (ذ17م( 2016(ذ رشـــــــيد عـــــــامر  8م( 2016 

Koeze,  2007  )ذ التــي تشــير أن اســتراتيةيي التــدر س المتمــايم لــه ا ــر ايةــا ي فلــال 48م )
 في تلليم المهارات الحرجيي.



فاعليــة برنامــج أنصطـــة الصفيـة باستخــدام استراتيجيــة التـــدريش المتمايز في تنمية اداء بعض 

 لدي تالميذ المدارش االبتدائية الموارات االساسية في تنش الطاولة 
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و ــرب الحــاح ون ان ةــ ا التحســن الــ  اســتجادة افــراد المةموعــي التةر  يــي الــي اســتراتيةيي 
التدر س المتمايمذ التي ادت ال  ة ب ااتحاح المتللمين وم ادة الترجيم وعدم الشـلور حالملـد وا  ـارة 

عقليـا وعمليـاذ ممـا جـان لـه أ ـر اةتمامهم وحماسهم وتشويقهم وح هم عل    ل المم د من الةهد 
 عشيم عل  تلليم المهارات األساسيي في تاس الطاولي صميد الححثص.

( أاه   يمجن تلليم 24م( 2005(ذ توملياسون  9م( 2015وفي ة ا المدد يشير  هيرة شجيك  
ي ي في مهارات األاشطي الر اييي حالطرمي التقليديي ألاها أحوج ما تقون  ستهدام طرق واساليب حد

 (.7:24(ذ  12: 9التدر س لقي تسهد علي المللم والمتللم الومول الي األةداف المرةوة  
( ذ وفيقـــي ممـــطجي 7م( 2005و وجـــد  لـــك جـــد مـــن امـــين ااـــورذ ةمـــال الـــدين الشـــافلي  

( ااــــه تجتقــــر الطر قـــي التقليديــــي الهيــــارات واللوامــــد 3م( 1993(ذ احمـــد فتحــــي 42م( 2002 
الموةهــي للتللــيم ا ق ــر فاعليــي التــي تســتاد الــي اةتمامــات ومــدرات ومســتويات المتللمــينذ م ــد 

 ي التـي تـدعم المومـف التلليمـي لـدب التلميـ  وتسـاعدح علـي سـرعي الـتللم الطرق وا ساليب الحدي
ول لك فا ـد وأن تتغيـر للوفـاء حـأرراز الترايـي الر ايـيي وأةـدافها الحدي ـي ومراعـاة التمايـد القمـي 
ــي  ــاهم مــن هــال ا ســتجادة مــن ا ســتراتيةيات التلليمي ــي  ي فــي أعــداد المتللمــين والجــروق الجردي

 (.  22:3(ذ  4:42(ذ  31:7الحدي ي  
جما يلمو الحاح ون  لـك التقـدم الـ  عـرز المهـارات األساسـيي فـي تـاس الطاولـي صميـد الححـثص علـ  
ــ  اتاحــي  ــي عــن طر ــك وســيط تلليمــي مااســب وحــديثذ حشــجد ةــ اب أدى ال ــ  المةموعــي التةر  ي تامي

حاســـتهدام اســـتراتيةيي  الومـــت القـــافي والرويـــي الوايـــحي للمهـــاراتذ عـــن طر ـــك تمـــميم  راـــاما تلليمـــي
التــدر س المتمــايم ليويــح طر قــي األداء والهطــوات التلليميــي الم لــ  لــألداء ممــا أدى  ــدورح الــ  مســاعد 

ذ وسـاعد أييـا التاميــ  ومـت وامــد ةهـد واق ـر فائـدة ممجاــي المللـم علـي توةيـه وارشــاد المتللمـين حأممـر
رات الســليمي الــامم ألداء المهــارات األساســيي فــي علــ  الترجيــم وســرعي رد الجلــد وا ســتيلاب واتهــا  القــرا

 تاس الطاولي صميد الححثص والجهم الةيد لقد ةمء ماها وتللمه حسهوله. 
(ذ ةامـد ع ـد السـام 1م( 2003وفي ة ا المدد اتجك جا من أ و الاةا عم الدين   

ــرحمن   ــد ال ــد شــرف  11م( 2002ع  ــد الحمي مــي (ذ دمحم ســلد ومجــارم حل19م( 2000(ذ ع 
علـ  أن ال ـراما  التلليميـي   ـد ( 41م( 1993ةدب الااشف  (ذ 30م( 2000وريوان دمحم  

