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 المقدمة ومشكلة البحث:

يم, والحاجة إلى إبتكار نماذج جديدة فى عملية التعل المجتمع وتطور العلمى للتقدم نظرا
ت عملية أصبح من أولويات التربية المعاصرة تعليم المتعلم كيف يتعلم ويفكر وينشط , وأصبح
ء ي بنافبناءعقول المتعلمين ذات أهمية قصوى, وأن يكون التعليم مرتكًزا على المتعلم، وأن يساهم 
م 2030الشخصية المتكاملة وإطالق إمكانياتها إلى أقصى مدى للمواطن وذلك تحقيقا لرؤية مصر 

 فى التعليم.

 تتصف تدريس الحديثة التىإستخدام البرامج التعليمية القائمة على نماذج وإستراتيجيات الو 
ئات بالتفاعل المتبادل والنشاط بين المعلم والمتعلم, يحقق أهداف ومطالب تربوية عديدة لدى ف

 (.57:31المتعلمين، منها إكتساب وتعلم مهارات وموضوعات دراسية جديدة.)

األمررر الررعى جعررل المعلررم يسررتخدم أسرراليب ونمرراذج تعليميررة تتناسررب مررع قرردرات و صررائ  
ليرة علمين لمقابلة ما بينهم مرن فرروق فرى القردرات والمسرتويات ممرا يجعرل عمليرة الرتعلم أكثرر فاعالمت

 (2:44وإيجابية ويساهم فى تنمية مهاراتهم. )

ولقد جرت محاوالت عديدة إلستخدام أساليب ونماذج تدريسية لكى يتبعها المعلم فري الردر  
لفلسفة اأبرزها األساليب والنماذج التي تعتمد علي  لتعليم المتعلمين المفاهيم العلمية الصحيحة، ومن

البنائيررة التررى تنمررى لرردى المررتعلم اإلعتمرراد علررى نفسرر  مررن جهررة وإكتسرراب مهررارات الررتعلم مررن جهررة 
 (  28:13( .)17:7أ رى، كما أنها تقلل من إعتماده على المعلم.)

هرا عردة طررق تدريسرية ولقد ظهرت عدة فلسفات حديثة ومنهرا الفلسرفة البنائيرة الترى يشرتق من
 (3:24ونماذج تعليمية متنوعة، وتهتم الفلسفة البنائية بنمط إكتساب المعرفة و طوات إكتسابها.)

فرى التعلريم مررن  the canstructivist learning modelويعتبرر نمروذج الرتعلم البنرائى 
برين  كثرر وسرائط الرربطهعه النماذج واألكثر إبداعًا فى عملية التربية  الل السنوات الماضية، ومن أ

 (4: 23القنوات المختلفة فى البحث فى التربية العلمية.) 

علم فى الت برنامج تعليمى بإستخدام نمــوذج التعلم البنائي وتأثيره فى بعض جوانب

 جامعة دمياط –مسابقات المضمار لطالب كلية التربية الرياضية 

 محمود العدل  

 کلية التربية الرياضية   
 مصر – دمياطجامعة 
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ويهدف إلى تحسين جودة التعليم وإعداد متعلمين على درجة من القدرة على التعلم في عرالم 
يرات أكثر تعقيدًا وبالتالي يكون أكثر قدرة على التكيف مع عالم أكثر تغيرًا في ظل مستحدثات ومتغ

 ( 35 إنقطاع. )دائمة بال

ودوره لم يقتصر على تصميم البرامج التعليمية فقرط ولكرن يمترد دوره فرى تطروير الممارسرات 
 التدريسية التى تتم دا ل حجرات الدراسة والتى تعمل على رفع كفاءة عملية التدريس.

مرن أبررز النمراذج   the canstructivist learning modelويعرد نمروذج الرتعلم البنرائى
مرحلررررة  –يسررررية التررررى تعتمررررد علررررى الفكررررر البنررررائى مررررن  ررررالل مراحلرررر  األربعررررة )مرحلررررة الرررردعوة التدر 

ومرحلررة إتخرراذ اإلجررراءات( ويررتم فررى هررعا  -مرحلررة إقتررراس تفسررير والحلررول -االكتشرراف واالستكشرراف
ا ة، كمرالنموذج مساعدة المتعلمين على بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية إعتمادًا على  براتهم السرابق

 (47يؤكد على ربط العلم بالمجتمع.)

الفرصررة أمررام  the canstructivist learning modelويترريح نمرروذج الررتعلم البنررائى 
ة المتعلمررين للتفكيررر فررى أكبررر عرردد ممكررن مررن الحلررول للمشرركلة ممررا يررؤدى إلررى تنميررة المعرفررة والثقافرر

يجات التعليميررة فررى بعررل الرردول لرردى المعلمررين, ويرتكررز عليرر  تصررميم المقررررات والبرررامج واالسررترات
 (12:43()11:9المتقدمة على الفكر البنائي كفكر معاصر.)

وتدريس ألعاب القوى ومسرابقات الممرمار مثلهرا مثرل بقيرة األلعراب الرياضرية اال رر  فهري 
فرى  عملية تربوية يتم من  اللها تكوين الخبررات والمعرارف والمهرارات واإلمكانيرات الالزمرة للطالرب،

ين العملي والنظر  علي حرد سرواء، لرعلك يجرب أن تكرون هرعه العمليرة منظمرة وموجهرة مسربقًا المجال
 (36،37: 29من قبل معلم ذو  برة مرتفعة.)

فأثنررراء سرررير عمليرررة التررردريس فرررى مسرررابقات الممرررمار يقررروم المعلرررم بتزويرررد طالبررر  بمعرررارف 
الترردريس فرى ذلررك الوقررت  ومعلومرات  اصررة ويشررس لهررم طررق أداء السررباقات ، ويعتمرد نجرراس عمليرة

 على األساليب والطررق المسرتخدمة فرى نقرل الخبررات والمعلومرات واإلمكانرات للمتعلمرين، وكلمرا كران
اليرة األسلوب أو الطريقة تفاعلي كلما كانت الخبرة الحركية للمتعلم أغنى وكلمرا كران نشراط  أكثرر فع

  الل دراست  لمسابقات الميدان والمممار. 

دريس فى مسابقات المممار على مساعدة المتعلم فى أن يكون مفاهيم وتتركز طرق الت
 وبدنيا عقليا جميع  النواحى من مع المتعلم , ويجب أن نتعامل فقط بالعقل االهتمام يجب صحيحة وال

 التعليم في حاسما دوراً  , فهى تلعب المتعلمين وإنطباعات بإتجاهات ايما ويجب اإلهتمام ووجدانيا

 تحقي على قدرتهم في الدراسية تؤثر المقررات نحو وإنطباعاتهم المتعلمين مشاعر ألن واألداء،
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 لدى مناسبة واتجاهات وجدانية  إنطباعات تكوين إلى الع  يؤد  التعلم التعليميةألن األهداف

 فقط.  المعرفة اكتساب يؤد  إلى الع  التعلم من جدوى  أكثر يكون  المتعلمين

ة إستخدام األساليب والنماذج التدريسرية فرى عمليرة التردريس ومن  الل ما سبق يتمح أهمي
والتررى تعتمرررد علرررى اإليجابيرررة مرررن قبرررل المرررتعلم والتفاعرررل مرررع المعلرررم وكرررعلك تنميرررة المعرررارف والررروعى 
بالمفررراهيم الصرررحيحة الخاصرررة بررراألداء والقررردرة علرررى تنفيرررعها وتطررروير االراء واالنطباعرررات ومرررن هرررعه 

 علم البنائى. األساليب والنماذج نموذج الت

ومررن  ررالل عمررل الباحررث عمررو هيئررة  ترردريس بجامعررة دميرراط ومتابعررة أداء الطررالب فررى 
جرودة المحاضرات العملية وتولى معيار التعليم والتعلم ومعيار الفاعليرة التعليميرة فرى وحردة ضرمان ال

 ة عامرة وفرىضمن لجنة الدراسة العاتية بالكليرة وقرد وجرد أن تقيريم الطرالب فرى بعرل المرواد الدراسري
تخصرر  طرررق ترردريس مسررابقات الميرردان والممررمار يرردل علررى قصررور فررى األسرراليب المتبعررة فررى 
عملية التدريس والطالب ليس لديهم رضا عرن الطررق واألسراليب المسرتخدمة فرى مرادة طررق تردريس 

 مسابقات الميدان والمممار.

د ات العمليرة والنظريرة وقراالمر العى أثرار إهتمرام الباحرث وتتبرع نترائج الطرالب فري األمتحانر
وقرررد الحرررا إنخفررراا فرررى مسرررتواهم معرويرررًا ومهاريرررًا, ويررررى الباحرررث أن إنخفررراا المسرررتوى المعرفرررى 
والمهررارى وعرردم رضررا الطررالب عررن األسرراليب المتبعررة فررى عمليررة الترردريس قررد يكررون نتيجررة إكسررابهم 

ل دريس الفعلرى ودون الترد المعرفة والمعلومات دون التد ل فري بنائهرا ودون إارراكهم فرى عمليرة التر
 فى عملية بناء المعرفة ودون مراعاة الجوانب الوجدانية. 

 مراحلال مع وتتناسب المناداة بإستخدام أساليب تعليم تتوافق مع المتعلمين وتحفزهم ظل وفي

ط بل ر  فقالتعليمية المختلفة, فالطالب فى هعه المرحلة اليحتاجون إلى إكتساب وإتقان األداء المها
فس ي النيحتاجون أيما إلي تنمية الجانب المعرفي وأن يكونوا أكثر ايجابية وتفاعاًل وإعتمادًا عل

 وأن يستخدموا  براتهم في مواقف تعلم جديدة ألنهم معلمو المستقبل.

لعلك يرى الباحث أن إستخدام نموذج التعلم البنرائى قرد يجعرل عمليرة التردريس فرى مسرابقات 
لطالرب أكثرر مرن كونهرا متمركرزة حرول المعلرم كمرا يجعرل الطرالب يكتسربون المممار متمركزة حول ا

مررا  المعرفررة الجديرردة مررن  ررالل بنائهررا بأنفسررهم ويكررون هررعا الررتعلم وثيررق الصررلة بحيرراتهم العمليررة وهررعا
 يسعى إلي  الباحث. 

هعا ومن  الل االطالع علي العديد من المراجع والدراسات المرجعية التى تناولت إستخدام 
رق وأسرراليب التعلرريم والررتعلم وأثرهررا علررى المتغيرررات المختلفررة وتناولررت أسررلوب الررتعلم البنررائى فرررى طرر
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بعررررررررررررررررررررررررررل المقرررررررررررررررررررررررررررررات األ ررررررررررررررررررررررررررررى والتخصصرررررررررررررررررررررررررررات المختلفرررررررررررررررررررررررررررة مثرررررررررررررررررررررررررررل دراسرررررررررررررررررررررررررررة 
(5(,)7(,)11(,)13(,)15(,)17(,)18(,)20(,)22(,)24(,)25(,)33(,)36(,)38(,)41(,)42 )

موذج التعلم البنائي في التردريس يرنعكس علرى التحصريل والتى بينت معظم نتائجها فعالية إستخدام ن
وفرى حردود  الدراسي ، كما تشير إلى وجود ارتبراط موجرب برين التحصريل الدراسري ومسرتوى التفكيرر.

علرم الباحررث لررم تتطررق أى منهررا إلررى معرفررة أثرر إسررتخدام نمرروذج الررتعلم البنرائى علررى بعررل جوانررب 
فرى مسرابقات الممرمار لطرالب كليرة التربيرة الرياضرية ممرا دفرع التعلم المهارية والمعروية والوجدانيرة 
 الباحث إلى إجراء هعا البحث.

وهعا ما دعى الباحث إلى إستخدام نمروذج الرتعلم البنرائى ومعرفرة ترأثيره علرى بعرل جوانرب 
 تعلم مسباقات المممار لدى طالب كلية التربية الرياضية جامعة دمياط.

  -هــدف البحــث:

 الي تصميم برنامج تعليمى باستخدام نموذج التعلم البنائى ومعرفة تأثيره على:يهدف البحث 
تخصرر  ترردريس مسررابقات  طررالبالتحصرريل المعرفررى لمسررابقات الممررمار) قيررد البحررث( ل -1

 جامعة دمياط.  -المممار كلية التربية الرياضية

  تررردريس مسرررتوى األداء المهرررار  لمسرررابقات الممرررمار) قيرررد البحرررث( لررردى طرررالب تخصررر -2
 جامعة دمياط. -مسابقات  المممار كلية التربية الرياضية

ريس األراء واإلنطباعات الوجدانية ألفراد المجموعة التجريبية نحو النموذج المستخدم فى تد -3
 .مسباقات المممار

 -فروض البحث:

عرررة توجرررد فرررروق دالرررة احصرررائيًا برررين متوسرررطات درجرررات القياسرررات القبليرررة والبعديرررة للمجمو  -1
 التجريبية في مستو  التحصيل المعرفي لصالح القياسات البعدية.

توجرررد فرررروق دالرررة احصرررائيًا برررين متوسرررطات درجرررات القياسرررات القبليرررة والبعديرررة للمجموعرررة  -2
 التجريبية في مستوى األداء المهار  لمسابقات المممار لصالح القياسات البعدية.

