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تسعععدول اللالدعععنلالحعععوالال عععوالااث عععهلإلعععولت ععع وثل  ن و  عععنلا دنه  عععنل
 نللشعععتولالد عععاالال واوعععةلااتسنسعععوةلالتعععال عععالشععع   نلا سععع نال عععالت  وعععةلاأغهاضععع

عععع ا لال عععاااالالوعععنل الاتدتحعععهلالتهحوعععةلالهونضعععوةلاا ععع ةل عععالأ عععال ععع  لالد عععاال اا 
الدوعععهوةلالتععععالحععع ألا  حععععنللع و عععنلع ععععولال سعععتارلال   ععععالاالتهاو عععال ن تشععععهتل

 لات  وععلل  هسععالال ع اه لاال دن عع لاالا وعنتلال ت ووععةلالتععالتد عللع ععولإعع ا
 (ل31ل:ل6لالتهحوةلالح  وةلاالهونضوةلت  واًللتهحاوًنلا  وًنلع ولأ ضلل ستار.ل)

ا ظععهًالت  وععةلالتهحوععةلالهونضععوةل ععالالدوععهلال عع وثلاال  وععن لال تااوععلل
 عععالال نإعععةلإلو عععنللععع ال نععع لأوعععح لالسعععت ن لإلعععولال نعععن  لاال حعععن ئلالد  وعععةل ععععال

لسعع نتلالتععالت وعع لت ععجلالحععها ولاات شععاةلالنعع لحها إ ععنلاأ شععات نلسعع ةل ععالأ ععالا
استدنالالدن  اال ال و االالتهحوةلالهونضوةلحنتس ابلالد  ال الإ اهت نلات ظوال
الاثوععهل ععال ضععنون نلا ععلل شععاالت نلات ظععوالأ شععات نلالععالتنتوععهل ععال لععجلع ععول
حدضلال عها لحعللاه عتلاعللالتإن عنتلاأ ع تلحاعلل عها لال ده عةلالتعالهأتلأال

نلت وععع ل عععالتاععاوهلأ شعععات نل   ععع تل ععالع عععالالععع   لاأوععاللالتهحوعععةلاع عععالأسسعع 
الإت عععن لاالتشعععهو لاع عععالاظعععن صلاتعضعععنالاالوععع ةلاال وان واعععنلال واوعععةلاع عععال
ال هاععةلل اععنالل ا ععًنل ععال عع  لال  ضععةلالد  وععةلأالت إعع لإلععولالت ظععوالاا  اهةلاد ععال

اتسععع لاال ظهوعععنتللا عععال  اهةلات ظعععوال  ت عععصلات شعععاةلالهونضعععوةلع عععولأ ععع ث
ت سعواللاالتهحوةلالهونضوةل ظنالتهحايللهلا  اصلالتالتسعدالالعالا نلتد لالد  وة
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وع ل الللال شاةلالح  وعةلال  تعنهةلااسعالتهحعايلاوت  اللال االال سن الالدنالا
التهحوععةلالهونضععوةلتشععنهجل ععالت نوعع لال عع اصللالح وععن للتد و وععةلاتهحاوععةل ن ععة

ل(ل13:لل7)لالاال ال الللا شات نلااه  نلال نوةلح نل.التهحاوةل الال إت عل

اتدععع لالتهحوعععةل عععال عععالللال هاعععةلال ععع  للالاحودعععولال ح عععولع عععولأسعععن ل
 نإةلالا عللالاحودوعةلل عتد الالا عن االإسعالالا علل عالا اعنهلال عن رلال   عا ل
ل د ولالاإا ل  الالا للود  ل ال الللإس ةلإلعول  عال اتعةل عال عالللال شعنال

ال اإ ةلال وثلت  صلالتهحوةلال هاوعةلأالالتهحوعةل عال عالللال هاعةلإلعوللال هاو
وإنحوعععةل عععولتاعععاوال ا عععهاجلالتد عععوالال هاسعععولالتن وععع رلإلعععولأسعععنلوبلأاثعععهل نع وعععةلاا 

ل(ل88:لل1الا للات  وتةلإلولأ وول نلتؤ  ةلا ان ونتةلا  هاتةلا اا حةل.ل)ل

 ال عععالالوعععاهةل عععال عععاللل عععنلسعععح لوتحعععوالل عععنلأ عععهلوإعععبلأال  تنعععللحعععنلتد
التن و وعععةلإلعععول عععنلودعععهصلحعععنلتد الال شعععالا عععال  سععع ةلتهحاوعععةلتدت ععع لع عععولاوإنحوعععةل
ال عععتد ال عععالال ا عععصلالتد و عععالالاتشععع للإ وععععلال  نهسعععنتلالتهحاوعععةلاا إعععهاااتل
الت هوسوةلالتالت  صلإلولت دولل اهلال تد الاتدظو هل وثلوتالالعتد ال عال عاللل

ال تد الع ول اتهل الال واللع عولال د ا عنتللالد للاالح ثلاالتإهوبلااعت ن 
اااتسععنبلال  ععنهاتلاتاععاوالالنععوالاالتإن ععنتل  ععالللوهاعع لع ععولال  ععظلاالت نععوال
اا   عععنلع عععولت  وعععةلالت اوعععهلاالنععع هةلع عععول عععللال شعععاالتلاع عععولالد عععللالإ عععنعال
االعععتد الالتدعععنا الا عععال  عععنل عععنلتهاو ل عععالالعععتد الال شعععالللواعععاالع عععولااتسعععنبل

 عععنتلاا   عععنلع عععولالاهوععع لااتسععع ابلالععع يلواتسعععبلحعععهلالت  وععع لال د ا عععنتلال د ال
ل(ل38)ل. ث نال والهلع ولال د ا نتأاال  نهاتلاالنوالالتالواتسح نل

 التد ال ن الع ول إ اعةل الات شاةلال  ت  عةالا نلود لالتد الال شال
ل شععنهاةلو نهسعع نلال ععتد تالات ععتول   ععنل إ اعععةل ععالالسعع ااوتنتالال دت عع ةلع ععولا

ونععاالالععتد الال شععالع ععول الا وإنحوتععةلاال نع ععةال ععالال ا ععصلالتد  ععالاالتد و ععا
 إ اعععةل ععالاتسعع ل   ععنالإشععهاجلالتال وعع ل ععالا توععنهل ااععع لا ظععالالتد ععوالا ععال
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ت  وعع لات عع اصلالتد و وتععةالات ععات ل وععن هلالععتد االاالعت ععن لع ععولتنععاوالالتال وعع ل
تن عععععةلالتااوعععععللحعععععوالال د تعععععاللععععع  ال  الاأ  سععععع االات عععععات لال وععععع ن هلالتد و وتعععععةالاا 

اال تد  واالااست  االالستهاتوإوتنتلال ت ها ةلحشاللأسنسعال عاللالانلعبلاالتعال
تت نسبلحنل هإةلاتالول علأ  نالتد  هالا  هاتهالا هإةلالع انالالتعالوت تتععلح عنال

ل(ل39.ل)للاغوه نل الاتس 

ال ن ةلاالتولاض تلأ  وتعةلللتد الال شالع ولع  ل الاتس الا نل نا
اشععتهاجلالتال وعع ل ععالاللاشععتهاجلالتال وعع ل ععالا توععنهل ظععنالالد ععللا ااععع   ا ععو

اسععععت  االاسععععتهاتوإونتلالتعععع هو لات ععععا ل وععععن هلالتد االت  وعععع لأ عععع ا  الالتد و وععععة
ال ت هاععععع ةل عععععاللالت  وععععع لاالتعععععالتت نسعععععبل ععععععل  هاتعععععهلاا ت ن نتعععععهلاأ  عععععنالتد  عععععهل

إتن ععةلاالعت ععن لع ععولتنععاوالالتال وعع لأ  سعع الا  ال  ااح نلاالعع انااتلالتععالوت تععع
السعععع نحلل تال وعععع لاالتااوععععلل ععععالإ وعععععلالتإن ععععنتلحععععوالال تد  ععععوالاحععععوالال د ا

تد ععالاععللاللحععن  اهةلال اتوععةلإشععنعةلإععال ععالالا   و ععةلاال ععهحلاال تدععةلأث ععنالالععتد ا
اتشنصل عاا الالنعاةل سنع ةلالت  و لع ول  ال اتهلاا الت  و ل سبلسهعتهلال اتوة

ل.لاالضدصلل وه

  ععععال ععععالللالععععتد الال شععععالتيوععععهل اهلال د ععععال وععععثللععععالودعععع ل ععععالال  نععععال
اال وععع هلالا وععع لل  د ا عععةلحعععللأوعععح ل عععالال اإعععهلاال هشععع لاال وسعععهلل عععتد الالل
وسععععواهلع ععععولال ا ععععصلالتد و ععععالا ععععنل ععععالالعععع  الالتن وعععع يلالا ععععهلوعععع وهلال ا ععععصل

و  لاوسنع  الت هوإونلع ولالنونالح  ااه الالإ و ةلالتد و الإ اهةل اوةلاو وئلتال 
الالعتد الال شعالوتا عبل عالأاااتسنبلالو نتلاال  نهاتلال ونتوةلا عال  عنل عهرل

اسععععت  االالد وعععع ل ععععالات شععععاةلالتد و وععععةلاالاسععععن للل ثععععلال د ععععالالنوععععنالحععععنت ااهل
اعععععنل ععععالالتد و وععععةلا نععععنلل  ا ععععصلالتد و ععععالاا نععععنللنعععع هاتلالتال وعععع لح ععععنلو نعععع لت 

التا و عععنتلاالتدوو عععنتلالتعععالوا عععصلح عععنلالتال وععع لح وعععثلتداعععاللاعععللت  وععع ل سعععبل
ل(ل38.ل)للإ ان نتهلا  هاتهل  نلوؤ يل الال  نوةلإلولاإا لحو ةل شاة
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أالاسععتهاتوإوةلالععتد الال شععالل)ل Lorenzen 2007اوشععوهللععاها  اال)
سعتنهاال عولع  وعةلت  صلإلولت دولل اهلال تد ال ال الللالد للحنلستنونالاال

التعععع هو لال ح وععععةلع ععععول اتوععععةلال ععععتد ال ععععولال وععععاللع ععععولال د ا ععععنتلاااتسععععنبل
ال  عععنهاتلالاالحتدعععن لععععالال  عععظلاالت نعععوالاالتهاوععع لع عععولت  وعععةلالت اوعععهلالا عععلل
ال شاالتل عال عالللالد عللالإ عنعولاالتهاوع لع عولال عتد الا  عاهلأسنسعول عول

ل(ل17:لل8ع  وةلالتد ال.ل)ل

ل شعالاالتعولتحعوال اه عنلاوع ل عالال  وع اتللسعت  االالعتد ال الدا نلواإع ل
 ععولالد  وععةلالتد و ععةلال وععثلتد ععللع ععول وععن ةل ععالا عع  نجلالتال وعع لاث ععنالالععتد ال
اوإدللع  وةلالتد ال تدةلالو   لالتال و لع ولاثهةلال تنجلات اعهلالو  الالثنةل

ةل ععالالععتد ال تععولالتنععنالالحععنل   لاالنعع هةلع ععولالتدحوععهلعععالالععهايلالو  ععالالهغحعع
و  الالن هةلع ولالت اوهلاالح ثلالودعا لالت  وع لع عولاتحعن ل ااعع لالد عللالو  عال
ل و الاتإن نتلا والاوإنحوةلالوسنع لع ولاوإعن لت نععللاوإعنحالحعوالال تد  عوالال
ود  لهاحلال س الوةلاال حن ئلل رلال ها لالود  لالت ن  لالوإعنحالحعوالالتال وع ل

ل(ل31:لل38)لل.

 أالال دها ععةلا توععنهالبل(لشععنهجل– ااجلل– اععهلل)لدتحععهلاسععتهاتوإوةت
TPS الاتس ولأوًضنللالتد تالالتدنا ا الالستهاتوإونتلال ست  ثةلاال شتنةل ال

ا سعنع وهلل Frank Lymanا تنع ل  عواًل(لا ع لااه عنلالدعنلال–حنسعتهاتوإوةل) اعهل
الاتناالع ول اعهةل شعنهاةلعع  لأاحعهل عاللا(3981 الإن دةلال نهيلل  لعنال)

الح وثلو   لالانلبلا ًتنلل ت اوهلح  ه  لحد لأالوناالال د اللالاالبل الال ول
ثعاللثعال)ل ااجل(لا اهل الالسؤالل  سهل علأ  ل  ال هلالثالولحاهحلالسؤالل) اته(

.ل)للوناالال د الح عاةلال إ اعةلااللل شنهاةلال لل علأ ها  الاث هوال)شنهج(
ل(ل7:لل31

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a
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تعؤ يلإلعولت سعوال TPS  شعنهجل– ااجلل–استد نللاسعتهاتوإوةل اعهلإال
إععععا هيل ععععالت وععععوللالاععععالبلاا ت ععععنظ الحنل د ا ععععنتلاتهسععععو  نل ععععالأ  ععععن  ال

الا عنلأ  عنلتإدعللالاعالبل  عاهلالد  وعةللأ ضلل الاستد نللالاهونعةلالعتون وعة
التهحاوععةلاال د ععال اإ ععًنلا هشعع ًالا  و ععًنلل إععالالتد و ععاالاتداععالال واوععةلل عع ه ل
ات و ل ال  عن لالاعالبالاإع بلا تحعن  الاالتشعاو لل ع ه لال نحعلال  عالت  ع ل

لوصالحنلتنلالت و ل ال ا دوةلالتد ُّالإاًال و نهااًونلاتن لل الالإالالتس اال الا
لللل(ل9:لل31)لل.لا الثاَّل ون ةل ستارلالت ووللال هاسا

الععع الاعععناللحععع ل عععالال ت عععنالحتنععع والات شعععاةلال  نسعععحةلل  ها عععللالسععع وةل
ال  ت  عععةلالتعععولتسعععنع لالتال وععع لع عععولال  عععالالسععع والاالتعععولت تعععارلع عععول  عععنهاتل

