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تأثير استخدام استراتيجية التعلم التوليدي على نواتج التعلم السعرفية والسهارية لبعض السهارات 
 الهجومية في كرة الدلة

 أ.م.د/ فايزة دمحم السيد أحمد                                               
 جامعة الزقازيق –ية بنات التربية الرياضكمية  أستاذ مساعد بقسؼ األلعاب                       
 السقدمة ومذكلة البحث:

يتميززز الع ززر ال ززديق بالتقززدم العممززم فززم وميززر مززؽ العمززؾم االتززم   ززم  جميزز  م ززا ت  
ال ياة، ا عتبر أساليب التعمؼ أحد ىذه العمؾم التم   يد آثار ىزذا التقزدم العممزم، اذلزػ مزؽ  ز ل 

ارات المتعممزة ا ظؾيرىززا بمزا يززنع س عمز   ظززؾير اسزتددام أسزاليب  عمززؼ حديمزة، بيززد  إ قزان الميزز
 ىذه األن ظة. 

حيزززق بعتبزززر الم زززال التربزززؾم مزززؽ أكمزززر الم زززا ت فزززم ال يزززاة  ززز ثرا  بزززالمؾرة العمميزززة التزززم  
اجتاحت العالؼ   ل سنؾات القرن ال ادم االع ران اأحدثت طفرة وبيرة فم العممية التربؾية وان 

مزة امزا حزاحبيا مزؽ ا  اىزات  ربؾيزة متعزددة أ رجزت التعمزيؼ مزؽ مؽ نتائ يزا عيزؾر التربيزة ال دي
ال ززؾرة التقميدبززة التززم وززان عمييززا إلزز  اسززتددام أسززاليب جديززدة أكمززر فعاليززة ا ب ابيززة سززاعدت فززم 
 كززؾيؽ الفزززرد ا نميززة إم انا زززو اقدرا زززو، ايعتمززد ا   زززاه ال ززديق فزززم العمميزززة التعميميززة عمززز  ذا يزززة 

لدبرة التزم يييهيزا لزو المؾقزت التعميمزم الزذم ينقز  م زؾر ا ىتمزام مزؽ المتعمؼ فم ال  ؾل عم  ا
 (145: 26المعمؼ إل  المتعمؼ الؾقؾ  مؾقفا  إب ابيا  ان ظا  لت قيق األىدا  التعميمية المظمؾبة. )

م( أن المعمزؼ الكزته ىزؾ الزذم بسزتظي  أن بقزدم 2000) أحسد عز الددن  أبو الشجاايزر   
  الكميززر مززؽ مززدا   أسززاليب التززدريس الم الززرة ا يززر الم الززرة اىززؾ الززذم ال ديززد باسززتمرار، ايعززر 

بعؾد المتعمؼ عم  ال  زق اا كت زا  مزؽ  ز ل الم زاروة ايب ابيزة فزم الن زا  مزؽ  ز ل عمميزة 
 (9: 1) .التدريس
اقزززد عيزززر )النمزززؾذج التؾليزززدم( اىزززؾ أحزززد نمزززاذج الزززتعمؼ التزززم بنيزززت عمززز  أفكزززار الفمسزززفة  

قا يززا، فيززؾ بعتمززد عمزز   ؾليززد المعرفززة االؾحززؾل إلزز  الفيززؼ القززائؼ عمزز  ال قززائق مززؽ البنائيززة ا ظبي
 (531: 40  ل بناه المعرفة االت  ؼ بفاعمية فم  ؾليد المعن . )

( ليددددددت فيجوتدددددددكيا رجزززززز  ن زززززز ة )النمززززززؾذج التؾليززززززدم( إلزززززز  عززززززالؼ الززززززنفس الراسززززززم ) 
(vygotsky) االزززذم أكزززد عمززز  أىميزززة التفاعزززز  الزززذم بعتبزززر مزززؽ أبزززرز رااد المكزززة ابنزززاه الفكزززر ،

ا جتماعم لمتعمؼ، اأن المكز   مؽ التعمؼ ىؾ التظزؾر الفكزرم العق نزم، فمزؽ  ز ل الزتعمؼ الن ز  
االمستمر ب ؾرة فعالزة يزتؼ بنزاه المعنز ، فالمعرفزة فزم الزتعمؼ التؾليزدم  بنز  بزيؽ المعمزؼ االظالزب، 

عيزة  ؾجزو  فكيزر الظز ب ا عيزنيؼ عمز   كزؾيؽ ابيؽ الظ ب أنفسيؼ باعت ار المعرفة عممية اجتما
المعن  ا ت ثر ب    وبيزر باألفكزار المؾجزؾدة فزم بنيزة الظز ب االزرااب  التزم  تؾلزد بزيؽ المميزرات 

 (43: 32التم يتعرضؾن ليا لتكؾيؽ األفكار االمعار  ال ديدة. )
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فم  بع س رؤية في ؾ س م Generative learning Model (G.L.M)فنمؾذج التعمؼ  
 التعمؼ ايتكؾن مؽ أربعة أطؾار )مراح (  عميمية اىم: 

فيو بميد المدرس لمدرس بالمناق ة ال ؾارية ا ثزارة األسزهمة،  :preliminaryالظور التسهيدي -1
امؽ ثؼ بست يب الظ ب، فالمكة بيؽ المعمؼ االظ ب   ز   أداة نفسزية لمتفكيزر االت زدث االرؤيزة 

مرحمزززة(  تاززز  المفزززاليؼ لزززد  المتعممزززيؽ عزززؽ طريزززق المكزززة االكتابزززة االعمززز ، افزززم ىزززذا الظزززؾر )ال
االعم ، ام ؾرىا التفكير الفردم لمظم ة   اه المفيؾم، امؽ   ل التعزر  عمز  أفكزار المتعممزيؽ، 
يتؼ الؾقؾ  عم  المفاليؼ السابقة لدييؼ االتفكير فم  فكيرىؼ مؽ   ل ال ؾار م  جمي  الظ ب، 

 ؼ الداطهة التم قد  عؾق المفاليؼ ال ديدة.امؽ ثؼ   ديد المفالي
: افيززو بقسززؼ المعمززؼ الظزز ب لمعمزز  فززم م مؾعززات  عاانيززة focusالظددور التركيددزي ؤال(دد رة   -2

حكيرة،  قؾم ب ن ظة بتؾجيو مؽ المعمؼ، فيروز عمز  الظز ب عمز  المفزاليؼ المسزتيدفة مز   قزدبؼ 
  بززيؽ مززا لززدييؼ مززؽ معرفززة سززابقة االمعرفززة المفززاليؼ االم ززظم ات العمميززة، فيسززاعدىؼ عمزز  الززرب

ال ديززدة المقدمززة ليززؼ، ومززا يتززي  المعمززؼ الفرحززة لم ززؾار االنقززاش بززيؽ الم مؾعززات، ممززا يزيززد مززؽ 
دافعية المتعمميؽ ل كت ا  مؽ   ل  ؾجيو األسهمة إلييؼ، ا عظزائيؼ الفرحزة لمم حغزة االتعبيزر 

جتماعم، امساعد يؼ فم  ؾليزد الع قزات بزيؽ المفزاليؼ اا ستنتاج االتفسير، االت ارك االتفاع  ا 
ال ديدة االمعمؾمات المدزنة فم الذاكرة طؾيمة المد ، امؽ ثؼ ب   المعمزؼ مز  ط بزو إلز  معنز  

 افيؼ م ترك لممعمؾمات أا المفاليؼ المراد  قدبميا، فيمر الظ ب بدبرة المفيؾم.
ؾم المعمزؼ بمناق زة جميز  الظز ب بالكامز  : فيو بقزChallengeالظور الستعارض ؤالتحدي   -3

مناق زززة جماعيززززة، ارؤيزززة أن ززززظتيؼ، امسزززاعد يؼ بالززززدعائؼ االؾسزززائ  التعميميززززة المناسززز ة، ا  احززززة 
الفرحززة يبززداه م حغززا يؼ افيميززؼ، مزز  إعززادة  قززدبؼ الم ززظم ات االمعمؾمززات االمفززاليؼ العمميززة 

رفزو المزتعمؼ فزم الظزؾر التمييزدم، امزا عرفزو المتؾلدة مزؽ الظزؾر السزابق، االت زدم بزيؽ مزا وزان بع
 أثناه التعمؼ.

: فم ىذا الظؾر يتؼ استددام المفاليؼ العممية و داات اعيفية Applicationطور التظ(يق:  -4
ل زز  الم ززز  ت العمميزززة االؾحزززؾل إلززز  نتزززائ   سزززتددم فزززم مؾاقزززت حيا يزززة جديزززدة، فيسزززاعد عمززز  

اه الؾقت المناسب االمؾاقت ال ديدة لمظ ب لكم بظ قؾا  ؾسي  نظاق المفيؾم، فيقؾم المعمؼ بإعظ
 ما  عممؾه امناق ة بعايؼ ال عض، في    و  ما  عممو الظالب جزه مؽ قيمو اسمؾويا و. 

                                                                                (38 :626) 
نمؾذج التعمؼ التؾليدم أربعة أطؾار )مراح ( فق  اىزم: : أطؾار  Evaluation طؾر التقؾيؼ -5

التظبيززق، انغززرا  ألن التقززؾيؼ بممزز  أحززد العناحززر اليامززة العمميززة  –الت ززدم  –الترويززز  –التمييززد 
التعميمية لمؾقؾ  عم  ما   قق يتؼ إضافة مرحمة التقؾيؼ ومرحمة  امسة لتؾجيو الظز ب ل ؾانزب 

 الاعت االعم  عم  ع جيا ا قؾيتيا. القؾة لدييؼ ا عزيزىا، اجؾانب 
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ايعتمد نمؾذج التعمؼ التؾليدم عم  فكزرة أساسزية ىزم أن معرفزة المزتعمؼ القبميزة  عزد لزرطا   
أساسززززيا  لبنززززاه المعنزززز  حيززززق أن التفاعزززز  بززززيؽ معرفززززة المززززتعمؼ ال ديززززدة امعرفتززززو القبميززززة بعززززد أىززززؼ 

 (462: 5الم ؾنات الميمة فم عممية التعمؼ ذم المعن . )
م( أن النمؾذج التؾليدم ىؾ ع ارة عؽ نمزؾذج لتعمزيؼ 2006) ع(د الدالم مرظفىايذور  

الفيززؼ ا عمززؼ أنززؾاق الع قززات التززم ب ززب عمزز  المتعممززيؽ أن يبنؾىززا بززيؽ المعرفززة المدزانززة ا ززذور 
الدبرة االمعمؾمات ال ديدة لكم ب دث الفيؼ، ا ستددام العق  لبناه  فسيرات  احة ليؼ مؽ  ز ل 

 (161: 12فاع ت ا جتماعية بيؽ المتعمميؽ االمعمؼ. )الت
أن المعرفزة الرياضزية  Bormanم( نق   عؽ بؾرمزان 2001) دمحم صبحي حداني ايذور  

ىززم إحززد  ال ززرا  اليامززة لتنفيززذ ا  قززان أم ميززارة حرويززة، اأن الم ززال المعرفززم ب ززب أن بسززير 
ن يمززؼ وزز  رياضززم بالمعمؾمززات الرياضززية جن ززا  إلزز  جنززب مزز  الم ززال النفسززم اال روززم اضززرارة أ

 (256: 20)ال  ائ  المعرفية( اي تفظ بيا فم ذاكر و. )
 Harraم( نقز   عزؽ ىزاره 1999) أمي  أنور الخدولي ومحسدوع ع(دد الفتداا عشدانايؤوزد  

إل  أىمية اقيمة الم ال المعرفم لمرياضزة االتربيزة البدنيزة ب نزو قزد ثبزت أن  زدريب ا عمزيؼ القزدرات 
 (93: 8قمية المعرفية بعتبر جزها    بم ؽ ا ستكناه عنو فم مراح   عمؼ الرياضة. )الع

ا عتبززر الم ززادس ا ساسززية الي ؾميززة فززم وززرة السززمة ىززم م مؾعززة ال روززات التززم يؤدييززا  
ال عب عندما ب ؾن فم حالة الي زؾم ، اذلزػ لت قيزق ااج زات حرويزة معينزة  يزد  الز  الؾحزؾل 

 (30: 3ان لميد  ثؼ م االة إحابتو. )بالكرة ال  أقرب م 
فيعتبززر التمريززر مززؽ أسززي  اأسززرق السززب  لنقزز  الكززرة مززؽ م ززان د ززر بالممعززب، فيززؾ و حززد  

الم ززادس األساسززية فززم وززرة السززمة ب ززب أن يت ززت بالدقززة االسززرعة حتزز  ب ززؾن فعززا  ، فكممززا زادت 
ذل جيدا  إضافيا  فم ا داذ اض  دقتو استظاق الزمي  المستمؼ أن ب    عم  الكرة بسيؾلة ف  يب