وإنطباعات أفراد المجموعة التجريبية نحو نموذج توجد فروق ذات داللة إحصائية فى أراء  -3
 التعلم البنائى لتعلم مسباقات المممار لصالح القياسات البعدية.

 -المصطلحات الواردة في البحث:
 programالبرنامج : 
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هو مجموعرة مرن الخبررات التعليميرة المتوقعرة الترى تنبرع مرن المنهراج وكرل مرا يتعلرق بتنفيرعة 
 –المحترررررررروى  –تكنولوجيررررررررا الررررررررتعلم –الررررررررزمن –اإلمكانررررررررات –ترررررررردريسطرررررررررق  -معلررررررررم –من)مررررررررتعلم
 (12:2التقويم(.)

  : The constructivist learning modelنموذج التعلم البنائي

نظام للتدريس ، يقوم على اسا  مساعدة المتعلمرين علرى بنراء مفراهيمهم ومعرارفهم العلميرة 
حلررررررررول ، والتفسرررررررريرات ، واتحررررررررراذ وفررررررررق اربررررررررع مراحررررررررل ، هررررررررى :الرررررررردعوة واالكتشرررررررراف ،واقتررررررررراس ال

 (319:9اإلجراءات.)
 إجراءات البحث :

إسررتخدم الباحررث المررنهج التجريبرري ذو التصررميم القبلرري والبعررد  علررى مجموعررة واحرردة : مننن ج البحننث
 تجريبية وذلك لمالئمت  لطبيعة البحث.

 -مجتمع وعينة البحث:

الممررمار بالفرقررة الثالثررة يمثررل مجتمررع البحررث طررالب تخصرر  ترردريس مسررباقات مجتمننع البحننث: 
( 37م والبرررالد عرررددهم )2020م/ 2019جامعرررة دميررراط للعرررام الجرررامعي  -بكليرررة التربيرررة الرياضرررية 

 طالب. 

تررم إ تيارعينررة البحررث بالطريقررة العمديررة مررن مجتمررع البحررث مررن طررالب الفرقررة الثالثررة عينة البحث: 
( طالرررب للدراسرررة اإلسرررتطال ية 20( طالرررب للدراسرررة االساسرررية, وترررم إ تيرررار عررردد)15وبلرررد عرررددهم )

 :ثوالجدول التالي يوضح توصيف مجتمع وعينة البحللتأكد من المعامالت العلمية ألدوات البحث, 

 ( توصيف عينة البحث.1جدول ) 

 م
 النسبة العدد نوع العينة البرنامج العيـنة

 البرنامج المقترح 40.54 15 المجموعة التجريبية 1

المجموعة  2
 العيةاالستط

 التحقق من المعامالت العلمية 54.00 20

 - 5.46 2 المستبعد 3
 ـــ %100 37 العينة الكلية للبحث

 

قرررام الباحرررث برررإجراء القياسرررات الخاصرررة بتجرررانس العينرررة وذلرررك بإيجررراد  تجننناني عيننننة البحنننث:
ة البحررث داللررة الفررروق( ألفررراد عينرر –معامررل اإللتررواء  -اإلنحررراف المعيررار   –)المتوسررط الحسررابي 
الررررررررروزن( ومعررررررررردالت  –الطرررررررررول  –طالرررررررررب( فرررررررررى متغيرات)العمرررررررررر الزمنررررررررري  15والبرررررررررالد عرررررررررددهم)
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النمو،)التحصرريل المعرفرري( والقرردرات والصررفات البدنيررة الخاصررة بسررباقات الممررمار   قيررد البحررث   
 –المرونرررة  –القررردرة العمرررلية    -تحمرررل السررررعة   -السررررعة األنتقاليرررة   –وهررري )سررررعة رد الفعرررل 

التحمررل الرردورى التنفسررى( ومسررتوى األداء المهررار  والتحصرريل المعرفرري، وكانررت معررامالت  -افررقالتو 
 (2اإللتواء كما يوضحها جدول )

 (2جدول )
 المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء ألفراد عينة البحث 

 ( 15ن = )                  فى المتغيرات قيد البحث )تجاني العينة(                             

 وحدة المتغيرات م
 القياس 

 المتوسط
 

 الحسابي

 اإلنحراف 
 معامل اإللتواء المعياري

 0.14 0.51 20.46 سنة / اهر العمر الزمني 1

 0.23 4.76 1.78 سنتيمتر الطول 2

 0  ,26- 6.92 77.33 كيلو جرام الوزن  3

 0 ,09- 3 ,20 23.6 درجة التحصيل المعرفي 4

 0 ,82- 0 ,37 3.04 ثانية سرعة رد الفعل 5

 1.26- 0.58 6.89 ثانية السرعة األنتقالية 6

 0.60 0.15 1.24 ثانية تحمل السرعة 7

 0.17 0.09 1.26 سنتيمتر القدرة العملية 8

 0.11- 3.99 18.86 سنتيمتر المرونة 9

 0.62 0.56 11.61 ثانية التوافق 10

 0.15 3.47 72.93 عدد مرات فسيالتحمل الدور  التن 11

( وأن هررعه القرريم 0.62: 0.09-( أن معررامالت اإللتررواء قررد تراوحررت مررا بررين )2يتمررح مررن جرردول )
( ممررا يرردل علررى أن التوزيررع إعترردالي فرري متغيرررات البحررث السررابقة وبالتررالي 3)± انحصرررت مررا بررين 

 يتحقق التجانس لعينة البحث. 
 اف المعياري ومعامل االلتواء  لدرجات القياس القبلي(المتوسط الحسابي واإلنحر3جدول )

 (15لمستوى األداء الم اري للسباقات قيد البحث                                )ن =

 الدرجة السباقات م
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

معامل  

 االلتواء
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 0.67 1.10 7.03 20 متر عدو100 1

 0.15- 0.73 6 20 متر عدو400 2

 0.14 1.27 6.93 20 متر جر  1500 3

-: 0.67( ان جميرررع  ررريم معرررامالت األلترررواء لعينرررة البحرررث تراوحرررت مرررا برررين )3يتمرررح مرررن جررردول)
( ممرا يرردل علرى إن التوزيرع اعترردالي فري المسرتو  المهررار  3)±( وهرعه القريم انحصرررت مرابين 0.15

 ث.للسباقات قيد البحث وبالتالي يتحقق التجانس لعينة البح
 األدوات واألج زة المستخدمة فى تنفيذ القياسات: 

لقررررد إسررررتعان الباحررررث برررراألدوات واألجهررررزة التاليرررررة بهرررردف إسررررتخدامها فرررري تنفيررررع القياسرررررات 
لرتعلم ااألنثربومترية للعينة قيد البحث وكعلك  فري تنفيرع وتطبيرق البرنرامج التعليمري باسرتخدام نمروذج 

 البنائي:  
 ميزان طبي لقيا  الوزن  كيلو جرام . - الطول.          جهاز الرستاميتر لقيا   -
 ساعة إيقاف.          - اريط  يا  مرن  بالسنتيمتر .           -
 صافرة.                         - أقماع صغيرة.    -
 مقاعد سويدي .    - قائمان وثب عالي.    -
  كرات طبية . -

 أدوات جمع البيانات:

 التحصيل المعرفي لسباقات المضمار  قيد البحث : إختبار 
بعرررد اإلطرررالع علرررى بعرررل المراجرررع والبحرررون والدراسرررات الترررى تناولرررت أسررراليب التقرررويم واإل تبرررارات 

(، وأتبرررررع  طررررروات علميرررررة 42(،)38( ،)35(, )34(,)30الموضرررررو ية والتحصررررريل المعرفررررري مثرررررل )
ات المعروية المرتبطة بسرباقات الممرمار قيرد متتابعة لتصميم إ تبار التحصيل المعرفي فى المعلوم

الهـد  مترر جررى( مرن حيرث تحديرد 1500-متر عدو 400  -متر عدو 100البحث والتي تشمل )
أســـ لة   اباتبـــا  تحديـــد -تحديـــد محـــات  اباتبـــا  ف دـــيابة متـــردات  عبـــا ات,  مـــن اباتبـــا 

وضع مجموعة من المحاور بصرورة , وقد تم المستويات المعرفية لالاتبا , تضع تعليمات اباتبا 
(, والصرررورة األوليرررة ل  تبرررار اررراملة االسرررئلة والعبرررارات وعرررددها 2أوليرررة لال تبرررار المعرفرررى مرفرررق )

( وعرضرررررررها علرررررررى الخبرررررررراء فررررررري مجرررررررال مسرررررررابقات الميررررررردان 3( سرررررررؤال و برررررررارة مرفرررررررق رقرررررررم )82)
, والتأكررد مررن الصررياغة ( بهرردف تحديررد المحرراور الرئيسررية ل  تبررار المعرفررى 1والممررمارمرفق رقررم )

اللغويرررة ألسرررئلة األ تبرررار المعرفرررى, ثرررم التحقرررق مرررن المعرررامالت العلميرررة وتحليرررل مفرررردات اال تبرررار, 
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وتحديد الزمن الالزم ل جابة, بإتباع الخطوات التالية تم التوصل إلرى األ تبرار المعرفرى فرى صرورت  
 (4النهائية مرفق)

 تردات ااتبا  التحصيل المعرفي:التحقق من )المعامالت العلمية( تتحليل م

( طالررب مررن طررالب 20تررم تطبيررق اإل تبررارعلى عينررة قوامهررا)لحسرراب المعررامالت العلميررة ل  تبررار 
-2019تخصرر  ترردريس سررباقات الممررمار بكليررة التربيررة الرياضررية جامعررة دميرراط للعررام الدراسرري 

تصررحيح اإلجابررات  ، وقررد تررمم مررن نفررس مجتمررع البحررث ومررن  ررارج عينررة الدراسررة األساسررية2020
 ورصد الدرجات إلجراء المعامالت العلمية لال تبار وهعا وفقا لما يلى:

قرررام بحسررراب ، حيرررث طريقرررة االتسرراق الررردا ليإسرررتخدم الباحرررث  دـــدخ باتبـــا  التحصـــيل المعرفـــي:
معامرل صردق إ تبرار التحصريل المعرفري عرن طريرق إيجراد معامرل االرتبراط برين المحراور وبعمرها، 

(، وعرررن طريرررق إيجررراد معامرررل 4والدرجرررة الكليرررة لال تبرررار المعرفرررى، كمرررا فررري جررردول)وبرررين المحررراور 
كمرا فري  االرتباط بين العبارات والمحاور التي تنتمي إليهرا، وبرين العبرارات والدرجرة الكليرة لال تبرار،

 (.5جدول)
 (20معامالت االرتباط بين محاور اختبار التحصيل المعرفي)ن=( 4جدول )

 محاور اإلختبار
محور ال

 األول

المحور 

 الثانى

المحور 

 الثالث

المحور 

 الرابع

المحور 

 الخامي

الدرجة الكلية 

 لالختبار

 0.678 0.710 0.767 0.659 0.724  المحور األول: الخطوات التعليمية 

 0.735 0.695 0.745 0.774   المحور الثاني: االخطاء الشائعة 

 0.738 0.798 0.752    المحور الثالث: المراحل الفنية

 0.631 0.691     المحور الرابع: النواحي القانونية

 0.764      المحور الخامي: طرق واساليب التدريي

 0.433(=0.05،.19)جقيمة ر

( برررين 0.05( وجرررود عالقررة ارتباطيررر  دالرررة إحصرررائيًا عنررد مسرررتوى معنويرررة )4يوضررح جررردول )
مرا يردل علرى صردق االتسراق الردا لى ال تبرار درجة كل محور وبرين المحراور وبرين الدرجرة الكليرة م

 .التحصيل المعرفي
 

(  5جدول )  

معامالت اإلرتباط بين كل عبارة والمحاور التابعة ل ا وبين كل عبارة والدرجة الكلية إلختبار التحصيل 

          المعرفي

(20)ن=   

 مع الدرجة الكلية  مع المحور الخامي م كلية مع الدرجة ال مع المحور الثالث م مع الدرجة الكلية  مع المحور األول م

1 0.561 0.711 1 0.518 0.658 1 0.668 0.718 

2 0.584 0.734 2 0.644 0.784 2 0.606 0.744 

3 0.613 0.763 3 0.527 0.613 3 0.677 0.773 
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4 0.561 0.711 4 0.121 0.261 4 0.671 0.721 

5 0.541 0.791 5 0.501 0.641 5 0.651 0.691 

6 0.610 0.760 6 0.670 0.710 6 0.720 0.770 

7 0.561 0.711 7 0.621 0.761 7 0.671 0.721 

8 0.561 0.711 8 0.721 0.761 8 0.671 0.721 

9 0.486 0.736 9 0.746 0.786 9 0.496 0.546 

10 0.501 0.751 10 0.661 0.701 10 0.511 0.561 

11 0.505 0.655 11 0.735 0.805 11 0.585 0.665 

12 0.545 0.695 12 0.705 0.745 12 0.545 0.605 

13 0.608 0.758 13 0.768 0.808 13 0.018 0.268 

14 0.018 0.268 14 0.561 0.701 14 0.711 0.861 

15 0.504 0.654 15 0.564 0.604 15 0.729 0.821 

 0.764 0.614 16 مع الدرجة الكلية  مع المحور الرابع م مع الدرجة الكلية  مع المحور الثاني م