 ععولح ععنالالت  وعع لح ععناال تاععن الل ععالال ن وععةلل ت اعععةلااسععن للاأ ااتلح و ععةلتسععن ا
الح  وععععةلحشععععالل ععععنعلالالوعععع ةلالدن ععععةلل ت  وعععع لحوعععع ةلعن ععععةلات  وععععةلال سععععتارل
ال  ععنهرلسععااالل انلععبلال د ععالأاللتال وعع لال عع اه لا  ععنلوحععه ل اهلالدععنبلالنععارل

سنسععععوةلاالتهحاوععععةلالتععععولت تععععلل ان ععععةل نوععععةلحععععوالالهونضععععنتلالت ن سععععوةلاتلا  عععع 
 ععولا ععها ل ال ععلاللال ععهرللاا  ععنلتتا ععبل عع هاتل نوععةلللتتععاا هلالالهونضععنتل

 للتأ  وععةل  نهسععةلالدععنبلالنععارل ععولا تاا  ععنلع ععولإععن حوالأسنسععووالوشععلظ ععهات
اا ععهل شعنالت ن سععولوععتالا ع ل ااععع لاأسعع لتهحاوعةلت ضعععل ععولل ععالالإن عبلاتال

لوت وعع نلأسعع لتهحاوععةلحو  ععلت ظو  ععنلإلععول ااععع لتتدن ععلل عععلالإعع  لالحشععهرلع ععو
نعتحنهلالدعنبلالنعارلالهونضعةلالشعدحوةلاتالعولالتعولت عتالحنلوع ةلحالإن بلات هل

ل(ل336:لل31الدن ةلل  ه ل ول  ت صلالع نهلالال ستاونت.ل)ل
ى
ى
ى

ى-:ىبحثمذكلةىال
بالرغم من التقدم الكبير الذى تشيدة العممية التعميمية فى مجال التربية          

استمرارية االعتماد عمى طرق تعميمية لتعميم األنشطة الرياضية إال أنة يالحظ 
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الرياضة عمى االساليب التقميدية فى التعميم ) الشرح والنموذج ( فى التعميم حيث 
يقوم المعمم بالشرح يتبعة عرض النموذج دون أدنى مشاركة فعمية لممتعممين فى 

لتعميم ) الشرح والنموذج المواقف التعميمية ، لذا فأن الطريقة التقميدية المتبعة فى ا
( ألبد وأن تتغير لموفاء باغراض التربية وأىدافيا الحديثة وضرورة تجاوبيا مع 
االوضاع ومراحل النمو الجسمى والحركى والنفسى واالجتماعى وتمبية لمحاجة الممحة 

 فى زيادة اعداد المتعممين . 
يتبعيتتا المعمتتم ، فتتأن  أن المتتتعمم يتتتأثر إلتتى حتتد كبيتتر بطتترق التتتدريس التتتى        

التعمم الذى ينتقتل عتن طريتق التجريتب والتطبيتق ينتقتل أثترة استيل واسترع متن التتعمم 
التذى يمقتتن بتتة المتتتعمم فقتط ، وقتتد ظيتترت استتاليب واستتراتيجيات جديتتدة فتتى التتتدريس 
والتعميم تساعد فتى نقتل العمميتة التعميمتة متن الحفتظ واتمقتين إلتى المحاولتة والتجريتب 

شتارك ( وبتذلك أحتب   -زاوج  –ا التعمم النشط باستخدام استراتيجية ) فكر والتى مني
المحتوى التعميمى وسيمة وليست ىدفا ، والتربية الرياضتية بطبيعتيتا تناستب متع ىتذة 
االستتتراتيجيات واالستتاليب الحديثتتة فتتى التتتعمم والتتتى تركتتز بشتتكل كبيتتر عمتتى التفكيتتر 

تتتتدريس والتتتتدريب ومالحظتتتتيم لطرائتتتق فتتتج مجتتتال ال ، وواستتتتخدام االستتتموب العممتتتى
متعددة فج التعمم وجدا إن ىناك بعض الطرائتق لتم تحقتق الفائتدة المرجتوة فتج تستريع 
التعمم عند استعماليا بشكل منفرد ، لذا فإن استعمال أساليب جديدة ىتج الحتل األمثتل 

لتتتعمم لالبتعتتاد عتتن األستتاليب التقميديتتة ، كمتتا أن ستتبب اختيتتار الباحتتث الستتتراتيجية ا
شتتتارك ( كيتتتدف لممتتتنيي التعميمتتتج  –زاوج  –النشتتتط  باستتتتخدام استتتتراتيجية ) فكتتتر 

وبالتتالج تطتتوير عمميتتة تعمتم ميتتارات العتتاب القتوى وذلتتك متتن ختالل االستتتعمال المفيتتد 
ليذة االستراتيجية فى التعميم ، وذلك لما تتوفرة ىتذة االستتراتيجية متن مواقتف تعميميتة 

المرح والسرور والبعد عن التقيد بمستتوى اداء معتين ،  مفيدة  ولكن مع اضافة طابع
:  01وبالتالج التوحتل إلتى مستتوى تعمتيم أفضتل لتبعض ميتارات العتاب القتوى متن ) 

 ( سنة .  01
ومن خالل ما سبق ، ونظرًا ألن ألعاب القوى تعتد عتروس األلعتاب األولمبيتة ، وألنيتا 

لك تجمتتب المشتتاىدين لمتابعتيتتا لمتتا المعبتتة التتتج تتعتتدد فييتتا الفاعميتتات بشتتكل كبيتتر لتتذ
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فييا من إثارة تبرز امكانات الفترد ، واليتتم ذلتك إال متن ختالل استتخدام أستموب عممتى 
حتى يمكن الوحول بالطالب إلى أعمى المستتويات متن األداء ، وذلتك باتبتاع أفضتل ، 

ب القتوى وأحدث الطرق التكنولوجية الحديثة فى مجال التعمم والتعميم ، ونظرًا ألن ألعتا
تحتل مكانة ىامة فى جدول الميتداليات حيتث يبمتص رحتيدىا أعمتى متن جميتع األلعتاب 
الرياضتتية األختترى ،لتتذا فتتإن ليتتا التتدور األكبتتر فتتى الترتيتتب العتتام لمنتيجتتة فتتى التتدورات 
األولمبية ، والقارية ، واإلقميمية ، ونظرًا ألن الفتترة التتى يقضتييا الطالتب فتى الدراستة 

ال تمكنتتو متتن إدراك جميتتع جوانتتب التكنيتتك لمميتتارة الحركيتتة ، وكتتذلك  محتتدودة ، والتتتى
نتترى أن التتنمط الستتائد فتتى تعمتتم الميتتارات األساستتية فتتى مستتابقات ألعتتاب القتتوى يتتدور 
حول المعمم الذى يقف ليعرض الميارة عن طريتق الشترح ، والنمتوذج أمتام عتدد كبيتر 

 م عمى حدة .   من الطالب حيث اليستطيع المعمم االىتمام بكل متعم
ومتتن ىنتتا بتترزت مشتتكمة البحتتث وىتتو محاولتتة التعتترف عمتتى التتتعمم النشتتتط          

شتتارك ( عمتتى تعمتتم ميتتارة الوثتتب العتتالج فتتى  –زاوج  –باستتتخدام استتتراتيجية ) فكتتر 
العاب القوى ، وكذلك التعرف عمى  تأثير استخدام التعمم النشط باستتخدام استتراتيجية 

(  فتتى زيتتادة جاذبيتتة االطفتتال نحتتو ممارستتة ميتتارات العتتاب شتتارك  –زاوج  –) فكتتر 
القتتوى المختمفتتة  ،  لتتذا فالبحتتث الحتتالى ىتتو محاولتتة متتن الباحتتث فتتى تقتتديم طريقتتة 
جديدة لتعميم ميارة الوثب العالج فتى ألعتاب القتوي عتن طريتق استتخدام التتعمم النشتط 

متتيم ميتتارة الوثتتب شتتارك ( تكتتون عونتتا فتتى تع –زاوج  –باستتتخدام استتتراتيجية ) فكتتر 
العالج  والتخمص من طريقة الشرح والنمتوذج فتى التعمتيم باإلضتافة إلتى أنيتا محاولتة 
تطبيق طريقة جديدة لمتعميم فى العتاب القتوى وذلتك متن ختالل استتخدام التتعمم النشتط 

 شارك (.  –زاوج  –باستخدام استراتيجية ) فكر 
ىهدفىالبحثى:ى

 -إلج التعرف عمج: ييدف البحث
 شتتارك ( –زاوج  –باستتتخدام استتتراتيجية ) فكتتر النشتتط التتتعمم تتتأثير إستتتخدام         

 .لدي االطفالعمى تحسين التححيل المعرفج لمسابقة الوثب العالج فى العاب القوى 
 :ضىالبحثوفر
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القبمج القياسين  متوسطج درجات توجد فروق ذات داللة إححائيا بين -0
مستوي فج إكساب  اس البعديالقيلحال  الضابطة  ةلممجموع والبعدي

 )قيد البحث(.اللعاب القوي لالطفال  التححيل المعرفج

القبمج القياسين  متوسطج درجات توجد فروق ذات داللة إححائيا بين -1
مستوي فج إكساب  القياس البعديلحال   التجريبية ةلممجموع والبعدي

 )قيد البحث(.اللعاب القوي لالطفال  التححيل المعرفج
القياسين البعديين   متوسطج درجات ق ذات داللة إححائيا بينتوجد فرو -2

فج إكساب لحال  المجموعة التجريبية  الضابطة والتجريبيةلممجموعتين 
 .)قيد البحث(اللعاب القوي لالطفال  مستوي التححيل المعرفج

 

ىالمصطلحاتىالمدتخدمةىفىىالبحثى: -
 :  Educational Technologyتكنولوجيا التعمم  -0

ااسعععععلل د  وععععةلالتد و وععععةلوتضعععع الع  وععععنتلالت اععععوالاالتوعععع والل   ععععاا
ل حها ولالتد و وةلاال  ن ولال هاسوةلاأسعنلوبلت  وع لت عجلالحعها ولاال  عن والاتوع وال
ال اا صلالتد و وةلاتناوالالد  وةلالتد و وةلا  الال وعا  لغوعهل عها صلل وعا  ل

ل(ل.31-13الاسن للالتد و وةل)
ل

   ج شارك ( :إستراتيجية ) فكر زاو   -1

 الإستهاتوإوةل  تل الظللالتد الالتدنا الال شالاتدت  لع ولالت اوهال
اوااال و نل شنهاةلالانلحنتلحشالل دنللااتاعاوهلل  عنهاتلالتااوعلا وثلونعاال

)ل. لال د الحتنسوالالانلحنتلإلول إ اعنتاالل إ اعةلتتاعاال عالأهحععلانلحعنت
لل(ل6:لل1

 

 التعمم النشط :  -2
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اللال ععععالتد ععععال ععععن الع ععععول إ اعععععةل ععععالات شععععاةلال  ت  ععععةالععععتد الال شعععع
الال دت عع ةلع ععولال شععنهاةللو نهسعع نلال ععتد الات ععتول   ععنل إ اعععةل ععالالسعع ااونت

ل(ل39)لل.لال الال ا صلالتد  الاالتد و الا وإنحوةلاال نع ة
 

  :التححيل المعرفجمستوي  -3

فسير المواقف اكتساب المتعمم لممعمومات والمعارف التج تساعده عمج تىج 
، ولذلك يجب ربط المجال المعرفج ربطا وظيفيا ترتبط باألداء المياريالمختمفة التج 

 (18: 3بحاجات واىتمامات المتعمم.)
ىالدراداتىالمرتبطةى:

 

أثهلاستهاتوإوةل)ل( بعنوان "  3م ( )  1101دراسة " سميم أبو غالى " )  -3
ال  انول ولالد االل رللشنهجل(لع ولت  وةل  نهاتلالت اوهل– ااجلل– اهل

أثهلاستهاتوإوةل)ل  ده ةلالح ث   ا و  صاالبلالوصلالثن الاتسنسولال
شنهجل(لع ولت  وةل  نهاتلالت اوهلال  انول ولالد االل رلل– ااجلل– اهل

ل   ا التإهوحا ال   و الحن ثة است   تاالبلالوصلالثن الاتسنسولا
 اات هرلتإهوحوة إ  ا  ن  إ اعتوا حنست  اا الحد ي النح ا النون 
(لانلبلاانلبل الل68الاح غل إالالدوالال ست   ةل ولالح ثل)لضنحاة

لتاإ ل ها ل الةلا ون وةلحوال تاسال لا االبلالوصلالثن الاتسنسول
 هإنتلال إ اعةلالتإهوحوةلاالضنحاةللونل لال إ اعةلالتإهوحةل ولا تحنهل

ل لا ون وة ل الة ل ها  لتاإ  لا لال  انو لال إ اعةلالت اوه ل هإنت حوا
لالتإهوحوةلاالضنحاةللونل لال إ اعةلالتإهوحةل ولا تحنهلالت اوهلال  انو.ل

 نع وةلاستهاتوإوةل)لل( بعنوان " 8( )  1103دراسة " محمود نحر " ) ل-1
ل لل– اه ل ولل– ااج لالت نالوة لالحو وة لاال اا  لالا حواته لحو ة لح سنع ة ل( شنهج
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لا  لالهاحع لالوص ل   سة لاالعت ن لت هو  لاال ت نظ لالت وول لع و حت ا و
ل–ا وإنحولال تحن للالا   تلال هاسةلإلولالتدهصلع ول نع وةلاستهاتوإوةل)ل اهل

ل لت هو لل– ااج ل و لالت نالوة لالحو وة لاال اا  لالا حواته لحو ة لح سنع ة ل( شنهج
 ن ل   سةلالوصلالهاحعلا حت ا ولع ولال ت نظلحنل ن ةلاأثهلتد   نلع ولالعت

لالتإهوحول لالتو وا ل ا لالتإهوحو لال   و لالحن ث لااست  اا لا لال تحن ل ا وإنحو
ل ل) لالدو ة لاح غل و لا لاال هرلضنحاة لتإهوحة ل الل38ل إ اعتوالأ  ا  ن )

تال و لالوصلالهاحعلا حت ا ولالاان تلأ الال تن ولاإا ل إالت ثوهلاحوهل ول
ا ل الةلا ون ونلحوالال إ اعةلالت وولللونل لال إ اعةلالتإهوحوةلالاإا ل هل

