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 Introduction ة :ـــــــهقده -

 
قبة الزمنٌة تشهد تطورات علمٌة سرٌعة وشاملة فً جمٌع منااحً الحٌااو وأتارت مما الشك فٌه أن هذه الح       

فٌها ، مما انعكس هذا علً سلوك الفرد داخل المجتمع وخارجه ، وقد غٌرت عناصر التطاور الكتٌار فاً المجاال 
لتعلٌمٌاة بماا التعلٌمً ، تمتل ذلك فاً تيٌار ارجارا ات التعلٌمٌاة وتحادٌت االساتراتٌجٌات والطراسال وااساالٌ  ا

( . ومن الجدٌر بالذكر أن المعرفة الفكرٌة تبنً بشكل هرمً إذ 13:  13ٌتمشً مع التطور الفكري للمتعلمٌن  )
ترتبط المعلومات بعضها ببعض ، لذا فان تعلٌم المفاهٌم الجدٌدو ٌتطل  تعلم المفاهٌم السابقة والتأكد من وضوحها 

لاٌم الجااامعً ماان أهاام روافااد تحقٌال التقاادم والنهااوض بالمجتمعااات فااً (  وٌعااد التع66: 11فاً ذهاان المتعلمااٌن )
( ،  وتماشاٌا 31: 13العصر الحدٌت ، والتربٌة الرٌاضٌة احد معالم التعلٌم الجامعً التربوي فً العالم المتقدم  )

و وماا تام مع حقبة االنفجار المعرفً وتطبٌل كل ما هو جدٌد فاً المجاال التعلٌماً الجاامعً فاً السانوات ااخٌار
رصده من تحدٌت فً المقررات الدراسٌة الذي بدوره ٌتطل  تطوٌر التعلٌم والتعلم والتركٌز علً المتعلم بصافته 
محورا للعملٌة التعلٌمٌة وذلك عن طرٌل استراتٌجٌات التعلم النشط التً تهتم بتنشٌط الدماغ فً التادرٌس ، ومان 

( أن الاتعلم التولٌادي ٌعتماد 5331)   Fiorella &Mayerٌاري   هذه االستراتٌجٌـــــات التعلم التولٌادي  حٌات
ٌمكن أن ٌتأتر  المتعلم محتوي النشاط المتعلم  ، أما الدافع للتعلم  فً  التعلم التولٌدي  على إجرا  تقٌٌم دقٌل لفهم 

( ، وتضٌف 51: 18)  بالعدٌد من العوامل ، متل اهتمامات المتعلم وأهدافه ومعتقداته وخصاسصه المتعلقة بتعلمه
علاى باد  المعالجاة  ال معااحٌات ٌعما، ما ورا  المعرفاة والتحفٌاز هماا مصادر الطاقاة للاتعلم التولٌادي الباحتة أن 

،  ار والتنلااٌم والتكاماال( أتنااا  الااتعلمـــااـا وتوجٌههااا )أي االختٌـــااـاردراكٌااة المناساابة والمحافلااة علٌهااا ومراقبته
( حٌاات ذكاار اأن الااتعلم التولٌاادي هااو عملٌااة بنااا  المعنااً ماان خااالل تولٌااد 5332) Wittrockوٌؤكــــااـد ذلااك   

 Mayer( ،  وٌضاااٌف  132: 13العالقاااات باااٌن المحفااازات والمعرفاااة والمعتقااادات والخبااارات الموجاااودوا  )
( إلااً أن الااتعلم التولٌاادي ال ٌعتمااد فقااط علااً كٌفٌااة تقاادٌم المعلومااات للمتعلمااٌن ولكاان أٌضااا علااً كٌفٌااة 5333)

أٌ انزعهى انزٕنٛد٘ ٚعد عًهٛخ َشطخ ٚزى   (5331)ٔٚر٘ ججر عجد هللا انجُب (  ، 31: 33لة المتعلمٌن لفهمها ) محاو

خالنٓب ثُبء صالد ثٍٛ انًعرفخ انقدًٚخ ٔانًعرفةخ انددٚةدح ٔجةْٕر ًَةٕلت انةزعهى انزٕنٛةد٘ ْةٕ أٌ انعقةم أٔ انةديب  

رفهةةٛرارّ انصبصةةخ يةةٍ انًعهٕيةةبد انًص َةةخ ندٚةةّ ٔٚلةةٌٕ نةةٛم يهةةزٓهلب اةةهجٛب نهًعهٕيةةبد فجةةدو يةةٍ لنةة  ْةةٕ ٚجُةةٙ 

ٔدٔر انًعهى ٚلًٍ فٙ يهبعدح انطةالة فةٙ رٕنٛةد انةرٔاثظ أٔ ٚهةبعدْى عهةٗ انةرثظ ثةٍٛ ا فلةبر ، اازدوود يُٓب 

ٕل يةٍ ردٓٛة  ــةـانددٚدح ثعضٓب ثعضب ثبنزعهى انًهجق ندٚٓى ٕٔٚجّ انطبنت إلٚدبد ره  اوررجبطبد فبنزعهٛى ُْةب ٚز 

وتأكٌــاـدا علاً ماا سابل تشاٌر   فاطماة عباد الوهاا  ،  ( 31:  6) خـــــةـهًعهٕيبد إنٗ رهةٓٛم ثُةبء َهةٛل انًعرفن
تهااتم بتااأتٌر اافكااار   Generative Learning Strategy( إلااً أن إسااتراتٌجٌة الااتعلم التولٌاادي  5338)

المادخالت المحسوساة واالهتماام بهاا ، كماا  الموجودو فً بنٌة المتعلمٌن المعرفٌة والتً ٌاتم علاً أساساها اختٌاار
تهتم بالروابط التً تتولد بٌن المتٌرات التً ٌتعرض المتعلمٌن لها وملاهر تخزٌنها فً بنٌاتهم المعرفٌاة وتكاوٌن 

والمعلومات التاً ٌاتم اساترجاعها مان البنٌاة المعرفٌاة مان  Sensible inputالمعنً من المدخالت المحسوسة 
 ( .53المتعلمٌن )

واضحة ومحددو ،   علمٌةتري الباحتة  انه إذا ما بنٌت هذه البرامج علً أسس وعن أهمٌة البرامج التعلٌمٌة        
 شاملة ااهداف العامة والخاصة والمحتوي العلمً جٌـــد التقنٌن والطراسل والوساسط  وتنلٌم 

هاذه ااهمٌاة تكمان  ، نشاط رٌاضاً ماابيرض إكسا  المتعلمٌن مهارات حركٌة فً بٌسة التعلم وأسالٌ  التقوٌم 
االقتصااد فااً الوقات والجهااد أهاداف النشاااط الحركاً الماتعلم ،  أٌضااا  فً:مسااعدو القااسمٌن بااالتعلٌم علاى تحقٌاال

 خطة وإجرا ات العملٌة التعلٌمٌة . فً نجاح بارضافة إلً المساهمة  ، المبذول 
( إلاً 5335( وعبد الحلاٌم محماد وساامً نصار )5336من جان  أخر ٌشٌر كال من طارل عز الدٌن )         

أن سباقات الحواجز تعتبر من أجمل وأمتع مسابقات المٌدان والمضمار التً تستحل منا أن نعلمهاا لطالبناا حٌات 
ٌشعر المتعلم بمتعة كبٌرو وهو ٌنهً سبال الحواجز ، كما أن سباقات الحواجز تتطل  قدرات بدنٌة متال السارعة 
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( إلااً أن ساابال الحااواجز 5331( ، وٌضااٌف كمااال حنااا ) 62: 31( ) 34: 31رونااة والتوافاال )والرشاااقة والم
تشكل مٌدان استعراض التقنٌات ااكبر حجما فاً العاا  القاوي علاً صاعٌد إٌجااد التاوازن المتاالً باٌن حركاات 

ت عان االدا  الٌدٌن والرجلٌن فً لل المحافلة علً نزعة عادا  السارعة ضامن معادلاة ذهنٌاة مضانٌة فاً البحا
ساباقات  أهامم حاواجز  ٌعاد احاد 333سابال  أن(  5332( ، أٌضا ٌضاٌف محماد جاسام الخالادي )31المتكامل )

المضمار التً تستحل المشاهدو ، إذ ٌجمع هذا السبال بٌن السارعة فاً العادو و اادا  الفناً ذو المساتوا العاالً 
عصابً ، والمروناة التاماة فاً جمٌاع حركاات الجسام ،بارضاافة إلاى التوافال العضالً الالحاجزفً مرحلة عباور 

  (45: 54)  ،فعداسً الحواجز ٌحتاجون إلى قدر كبٌر من اللٌاقة البدنٌة ، واادا  الفنً و التخطٌط
  من أكتر سباقات  المٌدان والمضمار ارتباطا باادا  الحركاً المعقادحواجز  م333سبال  أن وتري الباحتة      

Complex motor performance ماان خااالل  ، لااذلك فهااو ماان أهاام السااباقات التااً ٌتحاادد فٌهااا المسااتوا
ٌتجسااد االدا  فااً ابتاادا  ااسااس الفنٌااة ااكتاار تكااامال وتااوفٌر إرادو تقاادٌم حٌاات ، الفنااً والرقمااً مسااتوا اادا  

 العرض الراقً تمهٌدا لتحقٌل النتاسج الجٌدو فً هذه المسابقة الممتعة .