1 0.609 0.759 1 0.669 0.709 17 0.644 0.706 

2 0.548 0.798 2 0.708 0.748 18 0.669 0.719 

3 0.671 0.721 3 0.631 0.771 19 0.719 0.831 

4 0.638 0.788 4 0.735 0.805 20 0.652 0.698 

5 0.175 0.225 5 0.635 0.775 21 0.585 0.595 

6 0.493 0.643 6 0.553 0.693 22 0.652 0.698 

7 0.550 0.800 7 0.510 0.650    

8 0.624 0.764 8 0.510 0.650    

9 0.663 0.703 9 0.695 0.735    

10 0.695 0.735 10 0.706 0.746    

11 0.509 0.631 11 0.619 0.769    

13 0.608 0.758 13 0.768 0.808    

14 0.601 0.751 14 0.561 0.701    

15 0.504 0.654 15 0.564 0.604    

 0.433(=0.05،.19)جقيمة ر

( برررين 0.05( وجرررود عالقررة ارتباطيررر  دالرررة إحصرررائيًا عنررد مسرررتوى معنويرررة )5يوضررح جررردول )
ق درجة كل  بارة والمحاور التابعة لها وبرين كرل  برارة والدرجرة الكليرة لال تبرار ممرا يردل علرى صرد

لعبررررررارات  واألسررررررئلة وهرررررري ، ويمررررررا عرررررردا بعررررررل ااالتسرررررراق الرررررردا لى إل تبررررررار التحصرررررريل المعرفرررررري
( الترررري حصررررلت علررررى معامررررل إرتبرررراط غيررررر دال إحصررررائيا وبررررعلك أصرررربح عرررردد 13(،)4(،)5(,)14)

 ( سؤال.77األ تبار )

 ثبات ااتبا  التحصيل المعرفي:

اتبرررع الباحرررث طريقرررة التجزئررررة النصررروية لسررربيرمان برررراون، ومعادلررررة جتمررران  باإلضرررافة إلرررى طريقررررة 
لحسرراب معامررل الثبررات الكلرري ألداة  Kuder-Richardson 20 (KR20)ريتشاردسررون  - كررودر

 (. 6(  كما في جدول )1أو  0القيا ، وتسنخدم عندما تكون أسئلة أداة القيا  )
 ( 6جدول )

 ريتشاردسون-ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية و كودر
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 محاور اإلختبار
-كودر التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان براون ريتشاردسون

 0.838 0.798 0.788 المحور األول: الخطوات التعليمية

 0.911 0.771 0.761 المحور الثاني: االخطاء الشائعة 

 0.871 0.769 0.821 المحور الثالث: المراحل الفنية

 0.870 0.830 0.720 المحور الرابع: النواحي القانونية

 0.839 0.799 0.789 المحور الخامي: طرق واساليب التدريي

 0.963 0.723 0.813 الدرجة الكلية لالختبار

 ( أن  يم معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصروية لمحراور اال تبرار7يتمح من جدول )
( 0.838ريتشاردسون لتحديد الثبات الكلي برين )-(، و يم كودر0.830( و)0.720قد تراوحت بين )

 د البحث ذات معامل ثبات مرتفع. (، مما يدل على أن اال تبار قي0.963و)

 معامل السهولة تالصعوبة تالتميز لمتردات اباتبا  المعرفي:

ت تم تطبيق إ تبار  يا  مستوى التحصيل المعرفي إليجاد معامل السهولة والصعوبة لمفردا
( طالب من نفس مجتمع البحث ومن  ارج عينة البحث 20اإل تبار وذلك على عينة قوامها )

  ، وهعا وفقا إلستخدام المعادلة اإلحصائية التالية: األساسية

 أوال: معامل الس ولة =
 عدد الطالب الذين أجابوا إجابة صحيحة على كل مفردة

 عدد الطالب الكلى

 معامل الس ولة - 1 ( =DRثانيا: معامل الصعوبة )

 ( =IDثالثا: معامل التمييز )

 على)الربيع األ عدد اإلجابات الصحيحة فى المجموعة العليا

عدد اإلجابات الصحيحة فى المجموعة السفلى  -%(  27

 %(27)الربيع األدنى

 عدد الطالب الكلى

( و معامل التمييز Difficulty Rating( )DR( معامل الصعوبة )7ويوضح جدول )
(Index Of Discrimination( )ID.لمفردات اال تبار المعرفى ) 

 

 

  (7جدول )

 ( لمفردات اختبار التحصيل المعرفيID( و معامل التمييز )DR) معامل الصعوبة

 (20)ن= 

 م

معامل 

الصعوبة 

(DR) 

معامل 

التمييز 

(ID) 

 م

معامل 

الصعوبة 

(DR) 

معامل 

التمييز 

(ID) 

 م

معامل 

الصعوبة 

(DR) 

معامل 

التمييز 

(ID) 

 الخامي المحور  م الثالث المحور   األول المحور  

1 0.55 0.25 1 0.45 0.25 1 0.60 0.21 
2 0.41 0.24 2 0.65 0.23 2 0.54 0.25 
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3 0.31 0.21 3 0.31 0.21 3 0.31 0.21 
4 0.17 0.14 4 0.41 0.24 4 0.41 0.24 
5 0.60 0.24 5 0.45 0.25 5 0.31 0.21 
6 0.53 0.25 6 0.65 0.23 6 0.54 0.25 
7 0.65 0.23 7 0.31 0.21 7 0.65 0.23 
8 0.38 0.23 8 0.38 0.23 8 0.65 0.22 
10 0.38 0.23 10 0.38 0.23 9 0.41 0.24 
11 0.65 0.23 11 0.17 0.14 10 0.31 0.21 
12 0.54 0.25 12 0.22 0.19 11 0.21 0.18 
13 0.61 0.24 13 0.45 0.25 12 0.52 0.25 
14 0.45 0.25 14 0.38 0.23 13 0.58 0.24 

 0.25 0.54 14 المحور الرابع م الثاني المحور م

1 0.41 0.24 1 0.65 0.22 15 0.41 0.24 
2 0.38 0.23 2 0.47 0.25 16 0.36 0.23 
3 0.56 0.36 3 0.52 0.25 17 0.65 0.22 
4 0.46 0.25 4 0.31 0.21 18 0.54 0.25 
5 0.65 0.23 5 0.21 0.18 19 0.31 0.21 
6 0.46 0.25 6 0.58 0.24 20 0.58 0.24 
7 0.55 0.25 7 0.45 0.25 21 0.36 0.23 
8 0.45 0.25 8 0.41 0.24    
9 0.38 0.23 9 0.61 0.24    
10 0.61 0.24 10 0.54 0.25    
11 0.46 0.25 11 0.38 0.23    
12 0.38 0.23 12 0.65 0.22    
13 0.55 0.25 13 0.41 0.24    
14 0.38 0.23 14 0.45 0.25    

( أن جميرررع األسرررئلة لهرررا القررردرة علرررى التمييرررز برررين المسرررتويات المرتفعرررة 7يتمرررح مرررن جررردول )
(، وأن جميررع مفررردات اال تبررار 0.70( و)0.30والمنخفمررة حيررث يتررراوس معامررل الصررعوبة مررا بررين )
 السررهولة وال اررديدة الصررعوبة  ومعامررل التمييررز أكبرررتقررع دا ررل النطرراق المحرردد، وأنهررا ليسررت اررديدة 

ويمرا عردا بعرل ( وهو يعرد مؤارًرا علري أن مفرردات اال تبرار ذات قردرة تمييزيرة مناسربة، 0.30من )
العبررارات الترري حصررلت علررى معامررل صررعوبة ومعامررل تمييررز غيررر مناسرربين، ممررا دعررا الباحررث الرري 

(, وأصربح عردد 11(، )5(، )4ار المعرفري هري )مفردات( من مفردات اال تب3حعف وإستبعاد عدد )
 ( مفردة وسؤال.74األ تبار )

 تحديد زمن اباتبا  المعرفي:

ليها تم تحديد الزمن المناسب ل جابة على اإل تبار المعرفى فى ضوء النتائج التي توصل إ     
ومن مجتمع الباحث من  الل تطبيق اال تبار على عينة من طالب الفرقة الثالثة تخص  تدريس 

 لية: طالب( من  الل المعادلة اإلحصائية التا 20البحث ومن  ارج العينة االساسية للبحث لعدد )
 أقل زمن إستغرقه المعلمون + أكبر زمن إستغرقه المعلمون الزمن المناسب لإلختبار =
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2 

 (8مما سبق تمكن الباحث من تحديد زمن اال تبار وذلك كما يوضح  جدول )
 ( 8جدول )

 (              20الزمن المناسب لتطبيق اإلختبار المعرفي )ن = 

 م
 أقل زمن

 إستغرقه المعلمون

 أكبر زمن

 إستغرقه المعلمون
 المجموع

الزمن المناسب 

 لالختبار

 دقيقة 45 دقيقة 90 دقيقة 50 دقيقة 40 1

 يقة(.د  45( أن الزمن المناسب لتطبيق اإل تبار المعرفي هو )8يتمح من جدول )

ل لتحصيبلى الصو ة النهائية باتبا  امن الخطوات السابقة التى إتبعها الباحث تم التوصل 
متنوعة ( مترده موزعة على المحات  ت 74( تعدد مترداته تعبا اته تأس لته )4المعرفى مرفق)

 ته مابين أس لة الصواب تالخطأ_ أكمل_ اباتيا  من متعدد تبذلك أدبح اباتبا  في دو 
 هائية جاهز للتطبيق.الن

 (5مرفق )إستمارة استطالع تحديد أنسب الصفات البدنية والخاصة بالسباقات قيد البحث.

اصة تم إعداد استمارة الستطالع  رأ  السادة الخبراء حول تحديد أنسب الصفات البدنية الخ
ل مترجرى(، وذلك من  ال1500 -متر عدو400-متر عدو100بسباقات المممار والتي تشمل )

اب اإلطالع على المراجع العلمية والدراسات المتخصصة بمجال مسابقات الميدان والمممار   الع
اطها القوى  ومجال التدريب الرياضي، والتى تناولت عناصر اللياقة البدنية وأنواعها ومدى ارتب

فى  ( وقد إتبع الباحث ما يلي29(،)27(،)19(،)12(،)10(،)1بسباقات المممار قيد البحث   )
 بناء اإلستمارة:

 ( مترررر 400-مترررر عررردو100حصرررر الصرررفات وعناصرررر اللياقرررة البديرررة المناسررربة لسرررباقات
مترررر جررررى( والمقررررر تدريسررررهم لتخصررر  تررردريس سرررباقات الممرررمار قيررررد 1500 -عررردو

 (.5البحث فى صورة إستمارة إستطالع رأ  الخبراء مرفق )

 ( من السادة الخبرا10تم عرا اإلستمارة على عدد )( مرن المتخصصرين فرى 2ء مرفق )
مجررال مسررابقات الميرردان والممررمار إلبررداء أرائهررم حررول تحديررد انسررب الصررفات المرتبطررة 

 بالسباقات قيد البحث.

 ( من  الل اجرراء 9تم التوصل الى أنسب الصفات البدنية للمسابقات قيد البحث جدول )
ء السرادة الخبرراء علرى كرل المعامالت العلمية لحساب الصدق حول تحديرد نسربة إتفراق أرا

 صفة من الصفات البدنية الموجودة باإلستمارة
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د البحث) قات قي(النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء حول أهم الصفات البدنية الخاصة بالمساب9جدول )

 ( 10ن=

إلي حد  موافـق الصفات البدنية م
 ما

غير 
 موافق

الدرجة 
 النسبة المئوية المقدرة

 % 100 50 0 0 10 تعلسرعة  د ال 1
 % 100 50 0 0 10 السرعة األنتقالية 2
 % 92 46 0 2 8 تحمل السرعة 3
 % 84 42 1 2 7 التحمل الدت ي التنتسي 4
 % 56 28 5 1 4 التحمل  5
 % 48 24 5 3 2 القوة 6
 % 88 44 1 1 8 القد ة العضلية)قد ة عضالت الرجلين( 7
 % 84 42 0 4 6 المرتنة 8
 % 96 48 0 1 9 وافقالت 9

 % 40 20 7 1 2 الرشاقة 10

د ( حسب أراء السادة الخبرراء أن الصرفات البدنيرة األكثرر إرتباطرا بالسرباقات  قير9يتمح من جدول )
المرونررة  -% 88القرردرة العمررلية -%100السرررعة االنتقاليررة –% 100البحررث هرري )سرررعة رد الفعررل

 %(. 84التحمل الدور التنفسى -%96التوافق –% 84
ات إسننتمارة إسننتطالع رأي السننادة الخبننراء حننول تحدينند أنسننب اإلختبننارات البدنيننة لقينناس  الصننف

 (: 6مرفق ) البدنية الخاصة بالسباقات قيد البحث

( 39(،)34(،)32(،)30مررررررن  ررررررالل اإلطررررررالع علررررررى المراجررررررع العلميررررررة والدراسررررررات المتخصصررررررة )
ات ولت اال تبارت البدنية التى تقريس مسرتو  الصرفوالمرتبطة بمجال اإل تبارت والمقاييس والتى تنا

   والعناصر البدنية للسباقات قيد البحث. ولقد إتبع الباحث ما يلي فى بناء اإلستمارة:
تررم وضررع اإل تبررارات البدنيررة التررى فررى صررورة اسررتمارة اسررتطالع را  السررادة الخبررراء للتعرررف  -

 على انسب اال تبارات. 