 (48 -47: 3ا ستعداد ألداه الميارة التالية. )
الما وانت عزرا  المعزب قزد    سزم  بالم زاارة فزم الم زان ب ريزة  امزة أا التقزدم بيزا فزم        

 ظؾ  مستكيمة حيق ب اال أحد الد ؾم فم الكالب قظ  الكرة، لذا يم   إلز   كييزر ا  زاه الكزرة 
ب األبمززؽ إلزز  األبسززر أا الع ززس بكززرض حمايتيززا مززؽ الد ززؼ لززذلػ ب ززب التعززؾد عمزز  مززؽ ال انزز

 (98 -97: 3استددام ومتا اليديؽ بالت ادل فم أداه الم اارة. )
ا ذا وانزززت جميززز  الميزززارات ال رويزززة فزززم وزززرة السزززمة ليزززا نفزززس القزززدر مزززؽ األىميزززة إ  أن        

 مة النيائية لمميارات ال روية ففاعمية الميارات الت ؾيب ب  م عم  رأس  مػ الميارات فيؾ الم 
 (77: 23الي ؾمية  تا  فم دقة الت ؾيب. )

اقد  حغت ال احمة مزؽ  ز ل قياميزا بتزدريس مزادة وزرة السزمة ب زفة عامزة ل ميز  الفزرق         
امعة الدراسية، ب فة  احة ) د ص ورة السمة( بالفرقة المالمة، ب مية التربية الرياضية لمبنات ج
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الزقززازيق أن أسززمؾب التززدريس المت زز  فيززو  قززؾم المعممززة بال ززرح المفغززم ثززؼ أداه النمززؾذج العممززم، 
حيق يتؼ  دريس ال ؾانب المعرفية االميارية ب سمؾب الم اضرة ايلقائية، مما ب ع  الظال ة سمبية 

ة، فيزيزد العزبه ا ير م زاروة فزم المؾقزت التعميمزم، امزا يت ز  ذلزػ مزؽ الت زايؽ فزم الفزراق الفردبز
الؾاق  عم  المعممة ا  يت قق اليد  المرجؾ، حيق  ؤود ا   اىات التربؾيزة ال ديمزة عمز  أىميزة 
ا ت ار استرا ي ية  دريس  ساعد عم  إب ابية المتعمميؽ ازيادة    يميؼ، ااعييؼ فم ويفيزة بنزاه 

لبيهزززة المناسززز ة لممزززتعمؼ وزززم معزززرفتيؼ العمميزززة، ااأل زززذ بعزززيؽ ا عت زززار  بزززرا يؼ السزززابقة، ا ييهزززة ا
ب ت ت المعمؾمات االمعزار  بنفسزو معتمزدا  عمز  ميزا زو الذا يزة، ا ؾعيزر مزا بعرفزو  كت زا  مزا 

   بعرفو.
فيعتبر نمؾذج التعمؼ التؾليدم إحزد  اسزترا ي يات الزتعمؼ ال ديمزة، االتزم  ؤوزد عمز  الزتعمؼ  

مؼ مما يزيد مؽ قدر و عم  الرب  االفيؼ بيؽ ذم المعن  ا روز عم  ن ا  المتعمؼ أثناه عممية التع
المعمؾمزززات، في زززارك الظززز ب بفاعميززززة وبيزززرة مزززؽ  ززز ل بيهززززة  عميميزززة  نيزززة، امتنؾعزززة،  اززززمؽ 
عمميات  ؾليدبة بقؾم بيزا الظز ب لزرب  المعمؾمزات ال ديزدة بالمعرفزة السزابقة، فيزؾ نمزؾذج  عميمزم 

كيزززة امت زززع ة لبنزززاه المعرفزززة عمززز  أسزززس ييزززد  إلززز   ن زززي  جزززانبم الزززدمام بإب زززاد ع قزززات منظ
حكيكيزززة  زيزززد مزززؽ قزززدرة الظززز ب عمززز  ا سزززتيعاب االفيزززؼ لممؾاقزززت التعميميزززة ا ؾليزززد أفكزززار جديزززدة، 
ا حزز ل المفززاليؼ ال زز ي ة م زز  المفززاليؼ الداطهززة، اا عتمززاد عمزز  الززنفس، ارؤيززة المؾاقززت مززؽ 

ا بتكار، فالع ر الذم نعيش فيو حاليزا  ىزؾ زاابا مدتمفة  نمم لدييؼ ممكة النقد اال  ؼ االتفكير ا 
ع زززر ا نف زززار المعرفزززم فزززم ثزززؾرة المعمؾمزززات االتظزززؾرات السزززريعة التزززم فرضزززت عمززز  العمميزززة 
التعميمية التراطات عديدة لتعيد النغر فزم عناحزرىا بمزا ب قزق م حقزة وز  جديزد، ااسزتك ل وز  

سترا ي يات  يتؼ بتن زي  الزدمام فزم التزدريس طاقات الفرد المتعمؼ اقدرا و الكامنة با عتماد عم  ا
ا سززيؼ ببنززاه المعرفززة   النقزز  ليززا مززؽ عقزز  المعمززؼ إلزز  عقزز  المززتعمؼ، اقززد  ززراه  لم احمززة إم انيززة 
اسزتددام النمززؾذج التؾليززدم باعت ززاره أحزد األسززاليب ال ديمززة االززذم قززد ب زؾن لززو  زز ثير إب ززابم عمزز  

 رة السمة . نؾا   التعمؼ المعرفية االميارية فم و
 هدف البحث:

 ييد  ال  ق إل  التعر  عم :
 زززز ثير اسززززتددام اسززززترا ي ية الززززتعمؼ التؾليززززدم عمزززز  نززززؾا   الززززتعمؼ المعرفيززززة االمياريززززة لزززز عض  .1

الميززززارات الي ؾميززززة لظال ززززات  د ززززص وززززرة السززززمة ب ميززززة التربيززززة الرياضززززية لمبنززززات جامعززززة 
 الزقازيق.
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 فروض البحث:
ئيا  بيؽ الكياسيؽ القبمم اال عزدم لمم مؾعزة الت ريبيزة )اسزترا ي ية الزتعمؼ  ؾجد فراق دالة إح ا-1

الت ززززؾيب  –الم ززززاارة  –التؾليززززدم( عمزززز  نززززؾا   الززززتعمؼ المعرفيززززة االمياريززززة لمميززززارات )التمريززززر 
 السممم( فم ورة السمة ل ال  الكياس ال عدم.

مؾعة الاابظة )الظريقة التقميدبزة(  ؾجد فراق دالة إح ائيا  بيؽ الكياسيؽ القبمم اال عدم لمم -2
الت زؾيب السزممم( فزم وزرة  –الم زاارة  –عم  نؾا   التعمؼ المعرفية االمياريزة لمميزارات )التمريزر 

 السمة ل ال  الكياس ال عدم.
 ؾجد فراق دالة إح ائيا  بيؽ الكياسزيؽ ال عزدييؽ لمم مزؾعتيؽ الت ريبيزة االازابظة عمز  نزؾا   -3

 لميارية لمميارات )قيد ال  ق( فم ورة السمة ل ال  الم مؾعة الت ريبية.التعمؼ المعرفية اا
 ؾجززد فززراق فززم نسززب الت سززؽ بززيؽ الكياسززيؽ ال عززدييؽ لمم مززؾعتيؽ الت ريبيززة االاززابظة عمزز  -4

 نؾا   التعمؼ المعرفية االميارية لمميارات )قيد ال  ق( فم ورة السمة ل ال  الم مؾعة الت ريبية.
 تددمة فم ال  ق:الم ظم ات المس
ىزؾ نمؾذجززا  لمزتعمؼ مبنزم عمز  عمميزات التؾليززد الن زظة االدينامي يزة التزم بقززؾم  :الشسدوج  التوليددي

بيزززا المتعممزززؾن االتزززم  قزززؾدىؼ إلززز  إعزززادة  نغزززيؼ بنزززاه المفزززاليؼ االؾحزززؾل إلززز  الع قزززات بزززيؽ ىزززذه 
 (79: 10) المفاليؼ، فيؤدم إل  زيادة فيميؼ ابالتالم   قيق التعمؼ ذم المعن .

كمزززا بعزززر  ب نزززو نمؾذجزززا  لمتعمزززيؼ االزززتعمؼ اي زززم  البنزززاه الن ززز  لممعنززز  مزززؽ  ززز ل   ميززز   
األفكزززار ا كامميزززا، ايم زززؽ المزززتعمؼ مزززؽ  ؾليزززد الع قزززات االزززرااب  بزززيؽ )المعمؾمزززات ال ديزززدة( فزززم 

 (151: 37م تؾيات الذاكرة ق يرة المد  االمعمؾمات السابقة فم الذاكرة طؾيمة المد . )
كمززا بعززر  ب نززو عمميززة بنائيززة يززتؼ فييززا  ؾليززد األفكززار ااسززتددام المعرفززة السززابقة يضززافة  

معمؾمزات جديزدة، فززيعؼ الزرب  بزيؽ األفكززار االمعرفزة السزابقة عززؽ طريزق بنزاه متماسززػ مزؽ األفكززار 
 (115: 39ايرب  بيؽ المعمؾمات القدبمة اال ديدة. )

و المتعمؼ مؽ معار  اميزارات اا  اىزات اقزيؼ نتي زة ىم و  ما يتظمب أن ب تس   نواتج التعلم :
 (136: 30مراره بدبرة  ربؾية معينة مؽ   ل دراستو لمني  معيؽ.. )

ىزززؾ المعمؾمزززات التزززم اكتسزززبتيا الظال زززة أا الميزززارة التزززم   (:الجوانب السعرفية ؤالتحريل السعرفي
رجزززة التزززم    ززز  عمييزززا نمزززت عنزززدىا مزززؽ  ززز ل  عمزززؼ المؾضزززؾعات الدراسزززية، االزززذم بقزززاس بالد

 (64: 4الظال ة فم أحد ا ت ارات الت  ي . )
 الدراسات الدابقة: 

 اوال : الدراسات العربية
( بدراسزززة اسزززتيدفت التعزززر  عمززز  فاعميزززة برنزززام  24م( )2018) دمحم عدددويس ابدددرا يم اجزززرم -1

معممزيؽ بقسزؼ المكزة مقترح قائؼ عم  التعمؼ التؾليدم لتنمية ميارات ا سزتماق الناقزد لزد  الظز ب ال
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العربيززة ب ميززة التربيززة بززالفيؾم، ااسززتددم ال احززق المززني  الؾحززفم لت ديززد ميززارات ا سززتماق الناقززد 
االمني  الت ريبم لت ديد فاعمية البرنام  المقتزرح، اذلزػ عمز  عينزة عمدبزة مزؽ الظز ب المعممزيؽ 

( طال ا  اطال ة ااستددام ال احق 45ميا )بالفرقة الرابعة بقسؼ المكة العربية ب مية التربية بالفيؾم قؾا
الت ميؼ الت ريبم ذا الم مؾعة الؾاحزدة. األزارت أىزؼ النتزائ  إلز  فاعميزة التزدريس بنمزؾذج الزتعمؼ 

 التؾليدم ا  ثيره إب ابيا  فم  نمية الميارات قيد ال  ق.
ددام ( دراسزززة اسزززتيدفت التعزززر  عمززز   ززز ثير اسزززت7( )2017) أحسدددد دمحم علدددي  دددحات أجزززر  -2

نمزززؾذج الزززتعمؼ التؾليزززدم عمززز  نزززؾا   الزززتعمؼ الميزززارم االمعرفزززم فزززم وزززرة اليزززد لظززز ب وميزززة التربيزززة 
الرياضية، ااستددام ال احق المني  الت ريبزم عمز  عينزة عمدبزة مزؽ طز ب الفرقزة األالز  بالكميزة 

ىؼ النتائ  ( طال ا  ا ؼ  قسيميؼ إل  م مؾعتيؽ متساايتيؽ   ريبية اضابظة، األارت أ 50عددىا )
أن البرنزززام  التعميمزززم باسزززتددام الزززتعمؼ التؾليزززدم أثزززر إب ابيزززا  عمززز   عمزززؼ بعزززض ميزززارات وزززرة اليزززد 

 االت  ي  المعرفم لمظ ب. 
( دراسززة اسززتيدفت التعززر  عمزز  فاعميززة 16م( )2016) ماجدددة حسيدددر ن(ددرا  كامددلأجرىززت  -3

حرجززة االتيززدبر لمظال ززات ب ززرة القززدم اسززتددام اسززترا ي ية الززتعمؼ التؾليززدم فززم  ظززؾير ميززارات الد
لم زززا ت، ااسزززتددام ال احمزززان المزززني  الت ريبزززم، عمززز  عينزززة مزززؽ طال زززات المرحمزززة المالمزززة ب ميزززة 

( طال زززة، ا زززؼ  قسزززيميؽ إلززز  م مزززؾعتيؽ متسزززاايتيؽ 30التربيزززة الرياضزززية جامعزززة دبزززالم عزززددىا )
عمؼ التؾليززدم قززد أثبززت فعاليتززو فززم   ريبيززة اضززابظة، األززارت أىززؼ النتززائ  أن اسززتددام أسززمؾب الززت

 عمززؼ الميززارات قيززد ال  ززق، اأاحزز  ال احمززان باعتمززاد ىززذه ا سززترا ي ية مززؽ قبزز  المدت ززيؽ فززم 
 م ال التعمؼ ال روم لمميارات وافة الأللعاب الفردبة اال ماعية.

