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 تأثري استخدام النموذج التوليدي على احلصائل املعرفية وبعض مهارات اإلنقاذ يف
 ية الرياضية بنات جامعة الزقازيقالسباحة لطالبات كلية الرتب

أ.م.د/ منار خيرت عل) أحمد *  

 :البحث ومشكلة املقدمة -
   ص  ة زظ ل  تإلتيي ل  لتوبي ة لتس يشهنه  لتاجتاع لتع تاي اع ن  ث ان  لتاعإل ا  

لاتن ا ، فإن لتي جث ا يث في هذل لت د  ب تذل  لتس تط ي  ب لاج لتا يي   لتتعإليايث توي 
ت لو  تإلك لتتيي ل ،  تذل ف ن تع ت  لتنيي   هز   هز ك يا نة لتزظ  في ايت ي لتعاإليث 

ن ل ان لتت ب يث  لهنلفه    ي ئإله  با  يتيح تإلاتعإلم في وث ايت ي   لتتعإليم لايتف نة لت 
لت ي ئث  لان ل  لتتوز ت جيث لتاع ن ة في تينيإله لتن ليي  لوتي به تإلاع  ف  لتاه  ل  لتتي 

 (1:4 67تتفق  طبيعث لتعن  لتذي يعيشه.)
ف تتط   لتش اث تإلعاإليث لتتعإليايث ي وا اإلس توز ت جي  لتتعإلم با  ت ناه ان از هج  

 ي ئث ت نيث لتاعإل ا    تزايث لتاه  ل    ب ل  تعإليايث ص يث ذل  لهنلف  لضيث  ايننة   
لصز ء ليت نلم لان ل   لاجهاة  ليت لتيجي   لتتعإليم،  ذتك يانلن لتاتعإلم  تا ين  ب ت ب ل  
 لتاه  ل  تا جهث لتتط  ل  لتت زيث لتي يعث  تإلزه ض باجتاعث اإلس لي س اإلاي يإليم،  ذتك 

 (1:04 06ا  تيعي بتي ي ه جايع ن ث لتع تم.)
تطإل  لتعن  لتينيب ان لت  ئم ب تتن يس أن يو ن اتجنن ب يتا ل   اتعنن لتج لز ،  ي 

 لن ييت نم ليت لتيجي   تعإليايث اتز اث ييب يي س في لتاتعإلاين ي  لاطالع  لتبيب 
 لابتو    لابنلع  لتتفوي  لتعإلاي لتازظم،  وذتك ي إلق تنيهم ج  ان لتتع  ن  لتتف اث لايج بي 

لتتعإليايث،  هذل يزعوس اإليهم  اإلس لانلء في ج لز  تعإلم لتاه  ل  لتي ويث لتا تإلفث  في لتعاإليث
" فاطمة محمد فليفل وميرفت سمير حسنبثفضث لتن  ،  في هذل لتننن تذو  وث ان "

م(لتس لن لتي جث دن أظه   لتس تبزي ليت لتيجي    لي تي  تعإليايث ينيصث ان لجث 6448)
 اإليث لتتعإلم  تيييزه  تتي يق ذتك فإن لت  ئم ب تتن يس لتي م اإليه أن لتعاث اإلس  فع ايت ي  ف

 (1000 5:يتبزي  طث ااإليث في ااإليث تن ييه.)
 هز ك لتعنين ان لايت لتيجي    لتزا ذج لتتي ليت نا  تت ظيف لتان ث لتبز ئي في 

 هياي،  زا ذج (،  زا ذج لتتيي  لتافVلتتن يس، فازه  زا ذج ن  ة لتتعإلم،    يطث لتشوث )
لتتيإليث لتبز ئي،  لتزا ذج لت لدعي،  لتزا ذج لتت تيني،  لتذي يثتي وثين زا ذج لتتعإليم  لتتعإلم 
لتتي ظه   ينيص    بزي  اإلس لفو   لتفإليفث لتبز ئيث،  هذ  لتزا ذج تع ف بثزه  اجا اث ان 
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 ثلتزظ ي لتا طط   لتتي ت يم ا ليث   ط ل  لتتعإليم  لتتعإلم اإلس ض ء ليس  ف  ض
 (::-1:4 0:لتبز ئيث.)

م( لن لتزا ذج لتت تيني يعتان اإلس فو ة 6448" )أحمد النجدي واخرون يشي  وث ان "
لي ييث هي لن اع فث لتاتعإلم لت بإليث تعن ش ط   لي يي   تبز ء لتاعزي ييب لن لتتف اث بين اع فث 

ااإليث لتتعإلم ذي لتاعزي،  تذتك لتاتعإلم لتجنينة  اع فته لت بإليث يعن أين لتاو ز   لتاهاث في 
يهتم زا ذج لتتعإلم لتت تيني بنفث لي ييث ب تبز ي   لتاع فيث لتا ج نة تني لتاتعإلاين  لتتي يتم 
اإلس لي يه  ل تي   لتان ال  لتايي يث  لاهتا م به ، وا  يهتم ب ت  لبط لتتي تت تن بين 

بزيتهم لتاع فيث  تو ين لتاعزي ان  لتاصي ل  لتتي يتع ض ته  لتاتعإلا ن  اظ ه  ت ايزه  في
 الث لتان ال  لتايي يث  لتاعإل ا   لتتي يتم ليت ج اه  ان لتبزيث لتاع فيث تإلاتعإلاين  وذتك 

 (1046 0يهتم بت  يم لتاعزي لتتي تم لتت نث لتيه .)
 تع ن لهايث لتزا ذج لتت تيني في تعإلم لتاه  ل  لتي ويث لتس لت ن ث ب تاتعإلم لتس 

    لء لتاع فث  لتاتاصإلث في لتتثاث في لتاع فث  لتتعاق في فهاه   تفيي ه  ان  الث ا يإلث ا
لتبيب  لايت ن ء  بذتك ييهم هذل لتزا ذج في تزايث اتعإلم  لع افو  تنيه لتنلفعيث تيث ا  

 (10 4ي لجه ان اشوال  يي تيث.)
اه  ل  لتي ويث فالبن  لذل وز  زتينب ان لتزا ذج لتت تيني  ا  ته ان لهايث في تعإلم لت

لن زعإلم لن لتزا ذج لتت تيني ليض  يهتم ب تج ز  لتاع في تتعإلم لتاه  ل  لتي ويث ييب يذو  
" لن لتاع فث لت ي ضيث هي ليني لتش  ط Bormanبورمان م( ز ال  ان ":644")محمد حسنين"

زب  لتس جز  اع لته اث تتزفيذ  لت  ن أي اه  ة ي ويث،  لن لتاج ث لتاع في يج  لن ييي  ج
لتاج ث لتزفيي  لتي وي  ض   ة لن يإلم وث  ي ضي ب تاعإل ا   لت ي ضيث )لتين ئث لتاع فيث( 

 (1684 :6 ييتفظ به  في ذلو ته.)
 تإلج ز  لتاع في ن  ل  ه ا   في لتعاإليث لتتعإليايث،  ا ياون تن   ن س ان ن  س  

في اعإل ا   اعيزث، تشوث لت  لزين لتت بيث لت ي ضيث بن ن اضا ن أ  ايت ي اع في يتاصث 
 (170 : لتزظ ي    لتاف هيم  لتي  ئق لتا تبطث ب تاه  ل  لتي ويث.)

م( لتس 64:4"))ارالد فيرفيكم(، "6448")حاتم حسني وصالح منسي يشي  وث ان "
لن  ي ضث لاز  ذ يش ف اإليه  لاتي ن لتن تي تإلز  ذ،  هي لتازظاث لتع تايث تألتع   لتا ئيث، 
 لتذي ي  م ان  الث ااإله اي  تث ت إليث لان ب    ي ا  لتي ق في جايع لا ي ط لتا ئيث، 
 ي ني هذل لتن   ب تتع  ن اع لاتي نل  لاهإليث،  يتم تزظيم يب د   تز فييث بهنف تط ي  
ايت ي لتاز ذين،  يشجع لتايئ تين ان  ي ضث يب يث لاز  ذ لتاز ذين لتس تط ي   تييين 

  لتطبيعيث  لتع إليث  لتاطإل بث يز  ذ لتيي ة في لتبيئث لتا ئيث، ييب لن لتن   لتاه  ل
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لاي يي تإلاز ذين في و فث  زي ء لتع تم ه  لز  ذ لاش  ص لتذين هم في ي تث  ط  في لتبيئث 
لتا ئيث،  وذتك لت ي م باه م تي ان اإلس لتيا يث وتصبي  لتعالا  ،  لتاي انة في تف ني لتاش وث 

 (107 65(،)104 5دن ت ني لتس لان بث.)لتس 
 تتطإل  ااإليث لاز  ذ ن  ث لتا ء تاي انة لزي ن يتع ض ت ط  لتي ق، ب ليطث لتاز ذ 
 ف يق لتط ل م لتاع  ن يي  لتت طيط لتا ض ع  لتاع  ف تاصث هذ  لتي ا ،  لتتي تو ن 

 (10:0 0:اعإل اث تني لتاز ذين لتايت فين تتإلك لتاهزث.)
(، 4:م( )6446")عل) زكي واخرون(، "60م()6444")محمد عل) القطان "  يتفق وث 

( اإلس لن هز ك لتعنين ان اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث 5م()6448")حاتم حسني وصالح منسي"
تتإل ص في اه  ة لتن  ث لتس لتا ء،  ط ق لتيب يث "لادت ل "،  ط ق لتايك  لتيي ،  ل  لج 

  يث تي  لتا ء.لتي يق، لت د ف في لتا ء، لتيب
  الث دي م لتب يصث بتن يس ا نة لتيب يث بنفث ا اث تجايع لتف ق لتن لييث  لاز  ذ  

بنفث   نث تإلف دث لتص تصث )تينص يب يث( بوإليث لتت بيث لت ي ضيث تإلبز   ج اعث لتاد ايق، ف ن 
ج ان دبث ايظ  لن لتط ي ث لتاتبعث ان دبث لتاعإلاث في ااإليث لتتعإليم هي لتش ح  لتزا ذ

لتاعإلاث ن ن أي اش  وث ف اإلث ان ج ز  لتط تب   في لتا دف لتتعإلياي ي ي لتتزفيذ، ب يض فث 
 لتس لزه  تفت ن لتس ازن  لتينلصث  لتتش يق  لاص  ة، اا  نفع لتب يصث لتس لج لء هذ  لتن ليث.