( مررن المتخصصررين فررى مجررال 2( مررن الخبررراء مرفررق )9دد )تررم عرررا االسررتمارة علررى عرر -
ى مسابقات الميدان والمممار وذلك إلبداء أرائهم حول تحديد انسب اال تبرارات البدنيرة والتر

 تقيس الصفات البدنية المرتبطة بالسباقات قيد البحث .

ا دنيرة وذلرك كمروقد تم حساب النسبة المئويرة إلتفراق أراء السرادة الخبرراء حرول اإل تبرارت الب -
 (10هو موضح بجدول )

 (10جدول )

 النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء حول أهم اإلختبارت البدنية المرتبطة

 (10ن = )     بالصفات والعناصرالبدنية الخاصة بالسباقات قيد البحث                          
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 م
 الصفات
 البدنية

 موافق االختبارات المقترحة
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

1 
 سرعة

  د التعل

 %96 48 0 1 9 إ تبار نيلسون ل ستجابة الحركية اإلنتقالية
 %28 14 8 2 0 إ تبار نيلسون لقيا  زمن الرجع للقدم

 %38 19 7 2 1 متر( من البدء المنطلق 30إ تبار العدو )
 

السرعة 
 األنتقالية

 %84 42 0 4 6 متر( من البدء المتحرك. 30) ا تبار العدو
 %56 28 5 1 4 (مترمن البدء المنطلق. 45,70ا تبار العدو) 2
 %40 20 7 1 2 متر(من البدء العالى.50ا تبار العدو) 

 تحمل السرعة 3

 %52 26 5 2 3 ا تبار الدفع الى اعلى.
 %48 24 6 1 3 ا تبار االنبطاس المائل وثني العراعين.

 %88 44 1 1 8 متر عدو. 400ا تبار 

4 
التحمل الدت ي 

 التنتسي

 %40 20 5 5 0 دقائق( 6إ تبار الجر  لمدة )
 %36 18 6 4 0 متر( 55×  5إ تبار الجر  المكوكي)

 %92 46 1 0 9 د يقة( 2إ تبار الجر  في المكان لمدة )

 المرتنة 4

 %84 42 1 2 7 ا تبار فتحة البرجل.
 %56 28 5 1 4 ار ثني الجعع من الوقوف.ا تب

 %48 24 5 3 2 ا تبار ثني الجعع لألمام من الجلو  الطويل.

5 

 القد ة العضلية
  قد ة عضالت 

 الرجلين 

 %86 43 1 3 6 إ تبار الوثب العريل من الثبات
 %24 12 9 1 0 إ تبار الوثب العمود )لسارجنت(
 %28 14 8 2 0  الشغل  إ تبار القدرة العمودية للوثب

 التوافق 6

 %40 20 5 5 0 ا تبار نط الحبل
 %36 18 6 4 0  ا تبار الحبو علي اكل   & 
 %92 46 1 0 9 ا تبار الجر  علي اكل   & 

اصرة ( وفقا ألراء الخبراء أن اال تبارات البدنية المرتبطة بالصفات البدنية الخ10يتمح من جدول )
%( برإقتراس ثالثرة 96% الرى 24بحث قد حصلت على نسرب مئويرة تراوحرت برين )بالمسابقات قيد ال

تحمرررل  -السررررعة االنتقاليرررة  –إ تبرررارات بدنيرررة لكرررل عنصرررر مرررن العناصرررر التاليرررة )سررررعة رد الفعرررل 
التوافرق(، وقرد إرتمرى الباحرث باإل تبرار الرع  حصرل علرى  –المرونرة  -القدرة العمرلية  -السرعة 

 .اإل تبارات الثالثة بالنسبة لكل عنصر على حده أعلى نسبة مسئولية من

 المعامالت العلمية لإلختبارات البدنية قيد البحث:

اسررتخدم الباحررث صرردق التمررايز إليجرراد معامررل صرردق اإل تبررارات وذلررك مررن  ررالل معامننل الصنندق:
نة ( طالب من نفس مجتمع البحث و ارج أفراد العي6تطبيقها على مجموعتين قوام كل منهما عدد )
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( طالب من منتخرب الجامعرة أللعراب القروى )المجموعرة 6االساسية)المجموعة الغير مميزة( ، وعدد)
 ( يوضح ذلك.12المميزة( والجدول رقم )

 (11جدول )

 المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وداللة الفروق بين متوسطات  

 (12)ن=                االختبارات البدنية  للمجموعتين المميزة وغير المميزة       

 الصفات البدنية
 " المتغيرات "

 
وحدة  اإلختبارات 

 القياس

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة 
 قيمة "ت"
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 سرعة رد الفعل
ا تبررررررار نيلسررررررون ل سررررررتجابة 

 نتقالية الحركية اإل
 8.18 0.05 2.14 0.35 3.26 ثانية

 السرعة االنتقالية
متررررر مررررن  30ا تبررررار العرررردو 
 البدء المتحرك

 4.87 0.21 5.34 0.46 7.06 ثانية

 6.38 5.18 91.1 0.12 1.36 ثانية متر  400ا تبار  تحمل السرعة

القرررررردرة العمررررررلية)قدرة 
 عمالت الرجلين(

ا تبرررار الوثرررب العرررريل مرررن 
 الثبات 

 1.98 0.19 2.19 0.09 1.16 نتيمترس

 5.48 0.83 6.5 3.55 15.66 سنتيمتر ا تبار فتحة البرجل  المرونة

 8.17 0.24 11.12 0.63 11.86 ثانية ا تبار الجرى على اكل & التوافق

 1.782(= 0.05 يمة ت الجدولية عند مستوى معنوية )
جموعتين المميزة وغيرر المميرزة فري جميرع ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين الم11يتمح من جدول )

درجرررات اإل تبرررارات البدنيرررة لصرررالح المجموعرررة المميرررزة حيرررث تراوحرررت  يمرررة ت المحسررروبة مرررا برررين 
( ممرررررا يشرررررير إلرررررى صررررردق 0.05( وهررررري أكبرررررر مرررررن  يمتهرررررا الجدوليرررررة عنرررررد مسرررررتوى )8.18:1.98)

 اإل تبارات البدنية المستخدمة.
 معامل الثبات:

ات ل  تبارات البدنية وذلك من  الل إستخدام طريقة تطبيق تم حساب معامل الثب 
( طالب من نفس مجتمع 6على عينة قوامها ) Test Retest Methodاال تبار وإعادة التطبيق 

 تطبيقالبحث ومن  ارج العينة األساسية للبحث، وتم إعادة اال تبارات مرة أ رى بعد أسبوع من ال
ما كاط بين التطبيقين لحساب معامل الثبات لال تبارات وذلك األول، كما تم حساب معامل االرتب

 (12يوضح  جدول )
 
 (12جدول )

 المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ومعامل اإلرتباط إلختبارات 
 ( 6الصفات البدنية الخاصة  بالمسابقات قيد البحث )معامل الثبات(            )ن  =    

 الصفات البدنية م
 " " المتغيرات

وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
 قيمة )ر(
 المحسوبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوس
ط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

23 
 م2021فبراير  –( 1العدد ) –( 0053مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: لكترونياال البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 0.93 0.33 3.09 0.35 3.26 ثانية سرعة رد الفعل 1
 0.92 0.37 6.83 0.46 7.06 ثانية السرعة االنتقالية 2
 0.81 0.09 1.27 0.12 1.36 ثانية تحمل السرعة 3
القررررررررررررردرة العمرررررررررررررلية)قدرة عمرررررررررررررالت  4

 الرجلين(
 0.71 0.04 1.25 0.09 1.16 سنتيمتر

 0.92 3.43 15.1 3.55 15.66 سنتيمتر المرونة 5
 0.97 0.60 11.7 0.63 11.86 ثانية التوافق 6

 0.7067( = 0.05 يمة )ر( الجدولية عند مستو  معنوية )
 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى لال تبارات الخاصرة ( أن12يتمح من جدول )

( ممرررا يررردل علرررى ثبرررات 0.97إلرررى    0.71بالصرررفات البدنيرررة للسرررباقات قيرررد البحرررث تراوحرررت برررين )
 اإل تبارات قيد البحث.

 استمارة تقييم مستوى االداء الم ارى للسباقات قيد البحث:

قات الع رأ  السرادة الخبرراء لتقيرريم مسرتوى األداء المهررار  فري سررباقرام الباحرث بإعررداد إسرتمارة إسررتط
مترررررر جررررررى(، بهررررردف التوصرررررل الرررررى حكرررررم أقررررررب الرررررى 1500 -مترعررررردو 400 -مترررررر عررررردو 100)

 الموضو ية فى عملية التقييم، وذلرك مرن  رالل اإلطرالع علرى المراجرع العلميرة والدراسرات المرتبطرة
والمرتبطررررررررررررة بمجررررررررررررال مسررررررررررررابقات الميرررررررررررردان ( 29) (،27( ،)21(،)19(،)12(،)10(،)6(,)4(,)3)

والممرررمار والترررى تناولرررت مراحرررل األداء الفنررري للسرررباقات قيرررد البحرررث بهررردف حصرررر مراحرررل األداء 
الصحيحة وكعلك أجزاء الجسم المشراركة بصرفة أساسرية إلكتمرال األداء الصرحيح، وقرد إتبرع الباحرث 

 ما يلي فى بناء اإلستمارة:  
لفنررري والترررى توضرررح الخطررروات الفنيرررة للسرررباقات قيرررد البحرررث والمقررررر تحديرررد مراحرررل األداء ا -

تدريسررها لتخصرر  ترردريس سررباقات الممررمار، ووضررعها فررى صررورة إسررتمارة إسررتطالع رأ  
 (.8مرفق)

( مررن المتخصصررين فررى 2( مررن السررادة الخبررراء مرفررق )10تررم عرررا اإلسررتمارة علررى عرردد ) -
 رائهم حول تحديد المراحرل واألجرزاء األكثررمجال مسابقات الميدان والمممار وذلك البداء ا

دقررة فررى المراحررل الفنيررة للسررباقات قيررد البحررث والترري سرروف يعطرري عليهررا درجررة فررى عمليررة 
-مترعررررردو 400 -مترررررر عررررردو 100التقيررررريم وقرررررد احتررررروت االسرررررتمارة علرررررى عررررردد سرررررباقات )

 متر جرى(.1500

كثر من إتفاق السادة %( فأ75أرتمى الباحث بالعبارات التي حصلت على نسبة مئوية ) -
حث الخبراء حول تحديد الوصف الفني الدقيق لمراحل األداء والمرتبطة بالسباقات قيد الب

 مع إجراء بعل التعديالت.
 المعامالت العلمية لإلستمارة:
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 صدق اإلستمارة:

( مررن السررادة الخبررراء فررى 10تررم إسررتخدام صرردق المحكمررين، حيررث تررم عرررا اإلسررتمارة علررى عرردد )
( وقرررد ترررم حسررراب النسررربة المئويرررة التفررراق أراء السرررادة 2ابقات الميررردان والممرررمار مرفرررق )مجرررال مسررر

 الخبراء حول مراحل األداء األكثر أهمية لألداء الفني للمسابقات قيد البحث.
%( فرأكثر مرن اتفراق السرادة 75ارتمى الباحث بالعبارات التري حصرلت علرى نسربة مئويرة ) -

 ي الدقيق لمراحل األداء والمرتبطة بالسباقات قيد البحث.الخبراء حول تحديد الوصف الفن

تررم التوصررل إلررى تحديررد درجررة كليررة لكررل مرحلررة مررن مراحررل األداء الحركرري بنرراًء علررى رأى   -
 (درجة لكل سباق 20السادة الخبراء وذلك بوضع )

قيد  للسباقات قام الباحث بحساب معامل ثبات إستمارة تقييم مستوى األداء المهار  ثبات االستمارة: 
علرى   Test Retest Methodالبحث، وذلك من  الل استخدام طريقة التطبيرق وإعرادة التطبيرق  

، وقرد ترم إعررادة طرالب( مرن نفرس مجتمرع البحرث ومررن  رارج العينرة األساسرية للبحرث6عينرة قوامهرا )
مرا ترم حسراب أيرام(، ك 7األول بفاصل زمني مدتر  ) التطبيق مرة أ رى بعد أسبوع واحد من التطبيق

 ( يوضح ذلك 13معامل االرتباط بين التطبيقين لحساب معامل الثبات لالستمارة وجدول)

 (13جدول )

  اري المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط الستمارة قياس مستوى األداء الم

 (6ن  =  ) (                                     الخاص بالسباقات قيد البحث  )معامل الثبات   

 م
مسابقات العاب 

 القوى
 الدرجة

 إعادة التطبيق   التطبيق 
قيمة )ر( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

 0.91 1.26 8 1.37 7.5 20 متر عدت100 1

 0.97 1.72 6.83 1.63 6.66 20 متر عدت400 2

 0.74 1.09 7 1.22 6.5 20 متر جري 1500 3

 0.70( = 0.05قيمة ) ( الجدتلية عند مستوى )