( دراسزززة اسزززتيدفت التعزززر  عمززز  فاعميزززة 29م( )2016) نهلدددة ع(دددد العرددديم ابدددرا يمأجزززرت -4
مؾذج التؾليدم عم   عمؼ بعض الؾث ات االزدارانات فزم التمرينزات امسزتؾ  الت  زي  المعرفزم، الن

ااستددمت ال احمة المزني  الت ريبزم عمز  عينزة مزؽ طال زات الفرقزة المانيزة ب ميزة التربيزة الرياضزية 
( طال زززة ا زززؼ  قسزززيميؽ إلززز  م مزززؾعتيؽ متسزززاايتيؽ   ريبيزززة 40لمبنزززات جامعزززة الزقزززازيق قؾاميزززا )

اضزززابظة، األزززارت أىزززؼ النتزززائ  أن البرنزززام  التعميمزززم المقتزززرح سزززاىؼ بظريقزززة إب ابيزززة افعالزززة فزززم 
 التعمؼ ا  سؽ المستؾ  المعرفم االميارات قيد ال  ق.

( بدراسزززة اسزززتيدفت التعززززر  عمززز   ززز ثير النمززززؾذج 14م( )2015) ع(دددد  دمحم مشددددا أجزززر   -5
رفم لد    ميذ ال مقزة المانيزة مزؽ التعمزيؼ األساسزم، التؾليدم عم  األداه الميارم االت  ي  المع

(  مميزذا  ا زؼ  قسزيميؼ إلز  40ااستددم ال احق المني  الت ريبزم الزممت عينزة ال  زق عمز  عزدد )
م مؾعتيؽ   ريبية اضابظة، االزارت أىزؼ النتزائ  إلز  أن اسزتددام النمزؾذج التؾليزدم أثزر إب ابيزا  

   المعرفم.عم  األداه الميارم امستؾ  الت  ي

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كهُت انخزبُت انزَبضُت نهبٍُُ ببنهزو جبيعت حهىاٌانًجهت انعهًُت ن
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 و2029 َُبَز (2انجشء ) 99انعذد        انًجهت انعهًُت نهخزبُت انبذَُت وعهىو انزَبضت

 

460 

( بدراسززززة اسززززتيدفت التعززززر  عمزززز   زززز ثير اسززززتددام 15م( )2015) عسددددرو دمحم أحسدددددأجززززر   -6
النمززؾذج التؾليززدم عمزز  ال  ززائ  المعرفيززة ابعززض األداهات الي ؾميززة المرو ززة لنالززهم الكؾميتيززو 

( مزززؽ نالزززهم 20فزززم رياضزززة الكارا يزززو، ااسزززتددم ال احزززق المزززني  الت ريبزززم عمززز  عينزززة قؾاميزززا )
كارا يو ا ؼ  قسيميؼ إل  م مؾعتيؽ   ريبية اضابظة، األارت أىؼ النتزائ  أن النمزؾذج التؾليزدم ال

 يؤثر إب ابيا  عم  مستؾ  ال  ائ  المعرفية اايداهات الي ؾمية لد  نالهم رياضة الكارا يو.
 االجش(ية: الدراسات  ثانيا

( دراسزة اسزتيدفت 34م( )2009) Lee, Lim & Grabowski لدي لديم وجرابوسدكيأجزر   -7
التعر  عم  فاعمية استرا ي ية التعمؼ التؾليدم االتكذبة الراجعة فم فيؼ المتعمميؽ االتنغزيؼ الزذا م 
فزززم مؾضزززؾعات العمزززؾم المعقزززدة ضزززمؽ بيهزززة  عمزززؼ قائمزززة عمززز  ال اسزززؾب، ا زززؼ اسزززتددام المزززني  

مززززؾعتيؽ   ريبيززززة ( طال ززززا  ا ززززؼ  قسززززيميؼ إلزززز  م 36الت ريبززززم عمزززز  عينززززة مززززؽ الظزززز ب قؾاميززززا )
اضزززابظة، األزززارت أىزززؼ النتزززائ  إلززز  إب ابيزززة اسزززترا ي ية الزززتعمؼ التؾليزززدم فزززم زيزززادة فيزززؼ الت ميزززذ 

 االتنغيؼ الذا م لدييؼ.
( بدراسزززة اسزززتيدفت التعزززر  عمززز  فاعميزززة اسزززترا ي ية الزززتعمؼ 35م( )2008) Leeلدددي أجزززر   -8

الذا م اعممية التؾليد االت  ي  الدراسم فزم التؾليدم االتكذبة الراجعة فؾق المعرفية عم  التنغيؼ 
( طال زا  ا زؼ  قسزيميؼ 223العمؾم، ا ؼ اسزتددام المزني  الت ريبزم عمز  عينزة مزؽ الظز ب قؾاميزا )

إلزز  م مززؾعتيؽ   ريبيززة اضززابظة، األززارت أىززؼ النتززائ  إلزز  إب ابيززة النمززؾذج التؾليززدم فززم الززتعمؼ 
التنغززيؼ الززذا م اعمميززة  ؾليززد األفكززار االت  ززي  ا فززؾق الم مؾعززة الت ريبيززة عمزز  الاززابظة فززم 

 الدراسم، اأاحت باستددام المعمميؽ استرا ي ية التعمؼ التؾليدم أثناه التدريس.
 اجراءات البحث:
 مشهج البحث: 

اسززززتددمت ال احمززززة المززززني  الت ريبززززم، اذلززززػ لمناسززززبتو لظبيعززززة ال  ززززق، ابت ززززميؼ   ريبززززم      
 م مؾعة ضابظة( مستددمة الكياسيؽ القبمم اال عدم.لم مؾعتيؽ )م مؾعة   ريبية ا 

 مجتسع وعيشة البحث:
قامت ال احمة با تيار عينة ال  ق األساسية بالظريقة العمدبة مؽ بيؽ طال ات الفرقة المالمة       

 د ص ورة السمة ب مية التربية الرياضية بنزات جامعزة الزقزازيق فزم الف ز  الدراسزم األال لمعزام 
( طال ززة، اقززد بمززع عززدد عينززة ال  ززق األساسززية 179م، اال ززالع عززددىؽ )2019/2020ال ززامعم 

%(، ا زززؼ  قسزززيميؽ إلززز  م مزززؾعتيؽ إحزززداىما   ريبيزززة 33.51( طال زززة بنسززز ة مهؾيزززة قزززدرىا )60)
 ( طال ة.30( طال ة ااأل ر  ضابظة اعددىؽ )30اعددىؽ )

ال  ق األساسية وعينة  ( طال ات مؽ م تم  ال  ق ا ارج عينة10كما  ؼ ا تيار عدد ) 
 الم ات( ل  ت ارات قيد ال  ق. –استظ عية لت ديد المعام ت العممية )ال دق 
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ا ؼ حساب اعتدالية  ؾزي  أفراد عينة ال  زق فزم المتكيزرات التزم قزد ب زؾن ليزا  ز ثير عمز   
 –ة )الدقزة السؽ( ابعض المتكيرات البدني -الؾزن  –المتكير الت ريبم مم  متكيرات النمؾ )الظؾل 

القزززدرة العازززمية لمزززرجميؽ(، ابعزززض المتكيزززرات  –القزززدرة العازززمية لمزززذراعيؽ  –الرلزززاقة  –التؾافزززق 
الزت  ؼ فزم الم زاارة باليزد اليمنز ، الزت  ؼ فزم الم زاارة  –دقة التمرير  –الميارية )التمرير السري  

بالت زززؾيب(، امسزززتؾ  الم زززاارة المنتييزززة  –الت زززؾي ة السزززممية مزززؽ أسزززف  السزززمة  –باليزززد اليسزززر  
 ( يؾض  ذلػ.1الت  ي  المعرفم فم ورة السمة، اجدال )

 (1جدال )
 70ن= اعتدالية  ؾزي  عينة ال  ق فم جمي  المتكيرات قيد ال  ق

ات  المتغير
وحدة 
 القياس

المتوسط  
 الحساب   

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 االلتواء

ت 
ا
ر
ي
منغ

النمو
 8,08- 52 0,,8 58,02 سنة السن 

 8,50 208,28 8,20 0,,208 سم الطول

 8,02 02,28 0,52 05,20 كجم الوزن

دنية
ت الب
ا
ر
ي
المتغ

 

اختباااااااار صواااااااة الت ااااااا     الياااااااد ن 
 عىل الدوائر المتداخلة

 8,22 8 2,25 8,80 صرجة

 8,22 0 ,8,0 0,22 صرجة اختبار رىم واستقبال الكرات

اختبااااار الجاااارج الطجااااطا    ط  قااااة  
 م0,2× 8 اور 

 8,80- 20 8,,8 22,82 ث

كجااام د عاااد 8صفااك كااارة زنياااة زنااة 
 مسافة

 8,08- 0 8,05 00,, مي  

 8,02 28 2,22 28,00 سم الوث  العموصج  لسارجنت

ت المهار ة
ا
ر
ي
المتغ

 

 2,00 ,2 8,80 00,,2 ث اختبار التم  ر الرس ااااك

 8,80- 28 8,,8 25,82 صرجة اختبار صوة التم  ر  الدفك

 
 
 8,20- 52 2,82 58,82 ث المحاورة  اليد اليمن   التحكم ف

 المحاورة  اليد اليرسج
 
 2,80- 58 2,58 ,55,2 ث التحكم ف

اختباااااااار الت اااااااا  بة السااااااالمية ماااااااان 
 اسفل السلة

 8,82 0 8,00 8,82 صرجة

اختبااااااااااااااااااار المحاااااااااااااااااااورة المنتهيااااااااااااااااااة 
  الت    

 8,,8 28 2,50 28,82 ث

 
 
 8,88 58 8,20 58,85 صرجة التح يل المعرف

( أن جمي  قيؼ معام ت ا لتؾاه لممتكيرات قيد ال  ق قد ان  رت ما بزيؽ 1يتا  مؽ ال دال )
( ممززززا يؤوززززد عمزززز  اعتداليززززة عينززززة ال  ززززق ا ساسززززية اا سززززتظ عية فززززم المتكيززززرات الكياسززززية 3)±

 المدتارة قيد ال  ق قب  اجراه  ظبيق ال  ق.
 تكاف  مجسوعتي البحث التجري(ية والزابظة:

ثؼ قامت ال احمة بإب اد التكافؤ بيؽ م مزؾعتم ال  زق الت ريبيزة االازابظة فزم المتكيزرات  
 ( يؾض  ذلػ.2السابقة. اجدال )
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 (2جدال )
 د لو الفراق بيؽ الكياسيؽ القبمييؽ لمم مؾعتيؽ الت ريبية االاابظة فم المتكيرات قيد ال  ق

 30=2=ن1ن

 انًخغُزاث
وحذة 

 انقُبص

انًجًىعت 

 تانضببط

انًجًىعت 

قًُت  انخجزَبُت

 )ث(
 ع و ع و

ث 
يُغُزا

انًُى
 

 0,242 0,74 20,82 0,75 20,90 سُت انسٍ

 0,257 2,22 960,60 2,27 960,90 سى انطىل

 0,242 4,97 62,90 4,29 69,82 كجى انىسٌ

ث انبذَُت
انًخغُزا

اخخببر دقت انخصىَب ببنُذٍَ عهً انذوائز  

 انًخذاخهت
 0,084 9,55 9,06 9,59 9,90 درجت

 0,949 0,99 8,96 0,89 8,92 درجت اخخببر ريً واسخقببل انكزاث

اخخببر انجزي انشجشاجً بطزَقت  ببور 

 و4,5× 2
 0,222 0,82 95,92 0,77 95,86 د

 0,299 0,80 8,02 0,80 7,96 يخز كجى البعذ يسبفت2دفع كزة طبُت سَت 

 0,826 9,58 92,20 9,50 92,52 سى انىثب انعًىدي  نسبرجُج

ث انًهبرَت
انًخغُزا

 

 0,920 0,97 97,46 9,008 97,50 د اخخببر انخًزَز انسزَع

 0,958 0,85 92,96 0,87 92,92 درجت اخخببر دقت انخًزَز ببنذفع

 0,269 9,08 20,92 9,06 29,02 د انخحكى فً انًحبورة ببنُذ انًًُُ

 0,599 9,06 22,62 9,29 22,80 د انخحكى فً انًحبورة ببنُذ انُسزي

 0,946 0,82 2,82 0,92 2,86 درجت اخخببر انخصىَبت انسهًُت يٍ اسفم انسهت

 0,204 9,25 92,46 9,96 92,52 د اخخببر انًحبورة انًُخهُت ببنخصىَب

 0,288 2,78 22,22 2,80 22,66 درجت انخحصُم انًعزفً

 2=0.05قيمة )ت( ال دالية عند مستؾ  
ممزا يزدل عمز  عزدم  0.05الم سزؾبة    (P value)( أن جمي  قيؼ 2ا  مؽ ال دال )يت      

اجزززؾد فزززراق ذات د لزززة إح زززائية بزززيؽ الم مززززؾعتيؽ الت ريبيزززة االازززابظة ممزززا يزززدل إلززز   كززززافؤ 
 الم مؾعيؽ فم المتكيرات الكياسية المدتارة قيد ال  ق.