إلفث ف ن  ان ازطإلق ليت نلم لتزا ذج لتت تيني في اج ث تعإلم لتاه  ل  لتي ويث لتا ت 
(، 6م()64:8")أحمد السيد قبيصيلون  لتوصي  ان زت ئج لتبي ب  لتن لي    ازه  ن ليث "

(، 7:م()64:8")عمرو محمد أحمد(،  ن ليث "0:م()64:8" )عبداهلل محمد مناع ن ليث "
(، اإلس 6:م()64:6")زا)ر نمر محمد(،  ن ليث "60م()64:0")محمد فايز محمد ن ليث "

ج لز  لتاه  ل  لاي ييث  لتاع  ف لتا تإلفث،  هذل ا  نفع لتب يصث ايت نلم ف اإليتهم في تعإلم 
 هذل لتزا ذج في تعإليم اه  ل  لاز  ذ تا  لصبته في ف اإليث في ااإليث لتتعإلم.

 ان  الث لطالع لتب يصث اإلس لتعنين ان لتا لجع لتع بيث لتات ننث  لتن لي    
لتن تيث )لازت ز ( تم تجن ن ليث اإلايث  لينة اإلس ين لتعإلايث لتي ب ث،  وذتك شبوث لتاعإل ا   

 اإلم لتب يصث تز  ت  تعإليم اه  ل  لاز  ذ ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني.
 ان هز  ج ء  فو ة لتبيب لتي تي ت ضع ب ز اج تعإلياي ا ت ح ب يت نلم لتزا ذج 

ي لتيب يث تط تب   وإليث لتت تيني  اع فث تثصي   اإلس لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل  لاز  ذ ف
 لتت بيث لت ي ضيث تإلبز   ج اعث لتاد ايق.
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 هدف البحث: -
ليت نلم لتزا ذج لتت تيني اإلس لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل   لتتع ف اإلس تثصي 

 .ليز  ذ في لتيب يث تط تب   وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   ج اعث لتاد ايق
 فروض البحث: -
ين ئي   بين ات يطي لت ي يين لت بإلي  لتبعني تإلاجا اث لتتج يبيث ت جن ف  ق نلتث ل -:

 بعض اه  ل  ليز  ذ في لتيب يث تط تب   لتايت ناث لتزا ذج لتت تيني اإلس لتين ئث لتاع فيث 
 تن تح لت ي س لتبعني. وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   ج اعث لتاد ايق

ين لت بإلي  لتبعني تإلاجا اث لتض بطث ت جن ف  ق نلتث لين ئي   بين ات يطي لت ي ي -6
 بعض اه  ل  ليز  ذ في لتايت ناث لتط ي ث لتاتبعث )لتش ح  لتزا ذج( اإلس لتين ئث لتاع فيث 

 تن تح لت ي س لتبعني. لتيب يث تط تب   وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   ج اعث لتاد ايق
 لتض بطث في لت ي س لتبعني في ت جن ف  ق نلتث لين ئي   بين اجا اتي لتبيب لتتج يبيث  -0

 بعض اه  ل  ليز  ذ في لتيب يث تط تب   وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   لتين ئث لتاع فيث 
 تن تح لتاجا اث لتتج يبيث. ج اعث لتاد ايق

ت جن زي  ت نم تإل ي س لتبعني ان لت بإلي توث ان لتاجا اث لتتج يبيث  لتاجا اث لتض بطث  -0
 بعض اه  ل  ليز  ذ في لتيب يث تط تب   وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   ث في لتين ئث لتاع في

 تن تح لتاجا اث لتتج يبيث. ج اعث لتاد ايق
 مصطلحات البحث: -
 النموذج التوليدي: -0

ه  "زا ذج تط ي  ليت لفي فان  الث هذل لتزا ذج يتم بز ء لتاع فث لاتا نل اإلس 
ن في يي ق ص  في لجتا اي بين لتاتعإلاين بعضهم لتبعض لتاعإل ا    لت ب ل  لتي ب ث تإلاتعإلاي

 (184 66 بين لتاتعإلاين  لتاعإلاين".)
 احلصائل املعرفية: -2

هي "لتاينإلث أ  لتع ئن أ  ا نل  ا  ليت ابه لتاتعإلم ان اعإل ا    اع  ف  لتز تجث ان 
تاعإلم  نل ث لتعاإليث تف اث لتاتعإلم اع ااالئه  تب نث لفو  هم  اع  فهم اع    تف اإله ليض  اع ل

 لتتعإليايث،  ت  س ب تن جث لتتي يينث اإليه  لتاتعإلم في لا تب  ل  لتاع فيث لتاعنة تذتك".
(:7 1:0) 
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 املنقذ: -3
ه  "لتش ص لتايئ ث ان تثاين يا يث لا  لح  يالاث لاش  ص فس يا ا    

 (148 65لتيب يث  اإلس لتش لطئ".)
 الدراسات السابقة: -
م( بعز لن "تثصي  ب ز اج تعإلياي انام ب تي ي  لَاتي 64:7")أحمد حسني كاملن ليث " -:

اإلس تعإلم بعض اه  ل  لاز  ذ بيا م لتيب يث"،  هنف  لتس لتتع ف اإلس تثص  ب ز اج تعإلياي 
انام ب تي ي  لَاتي اإلس تعإلم بعض اه  ل  لاز  ذ بيا م لتيب يث،  دن ليت نلم لتب يب 

( يب ح ا يا ن لتس اجا اتين تج يبيث 60اإل  ايزث لتبيب اإلس )لتازهج لتتج يبي،  ش
 ض بطث،  و ز  ان لهم لتزت ئج ت جن ف  ق نلتث لين ئي  بين لت ي س لت بإلي  لتبعني ألف لن 
لتاجا اث لتتج يبيث  تن تح لت ي س لتبعني،   ج ن ف  ق نلتث لين ئي   بين لت ي ي   لتبعنيث 

 (0لتض بطث  تن تح لتاجا اث لتتج يبيث.)ألف لن لتاجا اث لتتج يبيث   
م( بعز لن "أص  ليت نلم زا ذج لتتعإلم لتت تيني في تن يس 64:8")أحمد السيد قبيصين ليث " -6

لتهزنيث اإلس لتتينيث  ب  ء لص  لتتعإلم  تزايث لتتفوي  لابتو  ي تني طال  لتنف لتص تب 
لتتعإلم لتت تيني في تن يس لتهزنيث  لاانلني"،  هنف  لتس لتتع ف اإلس أص  ليت نلم زا ذج

اإلس لتتينيث  ب  ء لص  لتتعإلم  تزايث لتتفوي  لابتو  ي تني طال  لتنف لتص تب لاانلني، 
( تإلايذ ا يا ن لتس 04 دن ليت نلم لتب يب لتازهج لتتج يبي،  شاإل  ايزث لتبيب اإلس )

ث لتتج يبيث لتايت ناث زا ذج اجا اتين تج يبيث  ض بطث،  و ز  ان لهم لتزت ئج تف ق لتاجا ا
لتتعإلم لتت تيني اإلس لتاجا اث لتض بطث لتايت ناث لتط ي ث لتاتبعث فس تن يس لتهزنيث،  ب  ء 

 (6لص  لتتعإلم  تزايث لتتفوي  لابتو  ي تني طال  لتنف لتص تب لاانلني.)
ني اإلي لانلء م( بعز لن "تثص  ليت نلم لتزا ذج لتت تي64:8")عبداهلل محمد مناعن ليث " -0

لتاه  ل  لتتينيث لتاع في تني تالايذ لتيإل ث لتص زيث ان لتتعإليم لاي يي"،  هنف  لتس لتتع ف 
تثص  ليت نلم لتزا ذج لتت تيني اإلي لانلء لتاه  ل  لتتينيث لتاع في تني تالايذ لتيإل ث اإلس 

شاإل  ايزث لتبيب اإلس ،  دن ليت نلم لتب يب لتازهج لتتج يبي،   لتص زيث ان لتتعإليم لاي يي
( تإلايذ ا يا ن لتس اجا اتين تج يبيث  ض بطث،  و ز  ان لهم لتزت ئج ي ني ليت نلم 04)

لتزا ذج لتت تيني  فق لتب ز اج لتتعإلياي لتا ت ح دين لتبيب لتس  فع ايت ي لانلء لتاه  ل 
 (0: لتتينيث لتاع في تني لتتالايذ ايزث لتبيب.)

م( بعز لن "تثص  ليت نلم لتزا ذج لتت تيني اإلي لتين ئث 64:8")دعمرو محمد أحمن ليث " -0
لتاع فيث  بعض لانلءل  لتهج ايث لتا وبث تز شئي لتو ايتيث في  ي ضث لتو  لتيه"،  هنف  لتس 

تثص  ليت نلم لتزا ذج لتت تيني اإلي لتين ئث لتاع فيث  بعض لانلءل  لتتع ف اإلس 
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لتو  لتيه،  دن ليت نلم لتب يب لتازهج لتتج يبي، ث في  ي ضث لتهج ايث لتا وبث تز شئي لتو ايتي
( ز شئ ا يا ن لتس اجا اتين تج يبيث  ض بطث،  و ز  ان 64 شاإل  ايزث لتبيب اإلس )

لهم لتزت ئج ي ص  لتزا ذج لتت تيني وثين زا ذج لتفإليفث لتبز ئيث تثصي ل  ليج بي  اإلس ايت ي لنلءل  
 (7:ن ئث لتاع فيث تني ز شئ لتو ايتيث في  ي ضث لتو  لتيه.)لتهج ايث لتا وبث  ايت ي لتي

م( بعز لن "ف اإليث ليت نلم زا ذج لتتعإلم لتت تيني 64:0")رياض فاخر حميدن ليث " -8
(G.L.M  تتن يس ا نة لت ي ض   في اه  ل  لتت لنث لت ي ضي  لتتفوي  لتازظ اي تني طال )

( G.L.Mف اإليث ليت نلم زا ذج لتتعإلم لتت تيني ) لتا يإلث لتات يطث"،  هنف  لتس لتتع ف اإلس
تتن يس ا نة لت ي ض   في اه  ل  لتت لنث لت ي ضي  لتتفوي  لتازظ اي تني طال  لتا يإلث 

( ط ت  86لتات يطث،  دن ليت نلم لتب يب لتازهج لتتج يبي،  شاإل  ايزث لتبيب اإلس )
زت ئج تف ق لتاجا اث لتتج يبيث لتتي ا يا ن لتس اجا اتين تج يبيث  ض بطث،  و ز  ان لهم لت

ن ي  ب يت نلم زا ذج لتتعإلم لتت تيني اإلس لتاجا اث لتض بطث فس اه  ل  لتت لنث لت ي ضي 
 (:: لتتفوي  لتازظ اي.)