أن تقــون مــمودة حالوســائد والطــرق وا ســاليب الحدي ــي التــ  تقســب ا داء الةيــد للمهــاراتذ 
وسرعي الـتللم فـي  ن واحـد حيـث تسـاعد علـي ةـ ب ااتحـاح المتللمـين وااـدماةهم فـي الـدرسذ 

 جي  في اسر  ومت وامد ةهد واق ر فاعليي المتللمين.وتوفر دمي التا
 (145: 41( 106ذ105: 30(  156: 19(  25: 11(  190ذ189: 1 



 م2021يوليو     -  السابعالعـدد   -مجلــة سوهاج لعلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  
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(ذ احمــــد أ ــــو 10م( 2019احمــــد   وســــ  و تجــــك  لــــك مــــل اتــــائا دراســــات جــــا مــــن     
(ذ رشـــــيد عـــــامر 8م( 2016(ذ حســـــمي احمـــــد  4م( 2016(ذ احمـــــد دمحم  2م( 2017حجـــــر 

  Hobson, Meredith L (ذ26م( 2014(ذ ليــث ال اــاذ دمحم علــي  17م( 2016 
ــ  أن ( 48م( Koeze, Patricia A  2007( ذ46م( 2008  ــائةهم ال والتــي أشــارت ات

حدي ــي فــي التللــيم أق ــر ايةا يــي مــن األســاليب التقليديــي فــي تحســين اســتهدام ا ســتراتيةيات ال
 مستوى األداء المهارب لدى المتللمين.

( تتحقـــك 16(ذ  15ومـــن هـــال عـــرز وتجســـير وماامشـــي الاتـــائا الـــواردة  ةـــداول  
توةد فـروق  ات د لـي احمـائيي  ـين درةـات القياسـات  محي الجرز ال ااي وال ب يا  عل ص

ــارات  ــ اث  اللاليــيذ المتوســطيذ الماهجيــي( فــي ا هتح الحلديــي ألفــراد المةموعــات التةر  يــي ال
 المهار ي لللياي ميد الححثص.

 :في يوء أةداف وفروز الححث والاتائا التي تم التومد اليها يمجن استها  ما يلي      
ــي فــي  -1 ــدر س المتمــايم حطر قــي ايةا ي ــاما ا اشــطي الامــجيي حاســتهدام اســتراتيةيي الت ــر  را ا 

تحســـين مســـتوب اداء المهـــارات األساســـيي فـــي تـــاس الطاولـــي صميـــد الححـــثص ألفـــراد المةموعـــي 
ــه  ــد مســتوب د ل ــر مــن ميمتهــا الةدوليــي عا ــث ةــاءت ميمــي صتص المحســوحي اق  ــيذ حي التةر  ي

ـــي  و المســـتوب  اللـــاليذ (ذ لمـــالح م0.05  ـــي للمةموعـــي التةر  ي توســـطات القياســـات الحلدي
 المتوسطذ الماهجز(.

التمايم من هال اللمليات ا ر حشـجد ايةـا ي فـي تحسـين مسـتوب اداء المهـارات األساسـيي فـي  -2
 تاس الطاولي صميد الححثص ألفراد المةموعي التةر  يي  و المستويات ال ا ي.

لمئويـي لللياـي التةر  يـي  و المسـتويات ال ا ـي فـي المتغيـرات المهار ـي تراوحت اسحي التحسـن ا -3
والمةموعــي  %(15.94% : 5.66مــا  ــين   ميــد الدراســي. فــي المةموعــي  و المســتوب اللــالي

 والمةموعــي  و المســتوب المــاهجز %(70.15% : 31.63مــا  ــين   و المســتوب المتوســط 
 قياسات الحلديي.و لك لمالح ال%( 155.56% : 63.29ما  ين  

تجومــت افــراد المةموعــي التةر  يــي  و المســتوب المتوســطذ والمــاهجز فــي اتةــاح المةموعــي  و  -4
ــأ ير  ــي الت ــد الححــثص وةــ ا يشــير ال ــي صمي المســتوب اللــالي للمهــارات األساســيي فــي تــاس الطاول