التإهوحوةلاالضنحاةل ولال ت نظلاالعت ن لا وإنحولال تحن لللونل لال إ اعةل
لالتإهوحوة.ل

ت ثوهلالتد الال شاللبعنوان "(  0م ( )  1103إبراىيم حجازى " )  "دراسة ل–1
لالن ال ل ولاهة لحدضلال  نهاتلاتسنسوة لال ده ولا ستارلا اا لالت وول ع و

لح  ل لالهونضوة لو  صلالح ثلإلولالتدهصلع ولت ثوهلاستهاتوإوةلل"ه لالتهحوة ا
التد الال شالع ولالت ووللال ده ولا ستارلا االحدضلال  نهاتلاتسنسوةل ول

لا لالهونضوة لالتهحوة لح ه  لالن ا ل اللاهة لالتإهوحو لال   و لالحن ث لاست  ا ل ا
لاال  لتإهوحة لا  ا  ن لل إ اعتوا لالتإهوحوو ل إالالتو وا لح غ ل/ لضنحاة هر

ل ل) لاان تلأ الل36الدو ة لا لا ع ا وة ل الاالبل الاالبلال ه  ة لانلحن )
ال تن ولاإا ل ها ل اتل للةلا ون وةلحوال تن ولالنونسوالالنح ولاالحد رل ول

لال تيوهاتلالح  وةلاال  نهوةللونل لال إ اعةلالتإهوحوةل.
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أثهلاست  االل( بعنوان " 2( )  1103دراسة " حاتم شوكت إبراىيم " )  -3
لإ ن ل لع و لال هاوة لال  نهات لحدض لااسنب ل و لال شا لالتد ا استهاتوإوة
لإلولالتدهصل لا   تلال هاسة لالن  ل ولالإ  نستجل" ال هانتلاتهضوةلا  وة
ع ولت ثوهلالتد الال شالع ولتد الحدضلال هانتلاتهضوةل ولهونضةلالإ حن ل

ول الالتو والالتإهوحولل إ اعتوالا  ا  نلالااست  االالحن ثلال   ولالتإهوح
ل ل) لالدو ة ل إا لاح غ لا لضنحاة لاال هر لإلولل38تإهوحوة ل نس ة لانلب )

ل ل) ل إ اعة لال لا ااا ل نع وةلل18 إ اعتوا لال تن و لأ ا لاان ت لا لانلب )
استنهتوإوةلالتد الال شال ولااسنبلحدضلال  نهاتلاتسنسوةلاالس ابلات هرل

ل هاوةلال    ةلع ولحسنالال هانتلاتهضوةلااا تلع ول ولااتسنبلال  نهتلا
 ت و لالتد الال شالحشاللااض لعالاس ابلالتد الات هرل.

 ثانيا : الدراسات المرجعية االجنبية :

()  Valero , Alfonso et al  ( "04دراسة " فاليرى الفونس واخرون  -4
التد والا حت ا ولع وللالت  و لاتإنةل  نهسةلألدنبلالنارل ول( بعنوان " 1118

ل ول لال نلو لالح ث لو  ص لإلو لالح ث لا   ت لا ل" لاال نته ة لالتن و وة الاهونة
ال ننه ةلحوالاهونتوالالت  و لالتن و وةللاالاهونةلالإ و ةلال د ةل الالحن ثاال ول
لحنلتو وال لالتإهوحو لال   و لالحن ث لااست  ا لا للألا نل لالنار لألدنب   نهسة

ل11والا  ا  نلتإهوحةلاال هرلضنحاةلالاح غل إالالدوال)لالتإهوحولل إ اعت
لأ ال لاان ت لا ل إ اعتوا لإلو ل نس ة لا حت ا وة لال ه  ة لاالب ل ا لانلب )
ال تن ولأالاهونةل  نهسةلألدنبلالنارللألا نلل  تدةلا ثوهةلاتؤثهل ولالت  و ل

لا وإنحولال علتن وللالس اجلاليوهلل  لالاتن وللات نل.
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"لاستنونالل( بعنوان15  ( )1116  ( )06" )  Wilek" ويمكا لدراسةل-6
أثهلتاظوصلاستهاتوإوةلالتد الال شالاأثنهةلال ا دوةلاال نع وةلال اتوةللا بلإن دةل
لاستهاتوإوةل لتاظوص لأثه لاستنونا لع و لالتدهص لإلو لال هاسة لا   ت ل" ا إ وا

 دةلا إ والحاالوةلتاسن لالتد الال شالاأثنهةلال ا دوةلاال نع وةلال اتوةللا بلإن
 ول نههلال سوالاإونلالااست  الالحن ثلال   ولالتإهوحول الالتو والالتإهوحول
ل إ اعتوالا  ا  نلتإهوحوةلاال هرلضنحاةلالاح غل إالالدو ةلال ست   ةل ول

(لانلبل الاالبلإن دةلا إ والال هواوةل نس ةلإلول إ اعتوالل88الح ثل)ل
(لانلبلالاان تلأ الال تن ولاإا ل ها ل اتل للةلل38ا ااالالل إ اعةل)ل

لأال لحو ت لا ن لا لاالضنحاة لالتإهوحوة لال إ اعتوا لا حة ل ا دوة ل و ا ون وة
لاتإن نتلإوإنحوةل  ال الا حةل ولال إ اعتوالالتإهوحوةلاالضنحاةلان تولل و ا

لال سن لاتد ا ل ول  ا لال شالسن ا لالتد ا لأا لال هاسة لاا ن ة لال شالا  نتلالتد ا
لالإن دوةلحشانلأ ضلل الأس ابلال  نضهةلالإن دوة.

(  03م ( ) 1118" )  Duborah Stpiekاستيبك  ادراسة " ديبور ل-7
ل وللبعنوان لاال ا دوة لالت وول لع و لال  ن و ل  ت ص لال ت نو  لالتد وا لت ثوه "

لالتد وال لاستهاتوإوة لت ثوه لع و لالتدهص لإلو لال هاسة لا   ت ل" لال  هسة  ه  ة
نو ل  ت صلال  ن ولع ولالت ووللاال ا دوةل ول ه  ةلال  هسةلالااست  الال ت 

لتإهوحةل لا  ا  ن لل إ اعتوا لالتإهوحو لالتو وا ل ا لالتإهوحو لال   و الحن ث
ل ل) لع و لالح ث لعو ة لااشت  ت لا لضنحاة لتنسو   نلل16اال هر لتا لانلحن )

ل ل) ل إ اعة لال ل ااا لاضنحاة لتإهوحة لإلول إ اعتوا لل18عشاا ون انلبلال(
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لاال ا دوةل لالت وول ل و لا ون وة ل للة ل ات ل ها  لاإا  لال تن و لأ ا اان ت
للللونل لال إ اعةلالتإهوحةلاالتولاست   تلالتد والال ت نو لال  ت صلال  ن ول.

ى
ى
ى
ى
ى

ى-إجراءاتىالبحثىى:
ى-منكجىالبحثى:

تجريبتتج وذلتتك تحقيقتتا ليتتدف البحتتث وتحققتتا متتن حتتدق الاستتتخدام المتتنيي 
أنتتو المتتنيي المناستتب لطبيعتتة ىتتذا البحتتث، وذلتتك باإلستتتعانة بإحتتدي  فروضتتة حيتتث

، واآلختري ا تجريبيتة التحميمات التجريبية وىو التحميم التجريبج لمجموعتين إحدىم
 ضابطة بتطبيق القياس القبمج والبعدي لممجموعتين.

ى-مجتمعىورونةىالبحثى:
 ىىمجتمعىالبحثى:

( ستتنة بنتتادى بنتتى 01: 01يشتتتمل مجتمتتع البحتتث متتن االطفتتال متتن ستتن ) 
بنتتات(  -( متتتعمم )بنتتين 34ستتويف الرياضتتى بمحافظتتة بنتتج ستتويف والبتتالص عتتددىم )

 .م 1111 –م  1108 خالل العام
 رونةىالبحثى:

عينتتة البحتتث بالطريقتتة العمديتتة متتن مجتمتتع البحتتث فريتتق العتتاب  اختيتتارتتتم 
 البتالص عتددو ( سنة من األطفتال 01: 01القوي بنادى بنى سويف الرياضى من سن )

–م1108 أللعتتتاب القتتتوى بالنتتتادى ختتتالل العتتتامالمتعممتتتين  متتتتعمم متتتن( 11)العينتتتة 
( متعممتتين واالختترى 01مقستتمة إلتتى مجمتتوعتين األولتتج تجريبيتتة وعتتددىا )م 1111

التتتعمم ( متعممتتين وطبتتق عمتتج المجموعتتة التجريبيتتة باستتتخدام 01ضتتابطة وعتتددىا )
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الضتتابطة طريقتتتة المجموعتتة بتتتق عمتتج وط شتتارك( –زاوج –النشتتط باستتتراتيجية )فكتتر
   التج تم عرضيا عن طريق الحاسب االلج . التقميدية )الشرح والنموذج(
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 -توحيف مجتمع وعينة البحث :

 توحيف عينة البحث
 (  0 )جدول 

(ل18(لأالعو ععععةلالح ععععثلال  تععععنهةلت ثععععلل ععععاالال)3واضعععع ل ععععالإعععع الل)لللللللل
%(ل عععال إت ععععلالح عععثلاعو عععةلإسعععتاالعوةلت ثعععلل عععاالال33.36لععععبلح سعععحةل)

(للعععبل31%(ل ععال إت عععلالح ععثل عععلأسععتحدن ل)11.11(للعحععوالح سععحةل)38)
%(لا لعععععععجل إعععععععهاالال دعععععععن التلالد  وعععععععةلال ده وععععععععةل11.13ا سعععععععحت ال عععععععاالال)

لال ست   ةل الالح ثل.

 أسباب اختيار عينة البحث : 
لتالا تونهلعو ةلالح ثلح نالع الاتسحنبلاتتوةل:

 س الةلال واللع الالدو ةل. -
 الدو ةلو ضدااللحه ن ولاا  ةل.إ وعلأ ها ل -
 تا وهلع  لانصل الالا نلللتاحو لالحه ن ولع و ال.ل -
 س الهلالتااإ لاالتإ علال ا اللدو ةلالح ثل اللل تهةلتاحو لالح ثل. -
 إ وعلالا نلل ال ه  ةلس وةل تننهحةل. -

 
 

 عدد الالعبين  م
 النسبت االجوالٌ

 بناث   بنين

 %011 45 08 27 يجتًع انبحث .0

 %22.23 01 5 5 عةةانًجًوعة االستطال .2

 %22.23 01 5 5 انًجًوعة انتجريبةة .3

 %22.23 01 5 5 انًجًوعة انضابطة .4

 %33.34 05 3 02 نى يخضعوا نهتجربة .5
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حإوإعععععن لالتإعععععن  لحعععععوال إ عععععاعتالالح عععععثل عععععالحدعععععضللااا عععععنالالحعععععن ثلللللللل
ل–التعععالل عععنلعال عععةلح تعععن ولالح عععثلا عععالحدعععضل دععع لتلال  عععال)السعععالال تيوععهاتل

لواض لتإن  لالدو ةل.لل(1)الا ال(لاإ اللل–الاالل
 (  1 )جدول 

 التوحيف االححائى لعينة البحث واعتدالية العينة فج معدالت النمو  
ل11ن=                                                                                        

(لاعععععععععلل عععععععععالال تاسعععععععععالال سعععععععععنحالاالاسعععععععععواللل1واضععععععععع لالإععععععععع الل)ل
اال  ععععععهاصلال دوععععععنهيلاا ععععععللاأاحععععععهل و ععععععةلاال عععععع رلا دن ععععععللاللتععععععااالا دن ععععععلل

ل عععععاالعععععت  ا للل  تيوعععععهاتلاتسنسعععععوةللاعععععلل عععععالالسعععععالاالاعععععاللاالعععععا الاوتضععععع ل
(لا دن ععععععللالععععععت  ا ل3.33الل8.39ااحلحععععععوال)تععععععهللالإعععععع اللاال دن ععععععللاللتععععععااا

وشعععععععععوهلإلععععععععععالأال(ل  ععععععععععنل1حعععععععععوال)ل(لا ععععععععععا3.17ل-ال8.39ل-تعععععععععهااحلحعععععععععوال)
لاتسنسوةل.لحون نتلعو ةلالح ثل الال تيوهاتلتا وعللوةاعت ال

 
 
 
 

اعععععععع لجل ععععععععنالالحن ععععععععثلحإوإععععععععن لالتاوععععععععوصلات وععععععععن اللدو ععععععععةلالح ععععععععثل
 لجلا عععععنل عععععال اضععععع لااعت الوععععةلالدو عععععةل عععععالال تحعععععنهلال ده عععععالا سععععتاونتهلااععععع

لحنلإ اللالتنلا:لللل
ل
ل
ل
ل
ل

وحدة  الوخغير م

 القياس
الوخوسط 

االنحراف  الوسيط الحسابي

 الخفلطح االلخواء الودى اكبر قيوت اقل قيوت الوعيارى

 1.82 - 0.00 2.11 02.11 01.11 1.45 00.11 00.29 عاو انسٍ .0

 1.49 - 1.09 3.11 034.11 030.11 3.63 033.11 032.35 سى انطول .2

 0.37 - 1.39 - 01.11 55.11 45.11 3.55 50.51 51.87 ىكج انوزٌ .3
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 (  2 )جدول 
لالتوحيف االححائى لعينة البحث واعتدالية العينة فج االختبار المعرفج   

ل11ن=  لللللللللللللل
 

 
 
 
 

(لاععلل ععالال تاسععالال سععنحالاالاسععوالاال  ععهاصلل1واضعع لالإعع الل)لل
ال دوععنهيلاا ععللاأاحععهل و ععةلاال عع رلا دن ععللاللتععااالا دن ععللالععت  ا لللال تحععنهل

(لا دن ععععللالععععت  ا ل8.13)للالإعععع اللاال دن ععععللاللتععععااال ععععاال ده ععععالاوتضعععع ل
حون ععنتلعو ععةلالح ععثلتا وعععللوععةاعت الوشععوهلإلععالأال(ل  ععنل1حععوال)ل(لا ععا8.81)