 Search problem and its importance ته :مشكلة البحث وأهمٍ -

إن مواكبة التيٌرات فً المجاالت المختلفة عامة وفً مجال  أدوات تادرٌس التربٌاة الرٌاضاٌة خاصاة ٌحاتم      
علٌنا أن نقوم بالبحت والتقصً عن استراتٌجٌات حدٌتة تركز علً الماتعلم كمحاور أساساً فاً العملٌاة التعلٌمٌاة 

ن النماذج التقلٌدٌة فً التعلم المناوط بهاا التركٌاز علاً المعلام ، والاذي قاد ٌاؤتر بالسال  علاً ومحاولة االبتعاد ع
مسااتوي أدا  اانشااطة الحركٌااة  المتعلمااة ، هااذا ماان جاناا   ، وماان الجاناا  ااخاار  رجااو  الباحتااة لالتجاهااات 

ربٌة الرٌاضٌة الجامعٌة ، خاصة التربوٌة المعاصرو فً التطوٌر والتحسٌن للعملٌة التعلٌمة فً  مجال تدرٌس  الت
فً السنوات العشر الفاستة ، وما نراه من تحدٌات كبٌرو تفرض الكتٌر  علً التادرٌس ، كاان لزاماا علٌناا مواكباة 

بٌساات  -تكنولوجٌاا   –وساسط  –استراتٌجٌات  –أسالٌ   –التطور ، فبالرغم من تعدد أدوات التدرٌس ) طراسل 
م 333تقاادم كبٌاار والتااً راعاات تجناا  مشااكالت التعلااٌم بااالتلقٌن إال أن تعلااٌم ساابال فعالااة ( ومااا طاارأ علٌهااا ماان 

حواجز لطالبات الكلٌاة ماازال ٌعتماد علاً هاذا الناو  مان أدوات التعلاٌم والاذي ٌتمتال فاً الشارح وتقادٌم نماوذج 
الباات ، للمسابقة مع تصحٌح بعض ااخطاا  الشااسعة مماا ٌاؤدي ربماا قصاور فاً تقادٌم محتاوي علماً جٌاد  للط

أٌضا عدم مراعاو الفرول الفردٌاة داخال المحاضارو ، بارضاافة إلاً عادم وضاوح ااهاداف المطلاو  تحقٌقهاا ، 
أٌضا ال نيفل نتاســــج الدراساات العلمٌـــــاـة والتاً أتبتات نتاسجهاا التحسان فاً تعلاٌم المهاارات الحركٌاة ، أٌضاا  

تدرٌسااٌة الحدٌتااة فااً تاادرٌس المهااارات المختلفااة ل نشااطة وتوصااٌات هااذه الدراسااات باسااتخدام االسااتراتٌجٌات ال
( ،  اشرف 4( )5338( ،  رٌاض خلٌل وجاسم رشٌد )5() 5332 )الرٌاضٌة  ، من هذه الدراسات:  احمد سعد

( ، ماجاادو حمٌااد 36( )5331( ، عبااد م منااا ) 5336 ()11)    Alexander k( 3( )5334أبااو الوفااا) 
أتبتات نتاسجهاا الادور االٌجاابً رساتراتٌجٌة الاتعلم التولٌادي فاً تحساٌن المهاارات ( التاً 51()5331وآخرون )

والذي ٌساهم فً زٌادو اكتسا  المهارات المتعلمة، وقد  المرونة المعرفٌةفً التعلم التولٌدي الحركٌة ، أٌضا دور 
ً تعلام المهاارات  ل نشاطة أوصت هذه الدراسات باستخدام االستراتٌجة التعلٌمٌة والتً نحن بصدد اساتخدامها فا

 الحركٌــــة علً مختلف أنواعهــــا سوا  كانت فردٌـــاـة او جماعٌــــــاـة ، هاذا وبارضاافة إلاً ماا ذكــــــــاـره 
Schilling ,M( 2011 ()33  )   ا إذا أراد المعلم إحدات  تحسٌن للمهارات المتعلمة فً المدي القصاٌر علٌاه

 If the teacher wants to improve the skills learned in the اة اساتخدام اساتراتٌجٌات حدٌتا
short term he should use modern strategies    ،ًعان ماا قاد التقصاً  إلاً الباحتة كل ذلك دع

المتعلمات وما ترت  علً ذلك من توجه ساؤال البحات التاالً : هال ٌاؤتر البرناامج التعلٌماً المقتارح  ٌتمر وٌفٌد
م حاواجز لطالباات الفرقاة 333لً  إستراتٌجٌة التعلم  التولٌدي فً  المستوي المهااري والرقماً لمساابقة القاسم ع

:  التانٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ؟ ،  وهذا ما سوف تتبته  إجرا ات البحت ،  وعن أهمٌاة البحات النلرٌاة 

انً بضرٍٚ  إل ٚهبعداندبيعٙ  اازرارٛدٛبد انزعهى َٕعٛخ جدٚدح ندراابد انزرثٛخ انرٚبضٛخ فٙ يدبل ٚعزجر أضبفّ

اوازرارٛدٛبد ان دٚثةخ انًجُٛةخ عهةٙ انُةرٚةخ انجُبفٛةخ فةٙ يدةبل  احد٘  فٙ انزعرف عهٙيٍ أعضبء ْٛئخ انزدرٚم 

أَةةةبر ًٚلةةٍ أٌ رهةةٓى َزةةبفل ْةة ا انج ةة  فةةٙ رٕجٛةةّ  و حةةٕاج  ، أيةةب عةةٍ ا ًْٛةةخ انزطجٛقٛةةخ :011يهةةبثقخ  رةةدرٚم

يةةٍ خةةالل انزرعٛةة  عهةةٙ يٕضةةٕ   خانرٚبضةةٛخ اندبيعٛةةَ ةةٕ رطةةٕٚر انزةةدرٚم فةةٙ انزرثٛةةخ انزةةدرٚم أعضةةبء ْٛئةةخ 

 اوازرارٛدٛبد ان دٚثخ ٔانًزًثهخ فٙ إازرارٛدٛخ انزعهى انزٕنٛد٘ .
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 Reference studies الدراسات المزجعٍة : -

ثٛةخ انرٚبضةٛخ ، رةى انرجةٕ  إنةٙ ثعة  َةرا  ًْٛخ اازصداو اازرارٛدٛبد انُةرٚخ انجُبفٛةخ فةٙ رةدرٚم انزر        

تحسٌن المهارات والتحصٌل المعرفً فاً مجاال تادرٌس اندراابد انزٙ  اازصديذ إازرارٛدٛخ انزعهى انزٕنٛد٘ فٙ 
 -التربٌة الرٌاضٌة منها :

التعاارف علااً تااأتٌر إسااتراتٌجٌة الااتعلم التولٌاادي فااً  إلااًوهاادفت  (5) ( 5332دراسااة احمااد سااعد سااالم )      
 أهمصٌل المعرفً وتحسٌن بعض المهارات الحركٌة بدرس التربٌة لتالمٌذ المرحلة ارعدادٌة اازهرٌة ومن التح

  -  ارساتراتٌجٌةالنتاسج هناك تحسن اٌجابً للمجموعة التجرٌبٌة فً مهارات كرو القدم قٌد البحت بسب  اساتخدام 
هج تعلٌماً باساتخدام إساتراتٌجٌة الااتعلم ( وهادفت إلاً إعاداد مان4( )5338دراساة رٌااض خلٌال وجاسام محماد )

التعاونً فً تطوٌر دقة بعض المهارات الفنٌة فً الكرو الطاسرو ، من أهم النتاسج أن المنهج التعلٌماً القااسم علاً 
( 5338دراساة اشارف أباو الوفاا )  -االستراتٌجة منهج فاعل فً تحسن دقة االدا  للمهارات التالتاة قٌاد البحات  

ً التعرف علً استخدام نموذج التعلم التولٌدي فً تدرٌس مسابقة الوت  الطوٌل علاً  التحصاٌل ( وهدفت إل 3)
المعرفً واادا  المهاري ، من أهم النتاسج تحسن مستوي الطال  فً االدا  المهاري والتحصٌل المعرفً بساب  

عةرف عهةٙ ا ةر ااةزصداو ْٔةدفذ إنةٙ انز  (11()5336)درااخ يٓةب صةجر٘ ٔفةراك أعةرو  -تطبٌل ارستراتٌجٌة 

إازرارٛدٛخ انزعهى انزٕنٛد٘ فٙ انز صةٛم انًعرفةٙ ٔانة اد ا عةبدًٚٙ ٔاوردةبِ َ ةٕ يقةرر طرافةق رةدرٚم انزرثٛةخ 

انرٚبضةةٛخ ، ٔيةةٍ أْةةى انُزةةبفل رفةةٕـ انًدًٕعـــةةـخ انزدرٚجٛةةخ عهةةٙ انًدًٕعــــــــــةةـخ انضبثطـــةةـخ فةةٙ انز صةةٛم 

( وهدفت إلً التعرف علً فاعلٌة استخدام نموذج 5336 ( )56) Amahl,F & Aisha,E دراسة  - انًعرفٙ
التعلم التولٌدي فً مستوي أدا  بعض المهارات الهجومٌة فً المبارزو  ، حٌت كشفت النتاسج عن تحسن كبٌر فً 

ْٔةةدفذ إنةةٙ انزعةةرف عهةةٙ فبعهٛةةخ   (51( )5331) يبجةةدح حًٛةةد ٔنخةةرٌٔ  درااةةخ  -أدا  المهااارات الهجومٌااة 

يةٍ أْةى انُزةبفل ُْةب   نهطبنجبد ثلرح انقدو نهصبود ،انزًرٚر  إازرارٛدٛخ انزعهى انزٕنٛد٘ فٙ رعهى يٓبررٙ اازصداو

 (36() 5331)د هللا يُةب  ــــــةـ، درااةخ عجانزًرٚةر رأ ٛر اٚدبثٙ إلازرارٛدٛخ انزعهى انزٕنٛد٘ فٙ ر هٍٛ يٓةبررٙ 
انًعرفةةٙ نًٓةبراد عةرح انقةدو نةةدٖ راليٛة  عُٛةخ انج ةة   ْٔةدفذ إنةٙ اوررقةبء ثًهةةزٕٖ ا داء انًٓةبرٖ ٔانز صةٛم

ثزصًٛى ٔرُفٛ  ثرَبيل رعهًٛٙ يقزرح ثبازصداو انًُٕلت انزٕنٛد٘ خالل اند ء انرفٛهٙ ثةدرك انزرثٛةخ انرٚبضةٛخ ، 

إنةٗ رفةم يهةزٕٖ ا داء انًٓةبر٘ أد٘ و انًُةٕلت انزٕنٛةد٘ ٔفةق انجرَةبيل انزعهًٛةٙ انًقزةرح ايٍ أْى انُزبفل اازصد

عهةٙ ا ةر ااةزصداو  انُةٕلت ( وهدفت إلً التعرف 38( ) 5333دراسة عمرو محمد احمد ) - انز صٛم انًعرفٙٔ

ومن أهم النتااسج هنااك  هالحصاسل المعرفٌة وبعض اادا ات الهجومٌة المركبة فً رٌاضة الكاراتٌ ًعل انزٕنٛد٘
دراساة محماد بادر الادٌن   -صاٌل المعرفاً  تأتٌر اٌجابً راجع للتدرٌس بارستراتٌجٌة علً مساتوي االدا  والتح

( وهدفت إلاً التعارف علاً فاعلٌاة إساتراتٌجٌة الاتعلم التولٌادي فاً تعلام بعاض المهاارات 56() 5333صالح ) 
 Tonyدراساة  -الهجومٌة فً االسكواش ، ومن أهم النتاسج تفول المجموعة التجرٌبٌة فً المهارات الهجومٌاة  