ء المهـارات ا يةا ي ل رااما ا اشطي الامجيي حاستهدام اسـتراتيةيي التـدر س التمـايم علـي ادا
( وةـي أق ـر 52.18: 9.13حيث ةاءت ميمي صفص المحسوحي ما  ـين   ا ساسيي صميد الححثص.
 (.0.05عاد مستوب د له   من ميمي صفص الةدوليي



فاعليــة برنامــج أنصطـــة الصفيـة باستخــدام استراتيجيــة التـــدريش المتمايز في تنمية اداء بعض 

 لدي تالميذ المدارش االبتدائية الموارات االساسية في تنش الطاولة 

 صيماء احمد فوميأ/                     د/ طــــى محمــــد السيــــــد.    حروش محمود محروش.            أ.د/ م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  111 
 

 
 في يوء استاتاةات الححث يومي الحاح ون حما يلي : 

تـــدر ب الطـــاب المللمـــين فـــي جليـــات الترايـــي الر ايـــيي علـــي اســـتهدام اســـتراتيةيي التـــدر س   -1
 المتمايم في التدر س وتجليا استهدامها في درس الترايي اللمليي.

اةتمام مدير ات الترايي والتلليم حالمحافشات حاألاشطي الامجيي هـارج المـاها الدراسـي للقشـف  -2
 ر ايي تاس الطاولي. عن المواةب الر اييي وهامي في

مللمــوا الترايــي الر ايــييذ ومللمــوا المــواد األهــرى حاســتهدام اســتراتيةيي التــدر س المتمــايم فــي  -3
 التدر س.

ــيم المهــارات  -4 ــايم لتلل ــدر س المتم ــإةراء دراســات مســتق ليي ومشــا هه حاســتهدام اســتراتيةيي الت  
 األساسيي في األاشطي الر اييي األهرى.

م(: ص الماــاةا فــي الترايــي الر ايــيي  لألســوياءذ الهــوا (صذ مجتحــي 2003الاةــا احمــد عــم الــدين أ ــو  .1
 شةرة الدرذ المامورة.

م(:ص أ ر استهدام التللم المتمايم عل  تلليم حلز المهارات األساسيي في جرة 2017احمد أ و حجر احمد   .2
الي ماةســتيرذ جليــي اليــد لــدب طــاب المرحلــي اهعداديــي حمحافشــي القليوايــي صذ رســ

 الترايي الر ايييذ ةاملي  اها.
 م(: ص استراتيةيي تطو ر التلليم في ممر صذ دار الججر اللرايذ القاةرة.1993أحمد فتحي سرور   .3
ــد   .4 ــ  الحمــائد الملرفيــي ومســتوى األداء 2016احمــد دمحم فر  ــيم المتمــايم عل ــأ ير اســتهدام التلل م(:ص ت

الســلي لتاميــ  المرحلــي اهعداديــي صذ رســالي  لــحلز المهــارات األساســيي فــي جــرة
 ماةستيرذ جليي الترايي الر اييي لل اينذ ةاملي الممام ك.

تاشــيم تــدر بذ  –م(: ص المرةــل فــي تــاس الطاولــي ص 2002ألــين وديــل فــرجذ ســلوى عــم الــدين فقــرى   .5
 ذ اهسجادر ي.ماشأح الملارف

ماــاةا الترايــي ال دايـي الملامــرة صذ دار الججــر م(: ص 2001أمـين أاــور الهـوليذ ةمــال الــدين الشـافلي   .6
 اللرايذ القاةرة.

م(: ص ماــاةا الترايــي ال دايـي الملامــرة صذ دار الججــر 2005أمـين أاــور الهـوليذ ةمــال الــدين الشـافلي   .7
 اللرايذ القاةرة.

حلـز م(:ص تأ ير التللـيم المتمـايم فـي يـوء أامـاا المتللمـين علـي تللـم 2016حسمي احمد دمحم الديب   .8
المهارات األساسيي في جرة اليد لتامي  المرحلي ا  تدائيي صذ رسالي ماةستيرذ جليي 

 الترايي الر ايييذ ةاملي المامورة.
 القاةرة. ذم(: ص استراتيةيات حدي ي في التدر س صذ دار اللالم اللراي2015 هيرة شجيك ا راةيم   .9
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لتلليم المتمايم وفك ال جاءات المتلددة علـي تللـم م(:ص تأ ير استراتيةيي ا2019 وسي احمد دمحم ةودة   .10
حلـز مهــارات الهـوجي لطالحــات جليـي الترايــي الر ايـييذ ححــوث ومقـا ت ذ المةلــي 