لال تحنهلال ده ال.ل ال
 
 
 

ىودائلىوأدواتىجمعىالبواناتى:ى
 أوالى:ىاألجكزةىواألدوات:

 الوزن لقياس طبج ميزان -  الطول لقياس الرستاميتر جياز-
   وثب عالج جياز  - االختبار ساعة إيقاف لقياس زمن  -
 كاميرا فيديو لتحوير المجموعة التجريبية ولوحات ارشادية. -

لثانواى:ىاألختبارات:
 (1مرفق )  حول البرنامي التعميمج استمارة الستطالع رأي الخبراء  -
 (.0استمارة تسجيل بيانات الطالب مرفق ) -
 (2اختبار مستوي التححيل المعرفج من إعداد الباحث مرفق ) -

 ختبارى:تحدودىهدفىاال
المعرفج لممعمومات ييدف ىذا االختبار إلج قياس مستوي التححيل 

بإستخدام  بشعبة العاب القويالخاص  (عينة البحث)لطالبوالمعارف لدي ا
 .النشطالتعمم 

ى

وحدة  الوخغير م

 القياس
الوخوسط 

االنحراف  الوسيط الحسابي

 الخفلطح االلخواء الودى اكبر قيوت اقل قيوت الوعيارى

 ي انتحصةم يستو .0

 انًعرفي 
 1.82 1.20 02.11 29.11 07.11 2.52 22.11 22.86 درجة
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

لالتحصولىالمعرفيى:ىمدتويىىالمعامالتىالعلموةىالختبار
التححيل المعرفج ستوي مبحساب المعامالت العممية الختبار  ونقام الباحث 

وذلك عمج النحو م 1/00/1108إلجم 11/01/1108قيد البحث فج الفترة من 
لالتالج :

 صدقىاالختبارى:
 

 صدقىاالتداقىالداخليى:
بتطبيق االختبار  ونلحساب حدق االتساق الداخمج لالختبار قام الباحث

ج العينة ( طالب من مجتمع البحث ومن خار 01المعرفج عمج عينة بمص قواميا )
األحمية، وتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة االختبار والدرجة 
الكمية لالختبار، كما تم حساب معامل االرتباط بين مجموع درجات كل محور والدرجة 

 .الكمية  لالختبار 
 (3جدول )

 فج قيد مستوي التححيل المعر معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة اختبار 
 01ن =لللللللللللللالختبار والدرجة الكمية البحث                               

 معامل االرتباطله الالدحنهة معامل االرتباطله الالدحنهة

0 1.75 01 1.77 
1 1.82 00 1.64 
2 1.62 01 1.56 
3 1.74 02 1.81 
4 1.81 03 1.67 
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5 1.58 04 1.54 
6 1.83 05 1.76 
7 1.64 06 1.56 
8 1.71 07 1.81 

 1.532( = 1.14( وعند مستوي معنوية)7قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
( أن معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة 3يتض  من الجدول )

التححيل المعرفج )قيد البحث( والدرجة الكمية لالختبار تراوحت ما مستوي اختبار 
ما يشير إلج االتساق معامالت ارتباط دالة إححائيا م(، وىج 1.83: 1.54بين)

 ختبار.الداخمج لال

 (4جدول )
 ختبار الل محور من محاور والدرجة الكمية معامل االرتباط بين درجة ك

 01ن = التححيل المعرفج قيد البحث            مستوي                       

 معامل االرتباط المحاور م

 1.66  لموثب العالج نقانوالبعض مواد  0
 1.78  الفنج لمسابقة الوثب العالج األداء 1
الوثب العالجالمياقة البدنية والححة لالعبج  2  1.62 

اللعاب القويالتطور التاريخج  3  1.71 

 1.532=  1.14( وعند مستوي معنوية 7قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
لة اححائية عند مستوي معنوية ( وجود ارتباط ذات دال 4يتض  من جدول )

حيث تراوح معامل االرتباط بين مجموع كل محور والدرجة الكمية لالختبار ما  1.14
(، مما يشير إلج وجود داللة مباشرة عمج االتساق الداخمج 1.78: 1.62بين )

 التححيل المعرفج.مستوي لمحاور اختبار 
ل

ىثباتىاالختبارى:ى
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عادة بحساب ثبات االخت ونقام الباحث بار باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 
وىج عينة مماثمة لعينة  طالب( 01تطبيقة، حيث طبق االختبار عمج عينة قواميا )

 .أيام ثالثة( 2البحث ومن خارج العينة األحمية بفارق زمنج مدتة )
 (5جدول )

 بات ان معامل الثالتطبيقين األول والثانج لبي متوسطج درجات معامل االرتباط بين
 معامل االرتباط التطبيق الثانج التطبيق األول المتغير م

 ع م ع م
 1.74 1.47 08.07 1.16 05.30 االختبار المعرفج 0

 1.532= 1.14(، وعند مستوي معنوية 7قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية)
متوسطج درجات ( وجود ارتباط ذات داللة اححائية بين 5يوض  جدول )

التححيل المعرفج لدي عينة مستوي ول والتطبيق الثانج فج اختبار التطبيق األ 
لالتححيل المعرفج المستخدم قيد البحث.مستوي البحث، مما يشير إلج ثبات اختبار 

 

 اإلدتطالروةى:ىةالدراد -
 إلجم 11/01/1108بإجراء ىذه الدراسة فج الفترة من ونقام الباحث

مماثمة لعينة  طالب( 01ة قواميا )بعرضيا عمج عين نا، حيث قمم14/01/1111
 البحث ومن غير العينة األحمية وكان اليدف منيا:

 التعرف عمج المشاكل التج تواجية عممية التنفيذ. -
حساب المعامالت العممية لالختبارات قيد البحث وقد أسفرت النتائي عمج مالئمة  -

 . لميدف المراد تحقيقة الوحدات
ى

ى-القواسىالقبلي:
)الضابطة والتجريبية( البحث القياس القبمج عمج مجموعتج  تم تنفيذ

م 15/01/1108وذلك خالل الفترة من ،جالتححيل المعرفمستوي  الختبار
  بين التجانسمن أىداف القياس القبمج إجراء  م،وكان18/01/1108إلج

ى. مجموعتج البحث
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ى:ىالدرادةىاألدادوة
          إلج م 0/00/1108 من فج الفترة الدراسة األساسيةتم تطبيق 

 تين، من خالل وحدونحفشير لمدة ع يبا( أس5وذلك بواقع ) م،01/1108 /11
وقام  ،سدر ( 01تعميمية فج األسبوع، وبذلك يحب  عدد الوحدات التعميمية )

طالب عمج  النشطالتعمم الباحثون بتطبيق الوحدات التعميمية المعدة بإستخدام 
الشرح  ونقدم فييا الباحثحيث ، ة المعيار المعدةمن خالل ورق التجريبية المجموعة

، والتدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة لمسابقات العاب القوي تفحيمج ال
 .المستخدمة من شرح لفظج وأداء نموذج

ى
ى
ى
ى
ى

ى-القواسىالبعدىى:
بإجراء  ون، قام الباحثمحددة من تنفيذ التجربة األساسيةبعد إنتياء المدة ال

 من الفترة فج لدي عينة البحثلممجموعتين )التجريبية والضابطة( القياس البعدي 
ى.م20/01/1108 إلج  م18/01/1108

ى-التدروسىبأدلوبىالتعلمىالتبادليى:
 -قمنا باالطالع عمج المراجع والدراسات السابقة وقمنا بحياغة )البرنامي ى

ج الخبراء فج الزمن( وتم عرضة عم –التقويم  –التنفيذ  –المحتوي  –اليدف العام 
 حورة النيائية.

ى-:الوحداتىالتعلوموةاإلطارىالعامىلتنفوذىىثالثا
التمرين داخل ق( وىو زمن  81تم تحديد اإلطار الزمنج لموحدة التعميمية ) -

لممدارس الفعمية وفقا لتوحيف المقرر الدراسج لالئحة الداخمية المدرسة 
 ألسبوع.عممج فج اتمرينة نظري، و تمرينة وبواقع  الرياضية 

 رأسابيع لمدة شي( 5) التعمم التبادلجبإستخدام  الوحدات التعميميةمدة تطبيق  -
م، وتم  11/01/1108  إلج ،م 0/00/1108فج الفترة من ، وذلك نحفو 
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( 01تعميمية فج األسبوع، وبذلك يحب  عدد الوحدات التعميمية ) وحدتين تطبيق
 .ةوحد

  -عمج النحو التالج:وذلك ق(  81لموحدة التعميمية وىج ) التوزيع الزمنج -
ق(، 14د البدنج )(، جزء اإلعداق11جزء األحماء )ق(، 4األعمال اإلدارية )

 .ق( 4ق(، الجزء الختامج ) 24الجزء الرئيسج)
ى

ى-المعالجاتىاإلحصائوةىالمدتخدمةىفيىالبحث:
 معامل اإلرتباط. - .الحسابج المتوسط -
 والحعوبة والتمييز. معامل السيولة - .المعياري اإلنحراف -
  إختبار )ت( لداللة الفروق. -

ل.1.14بدرجة معنوية عند مستوي داللة  ونوقد ارتضج الباحث
ىلمعالجة بيانات البحث. Spssالبرنامي اإلححائج  ونواستخدم الباحث

ى

ى-ررضىالنتائجى:
 

 ( 6 جدول )
 اللاة(/لالضنحلالتإهوحوةتوال)النح وةلل  إ اعل للةلال ها لحوالالنونسنت

لال ووللال ده ال ال سنحنةلالاثبلالدنلال
ل18ال=ل

 اتالمتغير  م
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 Sig قيمة )ت(
 ع م ع م

 1.111 0.69 0.04 8.92 0.23 9.40 انجاَب انًعرفيل.3

  (0.729( = )1.15قةًة )ت( انجذونةة عُذ درجة حرية )
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لنونسنتلالنح وةل ل  إ اعةلالتإهوحوةلاالضنحاةلال تاسالال سنحول(لل3شال)ل
(لأ ععععععهلللتاإعععععع ل ععععععها ل الععععععةلإ وععععععن ونتلحععععععوال7وتضعععععع ل ععععععالالإعععععع الل)ل

الإن عععععععععععبل تاسعععععععععععال هإعععععععععععنتلال إ عععععععععععاعتوال)التإهوحوعععععععععععةل/لالضعععععععععععنحاةل(ل عععععععععععال
 ععععالالنوععععن لالنح عععععالل ععععنلال  ععععنلوعععع للع عععععالتاععععن ؤل إ ععععاعتوالالح عععععثللال ده ععععا
لو لل حه ن ولال نتهحل و لالح ثل.ل حللالتاح

 ( 7 جدول )
 

 الال وولللالتإهوحوةةلل  إ اعل/لالحد وة(لالنح وة)ل للةلال ها لحوالالنونسنت
لال ده ال ال سنحنةلالاثبلالدنلال

ل38ال=ل

 اتالمتغير  م
 القياس البعدي القياس القبمج 

 Sig قيمة )ت(
 ع م ع م

 1.111 7.69 2.18 04.90 0.23 9.40 انجاَب انًعرفيل .3

  (0.729( = )1.15قةًة )ت( انجذونةة عُذ درجة حرية )
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ل
لل نون لالنح الاالحد يلل  إ اعةلالتإهوحوةال تاسالال سنحول(لل1شال)ل

أال و ععععععععةل)ت(لال  سععععععععاحةلأاحععععععععهل ععععععععالل(لل8لوتضعععععععع ل ععععععععالالإعععععععع الل)
 ل ععععها ل الععععةلالإعععع للع ععععالال(ل  ععععنلوعععع8.81 و ععععةل)ت(لالإ الوععععةلع عععع ل سععععتايل)

حعععععععععوالالنونسعععععععععووال)النح عععععععععال/لالحدععععععععع ي(لل  إ اععععععععععةلالتإهوحوعععععععععةل عععععععععالإ وعععععععععن ونتل
لل ستايلالت ووللال ده الل سنحنةلالاثبلالدنلاللونل لالنون لالحد يل.ل

 ( 8 جدول )
 

 الال ووللةلالضنحاةلل  إ اعل/لالحد وة(لالنح وة)لل للةلال ها لحوالالنونسنت
لالاثبلالدنلالال ده ال ال سنحنةل

ل38ال=ل

 اتالمتغير  م
 القياس البعدي القياس القبمج 

 Sig قيمة )ت(
 ع م ع م

 1.111 5.98 0.42 01.53 0.04 8.92 انجاَب انًعرفيل .3

  (0.729( = )1.15قةًة )ت( انجذونةة عُذ درجة حرية )
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8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

                            

8.92 

10.53 

ل
لاالحد يلل  إ اعةلالضنحاةلل نون لالنح اال تاسالال سنحول(لل1شال)ل

(للأال و ععععععععةل)ت(لال  سععععععععاحةلأاحععععععععهل ععععععععالل9لوتضعععععععع ل ععععععععالالإعععععععع الل)
(ل  ععععنلوعععع للع ععععالاإععععا ل ععععها ل الععععةل8.81 و ععععةل)ت(لالإ الوععععةلع عععع ل سععععتايل)

 عععععععععاللالضعععععععععنحاةإ وعععععععععن ونتلحعععععععععوالالنونسعععععععععووال)النح عععععععععال/لالحدععععععععع ي(لل  إ اععععععععععةل
لالحد يل.لل ستايلالت ووللال ده الل سنحنةلالاثبلالدنلاللونل لالنون ل

 ( 01 جدول )
 

 التوال)التإهوحوة/لالضنحاة(لل  إ اعوالالحد ووال للةلال ها لحوالالنونس
لال ووللال ده ال ال سنحنةلالاثبلالدنلال

ل18ال=ل

 اتالمتغير  م
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 Sig قيمة )ت(
 ع م ع م

 1.111 4.59 0.42 01.53 2.18 04.90 انجاَب انًعرفيل .3

  (0.729( = )1.15قةًة )ت( انجذونةة عُذ درجة حرية )
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لنونسوالالحد ووال  إ اعةلالتإهوحوةلاالضنحاةلل ال تاسالال سنحول(ل3شال)
(للأال و عععععععةل)ت(لال  سعععععععاحةلأاحعععععععهل عععععععالل38لوتضععععععع ل عععععععالالإععععععع الل)

 ععععالاإععععا ل ععععها ل الععععةل(ل  ععععنلوعععع للع8.81 و ععععةل)ت(لالإ الوععععةلع عععع ل سععععتايل)
التإهوحوعععععععععععةلاال إ اعععععععععععععةللل  إ اعععععععععععععةالحدععععععععععع ووالإ وعععععععععععن ونتلحعععععععععععوالالنونسععععععععععععووال

الضععععععنحاةل ععععععال سععععععتايلالت وععععععوللال ده ععععععالل سععععععنحنةلالاثععععععبلالدععععععنلاللوععععععنل ل
ل.للال إ اعةلالتإهوحوةل

 ( 00 جدول )
 

الحد ي(لل–ال سحةلال  اوةلل ن اهلالت سالحوال هإنتلالنونسوال)النح ال
ال ووللال ده ال ال سنحنةل ستايلل اإهوحوة/لالضنحاة(لل  إ اعتوال)الت

لالاثبلالدنلا
ل18ال=ل

 اتالمتغير  م
نسبة تحسن المجموعة 

 التجريبية %
نسبة تحسن المجموعة 

 الضابطة %
 % 53.89 % 60.95 انجاَب انًعرفيل .3
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ل
 وعة انضابطةنهًجًوعة انتجريبةة وانًجً ( َسب تحسٍ 4شكم)  

اإعععععا ل سعععععحةلالت سعععععالحعععععوالالنونسعععععوال(لل33لوتضععععع ل عععععالالإععععع الل)للل
%(لل63.91الحدعععععع ي(لل  إ اعععععععةلالتإهوحوععععععةل وععععععللع ععععععال سعععععععحةل)ل–)النح ععععععال

%(ل ععععععععععال سعععععععععععتايلل11.89اال إ اعععععععععععةلالضععععععععععنحاةل وععععععععععللع ععععععععععال سععععععععععحةل)
الت وعععععوللال ده عععععالاان عععععتل سعععععحةلالت سعععععالل  إ اععععععةلالتإهوحوعععععةلأ ضعععععلل عععععال

لال إ اعةلالضنحاةل.