 وسائل وأعوات جسع ال(يانات:
 أواًل: األجهزة واألعوات:

جيززاز الرسززتاميتر لكيززاس الظززؾل الكمززم لم سززؼ بالسززنتيمتر، ميزززان طبززم معززاير لكيززاس الززؾزن      
 بالكيمؾجرام، ورات سمة، أقماق  دريب، ورات  نس، ساعة إبقا ، لري  قياس، ورات طبية.

 ثاني ا: ا ستمارات:
 ززززة قامززززت ال احمززززة بالمسزززز  المرجعززززم لمعديززززد مززززؽ المراجزززز  العمميززززة المدتمفززززة االمتد  -

االمر  ظة بم ال ا  ت ارات االمقاييس ا دريب ورة السمة، لت ديد أىزؼ المتكيزرات البدنيزة المر  ظزة 
بزززاألداه الميززززارم فززززم وززززرة السززززمة، اا  ت ززززارات التزززم  كيسززززيا، بايضززززافة إلزززز  ح ززززر ا  ت ززززارات 

عزة مزؽ الميارية التم  كيس الميارات )قيزد ال  زق(، ا زؼ اضزعيا فزم اسزتمارة لعرضزيا عمز  م مؾ 
 (2( ، امرفق )1السادة الدبراه. مرفق )
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%( فزز كمر مززؽ آراه الدبززراه 80اقززد ار اززت ال احمززة با  ت ززارات التززم ح ززمت عمزز  نسزز ة )     
 ا ؼ التؾح  إل  ا  ت ارات اد ية:

   3مرفق ؤؤأ  االختبارات ال(دنية: 
 (466 -465: 18ذراق.)ا ت ار دقة الت ؾيب باليديؽ عم  الداائر المتدا مة لكياس دقة ال -
 (410: 18ا ت ار رمم ااستك ال الكرات لكياس التؾافق بيؽ الذراق االعيؽ االكرة. ) -
 (283، 282: 22ا ت ار )بارا( لمرلاقة الكمية لم سؼ. ) -
 (380: 19ك ؼ باليديؽ لكياس القدرة العامية لمذراعيؽ. )3ا ت ار دف  ورة طبية  -
 (379، 378: 21نت، لكياس القدرة العامية لمرجميؽ. )ا ت ار الؾثب العمؾدم لسارج -

  4مرفق ؤؤب  االختبارات السهارية: 
 (124: 25ا ت ار التمرير السري . ) -
 (128: 25ا ت ار دقة التمرير بالدف . ) -
 (93: 28ا ت ار الت  ؼ فم الم اارة باليد اليمن  االيسر . ) -
 (23: 27) ا ت ار الت ؾي ة السممية مؽ أسف  السمة. -
 (357: 3ا ت ار الم اارة المنتيية بالت ؾيب. ) -

 السعامالت العلسية ؤالردق والثبات  لالختبارات قيد البحث:
 حداب معامل الرددددق:

قامززت ال احمززة ب سززاب معامزز  ال ززدق باسززتددام حززدق التمززايز بززيؽ م مززؾعتيؽ إحززداىما  
( طال زات 10ة ام مؾعة  يزر مميززة )( طال ات مؽ عينة ال  ق ا ستظ عي10م مؾعة مميزة )

م ، ا ززززؼ حسززززاب د لززززة الفززززراق بززززيؽ 29/9/2019مززززؽ الفرقززززة األالزززز  بالكميززززة اذلززززػ يززززؾم ا حززززد 
 ( يؾض  ذلػ.3الم مؾعتيؽ فم المتكيرات البدنية االميارية قيد ال  ق، جدال )

 (3جدال )
فم المتكيرات البدنية  مميزةد لة الفراق بيؽ الم مؾعتيؽ المميزة )العينة ا ستظ عية( ا ير ال

 10=  2= ن 1ن االميارية قيد ال  ق

 انًخغُزاث
وحذة 

 انقُبص

 ً
بب

س
ح

ان
ظ 

س
خى

نً
ا

ز 
غُ

ت 
ع

ى
جً

هً
ن

شة
ًُ

ي
 

 ً
بب

س
ح

ان
ظ 

س
خى

نً
ا

ت 
ع

ى
جً

هً
ن

شة
ًُ

نً
ا

 

 يخىسظ انزحب
( zقًُت )

يٍ اخخببر 

 يبٌ وحًُُ

 sigاالحخًبل 

(p.value) 
(9) (2) 

ث انبذَُت
انًخغُزا

 

قت انخصىَب ببنُذٍَ عهً اخخببر د

 انذوائز انًخذاخهت
 0,009 2,229- 94,85 6,95 92,20 9,90 درجت

 0,002 2,942- 94,55 6,45 90 8,20 درجت اخخببر ريً واسخقببل انكزاث

اخخببر انجزي انشجشاجً بطزَقت  

 و4,5× 2ببور 
 0.002 2,945- 6,45 94,55 94,90 96 د

 0,002 2,959- 94,25 6,75 9,40 7,90 يخز يسبفت كجى البعذ2دفع كزة طبُت سَت 
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 0,002 2,002- 94,45 6,55 97,40 92,90 سى انىثب انعًىدي  نسبرجُج
ث انًهبرَت

انًخغُزا
 0,002 2,982- 6,60 94,40 94,90 97,50 د اخخببر انخًزَز انسزَع 

 0,009 2,202- 94,75 6,25 96,20 92,70 درجت اخخببر دقت انخًزَز ببنذفع

 0,002 2,968- 6,40 94,60 98,50 20,80 د انخحكى فً انًحبورة ببنُذ انًًُُ

 0,004 2,847- 6,90 94,90 20,40 29,70 د انخحكى فً انًحبورة ببنُذ انُسزي

اخخببر انخصىَبت انسهًُت يٍ اسفم 

 انسهت
 0,002 2,092- 94,45 6,55 5,90 4,20 درجت

 0,004 2,869- 6,95 94,05 99,90 92,20 د صىَباخخببر انًحبورة انًُخهُت ببنخ

 Sig   0.05 (P value)دالة إح ائي ا عند مستؾ  
، 0.001الم سززززؾبة  تززززرااح مززززا بززززيؽ ) (p. value)( إن جميزززز  الكززززيؼ 3يتاززز  مززززؽ ال ززززدال )

( اىززز  أقززز  مزززؽ مسزززتؾ  المعنؾيزززة ل ميززز  المتكيزززرات قيزززد ال  زززق، ممزززا يزززدل عمززز  حزززدق 0.004
 ا  ت ارات.

 معامل الثبات: حداب
ل سزاب  (test – R – test)استددمت ال احمة طريقة  ظبيق ا  ت زار ثزؼ إعزادة  ظبيقزو  

معامززز  الم زززات عزززؽ طريزززق  ظبيزززق ا  ت زززارات البدنيزززة االمياريزززة قيزززد ال  زززق عمززز  عينزززة ال  زززق 
ؽ األحزد ا ستظ عية ثؼ إعادة التظبيق عم  نفس العينة بفاح  زمنم قدره ث ثة أبام فم الفتزرة مز

م، بينما  ؼ إعادة التظبيق ل  ت زار المعرفزم بفاحز  1/10/2019م احت  الم ثاه 29/9/2019
م احتززز  الم ثزززاه 29/9/2019( أبزززام مزززؽ التظبيزززق األال فزززم الفتزززرة مزززؽ األحزززد 10زمنزززم قزززدره )

( 4م ا زززؼ حسزززاب معامززز  ا ر  زززا  بزززيؽ نتزززائ  التظبيقزززيؽ األال االمزززانم، اجزززدال )8/10/2019
 ذلػ. يؾض 

 (4جدال )
فم المتكيرات البدنية  معام  ا ر  ا  بيؽ التظبيقيؽ األال االمانم لمم مؾعة ا ستظ عية

 10ن =  االميارية قيد ال  ق

 انًخغُزاث
وحدددددددذة 

 انقُبص

يعبيدددددددددددددم  اعبدة انخطبُق انخطبُق االول

 ع و ع و االرحببط

ث انبذَُت
انًخغُزا

ذوائز اخخبددددبر دقددددت انخصددددىَب ببنُددددذٍَ عهددددً اندددد 

 انًخذاخهت
 *0,967 9,62 9,20 9,66 9,90 درجت

 *0,874 9,25 8,50 9,02 8,20 درجت اخخببر ريً واسخقببل انكزاث

 *0,922 0,87 95,90 0,89 96 د و4,5×2اخخببر انجزي انشجشاجً بطزَقت ببور 

 *0,954 9,05 8 0,92 7,90 يخز كجى البعذ يسبفت2دفع كزة طبُت سَت 

 *0,828 9,54 94,20 0,99 92,90 سى ىدي  نسبرجُجانىثب انعً

هبرَت
ث انً

انًخغُزا
 

 *0,976 9,26 97,40 9,66 97,50 د اخخببر انخًزَز انسزَع

 *0,998 0,78 92,80 9,08 92,70 درجت اخخببر دقت انخًزَز ببنذفع

 *0,952 9,26 20,60 0,67 20,80 د انخحكى فً انًحبورة ببنُذ انًًُُ

 *0,764 0,97 29,50 9,02 29,70 د انًحبورة ببنُذ انُسزي انخحكى فً

 *0,892 0,59 4,40 0,82 4,20 درجت اخخببر انخصىَبت انسهًُت يٍ اسفم انسهت

 *0,867 0,56 92,90 0,67 92,20 د اخخببر انًحبورة انًُخهُت ببنخصىَب
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 0.623=0005قيمة )ر( ال دالية عند مستؾ  معنؾية 
( أن جميززز  قزززيؼ معامززز  ا ر  زززا  ذات د لزززة معنؾيزززة عنزززد مسزززتؾ  4 زززدال )يتاززز  مزززؽ ال      

( لممتكيرات البدنية االميارية قيد ال  ق، حيق  رااحت قيمة )ر( الم سؾبة ما بيؽ 0.05معنؾية )
*( ممززا ب ززير إلزز  اجززؾد ع قززة ار  اطيززة ذات د لززة إح ززائية بززيؽ التظبيززق 00976* ، 00764)

 ما ب ير إل  ث ات ا  ت ار.األال ا عادة التظبيق، م
 ثالًثا: اختبار التحريل السعرفي:

قامت ال احمة بت ميؼ ا ت ار معرفزم اذلزػ لكيزاس مزد     زي  الظال زات لم انزب المعرفزم      
الدزززاص ب زززرة السزززمة قيزززد ال  زززق، امزززد    قيزززق أىزززدا  البرنزززام ، اا  عزززت فزززم إعزززداده الدظزززؾات 

 التالية: 
 ر:تحدند الهدف م  االختبا -

ييززد  ىززذا ا  ت ززار إلزز  قيززاس    ززي  الظال ززات عينززة ال  ززق فززم المعمؾمززات المر  ظززة  
 بال ؾانب المعرفية الداحة ب رة السمة قيد ال  ق.

 اعداع السحاور الرئيدية لالختبار: -
فزززم ضزززؾه ىزززد  ا  ت زززار قامزززت ال احمزززة بت ميززز  م تزززؾ  مزززني  وزززرة السزززمة االتزززم يزززدرس  

 د ص ورة السمة بالكمية بيد    ديد المؾضؾعات الرئيسية المراد قياسيا  لظال ات الفرقة المالمة
 ا  ديد م اار ا  ت ار لعرضيا عم  الدبراه  قتراح ما باا  أا ب ذ  منيا.

افم ضؾه ذلػ  ؼ حديد الم اار الرئيسية ل  ت ار االمتمممة فم ال ؾانب البدنية الداحة  
الداحززة بالميززارات األساسززية لكززرة السززمة قيززد ال  ززق، بعززض بمع ززة وززرة السززمة، ال ؾانززب المياريززة 

 ال ؾانب القانؾنية الداحة بمع ة ورة السمة.
 تحدند األهسية الشد(ية لسحاور االختبار: -

قامت ال احمة با ط ق عم  العديد مؽ المراج  اال  ؾث االدراسات السابقة لمتعر  عم   
ر المعرفزم ، ا زؼ اضزعيا فز  اسزتمارة اعرضزيا عمز  أىؼ الم اار الت  ب ب أن يتامنيا ا  ت زا

( يبززداه الززرأم حززؾل النسزز ة المهؾيززة لكزز  م ززؾر مززؽ م ززاار ا  ت ززار، 1السززادة الدبززراه . مرفززق )
 ااقتراح ما باا  أا ب ذ  منيا.