( ، لمعامرررل 0.97إلرررى 0.74( أن  يمرررة ) ر ( المحسررروبة قرررد تراوحرررت برررين )13يتمرررح مرررن جررردول )
خاصررة ار  الفنرري الاالرتبرراط بررين التطبيررق األول والتطبيررق الثرراني السررتمارة تقيرريم مسررتوى األداء المهرر

 بالمسابقات قيد البحث، مما يدل على ثبات االستمارة .
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البحـث  الستما ة تقيم مستوى األداء المها ي للسـباقات قيـدوبعلك تم التوصل إلى الصورة النهائية 
 (.9مرفق)

لننتعلم اسننتمارة أراء وانطباعننات عينننة البحننث التجربيننة فننى البرنننامج التعليمننى ب سننتخدام نمننوذج ا

 ( :10نائى مرفق )الب

ج قيرد قام الباحرث بتصرميم إسرتمارة األراء واألنطباعرات الوجدانيرة لعينرة البحرث التجربيرة نحرو البرنرام
البحررررث بهرررردف التوصررررل الررررى أراء وإنطباعررررات عينررررة البحررررث وذلررررك بعررررد اإلطررررالع علررررى الدراسررررات 

 طوات التالية: المرجعية وبعل المجالت العلمية العربية واألجنبية واتبع فى تصميمها الخ

: وقرد تمثرل هرعا الهردف فرى التعررف علرى نراء وانطباعرات الطرالب الوجدانيرة نحرو هدف االسنتمارة 
 0إستخدام نموذج التعلم البنائى فى مسابقات الميدان والمممار 

( مفررردة 22قررام الباحررث بصررياغة مفررردات االسررتمارة وقررد بلررد عررددها )صننياغة مفننردات االسننتمارة: 
لك بصورة مبدئية ومرا يا وجود مفردات موجبة وأ ررى سرالبة، وقرد روعرى أن تكرون (، وذ10مرفق )

 المفردات بسيطة ومفهومة ومحددة لتؤدى إلى الحصول على بيانات د يقة.
 اختيار المفردات الصالحة لالستمارة:

( 2قام الباحث بعرا مفرردات االسرتمارة علرى  برراء فرى مجرال علرم الرنفس الرياضرى مرفرق )
ترم ( مفرردة، و 20ر المفردات الصالحة لالستمارة ولعمل التعرديالت الالزمرة حيرث وافقروا علرى )ال تيا
 ( مفردة وأصبحت جاهزة للتجربة االستطال ية.2حعف )

( للتاكررد مررن 10قررام الباحررث بتجربررة اإلسررتمارة علررى عينررة إسررتطال ية وعررددهم )تجربننة االسننتمارة:
عرات الوجدانيرة ومردى فهرم الطرالب لهرا وكرعلك ال تبرار مدى وضوس مفردات إسرتمارة ارراء واإلنطبا

 درجة واقعية المفردات وتحديد صدق وثبات االستمارة.

 لمعامالت العلمية لالستمارة:ا

 صدق االتساق الداخلى: 

قررام الباحررث بحسرراب صرردق االتسرراق الرردا لى ل سررتمارة وذلررك بغرررا إيجرراد معامررل االرتبرراط 
 رجات االستمارة ككل.بين درجة كل مفردة وبين مجموع د

 

 (14جدول رقم )

 معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية إلستمارة إستطالع

 10اآلراء واإلنطباعات الوجدانية للطالب ن=  
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 رقم العبارة

معامل الصدق الداخلى 

إلستخدام نموذج التعلم البنائى 

فى مسابقات الميدان 

 والمضمار

 رقم العبارة

دق الداخلى إلستخدام معامل الص

نموذج التعلم البنائى فى مسابقات 

 الميدان والمضمار

1- .752 11- .858 

2- .740 12- .832 

3- .802 13- .756 

4- .755 14- .756 

5- .766 15- .858 

6- .820 16- .832 

7- .761 17- .756 

8- .745 18- .752 

9- .712 19 .740 

10- .688 20 .802 

 0.632=  0.05" الجدولية عند مستوى داللة قيمة "ر

 .(0.05)( أن معامالت اإلرتباط جميعها دال إحصائياً عند مستوى داللة 14يتضح من جدول )

 ثبات االستمارة:  

 SPSSقرررام الباحرررث بحسررراب ثبرررات اإلسرررتمارة بطريقرررة معامرررل ثبرررات ألفرررا كرونبرررا  باسرررتخدام برنرررامج 
يررتم حررعف السررؤال الررع  معامررل تمييررزه ضررعيف أو سررالب،  بحسرراب معامررل التمييررز لكررل سررؤال حيررث
  (Alpha if Item Deleted) ( وترم مقارنرة  ريم العمرود0.968ووجرد أن  يمرة معامرل الثبرات ألفرا )

ممرا يردل علرى ثبرات  (Alpha) ولم توجد أ   يمة أكبرر مرن  يمرة ألفرا (Alpha) بقيمة معامل الثبات
 ( يوضح ذلك:15ت عالى، وجدول رقم ) بارات اإلستمارة وأنها ذو معامل ثبا

 (15جدول رقم )

و ية نحمعامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ إلستمارة إستطالع اآلراء واإلنطباعات الوجدان

 10البرنامج ب ستخدام نموذج التعلم البنائى ن= 

 معامل ألفا كرونباخ  رقم العبارة معامل ألفا كرونباخ  رقم العبارة

1- .840 11- .688 

2- .760 12- .858 

3- .757 13- .780 

4- .757 14 .740 

5- .780 15 .743 

6- .821 16 .780 

7- .796 17 .760 

8- .761 18 .757 

9- .745 19 .757 

10- .712 20 .780 
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ب تررم التوصررل إلررى الشرركل النهررائى إلسررتمارة أراء وإنطباعررات الطررالالصننورة الن ائيننة لالسننتمارة: 
 ( مفرررردة20حرررو برنرررامج بإسرررتخدام نمررروذج الرررتعلم البنررائى فرررى صرررورتها النهائيرررة وعرررددها )الوجدانيررة ن

 (11وأصبحت جاهزة للتطبيق مرفق رقم )
 البرنامج التعليمي ب ستخدام التعلم البنائى :

 هدف البرنامج:

م  مسرراعدة الطررالب علررى بنرراء المفرراهيم العلميررة والمعررارف بأنفسررهم وتنميررة التفكيررر العلمرري لررديه
وربررط الررتعلم بالميرردان العملررى ل رتقرراء بالمسررتوى المعرفررى والمهررارى والوجرردانى فررى مجررال تخصرر  

 تدريس سباقات المممار .
 أسي البرنامج المقترح:

 تم تصميم الوحدات التعليمية في ضوء نموذج التعلم البنائي وفقًا لألسس ارتية:

  منطلق  برتهم الماضية .ان يتيح للطالب دورًا في بناء مفاهيمهم الخاصة من 

  ان يعطررى فرصررة للطررالب لتحمررل مسررئولية عمليررة الررتعلم ،وان يوجهررو نشرراطهم ذاتيررا  بشرركل
 ينسجم مع امكانيتهم وميولهم و برتهم.

  ان يجعرررل التربيرررة نشررراطًا مرررن اجرررل المعرفرررة ، وتوظيرررف جميرررع الجوانرررب العهنيرررة والجسرررمية
 والنفسية والعاطوية لتحقيق ذلك .

  الوحدات التعليمية للهدف العام من البرنامج الع  تم تحديده. موع 

  أن يكرررون مررررتبط بمقررررر سرررباقات الممرررمار لتخصررر  تررردريس الفرقرررة الثالثرررة بكليرررة التربيرررة
 الرياضية جامعة دمياط.

 .أن يقوم على دعوة الطالب للمشاركة بطريقة فعالة 

 ر المتنوعة للمعلومات ومحاولة ايجاد أن يحتوى على اسئلة تحفز المتعلمين للرجوع للمصاد
 الحلول .

 .أن يتيح للطالب فرصًا للمناقشة والحوار مع بعمهم ومع المعلم 

 .مالئمة البرنامج للمرحلة السنية للعينة قيد البحث 
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 تحليل محتوى المادة التعليمية:

ريسرر  وفقررا  لنمرروذج قررام الباحررث بتحليررل محتررو  المررادة التعليميررة مررن  ررالل توصرريف المقرررر وتررم تد
الرررتعلم البنرررائي وذلرررك فررري صرررورة مهرررام أو مشررركالت، وكلمرررا كانرررت المشررركالت والمهرررام ملموسرررة لررردى 
الطررالب كرران المحترروى فعررال ويترريح للطررالب فرررع للبحررث عررن المعرفررة المتمثلررة فرري صررورة حلررول 

 للمشكالت المعروضة وفرع لبناء المعرف  اعتمادًا على انفسهم.
 إعداد الدليــل

 م الباحث بإعداد الدليل على النحو التالى :قا
 إعداد دليل المعــلم  -أ

  عنرد لتطبيق الوحدات التعليميرة المقترحرة بإسرتخدام نمروذج الرتعلم البنرائي ترم إعرداد دليرل ليسترارد بر
 تدريس السباقات قيد البحث ويتممن الدليل مايلي:

 جرائيررا حترري يررتمكن مررن تحقيقهررا اثنرراء تحديررد األهررداف السررلوكية لكررل وحرردة تعليميررة تحديرردًا ا
األداء فرري الوحرردة التعليميررة وذلررك مررن  ررالل اتبرراع نمرروذج الررتعلم البنررائي والررعى يعتمررد علررى 

اقتررراس التفسرريرات وايجرراد  -األستكشرراف واإلبتكررار -المراحررل الترري يمررر بهررا الطالررب )الرردعوة 
 التقويم العاتي(. -اتخاذ اإلجراءات -الحلول

 جهررررزة الترررري تتطلبهررررا كررررل وحرررردة تعليميررررة بحيررررث  يمكررررن ان يسررررتخدمها الطررررالب األدوات واأل
 بأنفسهم.

 ل أن يحتو  الدليل علي أمثلة لبعل األسئلة التقويمية أثناء المراحرل المختلفرة حيرث يررتبط كر
سررؤال بمفهرروم حركرري واحررد يرردفع  الطالررب الرري الحركررة واألستكشرراف للوصررول الررى االسررتجابة 

مراعراة ان يتردرج السرؤال عنرد القراءه مرن السرهل للصرعب ومرن البسريط  الحركية الصرحيحة مرع
الي المركب لكي يتيح للطالب )المالحظة/ المقارنرة / االسرتنتاج( كمرا يجرب ان يكرون السرؤال 

 في مستو   برة الطالب السابقة ويدفع  ألكتساب  برات جديدة. 

 إعداد دليــل الطــالب 

هرداف السرلوكية وتحليرل المحترو  للمقررر الدراسري لتخصر  في ضوء ما سبق مرن  رالل تحديرد األ
 سباقات المممار تم إعداد الدليل كاألتي:

 .أوراق العمل بإستخدام نموذج التعلم البنائي الخاصة بالطالب 

 . يحتو  علي المراحل الفنية لمسابقات المممار قيد البحث 
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 لمممار قيد البحث مرفق)(.دليل مصور يوضح اكل وتسلسل األداء الحركي لسباقات ا 

 . يشمل الدليل على عدد من األنشطة المختلفة التي تدفع إلي التجريب 
 -إعداد خطة سير الدروس التعليمية :

 في مرحــلة الدعـــوة:

 توزيع ورقة العمل الخاصة بالدر . -

 الدر .طرس السؤال المتممن في الجزء األول من ورقة العمل إلثارة إنتباه المتعلمين ب -
 في مرحلة االستكشاف:

 توزيع الطالب في مجموعات غير متجانسة. -

يجيررب الطررالب علررى األسررئلة المتمررمنة بررالجزء الثرراني مررن ورقررة العمررل مررن  ررالل التجريررب  -
 واستعدادا للمناقشة

 مرحلة إقتراح التفسيرات والحلول:

ذلررك مررن  ررالل جلسررة الحرروار مسرراعدة الطررالب ل لمررام بجميررع الجوانررب التعليميررة لموضرروع الرردر  و 
 يقدم فيها المجموعات ما توصلوا إلي  من مالحظات وتفسيرات وحلول.