Skive  (5336 ( )33وهدفت إ ) ، لً اكتشاف تأتٌر الاتعلم التولٌادي علاً تعلام تاالت مهاارات حركٌاة مختلفاة
ٔقد ااةزفبدد انجبحثةخ يةٍ  ومن أهم النتاسج هناك تحسن واضح ولكن تختلف درجة التحسن بٌن التالت مهارات  ،

رارٛدٛخ ْ ِ اندرااةبد انًرجعٛةخ فةٙ إ ةراء اندبَةت انُةةر٘ ٔ رع ٚة  انًشةلهخ ٔفةٙ عٛفٛةخ إجةراءاد رطجٛةق اإلاةز

 ٔأٚضب فٙ يُبقشخ ٔرفهٛر انُزبفل .  
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 Research goalالبحث : هدف   -

 ِٗدف الثذث إلٔ الرؼزف ػلٔ :    

فً المستوي المهاري والرقماً لمساابقة عادو التعلم التولٌدي   إستراتٌجٌة القاسم علً  ـ  تأتٌر البرنامج التعلٌمً 
 .  ارسكندرٌة  –التربٌة الرٌاضٌة للبنات لطالبات الفرقة التانٌة بكلٌة  م حواجز333

 

 Research hypotheses:   البحث  ضوفز -  

الوظ  رْٕ  ف  ٖ ّالع  اتطح الرجزٗث٘  ح للوجوْػ  ح ّالثؼ  دٕ القثل  ٖ ٘ي ت  ٘ي الق٘اط  دال  ح إدص  ائ٘ا  ـ   ذْج  د ف  زّ   

 .لصالخ الق٘اص الثؼدٕ الوِارٕ ّالزقوٖ 

الوظ  رْٕ الوِ  ارٕ  ف  ٖ ّالع  اتطح الرجزٗث٘  ح للوجوْػ  حؼ  دٗ٘ي الث ٘يت  ٘ي الق٘اط  دال  ح إدص  ائ٘ا  ذْج  د ف  زّ   -

 الوجوْػح الرجزٗث٘ح الوطثقح  للثزًاهج الرؼل٘وٖ القائن ػلٖ إطرزاذ٘ج٘ح الرؼلن الرْل٘دٕ. لصالخ  ّالزقوٖ 

 فزّ  الرذظي فٖ الوظرْٕ الوِارٕ ّالزقوٖ لصالخ الوجوْػح الرجزٗث٘ح . -

 
 Terminologyالوصطلحات الدالة :  -

" عبارة عن إستراتٌجٌة تتضمن  Generative learning strategyإستراتٌجٌة التعلم التولٌدي  -

م حواجز اعتمادا 011تعلم مسابقة  عن طرٌقهاٌتم   طالبةالتكامل النشط لألفكار الجدٌدة الموجودة فً عقل ال

جدٌدة ، وهذا ٌتم من خالل  القائم بالتدرٌس من معلومات ٌقدمهوربط مكوناتها وما السابقة خبرات العلً 
 ( إجرائًالتطبٌق ("  )  –التحدي  –التركٌز  –المراحل التالٌة ) التمهٌد 

إلى تعرٌف   (0333)تشٌر مكارم أبو هرجه ومحمد سعد  : Educational programsالبرنامج التعلٌمً  -

فً مجال األنشطة الحركٌة و تنفٌذ  البرنامج التعلٌمً بأنه "الهٌكل التعلٌمً الذي ٌساعد القائمٌن  بالتدرٌس
  (32: 23) الوحدات الدراسٌة بأسلوب علمً سلٌم حٌث فً نهاٌة األمر ٌمكنهم من تحقٌق األهداف المرجـــــوة 

 
 Search procedures :إجزاءات البحث -

 Experimental Method منهج البحث : -

الؼلو٘  ح همئو  ح لزل  د الذق  ائ  ّل  ٘ااح الرفظ  ٘زاخ ػل  ٖ الو  ٌِج الرجزٗث  ٖ ع ّٗؼرث  ز لمن  ز الوٌ  اُج              

الثؼ  دٕ  –لط  اص هرماه    ه  ي الع  ثػ ّالص  د  ع د٘  ث اط  ر دهد الرص  و٘واخ الوٌِج٘  ح  اخ الق٘  اص القثل  ٖ 

Pretest – Post Test Design  ّهمدظح الظثث٘ح And note the causality  هي خمل المشف ػلٖ دالل ح

 ّاالخزٕ ظاتطح . ح٘ي لدداُوا ذجزٗث٘الفزّ  فٖ الٌرائج ت٘ي هجوْػر

 Society and sample research:  هجروغ ّػٌ٘ح الثذث -

 

غالثاخ الفزقح الناً٘ح تمل٘ح الرزت٘ح الزٗاظ٘ح للثٌاخ جاهؼح اإلطمٌدرٗح فٖ الؼام الجاهؼٖ  ٗون  هجروغ الثذث   

 (02قح الؼشْائ٘ح الٌظث٘ح ّػددُن )ع ذن اخر٘ار ػٌ٘ح الثذث تالطزٗالفص  الدراطٖ الناًٖ    0222/  0222

قوام كل ضابطة واألخرى تجرٌبٌة إلى مجموعتٌن إحداهما المستهدفة وقد تم تقسٌم عٌنه البحث ع غالثح  طرْى
من نفس مجتمع البحث وخارج اثنً عشر طالبة  ( 03بعدد ) تم االستعانة  ، وقدثالثون طالبة  ( 21منها)

إجراء التجانس علً عٌنة البحث الكلٌة فً تم ، وقد  سة االستطالعٌة(عٌنة البحث األساسٌة )عٌنة الدرا
 متؽٌرات النمو والجدول التالً ٌوضح ذلك .
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 02( الرْل٘ف اإلدصائٖ لث٘اًاخ ػٌ٘ح الثذث المل٘ح فٖ الورغ٘زاخ األّل٘ح األطاط٘ح  ى=2جدّل )

 الورغ٘زاخ

 الدالالخ اإلدصائ٘ح للرْل٘ف

الورْطػ 

 الذظاتٖ
زاف االًذ

 الوؼ٘ارٕ
هؼاه  

 الرفلطخ
هؼاه  

 االلرْاء

 2..2- 2.22- 2.02 02.2 الظي )طٌح(

 2.22 ...2 22.. ....20 الطْل )طن(

 2.20- 2.02 .3.0 02.02 الْسى )مجن(

 الووزن ( أن معوامالت –الطوول  –السون  ) ( والخاص بتجانس أفراد عٌنة البحث الكلٌة فً متؽٌرات النموو 0ٌتضح من جدول )  
قرٌبووة موون ااعتدالٌووة حٌووث أن قووٌم معاموول االلتووواء المتؽٌوورات ( ممووا ٌوودل علووى أن 0..0إلووى  1.33-االلتووواء تتووراو  مووا بووٌن )
( ، وهوذا ٌعنوى أن .1.3-إلوى  0.31وتقترب جودا مون الروفر ،  كموا بلوػ معامول الوتفلطح موا بوٌن ) 2±ااعتدالٌة تتراو  مابٌن  

 بوال وفى المتوسط ولٌس متذبذبا مما ٌؤكد تجانس أفراد مجموعتً البحث تذبذب المنحنى االعتدالى ٌعتبر مق

 
 Tools and means of data collection :أدوات ووسائل جمع البٌانات -

 

 ارى .ـــاستمارة االداء المه - زان طبً لقٌاس الوزن ) كجم (ــــــمٌ -
 ً .ــداء الرقماختبــــــار اال - ة إٌقاؾ لقٌاس الزمن ) ث (ــــــساع -

 واجز ـــــــــــالح -

      

 

 م حواجز 011االختبارات البدنٌة األكثر ارتباطا بمسابقة  -
Physical tests most related to the 100m hurdles competition 

لتالٌوة: لتحدٌد أهم عنارر اللٌاقة البدنٌة المرتبطوة بالنشواط الموتعلم توم الرجوو  إلوً المروادر والدراسوات ا    

 32( )3110محمود روبحً حسوانٌن ) ( 03( )3111) عوٌس الجبالً  (5( )0331)بسطوٌسً احمـــــد 

عوزة عبود المجٌود  Stephen ,C  (3111 ( ).2) ( 05( )3113)عبد الحلوٌم محمود وسوامً نرور  (

 حٌوووث اتفقوووت علوووً عنارووور اللٌاقوووة البدنٌوووة التالٌوووة  (.( ) 3102اشووورؾ أبوووو الوفوووا ) (01( ).310)
     -: االختباروأربح بمثابة ردق 

  
القووووووووة الممٌوووووووزة  -0

 بالسرعة للرجلٌن
 اختبار الوثب العرٌض من الثبات بالمسافة ألقرب سم

 
 /ث( 0/01م من البدء المنطلق ) القرب 21اختبار العدو  السرعة  -3
 اختبار الجري الزجزاجً ) الزمن ألقرب ث( الرشاقة -2
 الجذ  أماما أسفل من الوقوؾ )بالمسافة ألقرب سم(اختبار ثنً  المرونة  -.
 اختبار الدوائر الرقمٌة ) الزمن ألقرب ث( التوافق -5

 
وقد تم عمل الثبات لهذه االختبارات عن طرٌق التطبٌق وإعادة التطبٌق علً عٌنة ممثلة للمجتمع ومون خوارج 

( 1.332إلوى  1.222)مول االرتبواط موا بوٌن ( طالبة ، حٌوث  توراو  معا00العٌنة المستهدفة للتطبٌق عددها )
تعطى نفس النتائج إذا أعٌد تطبٌقها مرة أخرى علوى  وإنهاتسم بالثبات ت البدٌنةمما ٌؤكد أن اختبارات القدرات 
 .( 0( جدول ) 3وهذا ٌوضحه ) ملحق  نفس العٌنة وفى نفس الظروؾ 
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 م حواجز : 011استمارة تقٌٌم االداء المهاري لمسابقة  -
Skill Performance Assessment Form for the 100m Hurdles Competition 

 

التالٌووة : شووبٌب السووعدون   تلبنوواء اسووتمارة قٌوواس االداء المهوواري تووم الرجووو  إلووً المرووادر والدراسووا     -
، عووامر فوواخر  (31)  (3113)  ، محموود جاسووم الخالوودي (31( ) 3113)، ؼــــووـازي العنووزي   (00( )3113)
،  (05( )3113)، عبووود الحلوووٌم محمووود وسوووامً نرووور  (02( )3113) ( ، طوووارق عوووز الووودٌن.0( )3113)

، وذلك لوضح المحاور األساسٌة التً تشتمل علٌها اسوتمارة القٌواس وقود  (5( ) 0331) بسطوٌسً احمد 
 اشتمال علً المحاور التالٌة :