 ( يؾض  النس ة المهؾية دراه الدبراه حؾل م اار ا  ت ار المعرفم.5اجدال ) 
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 (5جدال )
 10ن =  مهؾية لم اار ا  ت ار المعرفم قيد ال  قالنس ة ال
 انُسبت انًئىَت انًحىر

 %60 انًحىر انخبرَخٍ -9

 %90 انًحىر انبذٍَ -2

 %900 انًحىر انًهبرٌ -2

 %900 انًحىر انقبَىٍَ -4

 %70 يحىر انًعزفٍ -5

 تحدند وصياغة السفرعات:
دئية مقسزمة عمز  م زاار ا  ت زار، قامت ال احمة ب يا ة مفردات ا  ت ار فم حؾرة مب 

 –ال ززمؾلية  –الدقززة العمميززة  –اقززد راعززت عنززد حززيا تيا مززا يمززم )قيززاس أىززدا  م تززؾ  البرنززام  
ا بتعزاد عزؽ المفزردات ال زع ة،   نزب الكممزات التزم  –عدم احتمزال ال زيا ة ألكمزر مزؽ مزدلؾل 

ا  تيززار مززؽ متعززدد اذلززػ   مزز  أكمززر مززؽ معنزز (. ا ززؼ حززيا ة أسززهمة ا  ت ززار فززم نمزز  أسززهمة 
لسيؾلة    ي يا فا   عؽ  قمي  التدميؽ بيا، ايعتبر مؽ أفا  أنزؾاق ا  ت زارات المؾضزؾعية 
اأكمرىززا لززيؾع ا، ايتكززؾن وزز  بنززد ا تيززارم مززؽ مقدمززة اعززدد مززؽ البززدائ ، ا ززؼ اضززعيا فززم اسززتمارة 

 اعرضيا عم  السادة الدبراه.
 تعليسات االختبار: 

  ت زار ومزا يمزم )ب زب قزراهة وز  سزؤال بعنابزة، ا تيزار إجابزة ااحزدة  ؼ اضز   عميمزات ا 
 فق  مؽ بيؽ ايجابات، لك  سؤال درجة ااحدة، عدم  رك أم سؤال(.

 اعداع الرورة األولية لالختبار: 
 زؼ عزرض ال ززؾرة األاليزة ل  ت ززار بعزد إعززدادىا عمز  م مؾعززة مزؽ السززادة الدبزراه حيززق  

ػ لمت كزززد مزززؽ حززز ة مفزززردات ا  ت زززار، امزززد  انتمزززاه الع زززارات ( مفزززردة، اذلززز45الزززتم  عمززز  )
لمم زززاار، امزززد  مناسززز ة األسزززهمة لمسزززتؾ  الظال زززات، االدقزززة العمميزززة ااضززز  الع زززارات، إبزززداه أم 

 م حغات أا مقترحات.
% حيزق وزان 100القد أاض ت نتي ة استظ ق رأم الدبراه عم  مزؾافقتيؼ عمز  األسزهمة بنسز ة 

( مفردة اىم ال ؾرة 42، ابعد إجراه ال ذ  فم ضؾه رأم الدبراه أح  ت )( مفردة45عددىا )
 ( 5النيائية ل  ت ار المعرفم ال ال ة ل ستددام االتظبيق. مرفق )

 (6جدال )
 م اار ا ت ار الت  ي  المعرفم اعدد الع ارات الم ذافة اأرقاميا

 انعذد انُهبئٍ وفتأرقبو انعببراث انًحذ عذد انعببراث انًحذوفت انعذد انًحبور

 7 - - 7 انبذٍَ 9

 98 - - 98 انًهبري 2

 97 20 -97 -96 2 20 انقبَىٍَ 2
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 ترحيح االختبار:
 ززؼ   زز ي  ا  ت ززار اذلززػ بزز ن أعظيززت لكزز  إجابززة حزز ي ة درجززة ااحززدة، ابمززع إجمززالم  

 ( درجة ا ؼ إعداد مفتاح    ي  ل  ت ار. 42الدرجات )
 بة والتسييز لعبارات االختبار السعرفي:تحدند معامل الدهولة والرعو 

قامززززت ال احمززززة ب سززززاب معززززام ت السززززيؾلة اال ززززعؾبة لع ززززارات ا  ت ززززار اذلززززػ بكززززرض  
الؾقززؾ  عمزز  سززيؾلة احززعؾبة المفززردات ا ززؼ  ظبيقززو عمزز  العينززة ا سززتظ عية، اقززد اسززتددمت 

 ال احمة المعادلة التالية: 
 

 معام  السيؾلة =  
 

ؾلة اال عؾبة ع قة ع سية م الرة، بمعن  أن م مؾعيا بساام الؾاحد االع قة بيؽ السي 
  ال  ي  أم أن:

 معام  ال عؾبة – 1معام  السيؾلة = 
 معام  السيؾلة – 1معام  ال عؾبة = 

 معام  ال عؾبة× معام  التمييز = معام  السيؾلة  
  ت ار المعرفم.( يؾض  معام ت السيؾلة اال عؾبة االتمييز لع ارات ا 7اال دال ) 

 (7جدال )
 10ن =  معام ت السيؾلة اال عؾبة االتمييز لع ارات ا  ت ار المعرفم

 رقى انعببرة
يعبيم 

 انسهىنت

يعبيم 

 انصعىبت

يعبيم 

 انخًُُش
 رقى انعببرة

يعبيم 

 انسهىنت

يعبيم 

 انصعىبت

يعبيم 

 انخًُُش

9 0,95 0,05 0,05 22 0,98 0,29 0,02 

2 0,82 0,97 0,94 22 0.89 0,99 0,95 

2 0,90 0,90 0,09 24 0,82 0,97 0,94 

4 0,092 0,07 0,07 25 0,79 0,29 0,97 

5 0,79 0,29 0,97 26 0.89 0,99 0,95 

6 0,98 0,02 0,02 27 0,95 0,05 0,05 

7 0.89 0,99 0,95 28 0,90 0,97 0,09 

8 0,88 0,92 0,90 29 0,092 0,07 0,07 

9 0,82 0,97 0,94 20 0,79 0,29 0,97 

90 0,90 0,97 0,09 29 0,98 0,29 0,02 

99 0,92 0,90 0,07 22 0.89 0,99 0,95 

92 0,79 0,07 0,97 22 0,82 0,97 0,94 

92 0,98 0,29 0,02 24 0,79 0,29 0,97 

94 0,89 0,02 0,95 25 0.89 0,99 0,95 

95 0,82 0,97 0,94 26 0,95 0,05 0,05 

96 0,79 0,29 0,97 27 0,90 0,97 0,09 

97 0,89 0,99 0,95 28 0,092 0,07 0,07 

98 0,95 0,05 0,05 29 0,79 0,29 0,97 

 اإلجابة الصحيحة للمفردة

 اإلجابة الصحيحة + اإلجابة الخاطئة
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99 0,90 0,90 0,09 40 0,98 0,29 0,02 

20 0,92 0,07 0,07 49 0,88 0,92 0,90 

29 0,79 0,29 0,97 42 0,82 0,97 0,94 

، 0.093 رااحززت مززا بززيؽ ) ( أن معامززز  السيؾلزززة ألسهمزززة ا  تبزززار7يتازز  مززؽ جززدال ) 
، 0.02( امعام  التمييز يترااح ما بزيؽ )0.21، 0.02( امعام  ال عؾبة يترااح ما بيؽ )0.98
 ( ابذلػ بم ؽ استددام ىذا ا  ت ار و داة لمتقؾيؼ الت  ي  المعرفم فم ورة السمة.0.17

   ديد الزمؽ ال زم ل  ت ار: -
 م  السعاعلة التالية:  عقيقة 55تم تحدند الزم  الكلي وهو ؤ

 
 زمؽ ا  ت ار  =  

 
 ق 20زمؽ أال طال ة =  
 ق 30زمؽ آ ر طال ة =  

 
 ق 25=   زمؽ ا  ت ار =  

 السعامالت العلسية الختبار التحريل السعرفي:
 الردق:
 ززؼ حسززاب حززدق ا  سززاق الززدا مم ب سززاب د لززة معامزز  ا ر  ززا  بززيؽ درجززة وزز  ع ززارة  

ؾر الذم  نتمم إليو، ابيؽ و  م ؾر االدرجة الكمية ل  ت ار اذلزػ يزؾم األحزد االدرجة الكمية لمم 
 (  ؾض  ذلػ.9(، )8م اجداال )29/9/2019

 (8جدال )
الع ارة فم ا ت ار  معام  ا ر  ا  بيؽ و  ع ارة االدرجة الكمية لمم ؾر الذم  نتمم إليو

 10ن =  الت  ي  المعرفم
 ثبنثًب: انًحىر انقبَىٍَ انًحىر انًهبريثبًَُب:  أوالً: انًحىر انخبرَخٍ

 يعبيم االرحببط و يعبيم االرحببط و يعبيم االرحببط و

9 0,655* 9 0,802* 9 0,908* 

2 0,762* 2 0,667* 2 0,792* 

2 0,8968 2 0,672* 2 0,896* 

4 0,697* 4 0,896* 4 0,667* 

5 0,762* 5 0,697* 5 0,802* 

6 0,697* 6 0,720* 6 0,665* 

7 0,650 7 0,802* 7 0,792* 

8  8 0,697* 8 0,886* 

9  9 0,742* 9 0,906* 

90  90 0,704* 90 0,726* 

 + الزمن الذي استغرقته آخر طالبةالزمن الذي استغرقته أول طالبة 

2 

22+02 

2 
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99  99 0,800* 99 0,886* 

92  92 0,650* 92 0,679* 

92  92 0,647* 92 0,667* 

94  94 0,762* 94 0,764* 

95  95 0,665* 95 0,802* 

96  96 0,906* 96 0,896* 

97  97 7,92* 97 0,726* 

98  98 0,720* 98  

 0.632( =0.05* قيمة "ر" ال دالية عند مستؾم معنؾية )
( اجززؾد ع قززة ار  اطيززة ذات د لززة إح ززائية لمع ززارات بززيؽ درجززة 8يتازز  مززؽ ال ززدال ) 

اىذا مؤلر ل دق البناه اا  سزاق  0.05ك  ع ارة االم ؾر الذم  نتمم إليو الع ارة عند مستؾ  
 الدا مم   ت ار الت  ي  المعرفم. 

 (9جدال )
معام ت ا ر  ا  بيؽ درجة و  م ؾر االدرجة الكمية   ت ار الت  ي  المعرفم لظال ات العينة 

 10ن=  ا ستظ عية قيد ال  ق )ا  ساق الدا مم(
 يعبيم االرحببط انًحبور و

 *0,886 انبذٍَ 9

 *0,9,46 انًهبري 2

 *0,726 انقبَىٍَ 2

 0.632=0005قيمة )ر( ال دالية عند مستؾ  
 0005( أنو يؾجد ع قة ار  اطيزة ذات د لزة إح زائية عنزد مسزتؾ  9يتا  مؽ ال دال )       

بيؽ درجة و  م ؾر االدرجة الكمية   ت ار الت  ي  المعرفم، مما يدل عم   متز  ىزذا المكيزاس 
 بدرجة عالية مؽ ال دق. 