:مناقذةىالنتائجى  

ح ععععنالع ععععول ععععنلأظ هتععععهلاأسعععع هتلع ععععةلال تععععن ولا  وععععن وةلا ععععول عععع ا ل
ا ععولا اععنهلال  عع  للدو ععةلالح ععثلسععاصلوععتال  ن شععةلالتععالإإهاؤ ععنلالتععاالنونسععنتل

ا عالاا ععلالحون عنتلا عولضعاالال دنلإعنتلل  رلت ن لات  اصلاوع  لال عهاض
الح ععثلتاوععللالحن ععثللا  وععن وةلالسععنح لعععهضل تن إ ععنلاا اال ععنل ععال ععهاض

ل  ن شةل تن إهلع ولال  الالتنلو:إلول



28 
 

االول " توجد فتروق دالتة إححتائياي بتين درجتات القيتاس القبمتج  فرضال
مستتتوي التححتتيل المعرفتتج فتتج تعمتتم  والبعتتدي لممجموعتتة الضتتابطة فتتج تحستتن

 مسابقة الوثب العالج لحال  القياس البعدي"

ا وعععععن ونلع عععع ل سعععععتايلل(لاإععععا ل عععععها ل الععععةل9وتضعععع ل ععععالالإععععع الل)ل
(لحعععوال تاسعععالالنوعععن لالنح عععولاالنوعععن لالحدععع رلل  إ اععععةلالضعععنحاةل عععال8.81)

ت سال ستايلالت ووللال ده اللونل لالنون لالحد رلالا ال ستايلالت وولل
(ل سعت تولاال3.719اح نلاال و ةل)ت(لالإ الوةلتسنايل)(ل1.98ال ده الع ال)

حن ععهللا التنحععللال ععهضلالنن ععللالإ الوععة ععال و ععةل)ت(لل و ععةل)ت(لال  سععاحةلااحععه
تاإ ل ها ل الةلإ ون ونتلحوال هإنتلالنون لالنح الاالحد يلل  إ اعةلالضنحاةل
 عععالت سعععالا سعععتايلالت وعععوللال ده عععال عععالتد عععال سعععنحنةلالاثعععبلالدعععنلاللوعععنل ل

لل.النون لالحد ي

ل عع  لال توإععةلإلععالأالالععتد الال شععالح سععت  االاسععتهاتوإوةلاااودعع الالحععن ث
شعععنهج(لال تحدعععةلتنععع الال  وععع ل عععالال د ا عععنتلالإ وععع ةلاال ت اععععةلل– ااجلل–) اعععهل

ا  نهسعععععةلال تد  عععععوالل   عععععنهةلال  تعععععنهةل وععععع لالح عععععثلا دعععععه ت الل ضععععع االات اال
ال ععنعلحنل  ععنهةلا الععجل ععال ععالللالشععهحلاال د ا ععنتلالتععالتسععنع لع ععالتاععاوال

لالواهةلالااض ةللت جلال  نهةل.

هح نلوهإعلإلال  نهسةلالانلبلاال د عالع  وعنتلل   عنهةلا نلأال  الالتن الل
ال  تععنهةل وعع لالح ععثلا ده تععهلل ضعع االات االال ععنعلحنل  ععنهةل ععال ععالللالشععهحل
ال  ظالل  دنهصلاال د ا نتلال هتحاةلحنل  نهةلاات  نالالسع ااوةلالااإعبلتاا ه عنل

جلأالالدهضلالد  الل   نهةلال عل ونالالانلعبلل يلالا نللحن ضن ةلإلالال  ا 
ح  االال  نهةلا  نهست نلا نلوون بل العجل ععلتع عوالالعأل االال  عنهةلععالاهوع ل
ال د عالأالتوعع و لات اععنال وععثلوسععنع ل الععجلع ععالتاععاوالوععاهةلااضعع ةللت ععجل

لال  نهةل.
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التنععع اللععع يلال إ اععععةلالضعععنحاةلإلعععالسعععحبل العععجللااا عععنلودععع الالحعععن ث
العع يلللو اععالإغ نل ععنلاالتععالتدت عع للاهونععةلالتن و وععةل)الشععهحلاال  ععا جل(الإعع ايل

ع ععععالت نععععالال ععععتد الل  د ا ععععنتلاال  ععععن وال ععععالال د ععععال وععععثل وععععنالحشععععهحلال  ععععنهةل
اعهضل  ا جلل نلاالت هجل الع  وةلتن والالتي وةلالهاإدةلالل ه  ةل ال ها علل

ل.التد ال

 عها ل العةلإ وعن ونتلحعوالل الاإعاح لجلوت نع لال عهضلاتاللاالع يلونعههل
 الت سعوال سعتايلالت وعولللل  إ اعةلالضنحاة هإنتلالنون لالنح الاالحد يل

ل.لال ده ال التد ال سنحنةلالاثبلالدنلاللونل لالنون لالحد ي
فتتترض الثتتتانج " توجتتتد فتتتروق دالتتتة إححتتتائياي بتتتين متوستتتطج درجتتتات ال

ستتتوي التححتتيل القيتتاس القبمتتج والبعتتدي لممجموعتتة التجريبيتتة فتتج تحستتن م
 المعرفج فج تعمم مسابقة الوثب العالج لحال  القياس البعدي"

(لاإععععا ل ععععها ل الععععةلا وععععن ونلع عععع ل سععععتايلل38وتضعععع ل ععععالالإعععع الل)ل
(لحعععوال تاسعععالالنوعععن لالنح عععولاالنوعععن لالحدععع رلل  إ اععععةلالضعععنحاةل عععال8.81)

للت سال ستايلالت ووللال ده اللونل لالنون لالحد رلالا ال ستايلالت وو
ا التنحعللل عال و عةل)ت(لالإ الوعةل ست تولاال و ةل)ت(لال  سعاحةلااحعهال ده الال

تاإ ل ها ل العةلإ وعن ونتلحعوال هإعنتلالنوعن لالنح عالاالحدع يلحن هللال هضلالنن ل
 ستايلالت ووللال ده ال التد ال سعنحنةلالاثعبلل الت سالالتإهوحوةل  إ اعةل

 .الدنلاللونل لالنون لالحد ي

 عع  لال ععها لإلععالال تيوععهلالتإهوحععالا عع ةلاال ت ثععلل ععاللاا ثاودعع الالحععن
شععنهج(ل ععالالتد عععوالل– ااجلل–الععتد الال شعععالح سععت  االاسععتهاتوإوةل) اعععهلأسععت  اال

ااسععو ةلتد و وععةلاالعع يلوععؤ يلإلععال  عع لحو ععةلتد و وععةلتشععإعلع ععالالت اوععهلالد  ععال
لتد و وععةللهغحععةلا ععنلأالالاهونععةلتسععتثوهلت اوععهلال ععتد الاتد ععللع ععالسععوهلالد  وععةلا

اسعععهعةلا ععع هةلال عععتد الا عععنلوعععن بل العععجل عععالتنععع والإاعععنهل ظعععهيلاحوعععنالع  عععال
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اتعععا وهلالتي وعععةلالهاإدعععةللعععأل االالوععع و ل ععع لسعععنع لع عععالت  عععالالا عععنللل   عععنهةل
الت هوسعععععوةلاتاعععععاوالالتوعععععاهلات ثعععععلللعععععأل االالا لعععععجلحن ضعععععن ةلإلعععععال عععععنلتثوعععععهةل

وةل ال  ن ل ال  ا لالا نلل  نلشنهج(لا لاتها ل– ااجلل–استهاتوإوةل) اهل
تننالال  نهةلالت هوسوةلال  تنهةل و لالح ثل. لأ دا لع الأ ا  الحسهعةلاا 

سعتهاتوإوةلا نلوهإعلالحن ثل   لال توإةلإلالأالأست  االالعتد الال شعالحإ
ا لاتها وةل الالتد والتؤثهلت ثوهاتل دنلتل علالا نللا لجلشنهج(لل– ااجلل–) اهل

  وعنتلالت نععللحو عةلاحعوالالتد عوالالتن وع يلات عهلالع يلوإدعللال عتد ال ال الللع
 نحالتلع الالتد ال اال اصلأالته  لاحنلتنلالو و ل ال ستايلالت ووللال ده ال

شععععنهج(ل ععععالل– ااجلل–الاأوضععععنتل ععععإالاسععععت  االالععععتد الال شععععالحإسععععتهاتوإوةل) اععععهل
اعللتع هوإالل  د ا عنتلالتد والوسع ال عالت عا ل وعن هلال حعهةلععالاهوع لح عنال و

ال  ت  عةل عالال  عن والاتعععالااتشع للإلعالات عللع ا وععةلاشع الوةلالتعالوعع  تل
ل– ااجلل–لتس ال التااوهلأ االالا حةل ال الللالتد الال شالحإستهاتوإوةل) اهل

شنهج(لحوالالا عنلل  عنلوتعو لال هوعةلل عت اال عالال د ا عنتلااسعت عن  نلاتع اهل
لنععاا والااع لجلإ هاجلالا عللل  د ا ععنتلالتعالتدعهضلع وععهلال د ا عنتلاال نعن  لاا

ااست  االال اا لاات انهلال تض  ةلل ع  لال د ا عنتلثعالاسعت  االال ده عةلال إعه ةل
 ععال اا ععصلإ وعع ةل عععلالنعع هةلع ععالت  وععللال  تععايلاتإ  تععهلإلععالالد نوععهلالتععال

اوالشعئللعهلتتااال   نلإلالإن بلالن هةلع الهحالع نوهلأالأإ االال ده عةللتاع
ل د اللالواال اإا اتل ال حلل.

 ل عها ل العةلإ وعن ونتلحعوالالاإعاح لجلوت ن لال هعلالثعن الاالع يلونعههل
 تاساال هإعنتلالنوعن لالنح عالاالحدع يلل  إ اععةلالتإهوحوعةل عالت سعال سعتايل

 "الت ووللال ده ال التد ال سنحنةلالاثبلالدنلاللونل لالنون لالحد ي
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فتتتروق دالتتتة إححتتتائياي بتتتين متوستتتطج درجتتتات " توجتتتد  التتتثفتتترض الثال
 والضتتتابطة فتتتج تحستتتن التجريبيتتتةبتتتين كتتتال متتتن المجموعتتتة  القيتتتاس البعتتتدي

 "المجموعة التجريبيةمستوي المعرفج فج تعمم مسابقة الوثب العالج لحال  ال

(لاإععععا ل ععععها ل الععععةلا وععععن ونلع عععع ل سععععتايلل33تضعععع ل ععععالالإعععع الل)ل
وعععن لالحدععع رلل  إ اععععةلالضعععنحاةل عععال(لحعععوال تاسعععالالنوعععن لالنح عععولاالن8.81)

ت سال ستايلالت ووللال ده اللونل لالنون لالحد رلالا ال ستايلالت وولل
ا التنحعللل عال و عةل)ت(لالإ الوعةل ست تولاال و ةل)ت(لال  سعاحةلااحعهال ده الال

تاإ ل ها ل العةلإ وعن ونتلحعوال هإعنتلالنوعن لالنح عالاالحدع يلحن هللال هضلالنن ل
 ععالت سععالا سععتايلالت وععوللال ده ععال ععالتد ععاللاالتإهوحوععةلنحاةل  إ اعععةلالضعع

 ال إ اعةلالتإهوحوة. سنحنةلالاثبلالدنلاللونل ل
ود ععععععللالحععععععن ثاال عععععع  لال ععععععها لا  وععععععن وةلحععععععوال إ ععععععاعتوالالتإهوحوععععععةل
االضععنحاةلالوعععنل لال إ اعععةلالتإهوحوعععةل ععالاعععالل ععالت سعععال سععتايلالت وعععولل

 ااجلل–ح عثلأالالعتد الال شعالإسعتهتوإوةل)ل اعهلاال ده الل  سنحنةلال  تنهةل و لال
شنهجل(لاالتعال ضعدتلل عنلال إ اععةلالتإهوحوعةلت عتالحح عنالالد  وعنتلال ده وعةلل–