م( بعز لن "ف اإليث زا ذج لتتعإلم لتت تيني في تينيث 64:0")محمد فايز العيانين ليث " -4
تني تالايذ لتا يإلث لابتنلئيث في لتااإلوث لتع بيث لتيع نيث"،  لتعإل م  تزايث اه  ل  ااإلي   لتعإلم

 هنف  لتس لتتع ف اإلس ف اإليث زا ذج لتتعإلم لتت تيني في تينيث لتعإل م  تزايث اه  ل  
ااإلي   لتعإلم تني تالايذ لتا يإلث لابتنلئيث في لتااإلوث لتع بيث لتيع نيث،  دن ليت نلم لتب يب 

( تإلايذ ا يا ن لتس اجا اتين تج يبيث 04يزث لتبيب اإلس )لتازهج لتتج يبي،  شاإل  ا
 ض بطث،  و ز  ان لهم لتزت ئج تإلزا ذج لتت تيني ف اإليث في تزايث اه  ل  لتعإلم ليض  في اي نة 

 (60لتتطبيق( تني لتتالايذ.) –لتفهم  –لتتينيث ووث  ايت ي   )لتتذو  
 نلم زا ذج لتتعإلم لتت تيني  لتعنف م( بعز لن "أص  ليت64:6")زا)ر نمر فنونةن ليث " -7

لتذهزي في تزايث لتاف هيم  لاتج   زي  لايي ء تني طال  لتنف لتي ني اش  باي فظث غاة"، 
 هنف  لتس لتتع ف اإلس أص  ليت نلم زا ذج لتتعإلم لتت تيني  لتعنف لتذهزي في تزايث لتاف هيم 

فظث غاة،  دن ليت نلم لتب يب  لاتج   زي  لايي ء تني طال  لتنف لتي ني اش  باي 
( ط تبث ا يا ن لتس اجا اتين تج يبيث 04لتازهج لتتج يبي،  شاإل  ايزث لتبيب اإلس )

 ض بطث،  و ز  ان لهم لتزت ئج ف اإليث ليإل بي لتتعإلم لتت تيني  لتعنف لتذهزي في تزايث 
  في فهم لتاف هيم  اي نة لتاف هيم تني لتطال   لالتث لتفج ة بين لتطال   لتاعإلم،  لن ته  لص  وبي

 (6:لتتينيث.)
م( بعز لن "ف اإليث 6440")Lee, Lim& Grabowskiلي ليم2 وجرابوسكي ن ليث " -5

ليت لتيجيث لتتعإلم لتت تيني  لتتيذيث لت لجعث في فهم لتاتعإلاين  لتتزظيم لتذلتي فس 
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لتتع ف اإلس ا ض ا   لتعإل م لتاع نة ضان بيئث تعإلم د ئاث اإلي لتي ي  "،  هنف  لتس 
لاص   لتتعإليايث ايت لتيجيث لتتعإلم لتت تيني  لتتيذيث لت لجعث في فهم لتاتعإلاين  لتتزظيم لتذلتي فس 
ا ض ا   لتعإل م لتاع نة ضان بيئث تعإلم د ئاث اإلي لتي ي  ،  دن ليت نلم لتب يب لتازهج 

 يبيث  ض بطث، ( ط تب   ا يا ن لتس اجا اتين تج04لتتج يبي،  شاإل  ايزث لتبيب اإلس )
 و ز  ان لهم لتزت ئج ف اإليث ليت لتجيث لتتعإلم لتت تيني في اي نة فهم لتتالايذ  لتتزظيم لتذلتي 

 (:0تهم،  لظه    ج ن االدث ل تب طيث ليج بيث بين لتفهم  لتتزظيم لتذلتي.)
لجعث لتف ق م( بعز لن "ف اإليث ليت لتيجيث لتتعإلم لتت تيني  لتتيذيث لت  6445") Leeلين ليث " -0

اع فيث اإلس لتتزظيم لتذلتي  ااإليث لتت تين  لتتينيث لتن ليي في لتعإل م"،  هنف  لتس لتتع ف 
اإلس ف اإليث ليت لتيجيث لتتعإلم لتت تيني  لتتيذيث لت لجعث لتف ق اع فيث اإلس لتتزظيم لتذلتي  ااإليث 

تج يبي،  شاإل  ايزث لتت تين  لتتينيث لتن ليي في لتعإل م،  دن ليت نلم لتب يب لتازهج لت
( ط ت  ا يا ن لتس اجا اتين تج يبيث  ض بطث،  و ز  ان لهم لتزت ئج 60:لتبيب اإلس )

تف ق لتاجا اث لتتج يبيث اإلس لتاجا اث لتض بطث في لتتزظيم لتذلتي  ااإليث ت تين لافو   
 (04 لتتينيث لتن ليي.)

 االستفادة من الدراسات السابقة: -
 ث لتب يصث في ل تي   ازهجيث لتبيب  تينين أهنلف لتب ز اج ي ان  لتن لي   لتي ب

لتتعإلياي  وذتك تنايم لتب ز اج لتتعإلياي ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني، ب يض فث لتس ل تي   
أن ل  جاع لتبي ز   ي لء بنزيث، اه  يث، ب يض فث لتس تينين لتانة لتاازيث تتطبيق لتب ز اج 

ن وث  ينة،  وذتك لفضث لاي تي  لاين ئيث لتاز يبث تاع تجث  انن لت ينل  لتتعإليايث  اا
بي ز   لتبيب لتا صث، وا  ليتف ن  لتب يصث ان زت ئج هذ  لتن لي   في تفيي   از دشث زت ئج 

 لتبيب لتا صث.
 إجراءات البحث: -
 منهج البحث: -0

تب ع لتتنايم ليت نا  لتب يصث لتازهج لتتج يبي تاز يبته تطبيعث هذل لتبيب،  ذتك بإ
 لتتج يبي تاجا اتين  ينلها  تج يبيث  لأل  ل ض بطث ب يت نلم لت ي ي   لت بإليث  لتبعنيث.

 جمتمع وعينة البحث: -2
يتاصث اجتاع لتبيب ان ط تب   لتف دث لتص تصث )ت نص يب يث( بوإليث لتت بيث لت ي ضيث 

م(  لتب ت  64:0م/64:5عي )تإلبز   ج اعث لتاد ايق في لتفنث لتن ليي لتص زي تإلع م لتج ا
( ط تبث يج لء لتن ليث لايتطالايث 6:( ط تبث  دن د ا  لتب يصث ب يتبع ن )07اننهم )

( ط تب   تتو ل  غي بهم  انم ليتوا تهم تال تب  ل  8اإليهم، وا  ليتبعن  انن )



 

 

 ين بالهرم جامعة حلوانكلية التربية الرياضية للبنالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg      E-mail :  sjournalpess@gmail.com           

 

 م2102 سبتمرب (2اجلزء ) 78العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

196 

 اث ( ط تبث ديا  لتس اجا اتين، اجا04لتايت ناث،  بذتك لنبي  ايزث لتبيب لاي ييث )
( ط تبث 8:( ط تبث  لتبع اعه  لتزا ذج لتت تيني،  اجا اث ض بطث د لاه  )8:تج يبيث د لاه  )

  ت ن لتبع اعه  ط ي ث )لتش ح  لتزا ذج(.
 جتانس افراد عينة البحث: -أ

د ا  لتب يصث بإج لء لتتج زس بين لف لن ايزث لتبيب في بعض لتاتيي ل  لتتي دن ت ص  
يبيث اصث1 لتين، لتط ث، لت ان، لتذو ء  ايت ي أنلء يب يث لتايف اإلس اإلس لتاتيي ل  لتتج  

لتبطن  لتظه   يب يث لتنن ،  ايت ي لنلء اه  ل  لاز  ذ دين لتبيب،  لتتينيث لتاع في في 
 ( ي ضح ذتك1:اه  ل  لاز  ذ،  جن ث )

 تجانس عينة البحث في جميع المتغيرات (1جدول  
 البيان

 المتغيرات
وحدة 
 اسالقي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 4.87 84.:6 :4.6 80.:6 يزث لتين
 0:.4 48.44: 0.04 :48.6: يم لتط ث
 4:.: 46.44 48.: 46.40 وجم لت ان

 0:.4 04.44 86.: 04.47 ن جث  لتذو ء لتع تي
 44.: 5.44 88.: 5.88 ن جث م ايف اإلي لتبطن68يب يث 
 4.57 5.44 4.46 5:.5 ن جث م ايف اإلي لتظه 68ث يب ي

 44.:- 5.44 4.77 7.80 ن جث م نن 68يب يث 
 4.84 8.44 4.78 0:.8 ن جث ات 84يب يث ي ة اي فث 

 4.45- 6.44 4.76 05.: ن جث يي  لتنايث
 4.80- 0.44 4.47 0.55 ات  لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء

 84.: 0.44 4.06 :0.6 ن جث ات 68ب ك ب ي  اي فث 
 4.04- 6.44 4.40 :5.: ن جث ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 

 05.:- 8.44 4.07 0.40 ن جث ات  68لتيب يث  لت أس    ج لتا ء اي فث 
 00.:- 0.44 4.04 6.87 ن جث اه  ة يي  لتاايإلث

 ::.4 0.84: 00.: 0.88: ص زيث اه  ة لت د ف في لتا ء
 4.87 6.44 4.40 6:.6 ن جث اه  ل  لاز  ذ

 50.: 44.: 4.04 65.: ن جث اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي
 :0.: 0.44 0:.: 0.86 ن جث لتتينيث لتاع في تاه  ل  لاز  ذ

( لتات يط لتيي بي  لازي لف لتاعي  ي  دياث اع اث لاتت لء تعيزث :ي ضح جن ث )
لا تب   لتاع في( ييب  -اه  ل  لاز  ذ  –ث لتيب ي –لتبيب في جايع لتاتيي ل  )لتزا  

(، أي لزه  لزين   ا  بين 50.:، 05.:-يتضح أن ديم اع اال  لاتت لء ت ل ي  ا  بين )
 ( لاا  لتذي يشي  لتي لاتنلتيث ت ايع لتعيزث في جايع هذ  لتاتيي ل .0)±

 
 
 

 42ن= 
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 تكافؤ أفراد العينة: -ب
 –تين لتبيب في جايع لتاتيي ل  )لتزا  د ا  لتب يصث بإيج ن لتتو ف  بين اجا ا

( ي ضح لتتو ف  بين لف لن 6لا تب   لتاع في(،  جن ث ) -اه  ل  لاز  ذ  –لتيب يث 
 لتاجا اتين لتتج يبيث  لتض بطث.