 الللميي للترايي الر اييي للاشرذ ةاملي اهسجادر ي.
ص اساســيات الماــاةا التلليميــي واســاليب تطو رةــا صذ دار  م(:2002ةامــد ع ــد الســام ع ــد الــرحمن   .11

 ذ ا ردن عمان.2المااةا للاشر والتوم لذ ا
م(: ص فاعليي مدهد التدر س المتمايم فـي تـدر س الللـوم علـي تاميـي المجـاةيم 2015حاتم دمحم موسي   .12

ي الللميـــي وا تةـــاح احـــو الللـــوم لـــدى تاميـــ  المرحلـــي ا  تدائيـــي حالمملقـــي اللرايـــ
 السلودييذ مةلي الترايي الللمييذ اللدد األولذ المةلد ال امن عشر.

 م(: ص ادارة الاشاا المدرسي واشجالياته صذ دار المولف للاشرذ عمان.2004حسن احمد ياةر   .13
 م(: ص تمميم التدر س رويي وماشومي صذ عالم القتب للاشرذ القاةرة.2004حسن حسين م تون   .14
م(: ص التــدر س المتمــايم وا ــرة علــ  الدافليــي والتججيــر والتحمــيد صذ مجتحــي 2013حاــان دمحم الطــو رمي   .15

 هوارمم الللميي للاشرذ ةدةذ المملقي اللرايي السلوديي.
م(: ص استراتيةيات التدر س في القرن الواحد واللشر ن دليـد 2009 ومان ع يداتذ سهيلي أ و السميد   .16

للطحاعــي والاشــر والتوم ــلذ عمــانذ  ذ دار دب  واــو2المللـم والمشــرف الترايــي صذ ا
 األردن.

م(: ص فاعليـــي اســتهدام التللـــيم المتمــايم علــ  مســـتوب أداء حلــز المهـــارات 2016رشــيد عــامر دمحم   .17
األساسيي في جرة السلي لتامي  المرحلي اهعداديي صذ ححوث علميي ومقا تذ مةلي 

ــد ححــوث الترايــي الر ايــييذ جليــي الترايــي الر ايــييذ ةاملــي ال ذ 54ممــام كذ المةل
 . 2ذ ج100اللدد 

م(: ص تـــأ ير  راــاما مهـــام تلليميـــي مـــدعم حالحاســب ا لـــي علـــي مســـتوب أداء 2014طــه دمحم الســـيد   .18
المهـارات ا ساســيي فــي تـاس الطاولــي صذ رســالي ماةسـتيرذ جليــي الترايــي الر ايــيي 

 لل اينذ القاةرةذ ةاملي أسيوا.
ذ مرجـم القتـاب للاشـرذ 1ولوةيـا الـتللم فـي الترايـي الر ايـييصذ ام(: ص تقا2000ع د الحميد شـرف دمحم  .19

 .القاةرة
م(:ص األاشـطي الامـجيي الوامـل والمـأمولصذ ححـوث علميـي ومقـا تذ 2002ع د الرحمن دمحم القحطـااي   .20

 جليي المللمينذ الر از.
ــك ممــر   .21 ــي واألد2005عمــام توفي ــي الطــر الاشر  ــوعي ال يئ ــي م(: ص األاشــطي المدرســيي وال وار الوشيجي

 والتةارب الدوليي صذ دار السحاب للاشر والتوم لذ القاةرة.
م(: ص الاشــاا المدرســي والــتللم صذ مةلــي الرســاليذ الملهــد ا قــاديمي 2000عمــر ع ــدالرحيم امــر    .22

 هعداد المللمين اللرب للاشرذ جليي  يت  يرل.
 لامرةصذ ماشأة الملارفذ ا سجادر ي.المااةا الم م(:ص2000فومب طه ا راةيمذ رةب احمد القلمح  .23



فاعليــة برنامــج أنصطـــة الصفيـة باستخــدام استراتيجيــة التـــدريش المتمايز في تنمية اداء بعض 

 لدي تالميذ المدارش االبتدائية الموارات االساسية في تنش الطاولة 

 صيماء احمد فوميأ/                     د/ طــــى محمــــد السيــــــد.    حروش محمود محروش.            أ.د/ م
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ــايم2005جــارول  ن توملياســون   .24 ــي المــف-م(: ص المــف المتم ــل طلح  ترةمــي  -اســتةاحي  حتياةــات ةمي
 مدارس شهران ا ةليي( صذدار القتاب التراوب للاشر والتوم لذ الدمام.