 وثلأ  نلتح الال انهلحواهةلااض ةلثالت ظوالال  تايلاللإ الال عها لت هوسعهل
 حلللحتهاحا نلتحن لوةلحوال  ن و هلا ظهونتهلاح وثلوااالل يلالا للواهةلان  ة

ل– ااجلل–أالوتدهصلع الإ  ونتل  د لةلل ال إ لالتد الال شالإستهتوإوةل)ل اهل
شععععنهجل(لا لاتها وععععةلال وعععع  ةلعععععالاهوعععع لال نسععععبلاللععععالت ععععتالح هإععععةلاحوععععهةل
ت ععن لالنععهاهلاأالالتد ععوالونععن ل حنلد  وععنتلالتد و وععةلال ده وععةل ثععلل  ععنهةلالت اوععهلاا 

لال ا صلاالتهاحانتلحوالأإ اؤ ل.حن هةلالا نللع الالتدهصلع الأحدن ل

اوشوهلالحن ثاالإلالأالالا نلل ال   لال ه  ةلواعاالل وعهلشعيصل  عال
شعنهجل(لل– ااجلل–التد والاالعتد الالأالالعتد الال شعالحنسعت  االإسعتهاتوإوةل)ل اعهل
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ع الالل نل الإ و ل الأس ابلعهضلال د ا نتلالا نلل نل الاثهل الاستثنهةل
ل  نلو و ل ال نتولالتد والاالتد ال.الا نللات  و  ال

ل–اوت  ل لجل عل نلأشنهلإلوهلس والأحالغنلال الأثعهلاسعتهاتوإوةل)ل اعهل
لع عععالاوإععنحالتعع ثوهلشععنهجل(لع ععالت  وععةلالت اوععهلال  انععاللا عععنلل ععنل ععال– ااجل

ا نلتالال هاجلعالالتن و وعةلال  لا عةللاالبلالوصلالثن الاتسنسالأ االت سوا
ال عععع  ولااعععع لجل ععععالأسعععع ابلالتعععع هو ل وععععثلهتحععععتل  ععععن والل ععععالت ظععععوال  تععععاي

ال اضعععا لال نعععههلحوعععاهةل  ظ عععةلا ت هإعععةلا تهاحاعععةل عععال عععاللل  عععن جلاهسعععاال
تاضعععو وةل ت ث عععةل عععالالعععتد الال شعععال  عععنلسععع للع عععالالا عععنللتاضعععو ل د ن عععنل
ااستودنح نل ت و االحإهت ن ل ستايلت وو  الا لجل ال اللل شنهات ال الالح عنال

لتلتتا بل   الالتالان 

اوت  ل لجل عل نلأشنهلإلوهل   ا ل وهلع ال نع وةلاسعتهاتوإوةل)ل اعهل
شععنهجل(لح سععنع ةلحو ععةلالا حوععاتهلاال ععاا لالحو وععةلالت نالوععةل ععالالتعع هو لل– اهجلل–

االوععاهةلاال ععاالاال هاععةلا نوععةلاال ت ث ععةل ععالالوععاتلالا حوععاتهللاأالأسععت  اا
التعععالتععع  علالاتسعععنلوبل ت اععععةل ةلتد و وعععةلَدععع لاسععوال ضعع  هل عععالال نسعععبلاللعععولت

الا للل تد والاتسنع  لات    لع ولالست هاهل الالتد الل نلل نل الاسن للإ احةل
حإن بلاست  االالحها ولال تض  ةلل تد وع اتلال ح ححعةللع رلالا علل ع الإلعولإن عبل

وعن هلا ان نتلال نسبلاالاسن الال تد  ةلع ولت هو لالتد الاتعا وهلال حعهاتلاال 
التد و وععةلالتععالواتسععح نلالا ععلل اتوععًنل سععتث هاحل و ععنلان نتععهلا  ننععنلل دعع للالتد ععوال

اتان للاث والأالأاثهل الالاسن ال  ولاا نلأشنهلالولااللا نًنللن هاتهلااستد ا  
ال سوةل الحو ةلتد و وةلتدت  لالا حواتهال الأ  لالتإن نتلال  وثةل الت نوع ل

لسعععنع لع عععولت ععا لال حعععهةلااشعععتهاجلإ وعععلال عععاا لل ت  وععع تالل تععن ولتد  وعععةل تدعع  ة
اال ت ععنظلحنل ععن ةلاأثععهلتد   ععنلع ععالالعت ععن ل. ت و ععةلل   ععال ععالإ وعععلالتإن ععنت

ا وإعععنحالال تحعععن للا عععالاد نعععا لأال سعععوول عععالال د ا عععنتلتسعععنع لالاعععالبلع عععال
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ل–اجل ال–    عععالل   عععن والاالدال عععنتلحعععوالات اعععنهل عععال عععالللاسعععتهاتوإوةل)ل اعععهل
لشنهجل(ل.ل

اوهإعلالحن ثاالت ا لال إ اعةلالتإهوحوةلع الال إ اعةلالضنحاةلإلعال
شعععنهجل(لالتت وععع لح   عععنلل– ااجلل–أالالعععتد الال شعععالح سعععت  االإسعععتهاتوإوةل)ل اعععهل

تس الإس ن نتلاحوهاتل ال ون ةلاعالال د ا عنتلاال دعنهصلالتعالتعالت وعو  نل عال حعلل
ل نتلحواهةل  ظ ةلاحواهةلااض ةل.الا نلل وثلأ هلتالت ظوالال د ال

تععع ثوهلالعععتد الال شعععالع عععالالت وعععوللال ده عععال اااععع لإحعععها وال إعععن يلأا
لأ عععععالالتاحونعععععنت ا سعععععتايلا االحدعععععضلال  عععععنهاتلاتسنسعععععوةل عععععالاعععععهةلالنععععع ال عععععا

لا سععنع ةلالاا  اهةلع  وععنتلالتد ععوالاالععتد الال د ا ععنت تاوععول ع ععو لنعع هت ن  ظععًها
لال دتعععععععن  الت نو عععععععا ال ظعععععععنا  عععععععا الت عععععععاللوع ععععععع اتع عععععععنه اعععععععل  عععععععا ال تد  عععععععوا

لال تدعةتإدللالد  وةلالتد و وةلل نلأثهلاحوعهل عال أ  ن ا ن الان  ةا التد ا حو ة إلو
لاالتد الل.لالتد ا توسوه ع و اتسنع لالتشاو ال

اودععع رلالحعععن ثاالاإعععا لال عععها لحعععوالالنونسعععوالالنح عععولاالحدععع رلات سعععال
االضععنحاةلالععول نع وععةلالععتد الال شععالع ععاللالنوععن لالحدعع رلل  إ ععاعتوالالتإهوحوععة

ت سععععال سععععتايلالت وععععوللال ده ععععالل سععععنحنةلالاثععععبلالدععععنلالاالحه ععععن ولالتد و ععععول
شعنهجل(لل– ااجلل–ال نتهحل ال حللالحن ثلاال رلا تعارلع عولاسعتهاتوإوةل)ل اعهل

االتععالسععن  تلحشععاللاحوععهلاااضعع ل ععالاسععتثنهةلالاععالبلات  وعع  ال  ععنلو وعع ل ععال
لاالتد ال.ل نتولالتد وال

 عاللم( 0202"سللين ببلو للالٌ"  لاتت  ل   لال توإةل عل توإعةل هاسعة
لأ االت سعوالع الاوإنحالت ثوهلل نشنهجل(لل– ااجلل–استهاتوإوةل)ل اهللاست  اا
ل ال اللل  نهاتلالت اوهلال  انال.للالتال و 
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حعنال نع وعةلاسعتهاتوإوةلم(  1103) هحوود نصر""اتت نشول عل توإةل
شعنهج(لح سععنع ةلحو عةلالا حوععاتهلاال عاا لالحو وععةلالت نالوعةلسععن  تلل–ااجل لل–) اعهل

 ععالتعع ثوهلاوإععنحولع ععولاإععا لتعع ثوهلاحوععهلاااضعع ل ععال سععتايلالت وععولللوععنل ل
لال إ اعةلالتإهوحوةلاال ت نظلحنل د ا نتلاال  ن والاالعت عن لا وإعنحالال تحعن ل

للونل لال إ اعةلالتإهوحوة.

 التع ثوهلالعتد الال شعال م(0202  "هين حجازًإبرا"اتتس ل عل توإةل
لأاع الالت ووللال ده الا ستايلا االحدضلال  نهاتلاتسنسوةل عالاعهةلالنع ال

لتنعاا عالال تيوعهاتلالح  وعةلاال  نهوعةلاللإ وع ةلأسنلوبل و نلاتست  ال ت اعةلتااا
الت  وعع لاحنلتععنلالاإععا لت سععالإععا هيل ععالع  وععةلالععتد الل عععلال د ععالت نعععللع ععو

لالتد ال.ال

 عععالأثععععهل ( م 0202   " حلللاحن تلللوكج إبلللراهين "اتتسععع ل ععععل توإعععةل
است  االاستهاتوإوةلالتد الال شال الااتسنبلحدضلال  عنهاتلال هاوعةلاااع لع عال
ت وعع لالععتد الال شععالحشععاللااضعع ل ععالت  وععةلاااتسععنبلحدععضلال  ععنهاتلاتسنسععوةل

بلالععععتد اللعععع يلالاععععالبلاااتسععععنبلال  ععععنهاتلحشععععاللسععععهوعلاااضعععع لعععععالالسعععع ال
لات هي.ل

 Alfonso et alفتتاليري الفتتونس واختترون "اتت نشععول عععل توإععةل
Valero" (1118)عععالاالاهونعععةلالت  وععع ل  عععالاتإعععن ل  نهسعععةلألدعععنبلالنعععايلل 

لألا نلل  تدةلا ثوهةلاتؤثهل الالت  وع لا وإعنحال ععلتن وعللالسع اجلاليوعهلل ع ل
لااله الع  لاتا نلل.اتن وللات نلاتسنع ل الت سال ستارلالإهرلاالاثبل

لإعا هيلت سعالاإعا  عالللWilek" (1116) ويمكتا" اتت  ل عل توإعة
تاظوصلاستهاتوإوةلالتد الال شالاأثنهةلال ا دوةلاال نع وةلال اتوةلالا عنلل ستايل ا

حو عععتلأالالا حععععةل ععععالال إ ععععاعتوالالتإهوحوعععةلاالضععععنحاةلاععععن تاللعععع و الاتإن ععععنتل
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ال هاسععةلاالالععتد الال شععالسععن ال ععال  ععالاتد ععالإوإنحوععةل  ععالالععتد الال شععالاأ ععن ةل
لال سن نتلالإن دوةلحشاللأ ضلل الأس ابلال  نضهةلالإن دوةل.

ىاإلدتنتاجاتىى:
فج ضوء المعالجة اإلححائية ونتائي البحث التج تم التوحل الييا ،     

وفج ضوء العينة المختارة والمنيي المستخدم تمكن الباحث الوحول إلج 
 التالية :اإلستنتاجات 
 

ل– ااجلل–اسععععتهاتوإوةلالععععتد الال شععععالحنسععععت  االاسععععتهاتوإوةل)ل اععععهلاسععععت  اال -3
ضعع الالحععها ولالتد و وععةلوعععؤ رلالععولت سععال ععااتولالد  وععةلالتد و وعععةللشععنهجل(

 اه علال ستارلال  نهرلاالت ووللال ده ال.
وةلحنست  االاستهاتوإوةلالعتد الال شعالحنسعت  االاسعتهاتوإال نتهحللالحه ن وأ رل -1

الععولت سععالإععا هرل ععال سععتارلعو ععةلالح ععثل ععاللشععنهجل(ل– ااجلل–)ل اععهل
 .لالت ووللال  نهرلاال ده االل الال إن لاله  الال

ل– ااجلل–إالاست  االاستهاتوإوةلالتد الال شالحنست  االاستهاتوإوةل)ل اهل -1
 .تسنع لع ولتا وهلالا تلاالإ  لشنهجل(

 

ىالتوصواتى:
 يوحى الباحث بما يمى : وفى ضوء ىدف البحث وفرضو

 الضاال نلأس هتلع هل تن ولالح ثلإعت ن اتلع الالحون نتلاال د ا عنتل
التالأ االالتاوللإلو نلو االا ست ن ةل   نل ال إنللتع هو لالتهحوعةلالهونضعوةل

لالتد والات هوبلالدنبلالنايلا ال اللل  الالح ثلوتن الحنلتاوونتلالتنلوةل:
التهحوعععععةلالهونضعععععوةلحعععععا اهةلالتهحوعععععةلاالتد عععععوالإ ت عععععنالال ت وعععععوالح   عععععنجل -3

ل– ااجلل–استهاتوإوةلالعتد الال شعالحنسعت  االاسعتهاتوإوةل)ل اعهلحنست  اال
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لتاضععو لالدال ععةلحععوال  ععن والالتهحوععةلالهونضععوةلاا  هاجل ععنلحو  ععنلشععنهجل(ل
 العال نتلااست  ا  نل الت ظوال  تعايل نعههلالتهحوعةلالهونضعوةلحعا اهةل

 .لالتهحوةلاالتد وا
ل– ااجلل–اسعععتهاتوإوةلالعععتد الال شعععالحنسعععت  االاسعععتهاتوإوةل)ل اعععهلإ  عععنلل -1

ض ال  تايلال  ن ولالتد و وةللاالبلال ه  ةلالحت ا وةلحعا اهةللشنهجل(
 التهحوةلاالتد وال.