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع المتغيرات (7جدول  
 االختبار المعرفي( -مهارات االنقاذ  –السباحة  – النمو 

 البيان
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 قيمة فتف المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع س ع س

 07.: :4.6 87.:6 4.64 04.:6 يزث لتين
 4.60 :0.7 48.70: 0.66 48.04: يم لتط ث
 4.04 00.: 46.44 04.: 46.04 وجم لت ان

 :4.6 87.: 04.64 80.: 04.00 ن جث  لتذو ء لتع تي
 4.08 4.86 5.80 :4.8 5.44 ن جث م ايف اإلي لتبطن68يب يث 
 4.67 4.70 0:.5 4.84 5.64 ن جث م ايف اإلي لتظه 68يب يث 
 4.00 4.70 7.80 4.04 7.47 ن جث م نن 68يب يث 

 4.04 4.50 0:.8 4.74 8.67 ن جث ات 84يب يث ي ة اي فث 
 4.60 4.74 6.44 :4.7 00.: ن جث يي  لتنايث

 :4.6 4.70 0.57 4.74 0.00 ات  لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء
 4.07 4.08 0:.0 :4.0 0.64 ن جث ات 68ب ك ب ي  اي فث 

 4.68 4.77 54.: 4.40 57.: ن جث ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 
 4.45 :4.8 0.44 4.04 0.70 ن جث ات  68لتيب يث  لت أس    ج لتا ء اي فث 

 4.40 4.86 6.07 :4.8 6.44 ن جث تاايإلثاه  ة يي  ل
 4.08 40.: 0.44: 64.: 0.54: ص زيث اه  ة لت د ف في لتا ء

 4.60 4.70 0:.6 4.80 6.47 ن جث اه  ل  لاز  ذ
 4.00 4.00 00.: 4.04 67.: ن جث اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي

 44.: 4.00 0.00 4.46 0.47 ن جث لتتينيث لتاع في تاه  ل  لاز  ذ

 10201= 0002* قيمة فتف الجدولية عند مستوي 
بين لتاجا اتين 4.48( انم  ج ن ف  ق نلتث لين ئي   ازن ايت ي 6يتضح ان جن ث ) 

لا تب    -اه  ل  لاز  ذ  –لتيب يث  –)لتزا  لتتج يبيث  لتض بطث في جايع لتاتيي ل  
 ب في هذ  لتاتيي ل .، اا  يشي  لتس تو ف  اجا اتي لتبيلتاع في(

 وسائل وادوات مجع البيانات: -
 ادوات مجع البيانات: -0
 جه ا لت يت ايت  ت ي س لتط ث لتوإلي تإلجيم ب تيزتايت . -
 ايالن طبي اع ي  ت ي س لت ان ب تويإل  ج لم. -
 ان لتص زيث  اا نة ب تذلو ة. Stop Watch :/:44ي اث لي  ف  دايث  -
 

 15=2=ن1ن
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 :وسائل مجع البيانات -2
 أواًل: قياس معدالت النمو:

 لت ان  ي  س ب تويإل ج لم( –لتط ث  ي  س ب تيم  – تشاث )لتين  ي  س ب تيزث 
  انيًا: اختبار القدرات العقلية  الذكاء(:

( :م( ا فق )050:ليت نا  لتب يب ل تب   لتذو ء لتع تي  انلن "لتيين ايان  ي ي" )
ث لتع اث )لتذو ء(،  ه  ن تح تإلتطبيق اإلس لتجزيين،  ه  ل تب   يهنف لتس دي س لت ن ة لتع إلي

 ( ندي ث.04 تجايع لااا   لتيزيث  ب  نث لتا يإلث لتج اعيث،  اان تطبيق هذل لا تب   )
  ال ًا: استمارة تقييم مستوي اداء مهارة االنقاذ في السباحة:

 يث( بوإليث بز ء اإلس ازهج لاز  ذ لتا    اإلس ط تب   لتف دث لتص تصث )ت نص لتيب
لتت بيث لت ي ضيث بز   ج اعث لتاد ايق، د ا  لتب يصث بتينين ليتا  ة ت ييم ايت ي أنلء اه  ل  

( ان  الث لاطالع اإلس لتا لجع لتعإلايث لتات ننث فس يب يث 6لاز  ذ في لتيب يث ا فق )
حمد حسني أ(،  ن ليث "60م()64:7"))به محمد ظريفلاز  ذ  ازه  اإلي يبيث لتاص ث ن ليث "

باسم (،  ن ليث "64م()64:4")مصطفي عبدالرحيم عبد العزيز(،  ن ليث "0م()64:7")كامل
(،  لاتي ن لتان ي 64م()6445")محمد السيد محمود(،  ن ليث "7م()64:4")سائد عبدالعظيم

( ييب ت نإل  لتب يصث لتس 0تإلي ص  لاز  ذ، ب يض فث لتس ليتطالع  أي لت ب لء ا فق )
يب يث ي ة لتت ييم  لتتي لشتاإل  اإلس اجا اث ان اه  ل  لاز  ذ فس لتيب يث هي )ليتا  ة 
 - ات 68ب ك ب ي  اي فث  - لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء - يي  لتنايث - ات 84اي فث 

اه  ة يي   - ات  68لتيب يث  لت أس    ج لتا ء اي فث  - ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 
اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس  - اه  ل  لاز  ذ - ف في لتا ءاه  ة لت د   - لتاايإلث

 ( بث ذ ات يط لتن ج  .0(  يتم لتت ييم ان ط يق صالب ايوا   ا فق )لتنز اي
 رابعًا: االختبار المعرفي:

د ا  لتب يصث بتنايم ل تب   اع في  ذتك ت ي س اني تينيث لتط تب   تإلج ز  
في لتيب يث،  اني تي يق أهنلف لتب ز اج،  لتبع  لتب يصث في  لتاع في لت  ص باه  ل  لاز  ذ
 بز ء لا تب   لت ط ل  لتت تيث1

 تحديد الهدف من االختبار: -1
يهنف هذل لا تب   لتس دي س تينيث لتط تب   ايزث لتبيب في لتاعإل ا   لتاع فيث 

  تتا شي اع ايت ي لت  نث ببعض اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث اع ا لا ة لن لهنلف لا تب 
 لتط تب  .
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 إعداد المحاور الرئيسية لالختبار: -7
فس ض ء هنف لا تب   تم لاانلن ته ان  الث لايتع زث ب تن لي   لتي ب ث لت  نث  

أحمد حسني  ن ليث "2 (60م()64:7"))به محمد ظريفباه  ل  لاز  ذ اصث ن ليث "
(، ييب ت نإل  64م()64:4")بد العزيزمصطفي عبدالرحيم ع(،  ن ليث "0م()64:7")كامل

لتب يصث لتس تينين لتا نة لتعإلايث لتتي لشتاث اإليه  لا تب   في يتث اي     ئيييث هي1 ت  يخ 
 زشثة  ي ضث لاز  ذ، لان ب   )وي  لتعا ن لتف  ي(، ا لاث لاان  لتيالاث في لاز  ذ، 

تزفس لتنز اي، لتج ز  لتاه  ل في لتانطإلي   لت  نث في لاز  ذ، لايع ف   لا تيث  لت
 لاز  ذ.
لتتي ييطيه  لا تب   اإلس لت ب لء في اج ث ط ق لتتن يس تم عرض المادة العلمية  

(  ذتك يبنلء لت أي فيا  يتعإلق ب ألهنلف لتاع فيث لتا غ   تي ي ه   دي يه  8 لتيب يث ا فق )
تزيبث لتائ يث توث اي   اإلس لتزي  لتذي  لدت لح ا  يض ف لتيه  ل  ييذف ازه ،  دن تم تينين ل

 (.0ج ء في جن ث )
 محاور االختبار المعرفي ونسبة اتفاق الخبراء (2جدول  

 محاور االختبار المعرفي م
 راي الخبير

 النسبة المئوية
 غير موافق موافق

 ٪0.40 4: : ت  يخ  زشثة  ي ضث لاز  ذ :
 ٪56.:5 6 0 لان ب   )وي  لتعا ن لتف  ي( 6
 ٪44: - :: ا لاث لاان  لتيالاث في لاز  ذ 0
 ٪67.67 5 0 لتانطإلي   لت  نث في لاز  ذ 0
 ٪44: - :: لايع ف   لا تيث  لتتزفس لتنز اي 8
 ٪44: - :: لتج ز  لتاه  ل في لاز  ذ 4

( فثوص  ان ل لء لت ب لء فس اي    ٪54 دن ل تض  لتب يصث بزيبث ائ يث دن ه  ) 
(، ييب تم ل تي   لان ب   )وي  لتعا ن لتف  ي(، 0 تب   لتاع في وا  ي ضيه  جن ث )لا

لتج ز  لتاه  ل في ، لايع ف   لا تيث  لتتزفس لتنز اي ،ا لاث لاان  لتيالاث في لاز  ذ
 .لاز  ذ

 تينين لاهايث لتزيبيث1 -0
 تب   لتاع في، د ا  لتب يصث بع ض بعن تينين لتا نة لتعإلايث تال تب    لتاتاصإلث في اي    لا

(  بي  في اج ث ط ق لتتن يس  لتيب يث بهنف تينين لاهايث ::تإلك لتاي    اإلس انن )
 (.0لتزيبيث توث اي   ان لتاي    لا بعث وا  ب تجن ث )

 ::ن= 



 

 

 ين بالهرم جامعة حلوانكلية التربية الرياضية للبنالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg      E-mail :  sjournalpess@gmail.com           

 

 م2102 سبتمرب (2اجلزء ) 78العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

211 

 اال)مية النسبية لمحاور اختبار التحصيل المعرفي (4جدول  
 اال)مية النسبية المحاور م
 ٪68    )وي  لتعا ن لتف  ي(لان ب :
 ٪68 ا لاث لاان  لتيالاث في لاز  ذ 6
 ٪68 لايع ف   لا تيث  لتتزفس لتنز اي 0
 ٪68 لتج ز  لتاه  ل في لاز  ذ 0

 ٪44: لتاجا ع

 تحديد وصياغة المفردات: -4
ئه  د ا  لتب يصث بن ليث أز لع اف نل  ل تب   لتا ض ايث  ش  ط وت بته    ط ل  بز  

 ذتك  فق لت  لان  لتا لنف   لتتي ذو ته  لتا لجع لتعإلايث  لتن لي    لتبي ب لتي ب ث  تتاصث 
 –لا تن    –دي س أهنلف ايت ي لتب ز اج  –از يبته  تايت ي لتط تب    –في )لتشا تيث 

 انم ليتا ث لتني غث ألوص  ان انت ث(.
 تحديد نوع االسئلة: -2

ان زاطين ان لايئإلث ها  ليئإلث لا تي   ان اتعنن،  ذتك تم ني غث ليئإلث لا تب   
تيه تث تنيييه  فضال ان ت إليث لتت اين به ،  يعتب  ان لفضث لز لع لا تب  ل  لتا ض ايث 
 لوص ه  شي ا   ليتعا ا ،  يتو ن وث بزن ل تي  ي ان ا ناث  انن ان لتبنلئث،  ليئإلث لتن ل  

 لتبز ن لااتب  ل  لتت تيث1  لت طث،  دن   اي ازن ني غث هذ 
لن تو ن لتبنلئث اتي  يث في ط ث لتعب  ة دن  لااو ن  لن ت تبط وإله  با ناث لتبز ن  -

 لا تي  ي.