 البداٌة واالقتراب للحاجز األول -
 مروق الحاجز -
 واجز العدو بٌن الح -
 العدو من الحاجز األخٌر حتى خط النهاٌة  -

لوضووع العبووارات السوولوكٌة تحووت كوول محووور تووم الرجووو  إلووً نفووس المراجووع السووابق ذكرهووا  وموون ثووم تووم  -
( خبٌور متخروص فوً  05التورل إلً المحاور األساسٌة والتً تم عرضها علً المتخررٌن وعوددهم )

 (0والمضمار والذٌن وافقوا علً االستمارة  ملحق )مجالً التدرٌس والتدرٌب لمسابقة المٌدان 
  

(  03توم تحدٌوود درجوات لعبووارات كوول محوور بدرجووة واحودة بحٌووث أرووبح مجموو  درجـــووـات االسووتمارة )  -
المحور الثانً عشرة درجات  ثوم درجتوٌن للمحوور  –درجة موزعة كالتالً : المحور األول ثالث  درجات 

  (.) ملحق لرابع الثالث ودرجة واحدة للمحور ا
تووم الرجووو  موورة ثانٌووة لوونفس الخبووراء وذلووك ألخووذ رأٌهووم النهووائً فووً اسووتمارة القٌوواس وذلووك بعوود تحدٌوود  -

 الدرجات ، وافق الخبراء دون تعدٌل او حتى رٌاؼة للعبارات وبذلك أربحت االستمارة رادقة المحتوي 

 : الستمارة تقٌٌم االداء المهاري المعامالت العلمٌة  -
- Scientific transactions of the skill performance evaluation form- 

 :م حواجز 011لـمسابقة  الردق الستمارات تقٌٌم األداء المهارى   -
م علووى مجموووعتٌن مختلفتووٌن موون أفووراد العٌنووة االسووتطالعٌة 3/3103 /01االحوود تووم تطبٌووق االسووتمارات ٌوووم 

، ، عشورة طالبوات  ( 01كول عٌنوه )عودد قوى واألخرى ؼٌر ممٌوزه وبلوػ إحداهما ممٌزه فً مسابقات العاب ال
(  .. ( مما ٌؤكود أن االسوتمارة روادقة وٌوضوح ذلوك ملحوق) 330 –. 233حٌث تراو  معامل الردق بٌن ) 

 ( 2جدول  )

 م حواجز :011 عدو ثبات استمارة التقٌٌم المهارى لمسابقه -
علوً عٌنوة   أٌوام 3بفارل زمنً   Test Retestالتطبٌق  وإعادةمعامل الثبات عن طرٌق التطبٌق  إٌجادتم 

حٌوث  توراو  معامول االرتبواط ( طالبوة 00ممثلة لمجتمع البحث ومن خارج العٌنة المستهدفة للتطبٌق عوددها )
م حواجز ٌتسم بالثبات وانوه  011التقٌٌم المهارى لمسابقه استمارة  ( مما ٌؤكد أن 1.333إلى  1.223)بٌن 

( .ملحوق ) وٌوضوح ذلوك  س النتائج إذا أعٌد تطبٌقه مرة أخرى على نفس العٌنة وفى نفس الظوروؾٌعطى نف
 (.3جدول )

 Equivalent research sample  : تكافؤ عٌنة البحث -

 تم إٌجاد التكافؤ بٌن المجموعتٌن فً المتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة والرقمٌة والجدول التالً ٌوضح ذلك 
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 ( الفروق بٌن المجموعتٌن اٌجاد التكافؤ فً المتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة والرقمٌة 3جدول ) 

 
 هتغيزات البحث

وحدة 
 القٌاس

المجموعة التجرٌبٌة  
 21ن=

المجموعة الضابطة 
 21ن=

 قٌمة  الفرق بٌن المتوسطات
 ت

   س   س   س
ــــــزات  الوتغي

 البدنية 
        

 1.221 .1.1 .1.0 1.53 0101 1.55 0.30 طن   الْثة الؼزٗط

 1.033 1.02 1.03 2.33 5.33 ...2 5.21 طن هزًّح

 ..1.0 1.11 1.11 0.52 1.01 0.35 1.12 ثاًَ٘ طزػَ

 .1.15 1.13 .1.3 0.12 1.11 0.01 3..1 ثاًَ٘ رشاقح

 1.002 1.12 1.12 0.13 1.21 0.10 1.22 ثاًَ٘ ذْاف 

ــــــــتى   الوس

 الوهار  
        

قرزاب الثداٗح ّاال

 للذاجش األّل
 0.31 1..2 0.03 1.31 1.05 1.01 1.33 

 0.22 5..1 .1.5 .1.3 2.11 0.13 2.30  هزّ  الذاجش

 0.13 1.13 1.21 .1.5 0.13 0.22 3.00  الؼدّ ت٘ي الذْاجش

الؼدّ هي الذاجش 

 األخ٘ز ل ػ الٌِاٗح
 0.13 1.51 0.11 1.10 1.13 1.53 1.31 

 0.10 1.12 0.00 0.31 5.00 0.03 3.33  الوجوْع الملٔ

 1.23 5..1 1.2 0.51 32.2 3.13 33.0  الوستى  الزقوي 

 .3.1=   1.15*معنوي عند مستوى 

متؽٌوورات البحووث البدنٌووة   فووًالتجرٌبٌووة الضووابطة اٌجوواد التكووافؤ المجموعووة بووٌن ( والخوواص بووالفروق 3موون جوودول ) ٌتضووح 
فووً جمٌووع االختبووارات ، حٌووث كانووت قٌمووة ) ت(  1.15سووٌن عنوود مسووتوى والمهارٌووة والرقمٌووة عوودم وجووود فووروق بووٌن القٌا

جمٌوع المتؽٌورات قٌود   فوًالبحوث  مجمووعتًمموا ٌشوٌر إلوى تكوافؤ  1.15أقل من قٌمة ت الجدولٌة عند مستوى   ااحرائٌة
 البحث .

 ( 3ملحق )  : التعلن التىليد إستزاتيجية باستخدام البزناهج التعليوي  -

Tutorial using a generative learning model - 

 The goal of the program :البرنامج  الهدؾ من  -
علووى م حووواجز 011الووتعلم التولٌوودي فووً توودرٌس مسووابقة  إسووتراتٌجٌة  التعوورؾ علووى اثوور اسووتخدام        

 . المستوي  المهاري والرقمً لطالبات الفرقة الثانٌة 

 :مج التعلٌمً البرنا األسس التً ٌجب مراعاتها عند ترمٌم -
- Foundations to be taken into account when designing the tutorial 

 التعلم التولٌدي وهى :إستراتٌجٌة  باستخدام  التعلٌمً البرنامج  ترمٌم دبعض األسس عنتم مراعاة           

 تٌح ٌ أن --الطالبات  تراعى الفروق الفردٌة بٌن أن -- البرنامج ٌحقق المحتوى أهداؾ أن -
اطة والتنو  والتدرج بالبس جالبرنام تمٌزٌ أن -- فً وقت واحدجمٌع الطالبات مشاركة البرنامج التعلٌمً 
حقق ٌ أن --المسابقة  نحو الممارسة والمشاركة فً  نوتشوقه الطالبات ثٌر دوافعٌ -- فً موضوعاته

 .زمٌالتها  ومع امع ذاتهالطالبة  تكامال لشخرٌة البرنامج 
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 Tutorial content - : البرنامج التعلٌمً حتوىم -
كما احتوي  .للمسابقة ، مكونات األداء الفنًم حواجز 011 عن مسابقة عامة خلفٌة البرنامج تضمن محتوى 

على إرشادات لكٌفٌة تولٌد األفكار واستدعاء الخبرات السابقة وربطها بالمعارؾ الجدٌدة الخارة باألداء الفنً 
 هن.ها فً عالج الترورات الخاطئة لدٌمن اتستفٌد الطالبتالتعلم التولٌدي، كً  استراتٌجٌةوفقا للمسابقة 

 ( 5ملحق )  Preparation of the teacher's guide -  :القائم بالتدرٌس  دلٌل  إعداد -
 باستخدام م حواجز 011التعرؾ على كٌفٌة تدرٌس مسابقة  إلىإعداد دلٌل إرشادي ٌهدؾ الدلٌل تم 
 –التحدي  –التركٌز  –، وٌتكون من أربعة أطوار تعلٌمٌة هً : ) التمهٌد التعلم التولٌدياتٌجٌة إستر

 التطبٌق(.
 :  ٌلًٌتضمن هذا الدلٌل ما 

التعلٌمٌة  ط الوسائ -للمحاضرات    الخطة -     األهداؾ العامة -    ةللمسابق العلمًالمحتوى  -
 (.رقمٌا وفنٌا  )الطالبات   أداءلتقوٌم الالزمة لقٌاس ا أسالٌب -المحاضرات     لتنفٌذ المساعدة 

 General framework for program implementation :البرنامج  العام لتنفٌذ  ااطار -

حٌث نفذ ، للمسابقة  من خالل المراحل الفنٌة القائم علً إستراتٌجٌة التعلم التولٌدي طبق البرنامج التعلٌمً  
فً الشهر وهذا الوقت  محاضرات 2أسابٌع( أي بواقع ).أسبوعٌاً لمدة ) تٌنمحاضر بواقعالبرنامج 

 دقٌقة. 31  المحاضرة أما زمن( المخرص لتدرٌس هذه المسابقة فً جدول المحاضرات

 ( التوزٌع الزمنً ألجزاء المحاضرة 2)  رقم جدول

 الشهي الوذرْٓ لجشاء الْددج

   .2 ذٌظ٘ن األدّاخ فٖ ارض الولؼة  –الغ٘اب ّالذعْر  الٌْادٖ اإلدارٗح

   . الؼاب لغ٘زج لّ جوثاس هْاًغ لّ إدواء دز. اإلدواء

اإلػداد الثدًٖ 

 الؼام ّال اص
 ذٌو٘  ح الل٘اق  ح الثدً٘  ح تص  فح ػاه  ح ّالل٘اق  ح الثدً٘  ح الوزذثط  ح

 .م دْاجش 222توظاتقح 
22   

الٌشاغ الرؼل٘وٖ 

 ّالرطث٘قٖ
هج الرؼل٘و     ٖ الق     ائن ػل     ٖ ذق    ْم الطالث     اخ ترطث٘       الثزً    ا 

الوش ار إلِ٘ ا ف ٖ ترطث٘   ت طْاذِ ا إطرزاذ٘ج٘ح الرؼلن الرْل٘ دٕ 

 –غ ْر  الرذ دٕ  –الطْر الرزم٘ شٕ  –) الطْر الروِ٘دٕ الثذث.