اسعععتهاتوإوةلالعععتد الال شعععالتد عععوالاتععع هوبلاعععالبلال ه  عععةلالحت ا وعععةلع عععال -1
 ععالتعع هو ل ععن ةلالتهحوععةللهجل(شععنل– ااجلل–حنسععت  االاسععتهاتوإوةل)ل اععهل

 الهونضوةل.
ا  ت نالحن ن عةلال ع ااتلال اهوعةلل وعن ةلالتاعوعةلاتثنوعصل د  عالا د  عنتل -3

اسععععتهاتوإوةلالععععتد الال شععععالحنسععععت  االالتهحوععععةلالهونضععععوةلح   وععععةلاسععععت  اال
 ع الالت ووللال  نهيلاال ده ال.لللشنهجل(لل– ااجلل–استهاتوإوةل)ل اهل

ل– ااجلل–العععتد الال شعععالحنسعععت  االاسعععتهاتوإوةل)ل اعععهلاسعععتهاتوإوةلإ شعععنالل -1
 ل ا  اتلالتد و وةلال  ت  ةل ال إنللالتهحوةلالهونضوةل.لشنهجل(

 المراجعى: 
 أوالى:ىالمراجعىالعربوةى:

ل
ل
ل
ل
ل

ل 
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لا اال : إبراىيم السيد عمى حجازى -0 لا ستار لال ده و لالت وول لع و لال شا لالتد ا ت ثوه
ل  لاتسنسوة لال  نهات لالتهحوةلحدض لح ه  لالن ا لاهة و

الهونضوةلاهسنلةل نإستوهلالا وةلالتهحوةلالهونضوةلل ح والال
لال.1833إن دةلال  ن و لال

امين انور الخولى ، اسامة  -1
 كامل راتب

لال اهل : ل اه لا للألا نل لال هاوة لالتهحوة لاحها و  ظهونت
لال1887الدهحولالالنن هةلال

لاست  : حاتم شوكت إبراىيم -2 لحدضلأثه لااسنب ل و لال شا لالتد ا لاستهاتوإوة  اا
لا  وةل لاتهضوة لال هانت لإ ن  لع و لال هاوة ال  نهات
ل6الن  ل ولالإ  نستجل"ل إ ةلع االالتهحوةلالهونضوةلالد  ل

 .ل1833(لالإن دةل ونلول|الحي ا لالالدها لالل3)ل
ل : سميم محمد أبو غالى -3 ل اه ل) لاستهاتوإوة لل–أثه لع ل– ااج ل( لت  وةلشنهج و

لالوصل لاالب لل ر لالد اا ل و لال  انو لالت اوه   نهات
لالتهحوةلالإن دةل لا وة الثن الاتسنسولالهسنلةل نإستوهلا

لال.1838اتسال وةللالغ ةل
شادية محمد الجامع عبد  -4

 الحميد
شنهجل الت هو ل- ااجل- نع وةلاست  االاستهاتوإوة:ل اهل :

ل لت  وة لع و لال ااه الاعالالو ال   ولهونضلاتا نل
لالهاضة لأا نل لل ر لالش اي لالتااول  ااحدضل  نهات

 ال.1833(ل11 وه.ل ول) اال إ ةلالتهحاوة
تو والال  ن ول الالتهحوةلالح  وةلال  ش ةلال دنهصلحن سا  هوةل : عفاف  عبد الكريم حسن    -5

 ا.1881ال
لال3  هاالاال اهلضوةلاال  ن ولاالحها ول الالتهحوةلالهون : ليمج عبد العزيز زىران -6

لا.1886
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لالاتنبل : محمد محطفى الديب -7 لعنلا لا لالتدنا و لالتد ا ل و ل دنوهة استهاتوإونت
لال1887ل  شهلالالنن هرلال

شنهجل(لح سنع ةلحو ةلل– ااجلل– نع وةلاستهاتوإوةل)ل اهل : محمود أحمد نحر -8
وصلالا حواتهلاال اا لالحو وةلالت نالوةل ولت هو ل   سةلال

لاالعت ن ل لاال ت نظ لالت وول لع و لا حت ا و الهاحع
لال لل هونضونت لالتهحاوة لال إ اعة لا لال تحن ل ا وإنحو
لالهونضونتل لاتد ا لتد وا لا لعشه لالثنلث لالد  و ال ؤت ه
لال لش   لعوا لإن دة لا لالضون ة ل اه لا لا ح ا  ات  وة

لال.1833
لال : منيب حبحى البناء -01 لاستهاتوإوة لاست  اا لحدضلأثه لااسنب ل و لال شا تد ا

لالهضوةل لال هانت لحسنا لإ ن  لع و لال هاوة ال  نهات
لال لال وا لوالح لإن دة لا لالإ  نستوج ل و لالن   ا  وة

لال.1833ل1الالد  لل38الدها للالال إ  ل
 أ اا  ستار ع و ال حتاهة الويوهة ات اات إست  اا ت ثوه : ميا محمتد عبد الوىاب األمام -00

  ا سنسوةات اال  نهات ال هاوةلا  هااوة الن هات حدض
 ا  اا ع االال إ ةلال  هسة  حل  ن تا نل النار ألدنب

 ال.1831(لالل وه – 36ال إ  ل(
ل ال1831)  : السمطانى نسرين حمزة -01 لشنهج ل ااج. ل اه. للو نا لاستهاتوإوة لأثه ا(.

لا ستارل لالحت ا ا لال ن   لالوص لت  و ات ت وول
ل ن ة ل ا لالدن ةلا ا  ا لحنحلل .الد اا ل ها   إ ة
لا  سن وة لال ضنهوةل .ل  هاسنت لل  هاسنت لحنحل  ها 

ل) ل و لالدها . لحنحل. لإن دة ل1االتنهو وة. ل  (لل3)(.
لال.1831
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 ممخص البحث

 
 

نىالجانبىالمعرفيىلمدابقةىالوثبىالعاليىو"ىالتعلمىالنذطىواثرهىفيىتحد
للى"فيىالعابىالقويىلالطفا

ل

لمعرفة تأثيرة  النشطبرنامي تعميمج بإستخدام التعمم إعداد ييدف البحث إلى 
، وقد استخدم اللعاب القوي لالطفال  لمسابقة الوثب العالج فج عمج الجانب المعرفج

تين أحدىما ضابطة واآلخري تجريبية المنيي التجريبى بتحميم المجموع ونالباحث
قسيميم بالتساوي عمج المجموعتين، وقد وتم ت طالب( 11عمى عينة قواميا )
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مجتمع  ( طالب من داخل01بعينة استطالعية والبالص عددىم ) ونإستعان الباحث
 الوحدات التعميميةأن  وقد أسفرت النتائي إلى البحث ومن خارج العينة األساسية،

ساىم بطريقة إيجابية وفعالة فج  التعمم أساليبكإحدي النشط التعمم بإستخدام 
متمثمة فج ال األسموب المعتادين مستوي التححيل المعرفج كان أفضل من تحس

أظير إختبار مستوي التححيل المعرفج وجود داللة إححائية الشرح المفظج والتمقين، 
لمتعمم فج مستوي إلمام الطالب بالنواحج التاريخية وبعض مواد القانون المستخدمة 

 ة لألسموب المعتاد.مقارنة بالمجموعة الضابطة المستخدم النشط
  

ل
ل
ل
ل
ل

 
 

 
 

 
Abstract 

 
 

Active learning and its impact on improving the cognitive 

aspect of the high jump competition in strong games for 

children  

 

The research aims to prepare an educational program 

using active learning to know its effect on the cognitive 

aspect of the high jump competition in strong games for 
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children. The researchers used the experimental approach by 

designing two groups, one of them is control and the other 

experimental on a sample of (20) students and they were 

divided equally between the two groups. The researchers 

used a sample The results showed that the educational units 

using active learning as one of the learning methods 

contributed in a positive and effective way to improving the 

level of cognitive achievement that was better than the usual 

method of verbal explanation and indoctrination. The level of 

cognitive achievement test The presence of statistical 

significance in the level of students' familiarity with 

historical aspects and some law subjects used for active 

learning compared to the control group used for the usual 

method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0رفق )م
 إستمارة تسجيل بيانات الطالب لمعدالت النمو

 العمر الوزن الطول أسماء الطالب م العمر الوزن الطول أسماء الطالب م
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 السن( –الوزن  –لمتغيرات النمو )الطول  ....لممجموعة .استمارة تسجيل بيانات الطالب 
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 كميتة التربيتة الرياضيتة    
 لتتدريتسقستم المنتاىي وطترق ا 
 

 (1مرفق )
 حول البرنامي التعميمج استمارة الستطالع رأي الخبراء 

 السيد األستاذ الدكتور / ............................................
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 فج التربية الرياضية. الدكتوراهبإجراء دراسة ضمن متطمبات الححول عمى درجة الباحث يقوم 
لمدابقةىالوثبىواثرهىفيىتحدونىالجانبىالمعرفيىىالنذطالتعلمى "بعنوان

 " ىالعاليىفيىالعابىالقويىلالطفال
ولخبرة سيادتكم فج ىذا المجال، وحيث أنكم من القادة المسئولون ويعتبر رأيكم فج وضع      

المتطمبات التج يقوم البرنامي أمرا أساسيا، وعمية فقد تم إعداد استمارة استطالع رأي الخبراء حول 
  -والباحث يأمل فج تفضمكم بإتباع التالج:  ،عمييا بناء البرنامي التعميمج

 

وضع عالمة ح  إمام االختيار الموافق لرأى سيادتكم من أعمدة ميزان التقدير المقترح  .0
 لعبارات استطالع الرأي.

المعمومات حول  اقتراح أو شطب العبارات التج تدعم فكرة الدراسة وتعين فج استكمال .1
 موضوع الدراسة.

 اقتراح محاور أو عبارات ترونيا سيادتكم ذات أىمية لتحقيق أىداف الدراسة.  .2
 ملء البيانات الشخحية اختياريا فج أسفل الحفحة. .3

 بيانات الخبير
 االسم: ..................................................

 .......................الدرجة العممية: .....................
 -أوال: رأي السادة الخبراء فج اإلطار العام لتنفيذ البرنامي :

ل

 رأي الخبير المحتوي م
 الزمن غير موافق موافق
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0 
 الشكل الثالثج

    الجزء التمييدي
    الجزء الرئيسج
    الجزء الختامج

1 

 الشكل الرباعج

    جزء اإلحماء
    دنججزء اإلعداد الب
    الجزء الرئيسج
    الجزء الختامج

2 

 الشكل الخماسج

    جزء اإلحماء
    جزء اإلعداد البدنج

    الجزء التعميمج
    الجزء التطبيقج
    الجزء الختامج

    الدرسقبل  التعمم النشطالبرنامي بأسموب  شرح 3
    الوحدة التعميمية أثناء التعمم النشطالبرنامي بأسموب  شرح 4
    فج اليوم السابق  التعمم النشطالبرنامي بأسموب  شرح 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نرجو من سيادتكم تحديد الوقت الكافج لتطبيق البرنامي- 
 

 رأي الخبيرلالمحتويلا
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 غير موافق موافق

 مدة تطبيق البرنامي التعميمج 0
لل أسابيع 5
لل أسابيع 7
لل أسبوع 01

 عدد الوحدات فج األسبوع 1
لل درس
لل درسين

لل ثالث دروس

 زمن الوحدات 2

دقيقة 34 لل 
دقيقة 81 لل 
دقيقة 011 لل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-التعمم النشط استطالع آراء الخبراء حول أىداف البرنامي التعميمج بأستخدام  

-ثانيا: أىداف البرنامي:  
 م اليدف العتتام 
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 رأي الخبير
 منع ال

  

 أواًل : اليدف العام :
 ىل توافق سيادتكم عمج أن يكون اليدف العام المقترح لمبرنامي التعميمج :

العاب القوي  بالتعمم النشط لمسابقة الوثب العالج فجىو معرفة أثر استخدام برنامي تعميمج 
 وينبثق منيا لالطفال 

 "ىدف عام معرفج ، ىدف عام مياري، ىدف عام وجدانج" .
 

 -محوظة :م
 إذا كان مطموب تعديل اليدف فما ىو اليدف الذي تري سيادتكم مناسب؟

..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ثانيًا األىداف الفرعية :
 األىداف المعرفية : -0

  .ميارة الوثب العالج فج العاب القوي الطالب أن يكتسب 
 األىداف الميارية : -1

 .ث بطريقة ححيحةأداء الميارات األساسية قيد البحالطالب أن يكتسب 
 األىداف الوجدانية : -2

النشط التعمم ميارات وجدانية نحو استخدام برنامي تعميمج باستخدام الطالب أن يكتسب 
 .العاب القوي لالطفال  لمسابقة الوثب العالج فج

 -ممحوظة :
 إذا كان مطموب تعديل األىداف فما ىج األىداف التج ترونيا سيادتكم أنيا مناسبة؟

........................................................................................ 

ل

ل3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل1

       -ثالثًا : حياغة األىداف العامة لمبرنامي التعميمج فج حورة سموكية :
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 المقترحة  لمبرنامي التعميمج  عمج النحو ىل توافق سيادتكم عمج أن تكون األىداف العامة
 التالج :

 
 

 

 رأي الخبير
 م أىداف البرنامي 

 

 ال
 

 نعم

تم حياغة األىداف العامة لمبرنامي فج حورة أىداف سموكية يمكن مالحظاتيا وقياسيا من خالل   
 المحتوي لكل وحدة تعميمية وتتمثل فيما يمج :

 

 -أوال:األىداف السموكية المعرفية :

ل3 .  لموثب العالج ن التطور التاريخج ومعارف عأن يكتسب الطالب معمومات   
ل1 . الوثب العالجأن يكتسب معمومات ومعارف عن ماىية وأىمية   
ل1 أن يكتسب الطالب معمومات ومعارف عن مراحل التعمم الحركج .  
ل3 أن يكتسب الطالب معمومات عن العوامل المؤثرة فج التعمم الحركج .  
ل1 عض مواد القانون .أن يكتسب الطالب معمومات عن ب  
ل6 . لجياز الوثب العالجأن يكتسب الطالب معمومات عن المواحفات والمقاييس القانونية   
ل7 . الوثب العالجأن يكتسب الطالب معمومات عن مميزات وحفات العبج   
ل ل31 . الوثب العالج أن يكتسب الطالب معمومات ومعارف عن  
ل
ل
ل
 

 ميارية :ثانيا:األىداف السموكية ال 

 

 

 

ل

 

 

 

ل33 لالطفالالعاب القوي  لمسابقة الوثب العالج فج أن يكتسب الطالب النواحج الفنية  

 ل-ثالثا:األىداف السموكية الوجدانية :

ل17 أن يكتسب الطالب القدرة عمج تحمل المسئولية .  
ل18 أن يكتسب الطالب القدرة عمج الثقة بالنفس فج إدارة الحف.  
ل19 ج الطالب بالتفكير اإلبداعج.أن يتحم  
ل18 أن يكون قوي الشخحية ويمتمك قدر من الذكاء.  
ل13 أن يكتسب الطالب المشاركة اإليجابية والتعود عمييا .  
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ل11 أن يشعر الطالب باإلثارة والتشويق .  
ل11 أن يتخمج الطالب عن السمبية فج المحاضرة .  
ل13 خالقية البناءة .أن يكتسب الطالب بعض القيم األ  
ل11 أن يشعر الطالب بالسعادة أثناء المحاضرة .  
ل16 أن يكتسب الطالب القدرة عمج أداء الميارات بطريقة ححيحة .  
ل17 أن يكتسب الطالب حب النظام .  
ل18 أن يكتسب الطالب حب التعاون .  
ل19 أن يتعود الطالب عمج كيفية التقويم أثناء المحاضرة .  
ل38 أن يشعر الطالب باالستمتاع فج مشاىدة محتوي البرنامي.  