 مرحلة إتخاذ اإلجراءات:

أداء النمرروذج الصررحيح لمراحررل األداء الحركرري للسررباق وارررس جميررع النررواحي الفنيررة وتكرررار  -
 ء.األداء حتي تمام التأكد من استيعاب المتعلمين للمهارة وتصحيح األ طا

 القيام باألنشطة والمهام المطلوبة في الجزء الرابع من ورقة العمل. -

( وبناء على ما أوصرى بر  الخبرراء 1( على الخبراء مرفق رفم )12قام الباحث بعرا الدليل مرفق )
ترررم إجرررراء التعرررديالت الالزمرررة وبرررعلك أصررربح جررراهزًا للتطبيرررق فررري إطرررار البرنرررامج التعليمررري المقتررررس 

 ج التعلم البنائي.بإستخدام نموذ
 اإلطار العام لتنفيذ البرنامج المقترح باستخدام نموذج التعلم البنائي:

مرررن  رررالل تحليرررل التوزيرررع الزمنررري المخصررر  لسرررباقات الممرررمار لطرررالب تخصررر  تررردريس دا رررل 
 جامعة دمياط توصل الباحث إلى: –الالئحة الدا لية الخاصة بكلية التربية الرياضية 

 ( أسابيع.8رنامج )يستغرق تنفيع الب 
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  ينفع البرنامج من  الل درو  وذلك بواقرع در  كرل أسربوع كمرا هرو وارد بالالئحرة الدا ليرة
 ( در  دا ل البرنامج.8للكلية ا  )

 

 القياس القبلي:

بعررررد األنتهرررراء مررررن مرحلررررة التصررررميم وتحديررررد مكونررررات البرنررررامج قررررام الباحررررث بتنفيررررع القيررررا  القبلرررري 
م لقيررا  مسررتوى األداء المهررار  10/2019/ 28لعينررة األساسررية وذلررك يرروم للمتغيرررات قيررد البحررث ل

من  الل لجنة االساتعة المشكلة لتقييم الطالب تخص  طرق تدريس مسابقات الميدان والممرمار 
م لقيررا  مسررتو  التحصرريل المعرفرري 29/10/2019ويرروم ’ ( لتقيرريم العينررة األساسررية 1مرفررق رقررم )

 انية بإستخدام أدوات البحث التى تم تصميمها.واالراء واإلنطباعات الوجد

 تنفيذ وتطبيق البرنامج المقترح: -

تررم تنفيرررع البرنررامج بإسرررتخدام نمرروذج الرررتعلم البنررائي علرررى طررالب تخصررر  ترردريس سرررباقات  -
جامعررررررة دميرررررراط ، فرررررري الفترررررررة مررررررن  -الممررررررمار الفرقررررررة الثالثررررررة بكليررررررة التربيررررررة الرياضررررررية 

 ( وحدات تعليمية.8( بواقع )م5/1/2020م( حتي )3/11/2019)

 القياس البعدي:-
م حتررري 8/1/2020ترررم اجرررراء القياسرررات البعديرررة للمتغيررررات قيرررد البحرررث للعينرررة األساسرررية فررري الفتررررة 

 م وبنفس الشروط التي تم اتباعها في القيا  القبلى.9/1/2020
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:

 ة:استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالي

 .التكرارات والنسبة المئوية 

 ( معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation Coefficient) 
 (  .  معامل ثبات  ألفا كرونباCronbach's alpha) 
 . التجزئة النصوية لر سبيرمان براون  و جتمان 
 .النسبة الترجيحية 

 .المتوسط المرجح باألوزان واإلتجاه السائد للعبارات 

 ( لعينتين مرتبطتين من البيانات )ت( ا تبارPaired Sample t-Test.)  

 ( حجم التأثيرEffect Size:)( في حالة ا تبار )ت 

o ( باستخدامCohen's d)ويفسر طبقا لمحكات كوهين ( في حالة ا تبار )ت. 
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  )نسبة التغيير/ التحسن )معدل التغيرChange Ratio 

  =  نسبة التحسن
 القيا  القبلى 100×  القيا  القبلى –بعدى القيا  ال

 

 عرض النتائج  وتفسيرها :

توجد فـرتخ دالـة ااصـائياي بـين متوسـطات د جـات عرا نتائج الفرا األول: الع  ين  على   
اسـات القياسات القبلية تالبعدية للمجموعـة التجريبيـة فـي مسـتوي التحصـيل المعرفـي لصـالح القي

حة الفررررا األول اسرررتخدم الباحرررث ا تبرررار )ت( لعينترررين مررررتبطتين مرررن  وللتحقرررق مرررن صرررالبعديـــة 
(، لدالرررة الفرررروق برررين متوسرررط الررردرجات فررري القيرررا  القبلررري Paired Sample tTestالبيانرررات )

والقيررا  البعررد  للمجموعررة التجريبيررة فرري مسررتو  )التحصرريل المعرفرري( قيررد البحررث، كمررا تررم حسرراب 
( ES( فرري حالررة ا تبررار )ت(، وباسررتخدام )η2ام مربررع ايتررا )( باسررتخدEffect Sizeحجررم التررأثير )

ويفسررر طبقررا لمحكررات لكرروهين، وللتحقررق مررن فاعليررة البرنررامج اسررتخدم الباحررث نسرربة الكسررب لررر ماك 
 ( باإلضرافة إلرى نسربة الكسرب المعردل0.6جوجيان  وتكون مقبولة إذا لم تقل  يمة هعه النسربة عرن )

(، باإلضررررافة إلررررى نسرررربة التغييررررر/ التحسررررن 1.2ه النسرررربة هرررري )لررررر بالك  ويكررررون الحررررد الفاصررررل لهررررع
(Change Ratio( كما في جدول  ،)1( واكل )17( و)16.) 

 (17جدول )

 لتحصيلالتجريبية في مستوي )اداللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة 

 (15)ن=           المعرفي(.                                                   

 المتغيرات
وحدة 

 القياس 
 قيمة )ت( القياس البعدى القياس القبلى 

 حجم التأثير

(η2) (ES) 

 درجة االختبار المعرفي

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   

21.42 0.970 3.7 

35.53 6.11 64.93 12.50 

  2.14( = 0.05، 14)ج ت
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تحصيل مستوى المتوسطات القياس القبلى تالقياس البعدى )للمجموعة التجريبية( في ( الترتخ بين 1شكل )
 .المعرفى للسباقات قيد البحث

 

صررائية ( وهررى  رريم ذات دالالرر  إح21.42( أن  رريم )ت( المحسرروبة جرراءت )16يتمررح مررن جرردول )
ام ولتحديررد الداللررة التطبيقيررة للمتغيررر المسررتقل علرري المتغيررر التررابع تررم حسرراب حجررم التررأثير باسررتخد

( ²η( الرع  يعبرر عرن حجرم ترأثير المتغيرر المسرتقل فري المتغيرر الترابع، وجراءت  ريم )η2مربع ايتا )
حجررم  ( وهررعا يرردل علررىES( )3.7(، و  رريم )Huge( وهررعا يرردل علررى حجررم تررأثير )ضررخم 0.970)

 (.Huge( إلى )ضخم Very Largتأثير )كبير جدا 

 (17جدتل )

عدل لـ ف تنسبة الكسب الم(MG)نسب التحسن تنسبة فاعلية البرنامج لـ  ماك جوجيان  تقيمة 
                                                                (15في مستوي )التحصيل المعرفي( للمجموعة التجريبية )ن=( MGBlak) بالك  تقيمة 

 القياس البعدى القياس القبلى  المتغيرات

نسبة 

 التحسن

(Change 

Ratio) 

Gain 

Ratio 

(MG) 

Gain 

Ratio 

(MGBlak) 

 االختبار
 المعرفي

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   
82.75 0.8 1.2 

35.53 6.11 64.93 12.50 

( وأن المتوسررط المحسرروب لنسرربة 82.75( أن  رريم )نسرربة التحسررن( جرراءت )17يتمررح مررن جرردول )
( وهرري أعلرري مررن القيمررة الترري حررددها مرراك جوجيرران لتحقيررق الفاعليررة، 0.8الكسررب لررر ماك جوجيرران )

(  وهررري تسررراو  القيمرررة التررري 1.2ويتمرررح أن المتوسرررط المحسررروب لنسررربة الكسرررب المعدلرررة لرررر بالك  )

0 10 20 30 40 50 60 70

االختبار المعرفي 

2القياس البعدى 

1القياس القبلى 
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  وهرررعا يعنررري أن البرنرررامج حقرررق فاعليرررة فررري الدرجرررة الكليرررة لال تبرررار  حرررددها برررالك لتحقرررق الفاعليرررة
 (.1.2المعرفى تساو  )

( يتمح وجود فروق ذات دالة إحصائيًا بين متوسطي 1( واكل رقم )16وبالنظر إلي جدول)
د  درجات المجموعة التجريبية إل تبار التحصيل المعرفي قيد البحث في القياسين القبلى والبع

( وهى  يم ذات دالال  إحصائية, وبالنظر 21.42يا  البعد ، حيث بلغت  يمة  ت ) لصالح الق
( و يمة المتوسط المحسوب لنسبة 82.75( يتمح أن  يمة التحسن جاءت بنسبة )17إلى جدول )

عني أن ي( وهي تساو  القيمة التي حددها بالك لتحقق الفاعلية، وهعا 1.2الكسب المعدلة لر بالك  )
حث البا لمقترس بنموذج التعلم البنائي ل  تأثير إيجابى واضح في التحصيل المعرفي ويرى البرنامج ا

حث أن تحسن عينة البحث فى الجانب المعرفى يرجع إلى تنظيم مد الت التعلم للمتغيرات قيد الب
-فاألستكشا –بطريقة منظمة ومشوقة نتيجة إلستخدام أوراق العمل وفقا لمراحل النموذج)الدعوة 

طة التقويم العاتي( وما جاء بها من أسئلة وأنش-اتخاذ اإلجراءات -راس التفسيرات والحلولاقت
ي وتوجيهات واالطالع فى دليل الطالب حيث تم مراعاة الخبرات السابقة التي مر بها الطالب ف

 السباقات قيد البحث.

تعلمين ارة  برات المحيث أاار إلى ان استث م(2002كمال زيتون  )ويتفق ذلك مع ما أاار إلية   
برات  واإلنطالق منها للتدريس الجيد، يجعل التدريس ناجحًا بقدر ما تعتمد  طوات  على استثارة 

 (.61: 28المتعلمين وتفتيحها وبناء التعلم الجديد عليها)

( ودراسرة  حسرام 14م( )2001وهعه النتيجة تتفق مع ما توصلت إلي  دراسة  سمية مصطفى احمد )
عبد ودراسة  (.42م()2012( ودراسة  هبة عبد الصبور محمد نور )7م()2005  يوسف  )الدين نبي

( والرعين توصرلو إلرى فاعليرة 41()2017) مصطتى مـممن الحـداد ودراسرة(18( )2017هللا فاضل )
  برامج التعلم البنائى فى زيادة مستوى التحصيل الدراسى وتحسين مستوى التفكير.

ول الرع  يرن  علرى انر   توجرد فرروق دالرة إحصرائيًا برين متوسرطات وبهعا يتحقق صرحة الفررا اال
درجررررات القياسررررات القبليررررة والبعديررررة للمجموعررررة التجريبيررررة فرررري مسررررتو  التحصرررريل المعرفرررري لصررررالح 

 القياسات البعدية .

 عرض نتائج الفرض الثاني: 
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ن متوسرطات وللتحقق من صحة الفرا الثانى والع  ين  علرى انر   توجرد فرروق دالرة أحصرائيًا بري
درجرررررات القياسرررررات القبليرررررة والبعديرررررة للمجموعرررررة التجريبيرررررة فررررري مسرررررتوى األداء المهرررررار  لمسرررررابقات 
الممررمار لصررالح القياسررات البعديررة . اسررتخدم الباحررث ا تبررار )ت( لعينتررين مرررتبطتين مررن البيانررات 

(Paired Sample tTestلدالة الفروق بين متوسط الدرجات في القيا  القبلي والق ،)  يرا  البعرد
للمجموعررررة التجريبيررررة فرررري مسررررتو  )االداء المهررررارى( قيررررد البحررررث، كمررررا تررررم حسرررراب نسرررربة التحسررررن 

(Change Ratio(كما يوضح  جدول )2(,واكل )18                   .)               

 (18جدتل )

دي البعت بلي المتوسط الحسابي تابنحرا  المعيا ي تداللة الترتخ تنسبة التحسن بين القياسين الق
 (15للمجموعة التجريبية في مستوى األداء المها ي للسباقات قيد البحث.     )ن = 

 درجة المتــــــغير م

 الفرق القياس البعدى القياس القبلي

بين 

 المتوسطين

 قيمة

 )ت(

 

 نسبة

 التحسن

% 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 159.74 7.58 11.23 0.62 18.26 1.10 7.03 20 عدو 100 1

 184.33 9.32 11.06 1.09 17.06 0.73 6.00 20 متر عدو400 2

 151.94 3.04 10.53 1.20 17.46 1.27 6.93 20 متر جري 1500 3

  2.14( = 0.05ف 14)ج ت
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داء مستوى األمتوسطات القياس القبلى تالقياس البعدى )للمجموعة التجريبية( في ( الترتخ بين 2شكل )
 .المها ي للسباقات قيد البحث

والبعردى  ( وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية برين القياسرين القبلري2( واركل )18يتمح من جدول )
مترررر جررررى( لصرررالح 1500 -مترررر عررردو400 -مترررر عررردو 100للمجموعرررة التجريبيرررة فررري سرررباقات )

( 9.32 -7.58القيا  البعدى في مستوى األداء المهار  حيث تراوحت  يمة )ت( المحسروبة برين )
 وهى  يمة أكبر من  يمة )ت( الجدولية.  