 غْر الرطث٘  ( 

..   

 الجشء ال راهٖ
 ذوزٌٗاخ ذِدئح للؼْدج تالجظن إلٔ الذالح الطث٘ؼ٘ح. -

 االًصزاف. -
 

.   

   22 الوجوْع

 -Procedures for implementing the experiment ءات تنفيذ التجزبة :إجزا -

 الدراسة االستطالعٌة : -1

ذن إجزاء دراطح اطرطمػ٘ح للرأمد هي طمهح األدّاخ ّاألجِشج الوظر دهح ّهمءهرِا لطث٘ؼح الثذث ّ لك ٗ ْم 

 .0222/  0/ 02ال و٘ض 

دا ق٘ اص االداء الوِ ارٕ ذ ن ذص ْٗز لداء الطالث اخ قاهد الثادنح تئجزاء جو٘غ الق٘اط اخ ال ال ح تالثذ ث ػ  -

 ( 2ف٘دْٗ ّػزظَ ػلٔ الوذمو٘ي الرٖ ذن اإلشارج إلِ٘ن فٖ هلذ  ) 
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 القٌاس القبلً : -3
وذلوك م حواجز 011لمسابقة  والرقمً  البحث  فً األداء المهارى تً إجراء القٌاس القبلً لمجموعتم      

 .3103/ 3/ 32ٌوم الخمٌس الموافق  

 تنفٌذ التجربة : -2
 3103/ 2/ 1الخموٌس الموافوق التجربة عقب انتهاء القٌاس القبلوً وذلوك فوً الفتورة مون ٌووم تم  تطبٌق     

 .  3103/  2/  32حتى ٌوم الخمٌس الموافق 
وذلوك م حوواجز 011مسابقة  فً تدرٌس تم تطبٌق البرنامج القائم علً إستراتٌجٌة التعلم التولٌدي  -

 هً : أطوار أربعةمن خالل للمحاضرة  وفٌها تطبق الطالبة  المسابقة  ئٌسً فً الجزء الر
 وإثارةومن خالل الحوار والمناقشة ، للمحاضرة بالتمهٌد المحاضر   الطور التمهٌدي: وفٌة ٌقوم  -  

 المراد تعلمها. المسابقة  والتفكٌر بطرٌقة فردٌة تجاه للطالبات  التساؤالت ، وتوضٌح المفاهٌم
، والتركٌز على  هنمجموعات رؽٌرة للربط بٌن معارف إلىالطالبات  قسم توفٌة  :التركٌزيالطور   -

 األنشطةللمناقشة والحوار وأداء  لهن  الفررة إتاحة، مع من المحاضرةهدفة المست األداءاتالمفاهٌم 
 التطبٌقٌة المختلفة حسب قدراتهم والفروق الفردٌة. 

لألداء للطالبات الفررة  وإتاحةبشكل كامل  نجمع المجموعات ومناقشتهتب المحاضرٌقوم  :طور التحدي  -
بالتؽذٌة الراجعة المناسبة وهنا ٌكون التحدي بٌن ما  وإمدادهمالطالبات ، ومشاهدة جمٌع األداءات ومساعدة 

 )التعارض(.  زمٌالتها  مع إلٌه تفً الطور التمهٌدي وبٌن ما تورل تهعرف
لحل المشكالت الحركٌة المرتبطة  إلٌهدام كل مجموعة لما تم التورل ٌتم استخوفٌة  :طور التطبٌق   

حسب الفروق  الطالبات  ، وتوسٌع نطاق المفهوم، والخروج بنموذج أدائً سلٌم منم حواجز 011بمسابقة 
 الفردٌة .

 القٌاس البعدي : -2
فً الفترة من البحث وذلك  تً مجموعالتجربة لتطبٌق بإجراء القٌاس البعدي عقب االنتهاء من تم إجراء    
 وقد تمت جمٌع القٌاسات على نحو ما تم إجراؤه فً القٌاس القبلً.3103/  ./ 01 - 1
 -Statistical methods used األساليب اإلحصائية الوستخدهة: -

 لتحقٌق أهداؾ البحث فً ضوء النتائج تم االستعانة باألسالٌب ااحرائٌة التالٌة:
-T.اختبار  -  معامل التفلطح -    معامل االلتواء. -   االنحراؾ المعٌاري. -    حسابً.المتوسط ال -

test)نسب التؽٌر)التحسن(. -     معامل االرتباط. -  )دالله الفروق 
 -View, discuss and interpret results عزض النتائج  ومناقشتها وتفسٍزها : -

 نص على أنه :أوال : عزض نتائج الفزض األول والذي ٌ

 ذْج   د ف   زّ  دال   ح إدص   ائ٘ا ت   ٘ي هرْط   طٖ الق٘اط   ٘ي القثل   ٖ  الثؼ   دٓ للوجوْػ   ح الرجزٗث٘   ح الوظ   ر دهح " 

 م دْاجش "  222الرؼلن الرْل٘دٕ فٖ الوظرْٓ الوِارٕ ّ الزقوٖ لوظاتقح إلطرزاذ٘ج٘ح 
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 فٖ الوظرْٓ الوِارٕ  لرجزٗث٘حوجوْػح اللالق٘اط٘ي القثلٖ ّالثؼدٕ  الفزّ  ت٘ي داللح  ( 2 جدّل )

  2.ى =      م دْاجش 222وظاتقح ل

 الدالالخ اإلدصائ٘ح
 

 الورغ٘زاخ     

 الق٘اص الثؼدٓ القثلٖالق٘اص 
الفز  ت٘ي 

 ق٘وح الورْطط٘ي

 خ

 ًظثح 

الرذظي 

 ع± ص ع± ص ع± ص %

الثداٗح ّاالقرزاب للذاجش 

 األّل
2..2 2.23 2.2. 2.2. 

2... 2..0 
..30* 22.2 

 00.2 *0.22 2.22 2.23 0.03 02.. 3..2 .2.0 هزّ  الذاجش

 02.2 *23.. 2.22 2..2 2.22 2.22 2..2 2..2 الؼدّ ت٘ي الذْاجش

 األخ٘زالؼدّ هي الذاجش 

 ل ػ الٌِاٗح
2.2. 2.0. 2.32 2.00 

2.33 2.22 
0.22* 20.2 

 ..22 *2.22 2.22 2..2 0.20 2.02 2.22 3.32 الوجوْع الملٔ

 5.33=   1.15عند مستوى  *معنوي

التجرٌبٌوة فوً المسوتوى المهواري لمسوابقة لمجموعوة لالبعودى  القبلوً و سوٌن ( والخاص بالفروق بوٌن القٌا .ٌتضح من جدول )
فووً  مسووتوي االداء المهوواري لرووالح القٌوواس البعوودى، حٌووث  1.15م حووواجز  وجووود فووروق بووٌن القٌاسووٌن عنوود مسووتوى  011

كما تراوحوت نسوبة التحسون   1.15( وهذه القٌم اكبر من قٌمة ت الجدولٌة عند مستوى 2.13– 0..3تراوحت قٌمة ت ما بٌن )
 %(.23.2% إلى 03.5لرالح القٌاس البعدى ما بٌن )

 

 لوظاتقح  الزقوٖفٖ الوظرْٓ القثلٖ ّالق٘اص الثؼدٓ للوجوْػح الرجزٗث٘ح الفزّ  ت٘ي الق٘اص داللح  ( . جدّل )

     2.ى =       جشم دْا 222ػدّ        

 الدالالخ اإلدصائ٘ح

 
 الورغ٘زاخ     

 الق٘اص الثؼدٓ القثلٖالق٘اص 
الفز  ت٘ي 

 ق٘وح الورْطط٘ي

 خ

 ًظثح 

الرذظي 

 ع± ص ع± ص ع± ص %

لوظاتقح  الزقوٖالوظرْٓ 

 م دْاجش222ػدّ
02.02 ..20 02.2. 3.02 2.0. ..30 ..23* 22.3% 

  .2.2ػٌد هظرْٓ  هؼٌْٕ*
 

 ، لمسوابقةلالقبلوً و البعودى للمجموعوة التجرٌبٌوة فوً المسوتوى الرقموً  ٌن( والخواص بوالفروق بوٌن القٌاسو 5ن جدول )ٌتضح م
وهوذه  (2.31) فً المستوي الرقمً  لرالح القٌاس البعدى ، حٌوث بلؽوت قٌموة ت 1.15وجود فروق بٌن القٌاسٌن عند مستوى 

 %( 1..0كما بلؽت نسبة التحسن  )  1.15القٌمة  اكبر من قٌمة ت الجدولٌة عند مستوى 
 ثانٍا : عزض نتائج الفزض الثانً والذي ٌنص على أنه :

الوظ   ر دهح الع   اتطح  الثؼ   دٓ للوجوْػ   ح  ّ " ذْج   د ف   زّ  دال   ح إدص   ائ٘ا ت   ٘ي هرْط   طٖ الق٘اط   ٘ي القثل   ٖ

 " . م دْاجش 222الرؼلن الرْل٘دٕ فٖ الوظرْٓ الوِارٕ ّالوظرْٕ الزقوٖ لوظاتقح إلطرزاذ٘ج٘ح 
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 للوجوْػح العاتطح فٖ الوظرْٕ الوِارٕ  ّ الثؼدٓ القثلٖ ٘يالفزّ  ت٘ي الق٘اطداللح ( 0 جدّل )

  2.ى =      م دْاجش 222لوظاتقح                 

 الدالالخ اإلدصائ٘ح

 
 الورغ٘زاخ     

 الفز  ت٘ي الورْطط٘ي الق٘اص الثؼدٓ القثلٖالق٘اص 
 ق٘وح

 خ

 ًظثح 

الرذظي 

 ع± ص ع± ص ع± ص %

الثداٗح ّاالقرزاب للذاجش 

 األّل
2.2. 2.00 2.03 0..2 2.00 2.2. 0..2* 

02.2 

 03.3 *0.33 .2.2 2.30 2.20 2... 2..0 0.32 هزّ  الذاجش

 02.0 *0.20 ...2 .2.2 0.22 2.00 2.20 2.22 الؼدّ ت٘ي الذْاجش

 األخ٘زالؼدّ هي الذاجش 

 ل ػ الٌِاٗح
2.22 2.20 2.30 2.23 2.22 2..2 0.02* 

.2.2 

 20.2 *02.. ...2 2.22 ...2 3.22 2.22 0.22 الوجوْع الملٔ

 0022 =  .2.2ػٌد هظرْٓ  هؼٌْٕ*
لمسوابقة لالقبلوً و البعودى للمجموعوة الضوابطة فوً المسوتوى المهواري  ٌن( والخواص بوالفروق بوٌن القٌاسو3ٌتضح من جودول ) 

موا بوٌن ( ت )فً المستوي المهاري  لرالح القٌواس البعودى، حٌوث تراوحوت قٌموة  1.15وجود فروق بٌن القٌاسٌن عند مستوى 
كموا تراوحوت نسوبة التحسون لروالح القٌواس البعودى ،  1.15( وهذه القٌم اكبر من قٌمة ت الجدولٌة عند مستوى 2.33--3.03)

 %(.51% إلى ..03ما بٌن )

  الزقوٖفٖ الوظرْٓ ٖ ّالثؼدٕ للوجوْػح العاتطح القثل ٘يت٘ي الق٘اطداللح  فزّ  الورْططاخ ( 3 جدّل )

     2.ى =      م دْاجش 222لوظاتقح         

 الدالالت ااحرائٌة
 

 المتؽٌرات     

 القٌاس البعدى القٌاس القبلً
الفرق بٌن 
 قٌمة المتوسطٌن

 ت

 نسبة 
التحسن 

  ± س  ± س  ± س %

المستوى الرقمً لمسابقة 
 م حواجز011عدو

33.02 1.52 32.13 1.32 3..0 -1..5  2.31*   3.2. 