  

 -ممحوظة :
 إذا كان مطموب إضافة أىداف فما ىج األىداف التج ترونيا سيادتكم أنيا مناسبة؟

...............................................................................................
...............................................................................................

........................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-رابعا : أسس البرنامي:  
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لمبرنامي التعميمج  عمج النحو المقترحة   ىل توافق سيادتكم عمج أن تكون أسس البرنامي
 التالج :

 
 

 

 رأي الخبير
 م أسس البرنامي 

 

 ال
 

 نعم
ل3 مراعاة خحائص النمو وميول واتجاىات الطالب )عينة البحث(.  
ل1 التنوع فج استخدام استراتجيات وطرق وأساليب تدريسية حديثة لدي الطالب.  
ل1 المركب فج تعميم الميارات. التدرج من السيل إلج الحعب ومن البسيط إلج  
ل3 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.  
ل1 أن يحقق محتوي البرنامي الغرض منو.  

أن تتناسب األنشطة والميارات و محتوي المنيي مع قدرات الطالب بما يسم  باستثارة دافعيتيم   
 لتحقيق أىداف البرنامي.

ل6

ل7 وح.أن يتميز البرنامي بالبساطة والوض  
ل8 أن يتناسب محتوي المنيي مع اإلمكانيات المتاحة لتنفيذ المنيي.  
ل9 أن يراعج فج البرنامي تنمية الجانب اإلبداعج لدي الطالب.  
 01 أن يضيف محتوي المنيي المرح والسرور لدي الطالب.  
ل ل33 رات.إتاحة الفرحة االشتراك والممارسة لكل الطالب فج وقت واحد فج تنفيذ الميا 
ل مكانيات مناسبة عند تنفيذ الميارات األساسية.  ل31 مراعاة استخدام أدوات مساعدة وا 
ل ل31 مراعاة عامل األمن والسالمة أثناء تنفيذ المحتوي حرحا عمج سالمة الطالب. 
ل ل33 أن يحقق البرنامي تكامل الشخحية من حيث عالقة الفرد مع ذاتو وعالقتو مع اآلخرين. 

ل ة إشباع حاجات الطالب من النشاط والحركة حسب توزيع األحمال البدنية والميارية بين مراعا 
 النشاط والراحة.

ل31

  
 -ممحوظة :

 إذا كان مطموب إضافة أسس لمبرنامي فما ىج األسس التج ترونيا سيادتكم أنيا مناسبة؟
..................................................................................................
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..................................................................................................
............................................................................................. 

................................ ..................................................................
.................................................................................................. 

ل

-سادسا : اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ البرنامي:  
يزة المستخدمة لتنفيذ البرنامي التعميمج ىل توافق سيادتكم عمج أن تكون األدوات واألج

 عمج النحو التالج :
 

 

 

 رأي الخبير
 م اإلمكانيات 

 

 ال
 

 نعم
ل3 مراتب أسفنجية وساعة ايقاف  
ل1 جياز الوثب العالج   
ل1 كراسج ومقاعد سويدية  
ل3 جياز عرض فيديو وكاميرا وحافرة  
ل1 أقماع وأطواق وحبال   
ل6 سمم قفزلوحات ارشادية و   

  

 -ممحوظة :
 إذا كان مطموب إضافة بعض اإلمكانيات فما ىج اإلمكانيات التج ترونيا سيادتكم أنيا مناسبة؟

..................................................................................................
............................................................................................. 
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-سابعا : إستراتيجية وأسموب التدريس لتنفيذ البرنامي:        
 ىل توافق سيادتكم عمج استخدام اإلستراتيجية واألسموب التدريسج لتنفيذ البرنامي التعميمج عمج النحو التالج :

 

 

 رأي الخبير
 م سجاإلستراتيجية واألسموب التدري 

 

 ال
 

 نعم
ل3 استخدام الطالب لمبرنامي بمفردىم معتمدين عمج أنفسيم.  
رشادات المعمم.   ل1 استخدام الطالب لمبرنامي بتوجييات وا 
ل1 النشطاستخدام إستراتيجية وأسموب التعمم   
ل3 استخدام أسموب التمقين والتعميمات واألوامر.  

  

 -ممحوظة :
ض اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية فما ىج التج ترونيا سيادتكم أنيا إذا كان مطموب إضافة بع

 مناسبة؟
..................................................................................................  

 

 

-ا : قيادات تنفيذ البرنامي:ثامن  

 رنامي التعميمج عمج النحو التالج :الب ىل توافق سيادتكم عمج أن تكون قيادات تنفيذ
 

 

 رأي الخبير
 م قيادات تنفيذ البرنامي 

 

 ال
 

 نعم

ل3 أن يقوم الباحث بالتدريس لممجموعتين)الضابطة والتجريبية(.  

  
بمساعدة الباحث فج تدريس البرنامي بعد  العاب القويأن يقوم بعض المتخححين فج مجال 

 مناسبة لكيفية تنفيذ وحدات وميارات البرناميإعطاء التعميمات والتوجييات ال
ل1

  

 -ممحوظة :
 البرنامي التعميمج؟ ىل تري سيادتكم أن ىناك إضافات أخري ترونيا مناسبة بالنسبة لقيادات تنفيذ

.................................................................................................. 
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-: أساليب تقويم البرنامي التعميمج: تاسعا  

 ىل توافق سيادتكم عمج أن يكون أساليب تقويم البرنامي التعميمج عمج النحو التالج :
 

 

 

 رأي الخبير
 م أساليب تقويم البرنامي التعميمج 

 

 ال
 

 نعم

يد لقياس مستوي التححيل المعرفج لمميارات ق وناختبار لمتححيل المعرفج من تحميم الباحث  
 البحث.

ل3

  

 -ممحوظة :
 إذا كان مطموب إضافة بعض أساليب التقويم فما ىج األساليب التج ترونيا سيادتكم أنيا مناسبة؟

..................................................................................................
.............................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 

(2مرفق )  



54 
 

اللعاب القوي لالطفال لمسابقة الوثب العالج  تححيل المعرفجالمستوي ختبار ال  

 عزيزي الطالب قوم بكتابة بياناتك الشخحية أوآل:

 اسم الطالب : ................................................
 :....................................................... الحف

 اليدف من االختبار:
الختبار إلج التعرف عمج مدي إلمامك بالمعارف والمعمومات المرتبطة ييدف ىذا ا

وبعض مواد واألداء المياري  وكذلك التطوربمسابقة الوثب العالج اللعاب القوي لالطفال 
 .  القانون

 نوع األسئمة:
 -من األسئمة وىم كاألتج:نوعين يشمل نوعية األسئمة فج ىذا االختبار عمج 

لا تونهات".ل تونهل ال تد  ل"أهحعال:لا الالال ا لات
لال ا لالثن ا:لأس  ةلالواابلاال ا .

 وضع األسئمة: 
 ( سؤال 07تم وضع عدد) 

 

 التعميمات:
  ب عميك أتباع التعميمات اآلتية:جعزيزي الطالب قبل اإلجابة عمج االسئمة ي

 .كتابة البيانات الخاحة بك كما موض  باالختبار 
 المناسبة. اإلجابة رواختا جيداً  سؤال كل اقرأ 
 .تذكر أن لكل سؤال إجابة ححيحة واحدة فقط بين األجابات 
 .البد من التأكد فج نياية االختبار أنك أجبت عمج جميع أسئمة االختبار 
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  متعدد من االختيار:  األول الجزء
 الدال الحرف بوضع الححيحة اإلجابة اختيار ثم.  جيداً  العبارات قراءة الرجاء -

 .  لذلك المخحص المكان فى جابةاإل عمى

 اإلجابة العتتبارات
 .األولمبية لأللعابفج بطولة ..............  عرض مرتبة الوثب العالج  يبمص – 0

 م  2.71– ب                م 3.11 – أ           
  م  3.33 – د                  م  3.10 – جت         

 

 ................. :  لعاب القويعدد الحارات فج المضمار ا – 1
 .حارات  6 – ب   . حارات  5   – أ 
 .حارات  01 – د            .حارات  7 – جت       

 

  -:   طول العارضة فج جياز الوثب العالج  – 2
 . م 1.41 – ب    .  م 1011   – أ
  .م 0.71 – د    . م 1.04 – جت 

 

 : الوثبمن مسابقات العدو  – 3
 قذف القرص -د      دفع الجمة -ج  الوثب العريض -ب   الوثب العالج  -أ          

 

 -:  فج الوثب العالج البدايةفج  خطأ يرتكب الذى المتسابق سباق يمغى – 4
 الرابع. –د     . الثالثة -جت.        الثانية – ب .       األولى – أ 

 

  -:  تىاآل إتباع يتم لمعضالت تقمص حدوث عند – 5
  .  التبريد – جت.   التدليك مع التدفئة – ب   . التدفئة – أ 

 

  -:   الجري فج ................... يساعد فج تطوير الالعب فج الوثب  العالج – 6
 الماء -د.     االسفمت   – ج.     المستقيم – ب      المنحنج – أ   

 

 . فترة طويمة جدا  مكان مسابقة الوثب العالج لالخروج من  – 7
 جميع ماسبق -ج   دالمش عدم يجب ولكن تمغى ال -جت   تمغى ال – ب    تمغى -  أ  

 



56 
 

 اإلجابة العتتبارات
  -:  الطويمة المسافات سباق إلية يحتاج ما أىم من - 8

  .  بالسرعة مميزة القوة – ب                   . المرونة – أ 
 .سبق ما جميع -د     .              القوة تحمل – جت        

 

  -:  الذى ىو الرياضية بالروح يتميز الذى الالعب –01
 . التدريب فى يستمر ال – ب      . اليزيمة يقبل ال – أ 
 .سبق ما جميع -د   .   اليزيمة يتقبل – جت 

 

   -:  اآلتج عالماتيا من تكون لالعب المنافسة قبل لمكفاح االستعداد حالة –00
 .  اإلدراك عمميات درجة ارتفاع مع اهاالنتب تركيز – أ 
 .  التركيز وعدم االنتباه تشتيت – ب 
حباط العزيمة فى ىبوط - جت   . سبق ما جميع – د        .  وقتى وا 

 

  -:  العاب القوي  لالعب الشخحية السمات من –01
 .   االستقاللية – ب   . بالنفس الثقة – أ 
 .  سبق ما جميع – د    .  اليادفية – جت 

 

  -:   يجب الشمس ضربة حدوث لتجنب –02
 .    الجسم داخل األشعة نفاذ يمنع بدىان لمشمس المعرضة األجزاء دىان – أ 
   .الممعب خارج الجموس أثناء الرأس تغطية – ب 
 . سبتق ما جميع – د .           شمس نظارة ارتداء –جت        

 

  -:  ىى مباشرة المنافسة قبل الالعب ليا يتعرض التى البداية حمى حالة –03
 . االنفعالية الحالة ثبات عدم – أ 
 .  سبق ما جميع – جت .  االنتباه وتشتيت التركيز عمى القدرة عدم – ب 

 

  -:  باآلتى االنفعال أثناء الالعب يتميز –04
  . الحركة فى التوافق مستوى انخفاض – أ 
 .  لمعمل ةمطموب غير زائدة حركات وجود – ب 

 

 ( 2 -يهحق ) ز
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 اإلجابة العتتبارات
 .  سبق ما جميع – د.            اإلحابات بعض حدوث - جت 

 :العالج الخروج من الخمف فج مسابقة الوثب  –05
 .سبق ما جميع -دج  المش عدم يجب ولكن تمغى ال -جت   تمغى ال – ب    تمغى -  أ  

 

 

  خطأ،  ح :  الثانى الجزء
 .    الخطأ العبارة أمام) × (  و الححيحة العبارة أمام(  √)   عالمة  ضع

 العتتتتتبارات اإلجابة

 ىذا ويظير التعميمية و الحربية البرامي فى الوثب القدماء المحريين استخدم – 06 
 .  سقارة فى المعابد جدران عمى الموجودة النقوش عمى

يجوز لالعب الدخول عمج مستوي اعمج من المستوي الموجود فج بطولة بعد  – 07 
 .اجعة الحكام مر 
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اللعاب لمسابقة الوثب العالج  التححيل المعرفجمستوي إستمارة اإلجابة الخاحة بإختبار 
 القوي لالطفال 

 

أسم الطالب/..........................                   
 الفرقة/.............................

 

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال
0 ......... 01 ......... 

1 ......... 00 ......... 

2 ......... 01 ......... 

3 ......... 02 ......... 

4 ......... 03 ......... 

5 ......... 04 ......... 

6 ......... 05 ......... 
7 ......... 06 ......... 

8 ......... 07 ......... 
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الختبار وفقًا الجابة كل جزء عمى حدة وتعطى درجة واحدة لكل إجابة ححيحة يتم تححي  ا
 فى كل بعد من األبعاد وىى :

   والتحكيم القانتون -
  واألداء الفنى التحميل -
  البدنى الححى المحور -
  التاريخى المحتور -

 .ويتم جمع درجات أجزاء االختبار الثالث لمححول عمى المجموع الكمى لدرجات لالختبار 
 مفتاح التححي 

 
 اإلجابة رقم العبارة اإلجابة رقم العبارة

 أ 00 أ 0
 د 01 ج 1
 د 02 ب 2

 ج 03 ب 3
 د 04 أ 4

 أ 05 ب 5
 √  06 أ 6

 √  07 أ 7
   د 8

   ج 01

 
 