الرة إحصرائيا برين متوسرطي درجرات ( يتمرح وجرود فرروق د2( واركل رقرم )18وبالنظر إلى جردول )
فري  المجموعة التجريبية في مستوى األداء المهار  للقياسيين القبلي والبعد  لصالح القيرا  البعرد 

( عنرد 2.14( وهري اكبرر مرن )9.32 -3.04جميع السباقات قيد البحرث، حيرث تراوحرت  يمرة  ت  )
حسن امج المقترس ويعزو الباحث هعا الت( مما يشير إلى التأثير االيجابي للبرن0.05مستوى معنوية )

إلرررى البرنرررامج التعليمررري بإسرررتخدام نمررروذج الرررتعلم البنرررائي أدى إلرررى تفاعرررل الطرررالب مرررع مراحرررل هرررعا 
النمرروذج واكتشرراف المعرفررة وحررل المشرركالت الترري تررواجههم معتمرردين علررى أنفسررهم حتررى يصررلوا إلررى 

يررة لررة مرحلررة االكتشرراف دورًا هامررًا فرري عملتعلررم األداء المهررار  للسررباقات قيررد البحررث وقررد لعبررت مرح
 التعلم وجعلت المتعلم ينشط ويفكر ويالحا ليصل الى األداء الحركي الصحيح.

رات وهعه النتيجة تتفق مع بعل الدراسات التي تناولرت ترأثير نمروذج الرتعلم البنرائي علرى تعلرم المهرا
ســــــمية مصــــــطتى اسررررررة ( ,ودر 11( )2019) زينــــــب اامــــــد محمــــــودالحركيررررررة المختلفررررررة كدراسررررررة 

علـــــــــــى عبـــــــــــد ودراسرررررررررررة (18( )2017عبـــــــــــد هللا فاضـــــــــــل )( ودراسرررررررررررة 14) (2017أامـــــــــــد)
ــد القــاد ( ودراسررة  24م()2000 )المجيــد ــد الــاله عب (. وقررد توصررلو إلررى 25م( )2004 )عمــرت عب

 فاعلية التدريس بنموذج التعلم البنائي فى مستوى األداء المهار . 
اء لرررتعلم البنرررائي فرررى المعرفرررة  برررالنواحي الفنيرررة لمراحرررل األدويررررى الباحرررث أن فاعليرررة التررردريس فرررى ا

 الحركي وكيوية تعلمها وبالتالى تحسن مستوى األداء المهار .
إن األداء الحركرري هررو نترراج التعرراون والتكامررل بررين الجانررب  (2007فاطمــة بريــب )وهررعا مررا تؤكررده 

لمعارف اة معينة فإن  غالبًا ما يكتسب المعرفي والعمليات الحركية، فالمتعلم عندما يتعلم مهارة حركي
النظريررررة المرتبطررررة بهررررا كمررررا إن اكتسرررراب تلررررك المعررررارف يسرررراهم فرررري زيررررادة فاعليررررة الررررتعلم الحركرررري 

(69:26) 
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إن المعرفرة الرياضرية Borman" نقراًل عرن  بورمران  م(2001محمـد دـبحي اسـنين  )كمرا يشرير  
ة، ويررعكر بورمرران إن المجررال المعرفرري يسررير هرري احررد الشررروط الهامررة لتنفيررع وإتقرران ا  مهررارة حركيرر

جنبررًا إلررى جنررب مررع المجررال النفسررى والحركرري وضرررورة ان يلررم كررل رياضرري بالمعلومررات الرياضررية 
 (256:34)التحصيل المعرفي(ويحتفا بها في ذاكرت .)

وبهعا يتحقق صحة الفرا الثراني الرع  يرن  علرى انر   توجرد فرروق دالرة احصرائيًا برين متوسرطات 
القياسرررررات القبليرررررة والبعديرررررة للمجموعرررررة التجريبيرررررة فررررري مسرررررتوى األداء المهرررررار  لمسرررررابقات  درجرررررات

 المممار لصالح القياسات البعدية . 

: والررعى يررن  علررى : توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فررى األراء عــرن نتــائج التــرن ال الــث 
تخدم فرررى تررردريس مسرررباقات واإلنطباعرررات الوجدانيرررة ألفرررراد المجموعرررة التجريبيرررة نحرررو النمررروذج المسررر

المممار   وللتحقق من صرحة هرعا الفررا إسرتخدم الباحرث التكرررات والنسربة الترجيحيرة والمتوسرط 
 الحسررابى واالتجرراه السررائد لتوضرريح أراء وانطباعررات الطررالب نحررو البرنررامج بإسررتخدام نمرروذج الررتعلم

 ( يوضح ذلك: 3( واكل رقم )19البنائى والجدول رقم )

 (19جدول)
نية نحو الوجدا طالبكررات والنسبة الترجيحية والمتوسط واالتجاه السائد ألراء وانطباعات الالت

 النموذج المستخدم فى تدريس مسابقات المضمار

أراء وانطباعات الطالب الوجدانية نحو النموذج 
 المستخدم فى التدريس القياس)القبلى(

 وذجأراء وانطباعات الطالب الوجدانية نحو النم
 خدم فى التدريس فى القياس )البعدى(المست

 ال أحيانا نعم م
النسبة 

 الترجيحية
 المتوسط

االتجاه 

 السائد
 ال أحيانا نعم

النسبة 

 الترجيحية
 المتوسط

االتجاه 

 السائد

 نعم 2.53 84.44 2 3 10 أحيانا 2.00 66.67 13 1 1 1

 نعم 2.93 97.78 0 1 14 أحيانا 1.73 57.78 13 1 1 2

 نعم 2.60 86.67 2 2 11 ال 1.53 51.11 9 2 4 3

 أحيانا 1.80 60.00 5 9 1 ال 1.67 55.56 11 2 2 4

 نعم 2.60 86.67 2 2 11 ال 1.40 46.67 10 3 2 5

 نعم 2.53 84.44 2 3 10 أحيانا 1.80 60.00 5 9 1 6

 أحيانا 1.80 60.00 5 9 1 ال 1.40 46.67 10 3 2 7

 نعم 2.60 86.67 2 2 11 ال 1.20 40.00 11 2 2 8

 نعم 2.60 86.67 3 0 12 ال 1.40 46.67 8 2 5 9

 نعم 2.60 86.67 3 0 12 أحيانا 1.80 60.00 5 9 1 10

 أحيانا 1.80 60.00 5 9 1 ال 1.40 46.67 8 2 5 11

 نعم 2.60 86.67 3 0 12 ال 1.40 46.67 12 1 2 12

 نعم 2.93 97.78 0 1 13 ال 1.53 51.11 9 2 4 13

 نعم 2.53 84.44 2 3 14 ال 1.53 51.11 9 2 4 14

 نعم 2.93 97.78 0 1 15 ال 1.67 55.56 11 2 2 15

 نعم 2.60 86.67 2 2 16 أحيانا 1.80 60.00 5 9 1 16
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 أحيانا 1.80 60.00 5 9 17 ال 1.53 51.11 9 2 4 17

 نعم 2.60 86.67 2 2 18 ال 1.67 55.56 11 2 2 18

 نعم 2.53 84.44 2 3 19 أحيانا 1.80 60.00 5 9 1 19

 أحيانا 1.80 60.00 5 9 20 ال 1.67 55.56 11 2 2 20

نحو أ اء تانطباعات الطالب الوجدانية فى القياس القبلى تالبعدى ( الترتخ بين 3شكل )
 النموذج المستخدم فى تد يس مسابقات المضما 

جدانية نحو ( يتمح وجود فروق فى اراء وانطباعات الطالب الو 3(, واكل رقم )19بدراسة جدول )
( فرري القيررا  66.67:  40.00النمرروذج المسررتخدم فررى الترردريس حيررث تراوحررت النسرربة الترجيحيررة )

( فرري القيررا  البعررد ، ممررا يرردل علررى تررأثير البرنررامج التعليمررى 97.78:   60.00القبلرري وأصرربحت )
القيرا  القبلرى  بإستخدام التعلم البنائى فى اراء وانطباعات الطالب الوجدانية, وكانرت أقرل  برارة فرى

بستخدام برنامج التعلم البنائى مكننى من اكتشـا  ااطـاء الـزمالء على  ( وتن 8فى  بارة رقم )
ــدان تالمضــما   ــم مهــا ات مســابقات المي ــاء تعل ــالى اثن ــالداء الم  ــا ل ــى تصــحيحها طبق تالقــد ه عل

السرائد %( , واإلتجراه 40.00. بنسربة ترجيحيرة )متـر جـرى 1500 -متر عدت400 –متر عدت 100
فررى إسررتجابة عينررة البحررث عليهررا نحررو إجابررة )ال( بينمررا جرراءت أعلررى  بررارة فررى القيررا  البعررد  فررى 

بستخدام نموذج التعلم البنـائى سـاعدنى علـى اتقـان مهـا ات مسـابقات ( وتن  علرى  2 بارة رقم)
إجابرة %( واإلتجراه السرائد فرى إسرتجابة عينرة البحرث عليهرا نحرو 97.78, بنسبة ترجيحيرة )المضما 

المضما    مقر  مسابقات عند د استى بالميل تالدافعية أشعر( وتن  على 15)نعم ( و بارة رقم )
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طريقـة الـتعلم البنـائى علـى  تساعدني( وتن  علرى 18ثم تليها المفردة رقم ) طريقة التعلم البنائى,
إلرى اإلتجراه السرائد وبرالنظر  النماذج التطبيقي للمسابقات التى د ستها فـى البرنـامج التعليمـى أداء

لالستجابات على مفردات اإلستمارة ككل جاءت تشير إلى إجابة )نعم( فى اراء وانطباعات الطالب 
الوجدانيررة نحررو البرنررامج بإسررتخدام نمرروذج الررتعلم البنررائى ممررا يرردل علررى تحسررن األراء واإلنطباعررات 

الرتعلم البنرائى حقرق تغييررأرائهم  الوجدانية لدى عينة البحث, ويدل على أن البرنامج بإستخدام نمروذج
 وإنطباعتاهم الوجدانية.

ويرجررع الباحررث البرنررامج بإسررتخدام نمرروذج الررتعلم البنررائى فررى مسررابقات الممررمار والررعى تررم عرضررة 
وتفيعه بأسلوب مشوق للطرالب أدى إلرى إيجابيرة المتعلمرين وتفراعلهم مرع المحتروى ومناقشرة بعمرهم 

ردهررررم علررررى التسرررراؤالت واالستفسررررارات, ووجررررود أوراق العمررررل بعمررررا، وعرررررا الوحرررردات التعليميررررة و 
ي فررالمصررورة لررديهم وتلقرري التغعيررة الراجعررة طرروال فترررة البرنررامج سرراهم فرري إيجررابيتهم نحررو اإلسررتمرار 
 الرررتعلم, وأدى إلرررى تغيرررر وتحسرررن فرررى ارائهرررم وانطباعررراتهم الوجدانيرررة نحرررو البرنرررامج بإسرررتخدام نمررروذج

  لميدان والمممار.التعلم البنائى فى مسابقات ا

( بررأن 2014)Rober، "yeger(  وبرروجرت وربررر2012)duffy" وتتفررق ذلررك مررع مايؤكررده  دوفررى 
مما  أسلوب التعلم البنائي يتيح الفرصة للطالب للمناقشة والحوار مع غيره من الطالب أو مع المعلم

وإكتسرراب الثقررة يكسررب  لغررة الحرروار ويجعلرر  نشررطًا ويشررجع هررعا األسررلوب علررى العمررل فرري مجموعررات 
 بررالنفس وينمررى روس التعرراون والعمررل كفريررق لرردى الطررالب، كمررا أن الررتعلم القررائم علررى نمرروذج الررتعلم

 ( 70:48()12:43البنائى يعتمد على وسائل كالحوارات والمناقشات واإلبتكارات والنشرات والدورات.)

لرى : توجررد فررروق وبرعلك تررم التحقرق مررن صررحة الفررا الثالررث مرن فررروا البحررث : والرعى يررن  ع
مج ذات داللرررة إحصرررائية فرررى االأراء واإلنطباعرررات الوجدانيرررة ألفرررراد المجموعرررة التجريبيرررة نحرررو البرنرررا

 التعليمى بإستخدام نموذج التعلم البنائى على بعل جوانب تعلم مسباقات المممار

 االستنتاجات : 

 توصل الباحث إلى األستنتاجات األتية:

الرررتعلم البنرررائي لررر  ترررأثيرا إيجابيرررا مرتفعرررا فررري مسرررتوى التحصررريل  البرنرررامج بإسرررتخدام نمررروذج -1
 المعرفي لعينة البحث التجريبية.
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نسرربة بالبرنرامج بإسررتخدام نمروذج الررتعلم البنرائي لرر  ترأثيرا ايجابيررًا فري مسررتوى األداء المهرار   -2
 تحسن مرتفعة لعينة البحث التجربيية.

نيرررة لعينرررة البحرررث نحرررو النمررروذج المسرررتخدم فرررى توجرررد فرررروق فرررى األراء واإلنطباعرررات الوجدا -3
 التدريس )نموذج التعلم البنائى( لصالح القيا  البعدى.

 نموذج التعلم البنائي يعمل على زيادة مشاركة الطالب في اكتساب المعرفة بأنفسهم. -4
 نموذج التعلم البنائي ل  فاعلية في إستثارة الطالب النشاط وزيادة ثقتهم بأنفسهم. -5
 :ويوصى الباحث بالتوصيات األتيةوصيات : الت

ررتطبيق نمرروذج الررتعلم البنررائي فررى المررواد والمقررررات اال رررى نظرررا لرردوره فررى تحسررين وتطرروير  .1
 الجوانب المعروية والمهارية للطالب.