 5.33=  1.15*معنوي عند مستوى 
 

 011للمجموعة الضوابطة فوً المسوتوى الرقموً لمسوابقة  والبعديالقبلً  ٌن( والخاص بالفروق بٌن القٌاس 1ٌتضح من جدول )
اكبور  ةوهذه القٌمو (2.31) لؽت قٌمة تلرالح القٌاس البعدى ، حٌث ب 1.15م حواجز . وجود فروق بٌن القٌاسٌن عند مستوى 

 %. .3.2كما بلؽت نسبة التحسن     1.15الجدولٌة عند مستوى  (ت )من قٌمة
 

 عزض نتائج الفزض الثالث والذي ٌنص على أنه : ثالثا : 

  ف ٖ الوظ رْٓ الوِ ارٕ الع اتطح ّ الرجزٗث٘ح ر٘ي للوجوْػ ٘يالثؼدٗ ٘ي" ذْجد فزّ  دالح إدصائ٘ا ت٘ي الق٘اط 

 م دْاجش " . 222الزقوٖ لوظاتقح ّ
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 ( داللة فروق المتوسطات  بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة و الضابطة فً المستوي المهاري2جدول ) 

 31ن =        م حواجز 011لمسابقة 

 الدالالت ااحرائٌة
 

 المتؽٌرات     

 المجموعة التجرٌبٌة
 21ن=

 المجموعة الضابطة
 21ن=

الفرق بٌن 
 قٌمة توسطٌنالم

 ت
 نسبة 

 التحسن %
  ± س  ± س  ± س

البداٌة واالقتراب للحاجز 
 األول

3.51 0.13 0.21 1.33 
0.02 0.12 

3.53* 
.5.3 

 03.3 *2.11 1.13 .1.1 3.12 2.32 3.13 21.. مروق الحاجز

 3.1. *3.03 1.51 1.51 1.01 0.01 1.31 0.31 العدو بٌن الحواجز

ٌر العدو من الحاجز األخ
 لخط النهاٌة

3.31 0.23 3.02 1.25 
1.5. 0.10 

3.33* 
31.3 

 01.1 2.33 1.32 0.22 .3.3 3.01 2.51 1.51 المجمو  الكلى

  .2.2ػٌد هظرْٓ  هؼٌْٕ*
 

فوً  التجرٌبٌة و الضابطة تٌنللمجموع ٌنالبعدٌ سٌن( والخاص بالفروق بٌن القٌا0م ) ( و الشكل البٌانً رق2ٌتضح من جدول ) 
فً جمٌع المتؽٌرات لروالح القٌواس  1.15م حواجز ،  وجود فروق بٌن القٌاسٌن عند مستوى  011ى المهاري لمسابقة المستو

( وهذه القٌم اكبر من قٌمة ت الجدولٌوة عنود مسوتوى 2.11  -3.03البعدى للمجموعة التجرٌبٌة، حٌث تراوحت قٌمة ت ما بٌن )
 %( لرالح القٌاس البعدى للمجموعة التجرٌبٌة .5.3.--% 03.3كما تراوحت نسبة التحسن ما بٌن )  1.15

 

  
 هزّ  الذاجش الثداٗح ّاالقرزاب للذاجش االّل
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 الؼدّ هي الذاجش االخ٘ز ل ػ الٌِاٗح الؼدّ ت٘ي الذْاجش

 
 ( الفز  فٖ الق٘اط٘ي الثؼدٗ٘ي للوجوْػر٘ي الرجزٗث٘ح ّالعاتطح فٖ  هظرْٕ االداء الوِارٕ 2شم  )

 

 فٖ الوظرْٕ الزقوٖ لوظاتقح  العاتطح ّ الرجزٗث٘ح الوجوْػر٘يت٘ي داللح فزّ  الورْططاخ (  2ل )جدّ

 02ى =         م دْاجش 222لوظاتقح ػدّ  الزقوٖفٖ الوظرْٓ            

 الدالالخ اإلدصائ٘ح

 
 الورغ٘زاخ     

 الرجزٗث٘ح الوجوْػح

 2.ى=

 العاتطح الوجوْػح
 2.ى=

الفز  ت٘ي 

 ق٘وح يالورْطط٘

 خ

 ًظثح 

الرذظي 

 ع± ص ع± ص ع± ص %

لوظاتقح  الزقوٖالوظرْٓ 

 م دْاجش222ػدّ
02.0 ..20 0..2 0.0. 0.32 2.03 0..0 2.22 

  .2.2ػٌد هظرْٓ  هؼٌْٕ*

ً فو الضوابطة للمجموعوة التجرٌبٌوة و ٌن البعدٌ ٌن( والخاص بالفروق بٌن القٌاس 3( و الشكل البٌانً رقم ) 3ٌتضح من جدول )
لروالح القٌواس البعودى للمجموعوة  1.15م حوواجز . وجوود فوروق بوٌن القٌاسوٌن عنود مسوتوى  011المستوى الرقموً لمسوابقة 

كمووا بلؽووت نسووبة التحسوون   1.15وهووذه القووٌم اكبوور موون قٌمووة ت الجدولٌووة عنوود مسووتوى  (3.23) التجرٌبٌووة، حٌووث بلؽووت قٌمووة ت
 ٌة .لرالح القٌاس البعدى للمجموعة التجرٌب %(...3)
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

 المجموعه الضابطه المجموعه التجرٌبٌة

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

 المجموعه الضابطه المجموعه التجرٌبٌة

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 المجموعه الضابطه المجموعه التجرٌبٌة



 ػل٘اء هصطفٖ الظاٗخ  

  (0202يونيو مجلة تطبيقات علوم الرياضة )                                                                                                     268

 
 

 الرقمً مستوي الالفروق فً القٌاسٌن البعدٌٌن للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً  ( 3شكل )
 

 Discussion and interpretation of resultsهناقشة النتائج وتفسيزها : -

رالح نسبة التحسن بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة ل أن( 5(، ) .تبٌن نتائج جدولً )  
 وكان هذا التحسن بنسبةم حواجز 011األداء المهارى والرقمً  لمسابقة مستوي القٌاس البعدي فً مجمو 

 إلًوٌرجع ذلك االداء الفنً والرقمً ،  %( علً التوالً ، وهى نسب تظهر  تحسن 1..%0 (  ، )03.5)
 ولٌدي ، حٌث تم البرنامج وفقا ألطواراالٌجابً للبرنامج التعلٌمً القائم علً إستراتٌجٌة التعلم الت التأثٌر

م كل ــــفً ضوء تقدٌ م(ــــدي، التطبٌق، التقوٌــــد، التركٌز ، التحـــ)التمهٌالتعلم التولٌدي  إستراتٌجٌة
البرنامج  أسهم أٌضاة ٌلزم انجازها حتى ٌتم االنتقال للمرحلة المهارٌة التالٌة ،ــــة فً شكل مهمة حركٌــــــمرحل
ة ـــدافعٌ إثارةفً  أسهمت ااستراتٌجٌة أناز والممارسة ، كما ـــنجالالطالبات ل إثارةفً  تراتٌجٌةااسمع 

د ـــالتً تسهم فً تولٌ األفكارد كم كبٌر من ــــدي كونهن ٌتلقٌن فقط بل ٌقمن بتولٌـــالطالبات فً االداء بشكل ٌتع
 (23)(Kubamust .A 3113)  أشار إذة، ــــة برورة فعالـــــالمسابق أداءارؾ ، وشاركن فً ـــــالمفاهٌم والمع

عكس  األفضلالمرتكزة علً المتعلمٌن  ضرورٌة الستمرار التعلم استراتٌجٌات النظرٌة البنائٌة  استخدام  إلً أن
من عمرو  ئج دراسة كالاتتفق مع نتكما ٌمكن القول أن نتٌجة هذا التحسن  ، التطبٌقات المرتكزة علً المعلم 

 ابوالوفا، اشرؾ  (35)(3101) وآخرونماجدة حمٌد  (01)( .310) سلمً مجٌد و (02)(.310) حمد م
فرص عدٌدة للمتعلمٌن للمشاركة  تالتعلم التولٌدي أتاحإستراتٌجٌة  استخدام  أنوالذي خلرت إلً   (.)(3102)

الفررة للربط بٌن  وإتاحةلٌمٌة ، التنو  فً مرادر التعلم محوراً للعملٌة التعجعل فً تحدٌد أهدافهم ، وكذلك 
فً ضوء المراعاة الكاملة  هفسبن هك اعتماد المتعلم على تقوٌم أدائ، وكذل ٌن الخبرات السابقة والجدٌدة للمتعلم

 . للفروق الفردٌة
لصالخ العاتطح ًظثح الرذظي ت٘ي الق٘اط٘ي القثلٖ ّالثؼدٕ للوجوْػح  لى(  3) ع( 0ًرائج جدّلٖ )ذْظخ     

ّماى ُذا الرذظي تٌظثح  م دْاجش 222لوظاتقح األداء الوِارٓ ّالزقوٖ  هظرْٕ اص الثؼدٕ فٖ هجوْعالق٘

ع ّذزجغ الوِارٕ ّالزقوٖ للطالثاخ االداء  ُّٔ ًظة ذظِز  ذذظي %( ػلٖ الرْالٖ 2.22%( ع ) 20.2)