لن تتج زس جايع لتبنلئث  يتيي  ا ض ع لاج بث لتنيييث في لتبز ن،  ت اع اش لئي  ،  -
 ج بث.( أا م لتبزن لا تي  ي في   دث لا√ اإلس لتط تبث  ضع االاث )

 اعداد الصورة االولية لالختبار: -2
( اف نة ا فق 07تم لانلن لتن  ة لا تيث ا تب   لتتينيث لتاع في ييب لشتاث اإلس ) 

(،   اي فيه  لن تو ن لتاف نل  اتز اث  اتضازث انن وبي  ان لتاعإل ا  ،  ت ن  اا  4)
 اف نل  لا تب   يي  وث اي   ان لتاي    لت ئيييث.

 ية الصورة المبدئية لالختبار:صالح -2
تم ا ض لتن  ة لا تيث تال تب   بعن  انلنه  اإلس اجا اث ان لت ب لء ان لاي تذة  

(  ذتك تإلتثون ان نالييث هذ  لتن  ة،  ليتطالع 0لتات ننين في  ي ضث لتيب يث ا فق )
ني از يبث  لي لت ب لء في هذل لا تب   و ن بي ض لتتثون ان نيث اف نل  لا تب  ،  ا

لايئإلث تايت ي لتط تب  ،  ت ن ل ضي  زتيجث ليتطالع  لي لت ب لء اإلس ا لف تهم اإلس 
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( اف نة،  بعن لج لء لتيذف فس ض ء  لي لت ب لء، 07، ييب و ن اننه  )٪44:لايئإلث بزيبث 
( اف نة،  هي لتن  ة لتزه ئيث تال تب   لتاع في لتن تيث تاليت نلم  لتتطبيق. 08أنبي  )

 (7 فق )ا
 عدد العبارات التي تم حذفها أو تعديال)ا أو اضافتها في االختبار (2جدول  

 العدد النهائي مسمي المحور المحاور
العدد  عدد العبارات

 اضافة تعديل حذف النهائي
 8 - - - 8 لان ب   )وي  لتعا ن لتف  ي( لا ث
 8 - - - 8 ا لاث لاان  لتيالاث في لاز  ذ لتص زي
 6: - - : 0: لايع ف   لا تيث  لتتزفس لتنز اي لتص تب
 60 - - : 60 لتج ز  لتاه  ل في لاز  ذ لت لبع

 08 - - 6 07 لتاجا ع

، 6:، 8، 8( لن انن اب  ل  لتاي    لا بعث ب تت تي  و تت تي )8يتضح ان جن ث ) 
 ( اب  ة.08(  بذتك أنبح انن لتعب  ل  لتوإليث تال تب   )60
 تصحيح االختبار: -1

تم تنييح لا تب    ذتك بثن لاطي  توث لج بث نيييث ن جث  لينة توث بزن ان 
 ( ن جث،  دن تم لانلن افت ح تنييح لا تب  .08بز ن لا تب    بإل  لجا تي لتن ج   )

 تحليل مفردات االختبار: -9
جتاع لتبيب  لتي ض ان تيإليث اف نل  لا تب   ه  تطبي ه اإلي ايزث اني ة ان ا

ان    ج لتعيزث لانإليث،  ذتك بي ض لت د ف اإلي يه تث  نع ب   لتاف نل ،  تذل تم 
 تطبي ه اإلس )لتعيزث لايتطالايث(،  دن ليت نا  لتب يصث لتاع نتث لتت تيث1

 

 = اع اث لتيه تث

ين  لتعالدث بين لتيه تث  لتنع بث االدث اوييث اب ش ة، باعزي لن اجا اه  يي  ي لت ل
 لتنييح أي لن1
 اع اث لتيه تث -:اع اث لتنع بث               اع اث لتنع بث=  -:اع اث لتيه تث =

 لاج بث لتنيييث تإلي لث

 لاج بث لتنيييث + لاج بث لت  طئث
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 معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز لمفردات االختبار المعرفي (2جدول  

اع اث  م
 لتيه تث

اع اث 
 لتنع بث

اع اث 
اع اث  م لتتاييا

 لتيه تث
اع اث 
 لتنع بث

اع اث 
اع اث  م لتتاييا

 لتيه تث
اع اث 
 لتنع بث

اع اث 
 لتتاييا

: 4.4: 4.00 4.05 :4 4.47 4.00 4.84 0: 4.80 4.07 4.05 
6 4.87 4.00 4.40 :7 4.87 4.00 4.40 06 4.44 4.04 4.05 
0 4.80 4.07 4.05 :5 4.07 4.80 4.05 00 4.87 4.00 4.40 
0 4.80 4.07 4.05 :0 4.4: 4.00 4.05 00 4.07 4.80 4.05 
8 4.87 4.00 4.40 64 4.80 4.07 4.05 08 4.4: 4.00 4.05 
4 4.07 4.80 4.05 6: 4.88 4.08 4.40 04 4.80 4.07 4.05 
7 4.80 4.07 4.05 66 4.87 4.00 4.40 07 4.87 4.00 4.40 
5 4.70 4.67 4.84 60 4.87 4.00 4.40 05 4.88 4.08 4.40 
0 4.47 4.00 4.84 60 4.80 4.07 4.05 00 4.4: 4.00 4.05 
:4 4.07 4.80 4.05 68 4.47 4.00 4.84 04 4.80 4.07 4.05 
:: 4.88 4.08 4.40 64 4.80 4.07 4.05 0: 4.44 4.04 4.05 
:6 4.4: 4.00 4.05 67 4.4: 4.00 4.05 06 4.88 4.08 4.40 
:0 4.87 4.00 4.40 65 4.88 4.08 4.40 00 4.47 4.00 4.84 
:0 4.80 4.07 4.05 60 4.47 4.00 4.84 00 4.87 4.00 4.40 
:8 4.80 4.07 4.05 04 4.88 4.08 4.40 08 4.07 4.80 4.05 

(  اع اث 14.70 4.07( لن اع اث لتيه تث يت ل ح ا  بين )4يتضح ان جن ث )
 (.14.80 4.67لتنع بث يت ل ح ا  بين )

 تحديد الزمن الالزم لالختبار: -10
طالايث  ذتك بتطبيق تج ي  لا تب   اإلس ايزث اا صإلث في ض ء لج لء لتن ليث لايت

( ط تبث، تم تينين اان لا تب   6:تعيزث لتبيب،  توزه     ج لتعيزث لاي ييث  و   اننه  )
 ان لتاع نتث لتت تيث1

 

 اان لا تب  = 

 

 ق 04ق                   اان ل   ط تبث= 64اان ل ث ط تبث= 

 

 ق68=                     اان لا تب  =     

 الزمن الذي استغرق  اول طالبة + الزمن الذي استغرق  أخر طالبة

2 

21  +31 

2 
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 لتاع اال  لتعإلايث تال تب   لتاع في1 -::
 اع اال  لتننق تال تب  1 -:

 ليت نا  لتب يصث ز اين ان لتننق اإلس لتزي  لتت تي1 
 صدق المحكمين: -أ

( ات ننين في اج ث لتيب يث 0تم ا ض لا تب   اإلس اجا اث ان لت ب لء ا فق ) 
 تب    ا لجعث اف نلته،  ذتك ان ييب لتندث لتعإلايث  از يبث لايئإلث ييب د ا ل ب تيوم اإلس لا

 ( اإلس ننق لا تب   لتاع في تاه  ل  لاز  ذ.٪44:تايت ي لتط تب  ،  دن لتف  ل بزيبث )
 صدق التمايز: -ب

تيي   اع اث لتننق ليت نا  لتب يصث ننق لتتا يا بين اجا اتين لينلها  ااياة 
 تف دث لت لبعث ت نص يب يث ي نال  اإلس ن  ة تن يبيث فس لاز  ذ بوإليث ( ط تبث ب6:د لاه  )

لتت بيث لت ي ضيث تإلبز   ج اعث لتاد ايق،  لأل  ل اجا اث غي  ااياة ان ط تب   لتف دث لتص تصث 
( ط تبث،  دن تم يي   دياث " " بين لف لن 6:ب توإليث،  هي ايزث لتبيب لايتطالايث  د لاه  )

 ( ي ضح ذتك.7تااياة  غي  لتااياة في لتتينيث لتاع في،  جن ث )لتاجا اتين ل
 داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير  (2جدول  

 المميزة في اختبار التحصيل المعرفي

وحدة  االختبار
 القياس

 المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة
 قيمة فتف

 ع م ع م
 *00.48 0:.: 7:.:0 4.86 0.84 ن جث لا تب   لتاع في

 70024= 0002* قيمة  ت( الجدولية عند مستوي 
بين  4.48(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي  ازن ايت ي اعز يث 7يتضح ان جن ث ) 

لتاجا اث لتااياة  لتاجا اث لتيي  ااياة في لتتينيث لتاع في،  تن تح لتاجا اث لتااياة اا  
  يعطي ناتث اب ش ة اإلس ننق لا تب  . 

 صب   لا تب  1 -6
تيي   اع اث لتصب   ف ن تم ليت نلم ط ي ث تطبيق لا تب   صم لا نته  ليت نا  
بي ز   اع اث لتننق تإلاجا اث غي  لتااياة وتطبيق ل ث،  تم لا نة لتتطبيق اإلس زفس لتعيزث، 

ت ئج ( لي م ان لتتطبيق لا ث صم يي   اع اث لا تب ط لتبييط بين ز7 بف نث اازي دن   )
( ي ضح 5م،  جن ث )60/6/64:0م لتس 7/6/64:0:لتتطبي ين لا ث  لتص زي، في لتفت ة ان 

 ذتك.