سـين طـرق التللـيم تاويل التدر س في الجمد دليـد المللـم لتح صم(:2008جو ر حسين جوةكذ  هرون   .25
والــتللم فــي مــدارس الــوطن اللراــيصذ مجتــب اليواســجو ا مليمــي للترايــي فــي الــدول 

 اللراييذ  يروت.
م(: ص أ ـر اسـتهدام اسـتراتيةيي التللـيم المتمـايم فـي اقسـاب 2014ليث دمحم داوود ال ااذ دمحم ع د علي   .26

ةلــي الرافــدين حلــز المهــارات الهةوميــي فــي جــرة اليــدصذ ححــوث علميــي ومقــا تذ م
ذ جليـي الترايـي الر ايـييذ ةاملـي المومـدذ 66ذ اللـدد20للللوم الر ايييذ المةلد 

 اللراق.
ذ  يـات للطحاعـي 1تط يقـات عمليـي صذ ا –م(: ص تاس الطاولي أسس اشر ـي 2002مةدب احمد شومي   .27

 والقم يوترذ الممام ك.
ر س صذ دار مـجاء للاشـر والتوم ـلذ م(: ص الةـودة الشـاملي والةديـد فـي التـد2009محسن علي عطيي   .28

 عمان.
م(: صسلسلي المااةا الر ايييذ ماهاج تاس الطاوليصذ ادارة الاشـر حمرجـم 1992دمحم سلد الدين السيد   .29

المللومـــات والتو يـــكذ مطـــا  اعـــداد القـــادحذ المةلـــس ا علـــ  للشـــحاب والر ايـــيذ 
 الةيمة. 

موسوعي التدر ب الميدااي م(:ص2000دمحم ريوان  دمحم سلد مرلول ذ مجارم حلمي أ و ةرةه ذ ريوان  .30
 للترايي الر اييي صذ مرجم القتاب للاشرذالقاةرة.

: ص تقاولوةيــا التللــيم م( 2001ذ ةــااي ســليد ع ــد المــالم  ةرةــهدمحم ســلد مرلــول ذ مجــارم حلمــي أ ــو  .31
 وأسالي ها في الترايي الر اييي صذ مرجم القتاب للاشرذ القاةرة.

م(: ص ا اشــطي المدرســيي الامــجيي صذ الموسســي اللرايــي لاســت مارات الللميــي 2014  دمحم دمحم ســجران .32
 وتاميي الموارد الحشر ي للاشرذ ححوث ومقا تذ ممر.

دور مللـــم الترايـــي ال دايـــي فـــي تاميـــي دافليـــي  م(:ص2017دمحم يحيـــي فقيهـــيذ فيمـــد مهلـــد اللتي ـــي   .33
ذ مةلــي اســيوا لللــوم وفاــون الممارســي لااشــطي ال دايــيذ ححــوث علميــي ومقــا ت

 ذ ةاملي اسيوا.2ذ مةلد45الترايي الر ايييذ اللدد
ذ مرجــم القتــاب 1م(: صديااميجيــي تــدر س الترايــي الر ايــييصذ ا2006محمــود ع ــد الحلــيم ع ــد القــر م   .34

 للاشرذ القاةرة. 
 ايذ القاةرة.م(:ص ماشومي الر ايي المدرسييصذ دار الججر اللر 2015محمود ع د الحليم ع د القر م   .35
م(: ص فاعليــي الموديــو ت التلليميــي علــ  مســتوى األداء المهــارى لــحلز 2011مــروة مــ رب ا ــراةيم   .36

المهـارات األساســيي فــي تـاس الطاولــيصذ رســالي ماةسـتيرذ جليــي الترايــي الر ايــييذ 
 ةاملي أسيوا.
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وحلــز عــادات اللقــد م(:ص أ ــر اســتهدام التــدر س المتمــايم فــي تاميــي التحمــيد 2014مــروة دمحم دمحم  .37
لدى تامي  المرحلي ا  تدائيي متحاياي التحميد فـي مـادة الللـومصذ رسـالي دجتـوراحذ 