 الثبات:
( أبام فم 10ح  زمنم قدره )قامت ال احمة بتظبيق ا  ت ار المعرفم  ؼ إعادة  ظبيقو بفا 

م ا زززؼ حسزززاب معامززز  ا ر  زززا  بزززيؽ التظبيقيزززيؽ 8/10/2019م احتززز  29/9/2019الفتزززرة مزززؽ 
 ( يؾض  ذلػ.10اجدال )

 (10جدال )
لع ارات م اار ا ت ار الت  ي   معام  ا ر  ا  بيؽ التظبيق األال االمانم الدال عم  الم ات

 10ن =  المعرفم
 ثبنثب: انًحىر انقبَىٍَ ثبًَُب: انًحىر انًهبري ٍأوالً: انًحىر انخبرَخ

 يعبيم االرحببط و يعبيم االرحببط و يعبيم االرحببط و

9 0,896* 9 0,896* 9 0,896* 

2 0,655* 2 0,896* 2 0,802* 

2 0,802* 2 0,802* 2 0,802* 

4 0,655* 4 0,896* 4 0,896* 

5 0,667* 5 0,896* 5 0,896* 
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6 0,896* 6 0,896* 6 0,896* 

7 0,896* 7 0,764* 7 0,802* 

8  8 0,802* 8 0,802* 

9  9 0,896* 9 0,896* 

90  90 0,764* 90 0,764* 

99  99 0,764* 99 0.667* 

92  92 0,896* 92 0,802* 

92  92 0,802* 92 0,802* 

94  94 0,802* 94 0,802* 

95  95 0,896* 95 0,896* 

96  96 0,802* 96 0,802* 

97  97 0,802* 97 0,802* 

98  98 0,802* 98  

انًجًىع انكهٍ 

 نهًحىر
0,720* 

انًجًىع 

انكهٍ 

 نهًحىر

0,698* 
انًجًىع 

 انكهٍ نهًحىر

0,679* 

 0.632( =0.05* قيمة "ر" ال دالية عند مستؾم معنؾية )
ارة االم ؾر ( اجؾد ع قة ار  اطية ذات د لة إح ائية بيؽ درجة و  ع 10يتا  مؽ ال دال )

 الذم  نتمم إليو الع ارة اىذا مؤلر ل دق الم ات اا  ساق الدا مم   ت ار الت  ي  المعرفم.
  6ال(رنامج التعليسي السقترا باستخدام الشسوج  التعلم التوليدي: ؤمرفق 

 أسس وضع ال(رنامج:
 أن يتناسب م تؾ  البرنام  م  أىدافو اي قق الكرض منو. -
  البرنزززام  التعميمزززم إم انيزززات اقزززدرات الظال زززات بمزززا يراعزززم الفزززراق الفردبزززة أن يت زززد  م تزززؾ  -

 ايمير دافعيتيؽ لمتعمؼ.
أن يتسززؼ البرنززام  بالمرانززة االتنززؾق اال ززمؾل اي تززؾم عمزز  أن ززظة  ززدم  الظال ززات فززم العمميززة  -

 التعميمية.
 ة لك  الظال ات.أن يؾفر البرنام  اقت التعمؼ بقدر وا  ايتي  فرص ا لتراك االممارس -
 أن يتي  البرنام  فرص أفا  لمتؾاح  م  المعممة االتؾاح  م  بعايؼ ال عض. -
 أن يتؾفر البرنام  فرص التقييؼ أثناه عممية التعمؼ. -

 خظوات اعداع وحدات ال(رنامج التعليسي باستخدام ؤنسوج  التعلم التوليدي :
ية امراح  األداه الفنم اقؾانيؽ األداه قامت ال احمة بإجراه مس  مرجعم لمدظؾات التعميم 

 لمميارات مستعينة بالمراج  العممية المتد  ة فم ورة السمة.
 قامت ال احمة با داذ جمي  القرارات مم  بده  نفيذ البرنام  التعميمم. -
   ديد اليد  العام لك  احدة مؽ الؾحدات التعميمية. -
بت ديززد الن ززا  الممززارس ا ؾضززي  األعمززال المظمؾبززة   قززؾم ال احمززة ب زز  بدابززة الؾحززدة التعميميززة -

 مؽ الظال ات أدائيا.
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  ؼ  دريس الؾحدات التعميمية باستددام مراح  نمؾذج التعمؼ التؾليدم:  -
: الظزؾر التمييزدم: ب زم  عمز  م مؾعزة أسزهمة عمز  ال انزب الميزارم اال انزب السرحلة األولى -

سزززمة،  عمززز  عمززز  اسزززتمارة انت زززاه الظال زززات االدبزززرات المعرفزززم لمميزززارات )قيزززد ال  زززق( فزززم وزززرة ال
االمعمؾمات السابقة لدييؽ، ا  دم أفكارىؽ، ثزؼ  تزرك ال احمزة فتزرة لةجابزة عمز  األسزهمة السزابقة، 
اعزززرض أفكزززار الظال زززات، االتعزززر  عمززز  اجيزززات نغزززرىؼ حزززؾل مؾضزززؾق الزززتعمؼ ا  زززؾرا يؼ امزززؽ 

ر اا سززتماق ألفكززارىؽ يززتؼ  فسززيرىا االدززراج منيززا  زز ل المناق ززة بززيؽ ال احمززة االظال ززات اال ززؾا
 ب فكار جديدة.

: الظززؾر الترويزززم )البززؤرة(:  ززؼ  قسززيؼ الظال ززات لم مؾعززات عمزز ، ا ززؼ  ؾزيزز  السرحلددة الثانيددة -
األداار، اضزز  ميززام اأن ززظة  عمزز  عمزز  إثززارة انت ززاه الظال ززات، ا  ززؾقيؼ لمؾحززؾل إلزز  المعززار  

لميارة. فتقؾم و  طال ة فم الم مؾعة با ستق اه حؾل أحد المفاليؼ، االمعمؾمات ا  فزىؼ لتعمؼ ا
ا قدم ال احمة ليؽ المساعدة لتؾليد المعن   ستن ا  معمؾمات جديدة مزؽ الميزارات االمعزار ، يزتؼ 

 الت كيد عم  المفيؾم العممم االترويز عم  المفاليؼ المستيدفة.
 زززدم(: قامزززت ال احمزززة بؾضززز  مؾاقزززت  عميميزززة، : الظزززؾر المتعزززارض )طزززؾر التالسرحلدددة الثالثدددة -

ام حغزززة ن زززا  ا ظبيزززق الظال زززات لمزززا  عممزززؾه مزززؽ معزززار  امعمؾمزززات اوزززذلػ األداه الميزززارم 
السززميؼ، ومززا عممززت عمزز  مسززاعد يؽ بالززدعائؼ التعميميززة، اعززرض حززؾر  ؾضززي ية لمميززارة، ا ززؼ 

الظال ززة فرحززة لمقارنززة مززا ىززؾ  إعززادة  قززدبؼ الم ززظم ات العمميززة )المفززاليؼ المسززتيدفة(، ا عظززاه
كائؽ لدييؽ مؽ معمؾمات سابقة عؽ األداه، فم الظؾر التمييدم، م  ما  ؼ التؾح  إليو فم ىزذه 

 المرحمة.
: )طزززؾر التظبيزززق(:  زززؼ إ احزززة الفرحزززة لمظال زززات ل سزززتفادة بمزززا  زززؼ  عممزززو فزززم السرحلدددة الرابعدددة -

التزززم سزززبق  عمميزززا، اربظيزززا بالمعزززار   مؾاقزززت جديزززدة، ابنزززاه ع قزززات بزززيؽ المعزززار  االمعمؾمزززات
 االمعمؾمات ال ديدة لمميارات )قيد ال  ق(.

:  مزت إضزافتيا حتز   كمزز  جؾانزب عمميزة الزتعمؼ، المؾقزؾ  عمز  عناحزر القززؾة مرحلدة التقدويم -
االاززعت فززم أداه الظال ززات، ا  عززت ال احمززة أسززمؾبيؽ مززؽ التقززؾيؼ ىمززا التقززؾيؼ المرحمززم ب ززرم فززم 

االتقززؾيؼ النيززائم عززؽ طريززق الكيززاس ال عززدم معتمززدا  عمزز  ا ت ززارات مسززتؾ  األداه  نيابززة الؾحززدة،
 اا  ت ار المعرفم فم ورة السمة.

( أسززابي  بؾاقزز  6 زؼ  ظبيززق م تززؾ  احززدات البرنززام  باسززتددام )نمزؾذج الززتعمؼ التؾليززدم( عمزز  ) -
 دقيقة. (90احدة أسبؾعية ااحدة افقا  لمدظة الدراسية بالكمية ازمؽ الؾحدة )

 ؼ  ؾحيد الززمؽ الكمزم ام تزؾ  الؾحزدات اايم انزات المادبزة اال  زرية بزيؽ الم مؾعزة الت ريبيزة  -
االتززم  سززتددم )نمززؾذج الززتعمؼ التؾليززدم( االم مؾعززة الاززابظة االتززم  سززتددم )الظريقززة التقميدبززة(، 

 اوان ا  ت   الؾحيد بيؽ الم مؾعتيؽ ىؾ األسمؾب المقترح فق .
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 لق(لية:القياسات ا
م 9/10/2019 ززؼ إجززراه الكياسززات القبميززة لمم مززؾعتيؽ الت ريبيززة االاززابظة فززم الفتززرة مززؽ       
 م.10/10/2019حت  

 تظ(يق التجربة األساسية:
 ؼ  ظبيق البرنام  باستددام نمؾذج التعمؼ التؾليدم عمز  أفزراد الم مؾعزة الت ريبيزة، ومزا  زؼ       

دام الظريقزة التقميدبزة )أسزمؾب األاامزر( عمز  الم مؾعزة الازابظة،  ظبيق البرنام  التعميمم باستد
( 6م ا ززؼ  ؾزيعيززا عمزز  )18/11/2019م احتزز  14/10/2019( اذلززػ فززم الفتززرة مززؽ 7مرفززق )

 ق(. 90أسابي  بؾاق  احدة ااحدة فم األسبؾق ازمؽ الؾحدة )
 القياسات البعدية:

مزززؾعتيؽ الت ريبيزززة االازززابظة فزززم الفتزززرة مزززؽ قامزززت ال احمزززة بزززإجراه الكياسزززات ال عدبزززة لمم       
 م بنفس لرا  الكياسات القبمية.20/11/2019م احت  19/11/2019

 السعالجات اإلحرائية:
 ا ن را  المعيارم. -  الؾسي .  -  المتؾس  ال سابم.  -
 ا ت ار "ت". - معام  ا ر  ا . -  معام  ا لتؾاه. -
 نسب الت سؽ. -

 عرض ومشاقذة الشتائج:
 أواًل: عرض الشتائج:

 (11جدال )
 30ن =  د لة الفراق بيؽ الكياسيؽ القبمم اال عدم لمم مؾعة الت ريبية فم المتكيرات قيد ال  ق

 انًخغُزاث
وحذة 

 انقُبص

 انقُبص انبعذٌ انقُبص انقبهٍ
 قًُت )ث(

 ع و ع و

هبرَت
ث انً

انًخغُزا
 

انخًزَز
 

 9,909 9,82 92,46 0,97 97,46 د اخخببر انخًزَز انسزَع

و 8,962 2,09 96,86 0,85 92,96 درجت ببنذفع اخخببر دقت انخًزَز
حددب

انً

رة
 6,986 2,28 96,66 9,08 20,92 د انخحكى فٍ انًحبورة ببنُذ انًًُُ 

 8,667 2,25 98,52 9,06 22,62 د انخحكى فٍ انًحبورة ببنُذ انُسزي

ب
ىَ

ص
انخ

 

م اخخببر انخصىَبت انسهًُت يٍ اسف

 انسهت
 9,650 9,74 6,90 0,82 2,82 درجت

 6,029 0,72 99,72 9,25 92,46 د اخخببر انًحبورة انًُخهُت ببنخصىَب

 7,226 6,69 22,42 2,78 22,22 درجت انخحصُم انًعزفٍ

 20048= 0005قيمة )ت( ال دالية عند مستؾ  
كياسزززيؽ القبمزززم اال عزززدم  ( اجزززؾد فزززراق ذات دالزززة إح زززائي ا بزززيؽ ال11يتاززز  مزززؽ ال زززدال )     

الم سزؾبة ىزم أقز  مزؽ مسزتؾ  المعنؾيزة  (P. value)ل ال  الم مؾعة الت ريبية اأن جمي  قزيؼ 
 قيد ال  ق.( ل مي  المتكيرات 0.05)
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 (12جدال )
 30ن =  د لة الفراق بيؽ الكياسيؽ القبمم اال عدم لمم مؾعة الاابظة فم المتكيرات قيد ال  ق

 انًخغُزاث
وحذة 

 ُبصانق

 انقُبص انبعذٌ انقُبص انقبهٍ
 قًُت )ث(

 ع و ع و

هبرَت
ث انً

انًخغُزا
 

انخًزَز
 

 4,229 2,22 95,62 9,008 97,50 د اخخببر انخًزَز انسزَع

حبو 2,692 9,68 94 0,87 92,92 درجت ببنذفع اخخببر دقت انخًزَز
انً

رة
 

 2,898 9.88 99,96 9,06 29,02 د انخحكى فٍ انًحبورة ببنُذ انًًُُ

 2,425 2,77 29,90 9,29 22,80 د انخحكى فٍ انًحبورة ببنُذ انُسزي

ب
ىَ

ص
انخ

 

اخخببر انخصىَبت انسهًُت يٍ اسفم 

 انسهت
 4,996 9,94 5,72 0,92 2,86 درجت

اخخببر انًحبورة انًُخهُت 

 ببنخصىَب
 2,426 9,24 92,80 9,96 92,52 د

 2,466 4,28 26,90 2,80 22,66 درجت انخحصُم انًعزفٍ

 20048= 0005قيمة )ت( ال دالية عند مستؾ  
( اجزززؾد فزززراق ذات دالزززة إح زززائي ا بزززيؽ الكياسزززيؽ القبمزززم اال عزززدم  12يتاززز  مزززؽ ال زززدال )     

الم سززؾبة أقزز  مززؽ مسززتؾ  المعنؾيززة  (P. value)ل ززال  لم مؾعززة الاززابظة اأن جميزز  قززيؼ 
 ( ل مي  المتكيرات قيد ال  ق.0.05)

 (13جدال )
 االاابظة فم المتكيرات قيد ال  ق د لة الفراق بيؽ الكياسيؽ ال عدييؽ لمم مؾعتيؽ الت ريبية