 12=  2= ن1ن
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 معامل ال بات لالختبار المعرفي (1جدول  

وحدة  االختبار
 القياس

 التطبيق ال اني التطبيق االول
 قيمة فرف

 ع م ع م
 *4.58 :4.8 0.85 4.86 0.84 ن جث لا تب   لتاع في

 00277= 0002مة  ر( الجدولية عند مستوي * قي
بين زت ئج  4.48(  ج ن االدث ل تب طيث نلتث لين ئي   ازن ايت ي 5يتضح ان جن ث )

لتتطبيق لا ث  لتص زي ا تب   لتتينيث لتاع في، اا  يعطي ناتث اب ش ة اإلس صب   ذتك 
 لا تب  .

 تعليمات االختبار: -17
اث تطبي ه ييب يت ت  اإليه   ن ث لتاطإل   تإلط تب   تعن تعإليا   لا تب   أين ا ل

 ب تت تي لاج بث لتنيييث،  دن   اي أن توت  تعإليا ته بإليث يإلياث  نيييث بييب تبعن ان 
لاط تث،  ط ي ث تيجيث لاج بث لتنيييث في او زه  لتاينن اع لهايث وت بث بي ز   لتط تبث 

 لتاطإل بث في   دث لاج بث.

 تطالعية:الدراسة االس -
م لتي لت ايس 0/6/64:0:لج ي  لتن ليث لايتطالايث في لتفت ة ان لاين 

م اإلس ايزث ل تي   ب تط ي ث لتعش لئيث ان ط تب   لتف دث لتص تصث )ت نص 65/6/64:0
( ط تبث، ييب د ا  6:يب يث( ان اجتاع لتبيب     ج ايزث لتبيب لاي ييث  د لاه  )

ايث تإلتع ف اإلس لتز ليي لانل يث  لتفزيث  لتتزظيايث لت  نث لتب يصث بإج لء ن ليث ليتطال
ب تبيب،  هي لتتثون ان يه تث لا تب  ل ، ل تي   لاا ون لتاز يبث يج لء لا تب  ل ، لتتثون 

 لتننق(. –ان لتاع اال  لتعإلايث تال تب   )لتصب   
 لتصب  (1 –لتاع اال  لتعإلايث )لتننق 

 لتننق1 -أ
لتننق ايتا  ة ت ييم ايت ي لنلء اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث ان  تم يي   اع اث

ط يق ننق لتتا يا بثيإل   لتا   زث بين لتاجا اث لتااياة،  هن ط تب   لتف دث لت لبعث 
( ط تبث، 6:ت نص يب يث بوإليث لتت بيث لت ي ضيث تإلبز   ج اعث لتاد ايق  بإل  اننهم )

لتف دث لتص تصث ب توإليث،  هي ايزث لتبيب لايتطالايث  لأل  ل اجا اث غي  ااياة ان ط تبث 
 ( ي ضح ذتك.0( ط تبث،  جن ث )6: اننهم )

 

 

 17ن= 
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 معامل الصدق الستمارة تقييم مستوي اداء مهارات االنقاذ في السباحة (9جدول  

وحدة  المتغيرات
 القياس

 العينة غير المميزة العينة المميزة
 قيمة فتف

 ع س ع س
 *5.00 4.47 8.45 4.00 7.00 ن جث ات 84فث يب يث ي ة اي 
 *7.40: 4.47 6.45 :4.8 4.06 ن جث يي  لتنايث

 *8.40: 4.85 0.50 4.86 7.84 ات  لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء
 *:0.7: 4.00 0.00 4.86 4.84 ن جث ات 68ب ك ب ي  اي فث 

 *8.60: 4.85 50.: 4.00 8.00 ن جث ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 
 *0.70 4.08 0.78 4.50 8.50 ن جث ات  68لتيب يث  لت أس    ج لتا ء اي فث 

 *:5.6 4.00 6.47 :4.8 0.06 ن جث اه  ة يي  لتاايإلث
 *48.84 04.: 7:.0: 04.: 78.:8 ص زيث اه  ة لت د ف في لتا ء

 *0:.0: 4.85 7:.6 4.75 4.00 ن جث اه  ل  لاز  ذ
 *4.56: 4.08 68.: 4.46 0.78 ن جث زفس لتنز اياه  ل     لج لتاايإلث + لتت

 70024= 0002* قيمة  ت( الجدولية عند مستوي 
بين  4.48(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي  ازن ايت ي اعز يث 0يتضح ان جن ث ) 

لتاجا اث لتااياة  لتاجا اث لتيي  ااياة في ليتا  ة ت ييم ايت ي أنلء اه  ل  لاز  ذ في 
 تاجا اث لتااياة اا  يعطي ناتث اب ش ة اإلس ننق لا تب  ل .لتيب يث،  تن تح ل

  بات االختبار: -ب
تم يي   اع اث لتصب   ايتا  ة ت ييم ايت ي أنلء اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث، ان 

اإلس لف لن لتعيزث لايتطالايث  اننهن  Test – Retestط يق تطبيق لايتا  ة  لا نة لتتطبيق 
م، 60/6/64:0م لتس 7/6/64:0:( أي م في لتفت ة ان 7 ق اازي دن   )( ط تبث،  بف 6:)

 ( ي ضح ذتك.4: جن ث )
 معامل ال بات الستمارة تقييم مستوي اداء مهارات االنقاذ في السباحة (10جدول  

وحدة  المتغيرات
 القياس

 التطبيق ال اني التطبيق االول
 قيمة فرف

 ع س ع س
 *0012 0042 2072 0022 2001 ةدرج متر20سباحة حرة مسافة 

 *0090 0021 7012 0022 7001 درجة سحب الدمية
 *0012 0021 2097 0021 2012 متر الغوص والسباحة تحت الماء

 *0097 0022 2047 0049 2022 درجة متر72باك برست مسافة 
 *0024 0042 7000 0021 1012 درجة متر 72السباحة الجانبية مسافة 

 *0012 0021 4012 0042 4022 درجة متر 72س خارج الماء مسافة السباحة والرأ

 17ن= 
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 *0019 0027 7022 0049 7022 درجة مهارة سحب الزميلة
 *0092 1074 12047 1040 12012  انية مهارة الوقوف في الماء

 *0011 0027 7027 0021 7012 درجة مهارات االنقاذ
 *0017 0049 1022 0042 1072 درجة مهارات إخراج الزميلة + التنفس الصناعي

 00222= 0002* قيمة  ر( الجدولية عند مستوي 
بين  4.48(  ج ن االدث ل تب طيث نلتث لين ئي   ازن ايت ي 4:يتضح ان جن ث ) 

يتا  ة ت ييم ايت ي أنلء اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث، اا  يعطي ازت ئج لتتطبيق لا ث  لتص زي 
 .ل لا تب   إلك تناتث اب ش ة اإلس صب   

 (5ا فق ) الربنامج التعليمي )النموذج التوليدي(: -
 هدف الربنامج التعليمي: -0

 يهنف لتب ز اج لتتعإلياي ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني لتس1
اي نة ايت ي لتتينيث لتاع في تط تب   وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   ج اعث لتاد ايق في  -أ

 لاز  ذ.

 ب   وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   ج اعث لتاد ايق.تعإلم اه  ل  لاز  ذ تط ت  - 

 اسس وضع الربنامج )النموذج التوليدي(: -2
 لن يز ي  ايت ي لتب ز اج اع لتهنف لتذي تم تينين . -

لن تيت ي لت ينل  لتتعإليايث اإلس لزشطث تناج لتط تب   فس لتعاإليث لتتعإليايث  ت إلق  -
 ازه  اتعإلا   زشط  .

ياي ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني تو اث لتش نيث تإلاتعإلاين ان لن يي ق لتب ز اج لتتعإل -
 ييب تو ين لتعالد   لاجتا ايث بين لتطإلبث  ب دي لتط تب  .

 لن يتيح لتب ز اج ف ص لاشت لك  لتاا  يث توث لتط تب   في  د   لين. -

 لن ي لاي  ن ئص لتط تب    ليتي ج تهم لتبنزيث  لتزفييث  لتاه  يث. -

 ت ي لتب ز اج اع دن ل  لتط تب  .لن يتز ي  اي -

 حمتوي الربنامج: -3
يتضان ايت ي لتب ز اج لتتعإلياي ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني تعإليم اه  ل  لاز  ذ،  ذتك ان 

  الث1
 .)لان ب   )وي  لتعا ن لتف  ي 

 .ا لاث لاان  لتيالاث في لاز  ذ 

 .لايع ف   لا تيث  لتتزفس لتنز اي 
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 ث في لاز  ذ  لتتي لشتاإل  اإلس لاتي1لتج لز  لتاه  ي 

)ط ق يب يث لاز  ذ، ط ق لتايك  لتيي ، اه  ة يي  لتي يق، اه  ة لت د ف في لتا ء، 
 اه  ة لاز  ذ، اه  ة ل  لج لتي يق + لتتزفس لتنز اي(.

 االمكانيات الالزمة لتنفيذ الربنامج: -4
 لتا اة. - يا م يب يث اجها -
 ف.ي اث لي   - نايث. -
  لت لح طف . -
 تصميم الوحدات التعليمية باستخدام النموذج التوليدي: -5

د ا  لتب يصث بتنايم لت ينل  لتتعإليايث تتزفيذ لتب ز اج لتتعإلياي لتا ت ح ب يت نلم 
 لتزا ذج لتت تيني، ييب د ا  لتب يصث بتيإليث لانلء لتفزي تاه  ل  لاز  ذ  ذتك بهنف1

 لت  نث بوث اه  ة ان اه  ل  لاز  ذ. ليت  لج لتز  ط لتفزيث -

 ضع تي  ا  اإلس وث اه  ة ان اه  ل  لاز  ذ تعاث اإلي ليتص  ة لت ب ل   -
 لتاعإل ا   لتي ب ث تني لتط تب   وا  تعاث اإلس تيني لافو    لتاعإل ا   لتتي تني 

زا ذج لتط تب  ، يتي يتم ليت نلاه  في لتب ز اج لتتعإلياي طب    تألط ل  لتاو زث تإل
 لتت تيني.