رود ػلٔ الشزح اللفظٖ ٗؼ ّالذٕ ذن اطر داهَ هغ الوجوْػح العاتطح الذٕفٖ األطلْب الرذظي الثادنح ُذا 

لَ لثز ماى لألداء الفٌٖ  الطالثاخ  ّذقدٗن الٌوْ ج ّذصذ٘خ األخطاء ع ال طْاخ الرؼل٘و٘ح الوردرجح ّذمزار

قْم  الوذاظز ترقدٗن الشزح اللفظٖ الوثظػ ّػزض ًوْ ج ػولٖ للطالثاخ ٗد٘ث ع إٗجاتٖ فٖ ذذظ٘ي األداء

ّاالطرزجاع الوثاشز للوظاتقح لثٌاء  وِارٓ ّالزقوٖ الوطلْب درٔ ٗرومي هي ذمْٗي ذصْر ّاظخ ػي األداء ال

إلٖ لى الرؼل٘ن القائن ػلٖ هظرْٕ االداء الوِارٕ ّالزقوٖ  لٗعا ٗومي لى ًؼشّ ُذا الرذظي فٖ  ع الرؼلن 

القائن تالردرٗض لى ٗظرج٘ثْا ألّاهز الورؼلو٘ي األطلْب )الشزح ّالٌوْ ج ( فٖ الرزت٘ح الزٗاظ٘ح ٗرطلة هي 

اى ٗلرشهْا فٖ االداء ترْق٘د ّادد تؼ٘د ػي الفزّ  الفزدٗح ّاى ٗذاّلْا ذقل٘د ًوْ ج  ّ هظرْٕ ّادد ع موا ّ

هوا ٗظاُن تصْرج الورؼلو٘ي لشم  االداء للوظاتقح ذشٗد إلٖ دد ها هي فِن الوذاظز  لى الوؼلْهاخ الرٖ ٗقدهِا 
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ّٗرف   لك هغ ها ٘خ األخطاء ّالرغذٗح الزاجؼح تاإلظافح إلٖ ذصذُذٍ الوظاتقح ع  اّ لخزٕ فٖ ذذظي ذؼلن 

لى الردرٗض تاطر دام لطلْب األّاهز)الشزح ّالٌوْ ج(  إلٖ (  3111) ّآخزّى  ح إتزاُ٘نــــلشارخ إلَ٘  م٘

ًر٘جح للووارطح ّاألداء الورمزر ّاالطرزجاع الوثاشز للوؼلْهاخ لثٌاء  ذذظي لداء األًشطح الورؼلوح ٗؤدٕ إلٔ

لداء الورؼلن هي لى  Stefan McLewey  (3103 ) ها لشار إلَ٘ى لٗعا ٗرف  هــــــغ  (22: 2)  ح الرؼلنـــــــػول٘

ْ ج ــــــالٌو لداءارج ّمذلك ــــد ألداء الوِــــٗرْقف ػلٔ قدرج الوؼلن ػلٔ الشزح الج٘ الذزم٘ح للوِاراخ

ف  ُذٍ الٌر٘جح هغ ًرائج دراطاخ م  هي لو٘اء ع لٗعا  ذر ( 2.0: 20 )  اء الشائؼحـــالصذ٘خ تؼ٘داّ ػي األخط

األٗجاتٔ  الرأث٘ز ااثثرْاللذٗي   (2() 3100)ّادود ػ٘ظٖ  (03()3105)ّشف٘غ شؼثاى   ( .3() 3103)الشٌإّ 

 هِاراخ األًشطح الذزم٘ح .ن ٘ذؼل) الشزح ّالٌوْ ج (  فٖ  الرقل٘دٕلألطلْب 

أن هناك فروق فً المتوسطات ونسوبة التحسون بوٌن ( 3، 0) والشكلٌن ( 3( ، )2توضح نتائج جدولً )       

فوً مجموو  مسوتوي األداء  التجرٌبٌوة  القٌاسٌن البعدٌٌن للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة لروالح المجموعوة

 ًالبرنووامج التعلٌموو أن إلووىوترجووع الباحثووة هووذه الفووروق والتحسوون م حووواجز 011والرقمووً لمسووابقة  المهووارى

تحمول المسوئولٌة  إلوىعلوً تحفٌوز الطالبوات مون خوالل تووجٌههم  ساعد  التعلم التولٌدي تٌجٌةإستراالقائم علً 

هذه ااستراتٌجٌة تفاعل الطالبات مع بعضهم ٌدعم تعلمهم وٌرفوع فً بااضافة إلً انه ،  أثناء تطبٌق البرنامج

مع بعضهم الوبعض بنظوام فعوال، تضمن مساعدة المتعلمٌن التعلم التولٌدي مستواهم التعلٌمً، وأَن إستراتٌجٌة 

أٌضا تعزو الباحثة هذا التحسن العائود السوتخدام االسوتراتٌجة ألنهوا تولود ِمما ٌساعد َعلَى تحقٌق أهداؾ التعلم، 

ألفكار الموجودة فً البنٌة المعرفٌة للطالبات  والتً تؤثر على المعلومات التً ٌحرلون علٌها مون حواسوهم ، 

ستراتٌجٌة تساعد المحاضر فً  اختٌوار المودخل المحسووس والوذي سواهم فوً توروٌل بااضافة إلً أنها أي اا

إبوراهٌم عزٌوز ، (0.1:  3.) (3101)أموٌن: محموود الربٌعوً وسوعٌد  وهوذا موا أكوده، نشاط المسوابقة للطالبوات 

ا، ألن  المتعلم انه مهما كانت الطرٌقة المستخدمة فًِ التعلم المهاري فإِن التدرٌب لٌس كافًٌ   ( 0.3: 0)(3102)

وتتفق هذه النتٌجة مع نتائج ٌتعلم المهارة  من خالل التفاعل بٌن المتعلمٌن ِمما ٌساعد َعلَى زٌادة التعلم . هذا 

 ، سحر معووض قابٌول (33().310)، محمد بدر الدٌن رالح  (02().310)كل من : عمرو محمد احمد  اتدراس

فررواً تعلٌمٌوة عدٌودة  تأتاحوالوتعلم التولٌودي إسوتراتٌجٌة  ن أ (33) (3101)فرٌد سومٌر حسون ،   (3( )3113)

جعول ت ا، كونهووفرتهوا ااسوتراتٌجٌة  للمتعلمٌن للمشاركة فً تحدٌد أهدافهم وكوذلك تنوو  مروادر الوتعلم التوً 

 .المتعلم محوراً للعملٌة التعلٌمٌة

 Extractions -االستخالصات :  -       

 -نتائج استخلرت الباحثة أن :من خالل ما تم الحرول علٌه من  

البرنووامج التعلٌمووً المقتوور  تطبٌقووه باسووتخدام إسووتراتٌجٌة الووتعلم التولٌوودي قوود اثبووت فاعلٌووة فووً تحسووٌن  -

 . كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بناتم حواجز لطالبات 011المستوي المهاري والرقمً فً تعلٌم مسابقة 

 Recommendationsالتىصيات :  -

لبرنوامج التعلٌموً باسوتخدام إسوتراتٌجٌة الوتعلم التولٌودي  مون قبول  أعضواء هٌئوة التودرٌس االعتماد علوً ا -  

 م حواجز فً نفس المرحلة او المراحل االخري .011القائمٌن بتدرٌس مسابقة 

 :Executing authorities - جهات التنفيذ : -

ن ومضومار ، بكلٌوة التربٌوة أعضاء هٌئوة التودرٌس بقسوم المنواهج وطورق التودرٌس تخروص مسوابقات مٌودا -

 جامعة ااسكندرٌة   –الرٌاضٌة للبنات 
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 Arabic and foreign references العزبٍة واألجنبٍة : المزاجع -

التعلم البنائً والتحرٌل المعرفً والحركً فً كرة القدم ، دار ؼٌودا للنشور  (  3102) إبراهٌم محمد عزٌز  -0
 0.3والتوزٌع ، عمان األردن ص 

تووأثٌر إسووتراتٌجٌة الووتعلم التولٌوودي فووً التحرووٌل المعرفووً وتحسووٌن بعووض  (3103) احمد سعد سالم  -3
المهووارات الحركٌووة بوودرس التربٌووة لتالمٌووذ المرحلووة ااعدادٌووة األزهرٌووة ، 

 رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة ااسكندرٌة .
لتعلم البنائً وأثرة فً تحسٌن  بعض المهارات الحركٌة والحٌاتٌوة نموذج ا (  3100) أحمد عٌسى رابر -2

والتحرٌل المعرفً بدرس التربٌة الرٌاضٌة لدى تالمٌوذ المرحلوة ااعدادٌوة 
 " رسالة دكتوراه ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة ااسكندرٌة .

اشووورؾ أبوووو الوفوووا عبووود  -.
 الرحٌم 

لم التولٌدي فً تدرٌس مهوارة الوثوب الطوٌول علوً اثر استخدام نموذج التع (3102)
التحرووٌل المعرفووً واألداء المهوواري لوودي طووالب المرحلووة الثانوٌووة ، بحووث 

، كلٌووة  23منشووور بالمجلووة العلمٌووة للتربٌووة البدنٌووة وعلوووم الرٌاضووة، عوودد
 التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة حلوان 

تودرٌب ( دار الفكور العربوً ،  –تكنٌوك –ٌدان والمضمار ) تعلٌم سباقات الم (0331) بسطوٌسً احمــــــــد  -5
 القاهرة 

اثر استخـــــدام نموذج الوتعلم التولٌودي فوً تعدٌـــــوـل التروورات البدٌلــوـة  (3105) جبر عبد هللا البنا  -3
فً الرٌاضٌات وتنمٌـــــة القـــدرة علوً حول المسوألة لودي طـــــوـالب كلٌوات 

ردن ، رسووالة دكتوووراه ، كلٌووة القادسووٌة ، جامعووة البلقوواء المجتمووع فووً األ
 التطبٌقٌة ، عمان ، األردن

رٌووووواض خلٌووووول وجاسوووووم  -1
 رشٌد 

تووأثٌر اسووتخدام إسووتراتٌجٌة الووتعلم التولٌوودي لووذوي األسوولوب المعرفووً فووً  (3103)
تطوٌر دقة بعض المهارات الفنٌة بالكرة الطوائرة لألشوبال ، بحوث منشوور ، 

 تربٌة الرٌاضٌة ، المجلد الثالثون ، العدد الثانً ، بؽداد مجلة كلٌة ال

زكٌوووووة إبوووووراهٌم ونووووووال  -2
 شلتوت ومٌرفت خفاجة

أساسٌات فوً تودرٌس التربٌوة الرٌاضوٌة ،مطبعوة ااشوعا  الفٌنوة ، المنتوزه   (3113)
 ،ااسكندرٌة

فووً تنمٌووة االتجاهووات  فاعلٌووة اسووتخدام النموووذج التولٌوودي لتوودرٌس العلوووم (3113) سحر معوض قابٌل -3
التعاونٌة لدى تالمٌذ المرحلة ااعدادٌة ، رسالة ماجسوتٌر ، كلٌوة التربٌوة ، 

 جامعة الزقازٌق
فاعلٌة نموذج التعلم التولٌدي فً تحرٌل طالبات الرؾ الرابع ااعدادي  (.310) سلمى مجٌد حمٌد -01

،   32ٌة عدد فً مادة التارٌخ ،  بحث منشور بمجلة كلٌـــــــــــة الترب
 دٌالى ، العراق .

  www.alnoor.seموسوعة العاب القوي العالمٌة  (  3113) شبٌبة السعدون  -00
توأثٌر الوتعلم النشوط فوً دروس التربٌوة الرٌاضوٌة علوً بعوض نوواتج الووتعلم  (3105) شفٌع شعبان حسن -03

التعلٌم األساسوً ، رسوالة دكتووراه ، كلٌوة التربٌوة لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من 
 الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة ااسكندرٌة .