إسررتخدام نمرراذج جديرردة فررى عمليررة الترردريس للمرحلررة الجامعيررة تعتمررد علررى مشرراركة الطررالب  .2
 فى تنمية الجوانب الوجدانية للطالب. نظرا النها تساهم
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 مراجع البحث.

 المراجع العربية:

مركرررز الكتررراب للنشرررر ، القررراهرة ،  ،موســـوعة فســـيولوجيا مســـابقات المضـــما  :ببـــرا يم علـــى الســـكا  .1
 م. 1998

الردر،  مكتبرة ارجرة(، المنـاهج فـى التربيـة الرياضـية )لالسـوياء تالخـوا  :أبو النجا اامـد عـز الـدين .2
 م.2003المنصورة،

 ، القــوى  ب مـي( المرشــد العلمـي لتعلــيم ألعـاب -بقتــز - )بجـري  ابتحـاد الـدتلي أللعــاب القـوى للهــواة: .3
 م.2005المستوى األول، برنامج التنمية اإلقليمي، 

 علـيمنظريات تتطبيقـات مسـابقات الميـدان تالمضـما  )تاامد سعد الدين عمرف سمير عباس عمرت:  .4
 م.2012(، ماهى للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، .تكنيك. قانون 

ــائي فــي تــد يس التــا ي  لتنميــة مهــا: أســماء دــبماح محمــد ببــرا يم .5 ــتعلم البن  ات اســتخدام نمــوذج ال
عررة جام -كليررة التربيررة  -رسررالة ماجسررتير التتكيــر اببــداعي لــدى تالميــذ الصــإل ال ــاني ابعــدادي

 م2019بنها, 

 تــد يب( ف  –تكنيــك  –ســباقات المضــما  تمســابقات الميــدان )تعلــيم   ى أامــد بسطويســى:بسطويســ .6
 م .1997الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 

عــالي تــأثير أســلوب الــتعلم البنــائى علــى المجــال المعرفــى تاالنتحسررام الرردين نبيرر  عبررد الفترراس يوسررف:  .7
بنرررين ة دكتررروراه غيرررر منشررورة، كليرررة التربيرررة الرياضرررية لل، رسرررالتمســـتوى األداء المهـــا ى لكـــرة اليـــد

 م.2005بالهرم،جامعة حلوان، 
 يس النظريمة البنائيمـة مـن منظـو  تربـوي تاسـتراتيجيات تـد: اسن اسين زيتونف كمال اسين زيتون  .8

 م.2007، دار المعارف، القاهرة، العلوم

يـزي بنجل –حات التربوية تالنتسية )عربـى معجم المصطل: اسن شحاتة ف زينب النجا  ف اامد عما   .9
 م.2003(   الدار اللبنانية  ، القاهرة عربي –ف انجليزي 
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 ، دار المعرررارف، القررراهرة، فـــن العـــدت تالتتابعـــاتزكـــي محمـــد د تيـــحف عـــادل محمـــود عبـــد الحـــاف :  .10
 م.1997

لمهــا ات لوجيــة علــي تعلــم افعاليــة الــتعلم البنــائي المــدعم بالوســائط التكنو زينــب اامــد محمــود ســليم:  .11
 ضرية للبنرات, رسرالة دكتروراة كليرة التربيرة الرياالهجومية في كـرة اليـد لتلميـذات المرالـة االعداديـة

  2019جامعة االسكندرية ,
 -مضـما  مسـابقات الميـدان تالمضما )سعد الدين أبو التتوح الشرنوبيف عبد المنعم ببـرا يم هريدي: .12

( ، مكتبررة اإلاررعاع الفنيررة، اإلسرركندرية، تثــب عــالي –دفــع جلــة  –ضــااية  –مســافات متوســطة 
 م.1998

لنحويـة افاعلية نموذج التعلم البنائي في عالج دـعوبات تعلـم القواعـد : سمر سمير ابرا يم سليمان  .13
 م3201جامعة قناة السويس  ,  -كلية التربية  -رسالة ماجستير لدى طلبة الصإل االتل ال انوي 

، بحرث لةاستراتيجية التعلم البنائي تأثرها على تعليم مها ات كـرة السـ تى أامد بسماعيل:سمية مصط .14
علمررررري منشرررررور، المجلرررررة العلميرررررة للتربيرررررة البدنيرررررة والرياضرررررية، كليرررررة التربيرررررة الرياضرررررية، جامعرررررة 

 .2017,حلوان

يس ي فـي تـد  أثر استخدام نموذج الـتعلم البنـائي االجتمـاععادل  سمي امادفعلي كمال علي معبد:  .15
ذ الد اســات االجتماعيــة علــى التحصــيل تتنميــة مهــا ات اتخــاذ القــرا  تاتــ  القلــق لــدى تالميــ

 ، مجلررة كليررة التربيررة بأسرريوط، المجلررد العشرررون، العرردد الثرراني، الجررزءالصــإل الخــامس االبتــدائي
 م.2004األول، يوليو، 

ي ما ســة علــي مســتوى األداء المهنــأثــر اســتخدام أســلوب التبــادلي تالمعــادل محمــود عبــد الحــاف  : .16
سررع، ، بحررث منشررور بكليررة التربيررة الرياضررية للبنررين بالزقررازيق، المجلررد التاتالرقمــي فــي  مــي الــرمح
 م.1991العدد السابع، الثامن عشر،

  يـائي للتيـااثر استخدام التعلم البنائي في تـد يس تاـدة التـأثير الحـرا ي تالكيمعبادة اامد الخولي:  .17
ــانو الكهربــي  ــدى  تالميــذ الصــإل االتل ال  ــة مهــا ات التمييــز العلمــي  ل ــى التحصــيل تتنمي ي عل

، مجلرررررة كليرررررة التربيرررررة بأسررررريوط، المجلرررررد التاسرررررع عشرررررر، العررررردد األول، الجرررررزء األول، الصـــــناعي
 م.2003يوليو،
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  ء بعـتأثير برنامج باسـتخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي علـى مسـتوى اداعبد هللا فاضل عبد اللطيف:  .18
ر كليرة رسرالة ماجسرتي, المها ات الهجومية تالتحصيل المعرفي لدى العبي كرة اليد بدتلة الكويـ 

 م.2017التربية الرياضية للبنين جامعة بنها 

ــد زاهــر: .19 ــد الحمي ــد الــرامن عب ــاب القــوى  عب ــد يس مســابقات ألع ــد يب تت ــة ت  ،مركررز الكتررابميكانيكي
 م.2009للنشر،القاهرة،

ــاد  مح .20 ــد الق ــد الســيد : عب ــي تــد يس الرياضــيات عم ــائي ف ــتعلم البن لــى أثــر اســتخدام اســتراتيجية ال
ت، مجلرررة تربويررات الرياضررريا. التحصــيل الد اســـي تالتتكيــر الناقـــد لـــدى طــالب المرالـــة ال انويــة

 م2007مصر، مار ، 
 أسـس تمبـادا التعلـيم تالتـد يب   ع مان اسين  فع ف محمود فتحـي محمـودف سـليمان علـى اجـر: .21

 م.1991 القاهرة، ،في ألعاب القوى ترجمة عن    باليستيرتسف التايز  ف مركز التنمية ابقليمي

لـى بعـ  عمقا نة فعالية نموذج التعلم البنـائى تالطريقـة التكامليـة  ع مان مصطتى ع مان عبد هللا: .22
ذ لتالميــ لرياضــيةالمتغيــرات المها يــة تالمعرفيــة تالقــد ة علــى التتكيــر االبتكــا ى بــد س التربيــة ا

 م.0022رسالة ماجستير غير منشورة، بكلية التربية الرياضية، جامعة المنيا،  المرالة ابعداديةف

 -اتاســتراتيجي -التــد يس للــتعلم فــي التربيــة البدنيــة تالرياضــية )اســاليبعتــا  عبــد الكــريم اســن:  .23
 م.1994منشأة المعارف، اإلسكندرية،  تقويم(

أثرهـا علـى استراتيجية تد يسية مقتراة اعتماداي على نموذج التعلم البنـائي ت  لمجيد:على محمد عبد ا .24
ة، ة والرياضريبحث منشور،المجلة العلمية للتربيرة البدنيراالبتكا  الحركي لتالميذ المرالة االبتدائية 
 م.2000، ابريل، 33كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان،عدد 

ـــيم المهـــا ات األساســـية لكـــر اد  اســـنعمـــرت عبـــد الـــاله عبـــد القـــ .25 ـــتعلم البنـــائى فـــى تعل ة : تـــأثير ال
 م.2004،رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم، جامعة حلوان، السلة

ي كـرة فـتأثير استخدام نموذج التعلم البنائي على تعلم بع  المها ات االساسـية  فاطمة سعد بريب: .26
عة اهرة، جام، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات بالقة ابعداديةاليد بالمرال
 م.2007حلوان، 
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ل العمـ -كنيـكالنوااي التنية لمسابقات العدت تالجري تالحواجز الموانـع )الت  فراج عبد الحميد توفيق: .27
ولرى،  (،  الطبعرة األ1) قـوى القانون الدتلي(  ف موسوعة ألعـاب ال -ابدابات الشائعة -العضلي

 م.2004دار الوفاء للنشر، اإلسكندرية، 

 م.2002)عالم الكتب( القاهرة  تد يس العلوم للتهم  ؤية بنائية كمال عبد الحميد زيتون: .28

، 38عرددم ، ال1998، األردن،  الجديـد فـي ألعـاب القـوي  دائـرة المكتبـة الوطنيـة كمال جميل الربضي: .29
 م.2001يوليو

 م.2001، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،القياس تاباتبا  في التربية الرياضيةليلى السيد فراات:   .30

القراهرة،  ، مكتبة األنجلو المصررية،بدا ته -مها ته  -ماهيته  -التد يس التعال مجدي عزيز ببرا يم: .31
 م.2002

اهرة دار الفكرر العربرى، القر الحركـيف ااتبـا ات األداءمحمد اسن عالتىف محمد نصر الـدين  ضـوان:  .32
 م.2001

تحصـيل اثر استخدام نموذج التلعم البنائي في تد يس المتا يم الرياضـية علـى ال محمد  بيع اسني: .33
مجلررة  ،تبقـاء اثــر الـتعلم تالتتكيــر االبـداعي فــي الرياضـيات لــدى تالميـذ الصــإل األتل االعـدادي

 م.2000بية بالمنيا المجلد الثالث عشر، يناير. البحث في التربية وعلم النفس،كلية التر 

قرراهرة ، دار الفكررر العربرري، الالقيــاس تالتقــويم فــي التربيــة البدنيــة الرياضــية محمــد دــبحي اســانين: .34
 م.2001،

ألساسـية انموذج التعلم البنائي تتأثيره في بع  جوانب تعلم المها ات  محمد عبد التاضل المغات ي: .35
ة شرورة، كلير، رسرالة ماجسرتير غيرر منة لتالميذ الحلقة ال انية من التعليم األساسيفي الكرة الطائر 

 م.2009التربية الرياضية، جامعة طنطا، 

ى فعاليــة اســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي فــي تــد يس اســاب ابنشــاءات علــمحمــد عبــد هللا عبيــد:  .36
، يي الصناعالميذ الصإل ال الث ال انو التحصيل تتنمية التتكير االبتكا ي تبقاء اثر التعلم لدى ت

 ،467-427مجلة كلية التربية بأسيوط، المجلد الثالرث والعشررون، العردد األول، جرزء أول، ينراير .
 م.2007

ز الكتراب، الطبعرة األولرى، مركر ،  ديناميكية تـد يس التربيـة الرياضـية محمود عبد الحليم عبد الكريم: .37
 م .2006القاهرة، 
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ألداء فـى اأثر استخدام اسـلوب الـتعلم البنـائي علـى الـذاكرة الحركيـة تمسـتوى  ج الدين  بيع:مرام سرا .38
 يرة للتربيرةبحث  علمي منشور، المجلرة العلم البالية لطالبات شعبة التعليم بكلية التربية الرياضية

 م.2006، جامعة طنطا، يناير، 34البدنية والرياضية، العدد 

برري، ( ، دار الفكررر العر قيــادة –تطبيــق  –لتــد يب الرياضــي الحــديث )تخطــيط ا  متتــي ببــرا يم امــاد: .39
 م.1998القاهرة، 

كــرة  تــأثير الــتعلم البنــائي علــى الــذاكرة الحركيــة تمســتوى االداء لــبع  مهــا اتمــي طلعــ  ع:يتــى:   .40
 م.2011رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان ، السلة  

 ي فاعليـة اسـتخدام اسـلوب الـتعلم البنـائي فـي تحسـين االداء المهـامصطتى مممن عيسي الحـداد:   .41
ة بنهـا  سالة ماجستير كليـة التربيـة الرياضـية للبينـين جامعـلسبااة الزاإل علي البطن للبراعم 

 م2017

ــم  بــة عبــد الصــبو  محمــد نــو :  .42 ــائي علــى تعل ــأثير اســتخدام نمــوذج الــتعلم البن بعــ  مســابقات  ت
ـــة  ـــة ابعدادي ـــدان تالمضـــما  بالمرال ضرررية رسرررالة دكتررروراه غيرررر منشرررورة، كليرررة التربيرررة الريا، المي

 م.2010للبنات، جامعة حلوان،
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