 ضع لزشطث  اه م تصي  لزتب   لتط تب    تش دهم  تيفاهم تإل ن ث لتس لتاعإل ا    -
  لتاع  ف لتجنينة  تيفاهم اإلس تعإلم اه  ل  لاز  ذ.

 ضع ا لدف تعإليايث تعاث اإلس تطبيق لتط تب   تا  تعإلا   ان اعإل ا    اع  ف  -
  ذ.جنينة  ان أنلء اه  ي يإليم  نييح تاه  ل  لاز 

لت يث لتف نث تإلط تب   تتو ين االد   بين لتاعإل ا    لتاع  ف لتجنينة  تياث  -
 ايئ تيث تعإلاهم تتإلك لتاه  ل   بز ء اع  فهم.

 االطار العام لتنفيذ الربنامج: -8
( 5يتم تزفيذ لتب ز اج ان  الث  ينل  تعإليايث،  ذتك ب لدع  ينتين ليب اي   تانة )

( 44( يتث اش   ينة تعإليايث،  اان تزفيذ لت ينة )4:ن لتب ز اج )صا زيث أي بيع  بذتك يتضا
 يت ن ندي ث  تف نيث لت ينة لتتعإليايث اإلس لتزي  لتت تي1

 ندي ث لتجاء لت ئييي لا ث ان لتزش ط لتتعإلياي لتتطبيق. 64 -

 ند ئق  يا ء ا م. 8 -

 ند ئق لاانلن لتبنزي. 4: -

 لتتعإلياي لتتطبيق.ندي ث لتجاء لت ئييي لتص زي ان لتزش ط  64 -
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 ند ئق  ت م. 8 -

 قيادات التنفيذ: -8
(،  وذتك د ا  0( اي انين ا فق )6د ا  لتب يصث بتزفيذ لتب ز اج بزفيه   اعه  )
 لتب يصث بتطبيق لتب ز اج لتاتبع اع لتاجا اث لتض بطث.

 ا ليث ت  يم لتب ز اج1 -5
 تاصإل  ط ي ث لتت  يم لتايت ناث ب تب ز اج فيا  يإلي1

 التقويم المبدئي: -أ
 يتم دبث لتبنء في تزفيذ لتب ز اج  يعطي اعإل ا   اهاث اإلس تينين ايت ي لتتعإلم  

 لتز  ط لتتي يبنأ ازه  لتاتعإلم  تشتاث اإلس لا تب   لتاع في،  ايت ي لانلء لتاه  ل تاه  ل  
 لاز  ذ.

 التقويم الختامي: -ب
ج  ذتك تإلتع ف اإلس اني ا  تي ق ان  ه  لتذي يج ي بعن لازته ء ان تزفيذ لتب ز ا 

لاهنلف تت ني  لص   بعن لازته ء ان تطبي ه  يتم هذل لتت  يم ان  الث ليت نلم زفس لا تب   
لتاع في  دي س ايت ي لانلء لتاه  ل تاه  ل  لاز  ذ لتتي ليت نا  في لتت  يم لت بإلي دين 

 لتبيب.
 :الدراسة االساسية -
 القبلي:القياس  -0

اإلس اجا اتي لتبيب لتتج يبيث  لتضر بطث ييرب ترم  لت بإليبإج لء لت ي س  ثلتب يص  د ا
م لتررررررس لاصزررررررين 6/0/64:0يرررررر م لتيررررررب   لتتينرررررريث لتاع فرررررري  بعررررررض اهرررررر  ل  لاز رررررر ذديرررررر س 

 م طب   تإلا لنف    ش  ط لانلء لت  نث بوث ل تب  .0/0/64:0
 التجربة االساسية: -2

ب اإلرس اجار اتي لتبيرب، لتتج يبيرث ب يرت نلم لتزار ذج تم تطبيق لتتج بث لاي يريث تإلبير
لتت تيررني  لتضرر بطث ب يررت نلم لايررإل   لتاتبررع )لتشرر ح  لتزارر ذج(،  دررن ليررتي ق تطبيررق لتب زرر اج 

(  يرررنة 6م ب لدرررع )04/0/64:0م لترررس لتصالصررر ء 0/0/64:0( ليررر بيع فررري لتفتررر ة ارررن لتيرررب  5)
 (.4:فق )( ندي ث ا  44تعإليايث وث ليب ع،  اان لت ينة )

 القياس البعدي: -3
ترررم لجررر لء لت يررر س لتبعرررني فررري لتتينررريث لتاع فررري  بعرررض اهررر  ل  لاز ررر ذ تإلاجاررر اتين 

م،  برزفس 6/8/64:0م لترس لت اريس 8/64:0/:لتتج يبيث  لتض بطث،  ذتك ي م لا بع ء 
 ش  ط لت ي س لت بإلي.
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 املعاجلات االحصائية املستخدمة: -
لازير لف لتاعير  ي،  اع ارث لاتتر لء، اع ارث لا تبر ط،   تاصإل  في لتات يط لتيير بي، 
 ل تب   ) (، اع نتث زي  لتتيين.  

 عرض ومناقشة النتائج: -
 أوال : عرض النتائج:
 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في الحصائل (11جدول  

 المعرفية وبعض مهارات االنقاذ في السباحة

 وحدة القياس يراتالمتغ
 القياس البعدي القياس القبلي

 قيمة فتف
 ع س ع س

 *4.84: 4.86 0:.0 4.74 8.67 ن جث ات 84يب يث ي ة اي فث 
 *66.08 4.40 7.44 :4.7 00.: ن جث يي  لتنايث

 *04.08 48.: 0.64: 4.74 0.00 ات  لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء
 *68.55 4.40 5.04 :4.0 0.64 ن جث ات 68ب ك ب ي  اي فث 

 *0:.68 4.80 7.70 4.40 57.: ن جث ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 
 *:0.0: 4.40 7.57 4.04 0.70 ن جث ات  68لتيب يث  لت أس    ج لتا ء اي فث 

 *68.40 4.84 7.54 :4.8 6.44 ن جث اه  ة يي  لتاايإلث
 *00.50: 65.: 58.70 64.: 0.54: ص زيث اه  ة لت د ف في لتا ء

 *67.54 4.80 5.67 4.80 6.47 ن جث اه  ل  لاز  ذ
 *06.87 4.40 0:.5 4.04 67.: ن جث اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي

 *40.74: 4.05 05.47 4.46 0.47 ن جث لتتينيث لتاع في تاه  ة لاز  ذ

 70142= 0002* قيمة فتف الجدولية عند مستوي 
بين لت ي يين لت بإلي 4.48(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي   ازن ايت ي ::يتضح ان جن ث ) 

 لتبعني تإلاجا اث لتتج يبيث في لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث  تن تح 
 لت ي س لتبعني.

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في الحصائل (17جدول  
 رات االنقاذ في السباحةالمعرفية وبعض مها

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة فتف

 ع س ع س

 *4.04 4.74 7.47 4.50 0:.8 ن جث ات 84يب يث ي ة اي فث 
 *70.:: 4.45 8.64 4.74 6.44 ن جث يي  لتنايث

 *60.77 4.05 47.:: 4.70 0.57 ات  لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء
 *4.40: 4.00 0:.4 4.08 0:.0 ن جث ات 68 ي  اي فث ب ك ب

 *74.:: 4.74 8.47 4.77 54.: ن جث ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 
 *5.40 4.64 8.00 :4.8 0.44 ن جث ات  68لتيب يث  لت أس    ج لتا ء اي فث 

 *64.04 4.08 8.57 4.86 6.07 ن جث اه  ة يي  لتاايإلث
 *60.07: 4.54 78.64 40.: 0.44: ص زيث اه  ة لت د ف في لتا ء

 *0.04: 4.40 8.44 4.70 0:.6 ن جث اه  ل  لاز  ذ

 12ن= 

 12ن= 
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 *45.:6 4.86 8.07 4.00 00.: ن جث اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي
 *40.65 08.: 06.47 4.00 0.00 ن جث لتتينيث لتاع في تاه  ة لاز  ذ

 70142 =0002* قيمة فتف الجدولية عند مستوي 
بين لت ي يين لت بإلي 4.48(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي   ازن ايت ي 6:يتضح ان جن ث ) 

 لتبعني تإلاجا اث لتض بطث في لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث  تن تح 
 لت ي س لتبعني.

 في الحصائلداللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية والضابطة  (12جدول  
 المعرفية وبعض مهارات االنقاذ في السباحة

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة فتف

 ع س ع س
 *5.50 4.74 7.47 4.86 0:.0 ن جث ات 84يب يث ي ة اي فث 

 *0.40 4.45 8.64 4.40 7.44 ن جث يي  لتنايث
 *4.80 4.05 47.:: 48.: 0.64: ات  لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء

 *7.60 4.00 0:.4 4.40 5.04 ن جث ات 68ب ك ب ي  اي فث 
 *4.57: 4.74 8.47 4.80 7.70 ن جث ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 

 *:4.8: 4.64 8.00 4.40 7.57 ن جث ات  68لتيب يث  لت أس    ج لتا ء اي فث 
 *4.00: 4.08 8.57 4.84 7.54 ن جث اه  ة يي  لتاايإلث

 *68.88 4.54 78.64 65.: 58.70 ص زيث اه  ة لت د ف في لتا ء
 *87.:: 4.40 8.44 4.80 5.67 ن جث اه  ل  لاز  ذ

 *6.47: 4.86 8.07 4.40 0:.5 ن جث اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي
 *6.50: 08.: 06.47 4.05 05.47 ن جث لتتينيث لتاع في تاه  ة لاز  ذ

 6.405= 4.48* دياث " " لتجن تيث ازن ايت ي 
بين لت ي يين 4.48(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي   ازن ايت ي 0:يتضح ان جن ث ) 

لتبعنيين تإلاجا اث لتتج يبيث  لتض بطث في لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل  لاز  ذ في 
 لتيب يث  تن تح لتاجا اث لتتج يبيث.

 عدي عن القياس القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطةنسب تحسن القياس الب (14جدول  
 في الحصائل المعرفية وبعض مهارات االنقاذ في السباحة.