 30=  2= ن 1ن

 انًخغُزاث
وحذة 

 انقُبص

انقُبص انبعذٌ 

 نهًجًىعت انضببطت

انقُبص انبعذٌ 

 قًُت )ث( نهًجًىعت انخجزَبُت

 ع و ع و

ث انًهبرَت
انًخغُزا

 

انخًزَز
 

 4,904 9,82 92,46 2,22 95,62 د سزَعاخخببر انخًزَز ان

 5,842 2,09 96,86 9,68 94 درجت ببنذفع اخخببر دقت انخًزَز

ورة
حب

انً
 

انخحكى فٍ انًحبورة ببنُذ 

 انًًُُ
 4,249 2,28 96,66 9.88 99,96 د

انخحكى فٍ انًحبورة ببنُذ 

 انُسزي
 2,862 2,25 98,52 2,77 29,90 د

ب
ىَ

ص
انخ

 

ت انسهًُت اخخببر انخصىَب

 يٍ اسفم انسهت
 2,442 9,74 6,90 9,94 5,72 درجت

اخخببر انًحبورة انًُخهُت 

 ببنخصىَب
 4,029 0,72 99,72 9,24 92,80 د

 4,502 6,69 22,42 4,28 26,90 درجت انخحصُم انًعزفٍ

 2= 0005قيمة )ت( عند مستؾ  
يؽ الكياسزززززيؽ ال عزززززدييؽ  ( اجزززززؾد فزززززراق ذات دالزززززة إح زززززائي ا بززززز13يتاززززز  مزززززؽ ال زززززدال )       

 .P)لمم مؾعتيؽ الت ريبية االاابظة ل ال  الكياس ال عدم لمم مؾعة الت ريبية، اأن جمي  قيزؼ 
value) ( ل ميززز  المتكيزززرات 0.05الم سزززؾبة لمم مزززؾعتيؽ ىزززم أقززز  مزززؽ مسزززتؾ  المعنؾيزززة ) قيزززد
 ال  ق.
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 (14جدال )
 30=  2= ن 1ن رات قيد ال  قنسب الت سؽ لمم مؾعتيؽ الت ريبية االاابظة فم المتكي

 انًخغُزاث
وحذة 

 انقُبص

انًخىسظ انحسببٍ 

َسبت  نهًجًىعت انضببطت

 انخحسٍ%

انًخىسظ انحسببٍ 

َسبت  نهًجًىعت انخجزَبُت

انقُبص  انخحسٍ%

 انقبهٍ

انقُبص 

 انبعذٌ

انقُبص 

 انقبهٍ

انقُبص 

 انبعذٌ

ث انًهبرَت
انًخغُزا

 

انخًزَز
اخخببر انخًزَز  

 انسزَع
 %29,49- 92,46 97,46 %99,96- 95,62 97,50 د

 اخخببر دقت انخًزَز

 ببنذفع
 %20,09 96,86 92,96 %26,59 94 92,92 درجت

ورة
حب

انً
 

انخحكى فً انًحبورة 

 ببنُذ انًًُُ
 %25,62- 96,66 20,92 %9,75- 99,96 29,02 د

انخحكى فً انًحبورة 

 ببنُذ انُسزي
 %22,92- 98,52 22,62 %8,05- 29,90 22,80 د

ب
ىَ

ص
انخ

اخخببر انخصىَبت  

انسهًُت يٍ اسفم 

 انسهت

 %80,95 6,90 2,82 %48,44 5,72 2,86 درجت

اخخببر انًحبورة 

 انًُخهُت ببنخصىَب
 %94,74- 99,72 92,46 %5,70- 92,80 92,52 د

 %42,29 22,42 22,22 %92,69 26,90 22,66 درجت انخحصُم انًعزفً

( أن معزززدل نسزززب الت سزززؽ بزززيؽ الكياسزززيؽ القبمزززم اال عزززدم لمم مزززؾعتيؽ 14يتاززز  مزززؽ ال زززدال )
 الت ريبية االاابظة لممتكيرات قيد ال  ق ل ال  الكياس ال عدم لمم مؾعة الت ريبية.

 ثانيًا: مشاقذة الشتائج:
( بززيؽ الكياسززيؽ 0.05( اجززؾد فززراق دالززة إح ززائيا  عنززد مسززتؾ  )11يتازز  مززؽ جززدال )        

دقززة  –دم لمم مؾعززة الت ريبيززة فززم ا ت ززارات مسززتؾ  أداه الميززارات )التمريززر السززري  القبمززم اال عزز
الت زززؾي ة  –الزززت  ؼ فزززم الم زززاارة باليزززد اليسزززر   –الزززت  ؼ فزززم الم زززاارة باليزززد اليمنززز   –التمريزززر 

الم زززاارة المنتييزززة بالت زززؾيب(، اا ت زززار الت  زززي  المعرفزززم ل زززال   –السزززممية مزززؽ أسزززف  السزززمة 
 عدم.الكياس ال 
ا رجزز  ال احمززة ىززذه الفززراق إلزز  التززدريس افززق النمززؾذج التؾليززدم، االززذم أسززيؼ فززم  نززؾق          

التفكيززر المززرن مززؽ  زز ل الم ززاروة بززيؽ الظال ززات االمعممززة، ابززيؽ المتعممززيؽ أنفسززيؼ، ممززا جعزز  
يززة سززميمة، الظال ززات أكمززر فعاليززة فززم العمميززة التعميميززة، اأ ززاح الفرحززة أميززؽ لمتفكيززر بظريقززة عمم

 فالتعمؼ التؾليدم ين   بيهة التعمؼ، اي ع  المتعمؼ ن ظا . 
فززدار المعمززؼ ىززؾ ميسززر امززنغؼ امرلززد لعمميززة التعمززيؼ االززتعمؼ، فيقززؾم بظززرح أسززهمة مميززرة   

لمك زززت عزززؽ الت زززؾرات البديمزززة عنزززد المتعممزززيؽ، افزززم بعزززض األحيزززان بقزززدم مفزززاليؼ  تعزززارض مززز  
يؼ، فاسترا ي ية التعمؼ التؾليدم  تامؽ عمميزات  ؾليدبزة يؤدييزا  برات المتعمميؽ لت  ي  مفاليم

المززززتعمؼ لززززرب  المعمؾمززززات االمعرفززززة ال ديززززدة بززززالدبرات االمعرفززززة السززززابقة، أم  ؾليززززد الززززرااب  بززززيؽ 
 األفكار ال ديدة بزالعمؼ المسزبق، فيزيزد مزؽ قزدرة الظز ب عمز  الفيزؼ اا سزتيعاب لممؾاقزت التعميميزة 
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دة، ا ح ل المفاليؼ ال  ي ة م ز  المفزاليؼ الدظز ، فالظال زات يت زاروؽ ب ز   ا ؾليد أفكار جدي
يتعد  وؾنيؽ يتمقيؽ فق  ب  بقمؽ بتؾليد ومية وبيرة مؽ األفكار التزم سزاىمت فزم  ؾليزد المفزاليؼ 

 االمعار  ال ديدة، مما جعميؽ ب اروؽ فم األداه الميارم ب ؾرة فعالة. 
 ماجدة حسيد(، 7م( )2017) أحسد دمحم  حات ائ  دراسة و   مزؽ ا تفق ىذه النتي ة م  نت      

م( 2015) عسرو دمحم أحسدد(، 29م( )2016) نهلة ع(د العريم(، 16م( )2016) ون(را  كامل
(15.) 

م( أن جؾىر نمؾذج التعمؼ التؾليزدم ىزؾ أن 1998) Wittrock Mافم ىذا ال دد ب ير        
لممعمؾمززات، بزز  ىززؾ يبنززم  فسززيرا و الداحززة مززؽ المعمؾمززات العقزز  أا الززدمام لززيس مسززتيمػ سززمبم 

المدزنززة لدبززو اي ززؾن اسززتد  ت منيززا، فززالمتعمؼ لززيس مسززتك    وسززؾ   بزز  ىززؾ م ززارك فززاع   فززم 
 (24: 41عممية التعميؼ االتعمؼ. )

م( أن اسزززترا ي ية الزززتعمؼ التؾليزززدم  تازززمؽ عمميزززات  ؾليدبزززة 1994) Frenshamايزززذور       
المززتعمؼ لززرب  المعمؾمززات ال ديززدة بالمعمؾمززات االدبزرات السززابقة، ومززا بعمزز  عمزز    ززديص يؤدييزا 

ا  ززؾيب الدبزززرات الداطهزززة لممتعممززيؽ أثنزززاه الدراسزززة، ومزززا ييززتؼ بتؾليزززد المتعممزززيؽ لمع قزززات ذات 
 (32: 31المعن  بيؽ أجزاه المعار  االدبرات التم يتؼ  عمميا. )

م( أنززو لكززم  زيززد مززؽ فاعميززة التززدريس ب ززب ا ىتمززام 2003) خليددل ميخائيددل معددوضايؤوززد      
ب سززاليب التززدريس ا عززادة النغززر فززم األسززاليب المت عززة، فمززؼ بعززد لممعمززؼ السززمظة المسززتبدة المظمقززة 
التززم عمييززا أن  قززرر وزز  لززمه، الززؼ بعززد الظالززب بممزز  ال انززب السززمبم فززم عمميززة التعمززيؼ ب يززق 

 ؾ مقيد ال روة بسير فم  عممو بدان ىد  بم ؽ   كيقو. يتعمؼ عؽ طريق التقميد لمميارات اى
                                                                                 (9 :121) 

وبذلك نتحقق صحة فرض البحث األول والذي نشص على: "توجد فروق عالة احرائيًا بي  
(ية ؤاستراتيجية التعلم التوليدي  على نواتج التعلم القياسي  الق(لي والبعدي للسجسوعة التجري

الترويب الدلسي  في كرة الدلة لرالح  –السحاورة  –السعرفية والسهارية للسهارات ؤالتسرير 
 القيا  البعدي".

( بززيؽ 0.05( اجززؾد فززراق دالززة إح ززائي ا عنززد مسززتؾ  )12كمززا يتازز  مززؽ نتززائ  جززدال )      
م مؾعزة الازابظة فززم ا ت زارات مسزتؾ  األداه الميززارم )قيزد ال  ززق(، الكياسزيؽ القبمزم اال عززدم لم

 اا ت ار الت  ي  المعرفم ل ال  الكياس ال عدم.
ا عزززا ال احمززة ىززذا التقززدم لززد  أفززراد الم مؾعززة الاززابظة إلزز  أن العمميززة التعميميززة دا زز        

عممة القائمة بالتدريس فم الم اضرة وانت منغمة امتدرجة لددمة احتياجات الظال ات، ان اح الم
)األسزززمؾب التقميزززدم( با دزززاذ وززز  القزززرارات، ابزززذل م يزززؾد وبيزززر فزززم ال زززرح، ا ؾضزززي  الدظزززؾات 
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التعميميززة االنقززا  الفنيززة، اأداه النمززؾذج العممززم لتؾضززي  ويفيززة األداه، االتكذبززة الراجعززة لت زز ي  
  .األ ظاه التم  غير فم األداه أثناه الممارسة االتؾجيو اايلرا

 أحسددددد دمحم علددددي(، 35م( )2008) Leeا تفززززق ىززززذه النتي ززززة مزززز  نتززززائ  دراسززززة وزززز   مززززؽ       
 Lee, Lim & Grabowski(، 16م( )2016) ماجددة حسيدد ون(درا  كامدل(، 7م( )2017)
 (.34م( )2009)

م( أن التدريس ب سمؾب األاامر ب تاج إل  م يؾد 2007اآ ران ) أحسد ماهر أنورايذور       
مززؽ المعمززؼ، حيززق بقززؾم المعمززؼ بت اززير الززدرس ب ميزز  أجزائززو، اي ززدد الميززارات اا ن ززظة كبيززر 

 (114: 6المراد  عمميا، ايظبق الظ ب ما  عممؾة حسب  عميمات اأاامر المعمؼ. )
م( أن ىزذا األسزمؾب ب زؾن المعمزؼ 2011) ع(د  ع(دد الحلديم ورحداب عداعلايؤود و   مؽ       

قزززرارات امزززا عمززز  الظززز ب إ  التنفيزززذ، فزززالمعمؼ ىزززؾ الزززذم بقزززؾم با تيزززار فيزززو ىزززؾ حزززاحب جميززز  ال
الت ززز ي ت ا  ديزززد أمزززاكؽ الممارسزززة ا  ديزززد الززززمؽ المناسزززب لزززألداه، ايزززت  ؼ فزززم وززز  القزززرارات 

 (169: 13المر  ظة بالتدظي  االتنفيذ االتقؾيؼ. )
راق دالززة إح ززائيا   ؾجززد فزز ابززذلػ يت قززق حزز ة فززرض ال  ززق المززانم االززذم يززنص عمزز : "      

بززيؽ الكياسززيؽ القبمززم اال عززدم لمم مؾعززة الاززابظة )الظريقززة التقميدبززة( عمزز  نززؾا   الززتعمؼ المعرفيززة 
الت زززؾيب السزززممم( فزززم وزززرة السزززمة ل زززال  الكيزززاس  –الم زززاارة  –االمياريزززة لمميزززارات )التمريزززر 