 مبادئ مسابقات المٌدان والمضمار ، دار ااخوة للطباعة ، طنطا (3113) طارق عز الدٌن  -02

لكورار تطبٌقات للمبادئ واألسس الفنٌوة أللعواب السواحة والمٌودان ، مكتبوة ا (  3113) عامر فاخر  -.0
 31-33للطباعة  ص 

عبد الحلٌم محمد وسامً  -05
 نرر 

نظرٌووات وتطبٌقووات مسووابقات المٌوودان والمضوومار ) الجووزء الثووانً ( مكتبووة  (3113)
 ومطبعة ااشعا  الفنٌة ، المنتزه ، ااسكندرٌة 

االداء المهواري (  تأثٌر استخدام النموذج التولٌودي علوً مسوتوي 3105)  (3105) عبد هللا منا  الطحاوي -03
والتحرٌل المعرفً لدي تالمٌذ الحلقوة الثانٌوة مون التعلوٌم االساسوى ، بحوث 

( ، 3( الجوزء ).1منشور بالمجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة العودد )
 جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بالهرم 

م 011تمهٌدٌوة مبتكورة وأثوره علوً سوباق  برنامج مقتر  باسوتخدام العواب (.310) عزة عبد المجٌد علً  -01

http://www.alnoor.se/
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حووواجز رسووالة ماجسووتٌر ؼٌوور منشووورة ، كلٌووة التربٌووة الرٌاضووٌة للبنووات ، 
 جامعة الزقازٌق 

تأثٌر استخدام نموذج التعلم التولٌودي علوً تعلوم بعوض األداءات الهجومٌوة  (.310) عمرو محمد احمد  -02
ور بمجلوة بحووث التربٌوة المركبة للناشئٌن فً رٌاضة الكاراتٌه ، بحث منش

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، الزقازٌق 35، عدد  3.الرٌاضٌة ، مجلد 
 اب القوي بٌن النظرٌة والتطبٌق ، دار الفكر العربً ، القاهرة عال (3111) عوٌس الجبالً  -03

لتربٌة البدنٌة مكتبة ا –م ، مقالة منشور علً بدنٌة 011سباقات الحواجز  (3113) ؼازي العنزي -31
 www.bdnia.comوالرٌاضة  علً الموقع 

 إستراتٌجٌة التعلم التولٌدي ماهٌتها وخطواتها  (3112) فاطمة محمد عبد الوهاب  -30
www.currculumscience.blogspot.com 

تخدام إسووتراتٌجٌة الووتعلم التولٌوودي علووى تووأثٌر برنووامج تعلٌمووً مقتوور  باسوو (3101) فرٌد سمٌر حسن -33
بعض المهارات التدرٌسٌة لطوالب التربٌوة العملٌوة ، رسوالة دكتووراه ، كلٌوة 

 التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة طنطا
 تقنٌات االنجازات فً العاب القوي تحت المجهر ، سباقات الحواجز  (3102) كمال عماد حنا  -32

www.alhayat.com 
تووأثٌر الووتعلم النشووط علووً بعووض المهووارات الحركٌووة والسوولوك العوودوانً فووً  (3103) ي علًلمٌاء الشناو -.3

درس التربٌة الرٌاضٌة لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة ، رسالة ماجسوتٌر ، كلٌوة 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة ااسكندرٌة .

ماجوووودة حمٌوووود ونبووووراس  -35
 تحسٌن شاؼًكامل و

سوتراتٌجٌة الوتعلم التولٌودي فوً تطووٌر مهوارتً الدحرجوة فاعلٌة اسوتخدام إ (3105)
التهدٌؾ  للطالبات بكرة القدم للراالت ، بحث منشور بمجلد علوم الرٌاضة 

 ، دٌالً العراق . .3المجلد الثامن العدد 
فاعلٌووة اسووتخدام إسووتراتٌجٌة الووتعلم التولٌوودي فووً تعلووٌم بعووض المهووارات  (  .310) محمد بدر الدٌن رالح  -33

الهجومٌة المركبة فً االسكواش للناشئٌن ، المجلة العلمٌوة للتربٌوة البدنٌوة 
 ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة حلوان 11والرٌاضة ، عدد

م حوواجز ، 011اثر اسوتخدام بعوض الوسوائل المسواعدة فوً فعالٌوة ركوض  (3113) محمد جاسم الخالدي  -31
، المجلد الثوانً ،  األولرٌاضٌة ، العدد بحث منشور ، مجلة علوم التربٌة ال

 العراق 
 القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة ، دار الفكر العربً ، القاهرة  (3110) محمد ربحً حسانٌن -32

                                                                     
محموووود الربٌعوووً وسوووعٌد   -33

 أمٌن 
هووات الحدٌثووة فووً توودرٌس التربٌووة الرٌاضووٌة مطبعووة منووار ، اربٌوول ، االتجا (3101)

 العراق  

أدبٌووات البحووث فووً توودرٌس التربٌووة الرٌاضووٌة ، دار الوفوواء لوودنٌا الطباعووة  (  3113) مرطفً الساٌح محمد  -21
 والنشر ، ااسكندرٌة .

ٌة ، سلسوولة مقوواالت ودراسووات أدبٌووات البحووث فووً توودرٌس التربٌووة الرٌاضوو (  3103) مرطفً الساٌح محمد  -20
 علمٌة ، الكتاب الثانً  دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ، ااسكندرٌة .

مكارم أبو هرجوه ومحمود  -23
 سعد زؼلول 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة  (0333)

ً التحرووٌل المعرفووً والووذات األكووادٌمً اثوور اسووتخدام الووتعلم التولٌوودي فوو (3103) مها ربري وفراس أكرم  -22
واالتجاه نحو مادة طورق التودرٌس ، بحوث منشوور بمجلوة علووم الرٌاضوة ، 

 ( ، العراق 32المجلد السابع ، عدد )
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 الملخص العربً 
 

 برنامج تعلٌمً قائم علً إستراتٌجٌة التعلم التولٌدي  وتاثٌرة فً
 م حواجز011المستوي المهاري والرقمً لمسابقة عدو 

 

التولٌدي ٌعد عملٌة نشطة ٌتم خاللها بناء رالت بٌن المعرفة القدٌمة والمعرفة الجدٌدة  أن التعلمال شك        

وجوهر نموذج التعلم التولٌدي هو أن العقل أو الدماغ لٌس مستهلكا سلبٌا للمعلومات فبدال مون ذلوك هوو ٌبنوً 

حوث الحوالً إلوً التعورؾ وٌهودؾ الب، تفسٌراته الخارة من المعلومات المخزنة لدٌوه وٌكوون اسوتدالالت منهوا 

فووً المسووتوي المهوواري والرقمووً الووتعلم التولٌوودي   إسووتراتٌجٌة القووائم علووً  تووأثٌر البرنووامج التعلٌمووً علووً 

ااسووكندرٌة اسووتخدم  –لطالبووات الفرقووة الثانٌووة بكلٌووة التربٌووة الرٌاضووٌة للبنووات  م حووواجز011لمسووابقة عوودو 

لً مجموعتٌن ) تجرٌبٌة وضابطة ( ، مثلوت العٌنوة المسوتهدفة المنهج التجرٌبً ذو القٌاسٌن القبلً البعدي ع

طالبوة ، اسوتخدمت االختبوارات البدنٌوة والمهارٌوة  31الرٌاضوٌة عوددهن  طالبات الفرقة األولً بكلٌوة التربٌوة 

البرنووامج التعلٌمووً المقتوور  تطبٌقووه باسووتخدام والرقمٌووة وتووم إٌجوواد المعووامالت العلمٌووة لهووا ، موون أهووم النتووائج 

م 011تراتٌجٌة التعلم التولٌدي قد اثبت فاعلٌة فً تحسٌن المسوتوي المهواري والرقموً فوً تعلوٌم مسوابقة إس

حوواجز لطالبووات الكلٌووة ، وموون أهووم التورووٌات االعتموواد علووً البرنووامج التعلٌمووً باسووتخدام إسووتراتٌجٌة الووتعلم 

حووواجز فووً نفووس الرووؾ او  م011التولٌوودي  موون قبوول  أعضوواء هٌئووة التوودرٌس القووائمٌن بتوودرٌس مسووابقة 

 الرفوؾ االخري .
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Abstract 

 

A generative learning strategy-based educational program and its effect on the 

technical and digital levels for the 100m hurdles competition 
 

 

Definitely, generative learning is an active process in which links between old and 

modern knowledge are created, and the essence of the generative learning model is 

that the mind or brain is not a negative consumer of information; it instead builds its 

own interpretations of the information it has and form its own conclusions. The 

research aims at identifying the effect of a generative learning strategy-based 

educational program on the technical and digital levels for the 100m hurdles 

competition for the female students of the second academic year of the Faculty of 

Physical Education for Girls – Alexandria University. The pre- and post-

measurements experimental method was used with experimental and control groups. 

The target sample represented the students of the first year at the Faculty of Physical 

Education and it included 60 students. Physical, technical and digital tests were 

conducted and the scientific transactions were found. The most important results 

showed that the program was effective in improving the technical and digital levels in 

teaching the 100m hurdles competition for the students. One of the most important 

recommendations is to use the generative learning strategy-based educational program 

by the academic staff who teaches the 100m hurdles competition in the same class or 

other classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