 جليي الترايي ةاملي  ورسليد.
ــد الــرحمن   .38 ــدعم دور ماشمــات المةتمــل المــداي فــي تطــو ر 2018مــر م شــومي ع  م(: صاســتراتيةيي ل

رسـالي ماةسـتيرذ مسـم  ممارسي األاشطي الامجيي حمـدارس التللـيم اللـام حممـرصذ
 أمول التراييذ جليي التراييذ ةاملي دمياا.
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يي التدر س المتمايم في يهدف الححث القشف عن فاعليي  رااما أاشطي  مجيي حاستهدام استراتية
تاميي اداء حلز المهارات ا ساسيي في تاس الطاوليذ واستهدمت الحاح ي الماها التةر  ي  و 

( 18التمميم التةر  ي لمةموعي تةر  يي واحدة حاستهدام القياسين القل ي والحلدب والحالغ عددةم  
غات الرسميي ا  تدائيي حسوةاجذ ( ساي من مدرسي الل12: 9تلمي / تلمي ة  تتراوح اعمارةم من  

وتم اهتيار عياي الححث حالطر قي اللمديي اشرا  اهم من التامي  ال ين لديهم ررحي في مشارجي 
ا اشطي الر اييي الامجيي ولديهم استلداد لتللم ر ايي تاس الطاولي ذ واستلاات الحاح ي 

لك تم تمايف التامي  الي  ا ي مةموعات حاستهدام التمايم في اللمليات وا ساليب المستهدمي. ل 
 ( تامي .                                                                                                          6  و المستوب اليليفذ والمستوب المتوسطذ والمستوب اللالي( موام جد مةموعي  

 ومن اةم الاتائا:
 اشطي الامجيي حاستهدام استراتيةيي التدر س المتمايم حطر قي ايةا يي في ا ر  رااما ا -1

تحسين مستوب اداء المهارات األساسيي في تاس الطاولي صميد الححثص ألفراد المةموعي 
التةر  ييذ حيث ةاءت ميمي صتص المحسوحي اق ر من ميمتها الةدوليي عاد مستوب د له 

ت الحلديي للمةموعي التةر  يي  و المستوب  اللاليذ (ذ لمالح متوسطات القياسا0.05 
 المتوسطذ الماهجز(.

تجومت افراد المةموعي التةر  يي  و المستوب المتوسطذ والماهجز في اتةاح المةموعي  و  -2
المستوب اللالي للمهارات األساسيي في تاس الطاولي صميد الححثص وة ا يشير الي التأ ير 

الامجيي حاستهدام استراتيةيي التدر س التمايم علي اداء ا يةا ي ل رااما ا اشطي 
: 9.13حيث ةاءت ميمي صفص المحسوحي ما  ين   المهارات ا ساسيي صميد الححثص.

 (.0.05عاد مستوب د له   ( وةي أق ر من ميمي صفص الةدوليي52.18
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Abstract 
 

The research aims to discover the effectiveness of a program of 

extracurricular activities using the differentiated teaching strategy in 

developing the performance of some basic skills in table tennis. The 

researcher used the experimental approach with an experimental design 

for one experimental group using the two cardiac and dimensional 

measurements of (18) male / female students aged between (9): 12) years 

of the official language primary school in Sohag, and the research sample 

was chosen by the deliberate method, given that they are students who 

have a desire to participate in extra-curricular sports activities and are 

willing to learn table tennis, and the researcher used differentiation in the 

processes and methods used. Therefore, the pupils were classified into 

three groups (the weak level, the intermediate level, and the high level), 

the strength of each group (6) students. 

Among the most important results: 

1- The effect of the extra-curricular activities program using the 

differentiated teaching strategy in a positive way in improving the 

level of basic skills in table tennis "under discussion" for the members 

of the experimental group, where the calculated value of "t" was 

greater than its tabular value at the level of significance (0.05), in 

favor of the averages of the measurements The dimension of the 

experimental group with the level (high, medium, low). 

2- The members of the experimental group, with a medium and a low 

level, outperformed the group with a high level of basic skills in table 

tennis "under discussion". This indicates the positive effect of the 

extra-curricular activities program using the teaching strategy of 

differentiation on the performance of basic skills "under discussion". 

Where the calculated value of "q" came between (9.13: 52.18), which 

is greater than the tabular value of "q" at the level of significance 

(0.05). 

 

                         