 ال عدم".
( بزززيؽ الكياسزززيؽ 0.05سزززتؾ  )( اجزززؾد فزززراق دالزززة إح زززائيا  عنزززد م13كمزززا ب زززير جزززدال )       

ال عدييؽ لمم مؾعتيؽ الت ريبية االاابظة فم المتكيرات )قيد ال  زق( ل زال  الم مؾعزة الت ريبيزة 
فزز  ا ت ززارات مسززتؾ  األداه الميززارم )قيززد ال  ززق(، اا ت ززار الت  ززي  المعرفززم، ا رجزز  ال احمززة 

التزم  ن ز  بيهزة الزتعمؼ ا  عز  المزتعمؼ  ىذه الفراق إل  الت ثير الفعزال  سزترا ي ية الزتعمؼ التؾليزدم
ن ظا  افعا   اذا إب ابية فم التعمؼ، فت اابت الظال ات م  ا سزترا ي ية باعت ارىزا طريقزة  عميميزة 
جديدة ليا  ظؾا يا التم  دتمت عؽ الظريقة التقميدبة، مما انع س أثره عم  الفيؼ اا ستيعاب لما 

    ؾيق الظال ات اجزذب انت زاىيؼ اآثزار دافعيزتيؽ لم  زق يتؼ  عممو ا ؾفير مناخ  ربؾم عم  عم
اا ستق اه اا ستفسار ااين زاز االممارسزة، امناق زة  ظزؾات  ف زي  الميزارة المزراد  عمميزا مزؽ 
الظال ات مؽ جية ام  المعممة مزؽ جيزة أ زر ، فزم م االزة لةجابزة عمز  التسزاؤ ت، ممزا أسزيؼ 

لن زا  التعميمزم األمزر الزذم سزاعد عمز  الؾحزؾل لزألداه فم  نمية الت  ي  لزدييؽ، امزؽ  ز ل ا
 األمم  االنيائم ا ظبيقو ا  قيق أىدا  التعمؼ.

 أحسد دمحم علي(، 24م( )2018) دمحم عويس ابرا يما تفق ىذه النتي ة م  دراسة و   مزؽ       
،  (15م( )2015) عسرو حسد أحسد(، 29م( )2016) نهلة ع(د العريم(، 7م( )2017)  حات 
Lee (2008( )35م ،) (.14م( )2015) ع(د  دمحم مشا 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كهُت انخزبُت انزَبضُت نهبٍُُ ببنهزو جبيعت حهىاٌانًجهت انعهًُت ن
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 و2029 َُبَز (2انجشء ) 99انعذد        انًجهت انعهًُت نهخزبُت انبذَُت وعهىو انزَبضت

 

477 

م( أن طريقززة التززدريس  عززد مززؽ أىززؼ األروززان 2015) ضددياء مظدداو  وحددد  الخليفددةاي ززير       
الرئيسية فم   قيق أىدا  العممية التعميمية فم المنغؾمة التعميمية، لذا انبمقت العديد مؽ أسزاليب 

تعمؼ وم زؾر أساسزم فزم العمميزة التعميميزة بعزد المعمزؼ باسزتددام اطرق التدريس التم  برز دار الم
 كنؾلؾجيززا الززتعمؼ اأسززاليب التززدريس ال ديمززة،  سززتعمال الن ززاطات الذىنيززة االذا يززة المدتمفززة، التززم 
 يد  إل     ي  الظالب عم  ال  زق اا ستق زاه االتسزاؤل، فت عمزو قزادر عمز  التفكيزر العممزم 

 (139: 11 قيق ال ؾدة ال اممة فم مدرجات التعمؼ. )م   فعي  دار الظالب لت
م( أنززو اسززتددام الممارسززات التدريسززية المر كزززة 2009) Kubamust Afaogluايؤوززد       

عم  الظالب ضرارية عم  استمرار عمميات التعمؼ عم  ع س الممارسات التقميدبة المر كززة عمز  
 (30: 33المدرس فق . )

توجد فروق عالة احرائيًا بي   ث الثالث الذي نشص على: "وبذلك نتحقق صحة فرض البح
القياسي  البعدني  للسجسوعتي  التجري(ية والزابظة على نواتج التعلم السعرفية والسهارية 

 للسهارات ؤقيد البحث  في كرة الدلة لرالح السجسوعة التجري(ية.".
لمم مزززؾعتيؽ الت ريبيزززة  ( اجزززؾد فزززراق فزززم نسزززب الت سزززؽ14كمزززا أعيزززرت نتزززائ  جزززدال )        

االاابظة فم ا ت ارات مستؾ  األداه الميارم )قيد ال  ق(، اا ت ار الت  زي  المعرفزم، ل زال  
الم مؾعزززة الت ريبيزززة، ا رجززز  ال احمزززة  فزززؾق الم مؾعزززة الت ريبيزززة عمززز  الم مؾعزززة الازززابظة إلززز  

لمظال ات السزير المناسزب فزم استددام الم مؾعة الت ريبية  سترا ي ية التعمؼ التؾليدم التم افرت 
الززتعمؼ بنززاه عمزز  سززرعتيؼ ال د ززية، امراعززاة الفززراق الفردبززة بيززنيؽ، ا عظززاه دار لكزز  مززتعمؼ فززم 
الم مؾعزززة وززز  حسزززب  فكيزززره اقدر زززو عمززز  التفاعززز  مززز  أفزززراد م مؾعتزززو، ا ييهزززة ال زززؾ المناسزززب 

مز  عمز   عزيزز ثقزة المتعممزيؽ لمتفاع  الن   اا ستددام األممز  لقزدرا يؽ العقميزة المدتمفزة، فمزا ع
 بالن اح، ا قتيؼ ب نفسيؼ عند اكت ا  أن ىناك   ؾرات بديمة حؾل مؾضؾق التعمؼ.

م( 2018) دمحم عددويس ابددرا يما تفززق ىززذه النتي ززة مزز  مززا ألززارت إليززو دراسززات وزز   مززؽ  
 نهلدة ع(دد(، 16م( )2016) ماجدة حسيد ون(را  كامدل(، 7م( )2017) أحسد دمحم علي(، 24)

 (.35م( )2008) Lee(، 14م( )2015) ع(د  دمحم مشا (، 29م( )2016) العريم
م( أن التزدريس افزق اسزترا ي يات حديمزة  عظزم 2000) Lourdes & Garciaاي زير  

المتعمميؽ الفرحة يدراك الؾعم ايساعدىؼ عم  معال ة ميمة معينزة امزؽ ثزؼ يت سزؽ اسزتدعائيؼ 
يؼ بمقاحزززدىؼ اداافعيزززؼ اقزززدرا يؼ المعرفيزززة امتظم زززات الميزززام لممعرفزززة الم تسززز ة، ايزيزززد مزززؽ اعزززي

 (96: 36المظمؾبة. )
م( أن استددام نمؾذج التعمؼ التؾليدم يزاد الظ ب 2008اآ ران ) أحسد الشجديايذور  

بمؾاقت  عميمية  م نيؼ مؽ  كؾيؽ  برات جديدة، اين   جزانب  الزدمام مزؽ  ز ل إب زاد ع قزات 
ه المعرفززة فززم بنيززة الززدمام عمزز  أسززس حكيكيززة  زيززد مززؽ قززدرة الظالززب عمزز  منظكيززة امت ززع ة لبنززا
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الفيؼ اا ستيعاب لممؾاقت التعميمية، ا ؾليزد أفكزار جديزدة.   ز  المتناقازات فزم المفزاليؼ ا حز ل 
المفاليؼ ال  ي ة م   المفاليؼ الدظ ، االعم  عمز   نميزة التفكيزر فزؾق المعرفزم اىزؾ مزؽ نتزاج 

 (465: 2ب امؽ ثؼ جع  الدمام وام   فم حالة ن ا  افاعمية. ) ؾالد أفكار الظ 
م( إلززز  أن المعرفزززة الرياضزززية   تززز  درجزززة وبيزززرة مزززؽ 2002) دمحم حدددد  عدددالوي ايؤوزززد  

األىمية، ايت سس عمييا اكتساب السمؾك ال  ي  لمفزرد أثنزاه  عمزؼ الميزارات الرياضزية، ومزا يؤوزد 
غريززة الداحززة لكزز  ن ززا  رياضززم، اطززرق  ظبيقيززا وزززان عمزز  أنززو وممززا ازداد ا قززان المعززار  الن

 (47: 17المتعمؼ أقدر عم   ظؾير المستؾ  الميارم إل  أق   درجة. )
توجد فروق في ندب التحد  بي   وبذلك نتحقق صحة فرض البحث الرابع الذي نشص على "

ة والسهارية القياسي  البعدني  للسجسوعتي  التجري(ية والزابظة على نواتج التعلم السعرفي
 للسهارات ؤقيد البحث  في كرة الدلة لرالح السجسوعة التجري(ية ".

 االستشتاجات والتوصيات: 
 أواًل: االستشتاجات:

يؤثر نمؾذج التعمؼ التؾليدم   ثيرا  إب ابيا  مم ؾعا افعا  عم  نؾا   الزتعمؼ المعرفيزة االمياريزة  -1
م رياضزة وزرة السزمة لزد  طال زات التد زص ب ميزة الت زؾيب( فز –الم زاارة  –لمميارات )التمرير 

 التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.
ساىمت الظريقة التقميدبة )أسمؾب األمر( ب    إب زابم عمز  نزؾا   الزتعمؼ المعرفيزة االمياريزة  -2

الت زؾيب( فزم رياضزة وزرة السزمة لزد  طال زات التد زص ب ميزة  –الم زاارة  –لمميارات )التمرير 
 بية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.التر 
 فزززؾق أفزززراد الم مؾعزززة الت ريبيزززة )نمزززؾذج الزززتعمؼ التؾليزززدم( عمززز  أفزززراد الم مؾعزززة الازززابظة  -3

)أسمؾب األمر( فم الكياس ال عدم انسب الت سؽ فم ال  ائ  المعرفية امستؾ  األداه الميزارم 
 لمميارات )قيد ال  ق( فم ورة السمة لد  طال ات التد ص.

  ثانيًا: التوصيات:
ا ىتمززام باسززتددام ا ظبيززق اسززترا ي ية الززتعمؼ التؾليززدم فززم  ززدريس المقززررات العمميززة ألن ززظة  -1

رياضية مدتمفزة االمقزررات النغريزة ب ميز  وميزات التربيزة الرياضزية ب ميؾريزة م زر العربيزة عمز  
يميزة اب ميزة متنؾعزة أن  تامؽ ا  تم  عم  قيزاس متكيزرات اجؾانزب انزؾا    عمزؼ امدرجزات  عم

أ ر  ) اجدانية ، انفعالية ، نفسية ، اجتماعية سمؾوية ( ال  جانب المتكيرات اال ؾانب المعرفية 
 االبدنية االميارية.

أىميززة  ظبيززق اسززترا ي ية الززتعمؼ التؾليززدم فززم  عمززيؼ جميزز  ميززارات وززرة السززمة المراحزز  سززنية  -2 
 مدتمفة.
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تؾليزدم لتكزؾيؽ انظ اعزات إب ابيزة ن زؾ أسزمؾب الزتعمؼ المسزتددم، استددام استرا ي ية الزتعمؼ ال -3
 بما يدعؼ الناحية الؾجدانية لمتعمؼ.
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Abstract 

The effect of using a generative learning strategy on the cognitive and 

skill learning outcomes of some offensive skills in basketball 

Prof. Dr. / Fayza Muhammad Al-Sayed Ahmed 

The educational field is considered one of the areas in life most 

affected by the scientific revolution, and the (generative model) has 

emerged, which is one of the learning models that are based on the ideas 

of constructivism and its applications. It is a model for teaching 

understanding and learning the types of relationships that learners must 

build between stored knowledge and remember experience and new 

information. The researcher used the experimental method, for two 

groups, one experimental and the other controlling a sample from among 

the students of the third group specializing in basketball at the Faculty of 

Physical Education for Girls, Zagazig University, number (60), and 

homogeneity was found in the growth variables, some physical variables, 

some skill variables, and the level of cognitive achievement in a ball The 

basket, and the most important conclusions were, the superiority of the 

members of the experimental group (the generative learning model) over 

the members of the control group (the command method) in the post-

measurement and the rates of improvement in the cognitive and skill 

learning outcomes, and the most important recommendations indicated 

the interest in using and applying a generative learning strategy in 

teaching practical courses for sports activities The theoretical courses in 

all Faculties of Physical Education in the Arab Republic of Egypt are 

different, to include and to include To measure variables, aspects and 

learning outcomes, and various other educational and research outputs 

(emotional, emotional, psychological, socio-behavioral) as well as 

cognitive, physical and skill variables and aspects, as well as using the 

program based on the generative learning strategy as one of the modern 

teaching methods to learn and master basketball skill .       
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