 المتغيرات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 نسب التحسن بعدي قبلي نسب التحسن بعدي قبلي

 ٪07.56 7.47 0:.8 ٪70.60 0:.0 8.67 ات 84يب يث ي ة اي فث 
 ٪44.44: 8.64 6.44 ٪600.75 7.44 00.: تنايثيي  ل

 ٪88.:64 47.:: 0.57 ٪06.:64 0.64: 0.00 لتي ص  لتيب يث تي  لتا ء
 ٪08.58 0:.4 0:.0 ٪46.84: 5.04 0.64 ات 68ب ك ب ي  اي فث 

 12= 7=ن1ن
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 ٪47.:5: 8.47 54.: ٪0:0.07 7.70 57.: ات  68لتيب يث لتج زبيث اي فث 
 ٪:65.0 8.00 0.44 ٪44.05 7.57 0.70 ات  68اي فث  لتيب يث  لت أس    ج لتا ء

 ٪07.48: 8.57 6.07 ٪644.44 7.54 6.44 اه  ة يي  لتاايإلث
 ٪086.00 78.64 0.44: ٪60.:86 58.70 0.54: اه  ة لت د ف في لتا ء

 ٪:46.0: 8.44 0:.6 ٪600.86 5.67 6.47 اه  ل  لاز  ذ
 ٪65.::0 8.07 00.: ٪4:.804 0:.5 67.: اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي

 ٪480.84 06.47 0.00 ٪765.48 05.47 0.47 لتتينيث لتاع في تاه  ة لاز  ذ

( تف ق أف لن لتاجا اث لتتج يبيث اإلس لف لن لتاجا اث لتض بطث 0:يتضح ان جن ث )
  لاز  ذ في زي  تيين لت ي س لتبعني ان لت ي س لت بإلي في لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل

 في لتيب يث. 
: مناقشة النتائج:  ثانيا 

ان  الث ف  ض لتبيب  ان  لدع لتبي ز    لتزت ئج لتتي تم لتت نث لتيه   لتتي تا   
 اع تجته  لين ئي  ت نإل  لتب يب لتس ا  يإلي1

(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي   بين لت ي يين لت بإلي  لتبعني ::يتضح ان جن ث ) 
)لتزا ذج لتت تيني(  تن تح لت ي س لتبعني في لتين ئث لتاع فيث  بعض  تإلاجا اث لتتج يبيث

اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث )ط ق يب يث لاز  ذ، ط ق لتايك  لتيي ، اه  ة يي  لتي يق، 
 اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي(.اه  ة لت د ف في لتا ء، اه  ل  لاز  ذ، 

لتب ز اج لتتعإلياي ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني،   ت جع لتب يصث هذل لتت نم لتي 
ييب لن لتزا ذج لتت تيني لص   نلفعيث لتط تب   زي  لتتعإلم  لت ح تهم لتتفوي  لتعايق  

تإلت نث لتي ليتزت ج   جنينة ان لتاعإل ا   لتا ناث تهم  لا نة لتزظ  في لتتفوي  في ي تث 
اعإلاث اإلس لتتفوي  تإل ن ث لتس ت تين انم ت ف  يإل ث نيييث تألزشطث ان  الث تشجيع لت

لتاعزي بشوث نييح  نديق، وا  لت ح لتف نث تهم تإلع  ن   لتاوتشف ن تإل ن ث لتس 
 لايتناا  لتنيييث.

م( لتذي يشي  لتس لن دي م لتط تب   ب ألزشطث 6440")مدحت صالح يتفق ذتك اع " 
ث  لتتفيي  لتعإلاي تإلظ له  بثيإل بهم  الث ا ليث زا ذج لتتعإلم لتت تيني اا  يتيح تهم لتااليظ

 (1080 68لت  ص تإل ن ث لتس لتزت ئج.)
وا  ت جع لتب يصث هذل لتت نم لتس لتب ز اج لتتعإلياي ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني ييب لن  

لتزا ذج لتت تيني ي  م بت ييم لتط تب   لتس اجا ا   نيي ة ان ط يق لتط   لتت وياي،  ي نم 
 وا لزتب ههم اإلس لتاعإل ا   لتايتهنفث، وا  تتع  ن وث ط تبث نل ث وث تإلط تب   أزشطث ت

اجا اث اع ب ديث لتط تب   نل ث اجا اته  تاي  تث لت ن ث لتس يإل ث تألزشطث  لتتي  ا  
لتتس تعطيه  تهم لتاعإلاث، وا  تي  ث وث ط تبث لن ت  ج ا  ازنه  ان لفو    اعإل ا   
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 تب   لتتعبي  ان لفو  هن بثتف ظهن لت  نث  لتتف  ض  لتي ل  وا  يتيح لتزا ذج لتت تيني تإلط
 اي  تث لنلء اه  ل  لاز  ذ اع لد لزه  نل ث لتاجا اث اا  يي انهن اإلس لت بط بين لتاه  ل  
 لتاع  ف  لتاعإل ا   لتي ب ث تنيه   لتاع فث لتايتهنفث، وا  لن هذل يعاث اإلس  إلق لتوصي  ان 

تفوي  لتعإلاي  لابتو  ي،  ليض  لتتي  ا   لازشطث لتتس تط يه  لتاعإلاث لت ن ل  لتع إليث اصث لت
اإلس لتط تب   تي انهن اإلس لتت ويا  لازتب   ط ث اان لت ينة  لتشع   بز ع ان لتتيني اا  

 ينفعهن لتس لتبيب  لت ن ث لتس لتاعإل ا   لتتي تفينهن في لاج بث اإلس تإلك لتتي  ا .
م( ييب ذو  أن تإلي ل  أهايث في لتتفوي ، ألزه 6440")لوانخالد ع يتفق ذتك اع "

يتضان لايتا ع ت جه   لتزظ  لتا تإلفث  از دشته ، فه  و تاإلع  لتذي زج   فيه 
 (106 4:لفو  ز .)

عبداهلل (،  ن ليث "6م()64:8")أحمد السيد قبيصي هذل يتفق اع زت ئج ن ليث وال  ان "
(، اإلس لن ليت نلم 7:م()64:8")مرو محمد أحمدع(،  ن ليث "0:م()64:8")محمد مناع

لتزا ذج لتت تيني ته أهايث وبي ة في اي نة لتاع  ف  لتاعإل ا   لت  نث بوث لجالء لتعاإليث 
 لتتعإليايث.

 اا  يبق يتضح تي يق لتف ض لا ث تإلبيب  لتذي يزص اإلس لزه1
مجموعة التجريبية توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي لل"

وبعض مهارات اإلنقاذ في السباحة المستخدمة النموذج التوليدي عل) الحصائل المعرفية 
 ".لصالح القياس البعدي لطالبات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق

(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي   بين لت ي يين لت بإلي  لتبعني 6:يتضح ان جن ث )
لتش ح  لتزا ذج(  تن تح لت ي س لتبعني في لتين ئث لتاع فيث  بعض تإلاجا اث لتض بطث )

اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث )ط ق يب يث لاز  ذ، ط ق لتايك  لتيي ، اه  ة يي  لتي يق، 
 اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي(.اه  ة لت د ف في لتا ء، اه  ل  لاز  ذ، 

ث ن   لتاعإلاث في لتط ي ث لتاتبعث )لتش ح  لتزا ذج(  تعا  لتب يصث هذل لتت نم لتس لهاي
 ذتك ألزه  تعطي فو ة  لضيث ان ويفيث لانلء لتيإليم،  ذتك ألزه  تعطي فو ة  لضيث ان 
ويفيث لانلء لتيإليم،  لتتي تجعث لتاعإلاث أوص  ف اإليث  وذتك دن ته  اإلس لنالح لا ط ء  لتتي 

 ن تعإلم لتاه  ة بن  ة جينة زتيجث تو ل  لانلء بن  ة تعتب  اع د   تألنلء لتنييح،  بذتك يو
نيييث  يإلياث، ييب لن ن جث لتط تب   تت دف اإلس دن ة لتاعإلاث اإلس ش ح لتاه  ة  وذتك 

 لنلء زا ذج جين   تي ان لا ط ء.
ب يض فث لتس ذتك تعتب  لتط ي ث لتاتبعث )لتش ح  لتزا ذج( هي لتط ي ث لاي ييث لتتس 

اع لتط تب    هن تإلايذل  ب تان يث  لتتي تعتان اإلس لتش ح  لاط ء زا ذج و ز  اتبعث 
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تألنلء  ذتك ت إلث لااو زي   لتات يث ب تانل س ان ب لاج اعنة تتعإليم لتاه  ل  لتا تإلفث  انلن 
نييح  يإليم،  ليض  دإلث لتو لن  لتان بث اإلس ليت نلم لت ي ئث لتينيصث في لتتن يس، اا  لني 

 تب   اإلس لتتعإليم  لتفهم بهذ  لتط ي ث في جايع لتا ليث لتن لييث لتا تإلفث ان لتس تع ن لتط
 ا يإلث لابتنلئي  يتي لتا يإلث لتص ز يث.
م( لن لتعاإليث 050:" )Marly & Lolasمارلي ولوالس  هذل ا  ي ون اإليه وال  ان "

 ح  لتتفيي   لتااليظث لتتعإليايث فس لايإل   لتت إليني تعتان لي ي  اإلس لتان س فه  لت  ئم ب تش
 ه  لتذي يت ذ لت  ل ل   ي ع اإليه لتن   لتفع ث ان  الث لتتن ث ييج ن لتيإل ث لتي ويث 

 (168 00لتااوزث  تو ل  ذتك  ن ا لتس يإل ث ي ويث أفضث.)
أميمة (،  ن ليث "8م()64:0")أمال علي عياد هذل يتفق اع زت ئج ن ليث وال  ان "

ما)ر اسماعيل صبري وابرا)يم محمد تاج  ن ليث "(، 4م()6440")محمد عفيفي
(، ييب لش    زت ئج هذ  لتن لي   لتس لن هذل لايإل   يتنف بثن  ج ن 0:م()6444")الدين

لتاعإلم ته لهايث وبي ة،  تعإليا ته بز ءة وا  لش   ل ليض   لتس لن هذل لايإل   ته تثصي  ليج بي فس 
 ااإليث لتتعإلم.

 ض لتص زي تإلبيب  لتذي يزص اإلس لزه1اا  يبق يتضح تي يق لتف  
توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة "

المستخدمة الطريقة المتبعة  الشرح والنموذج( عل) الحصائل المعرفية وبعض مهارات اإلنقاذ 
 ".لصالح القياس البعديفي السباحة لطالبات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق 

(  ج ن ف  ق نلتث لين ئي   بين لت ي يين لتبعنيين تإلاجا اتين 0:يتضح ان جن ث )
لتتج يبيث  لتض بطث  تن تح لتاجا اث لتتج يبيث في لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل  لاز  ذ 

ت د ف في في لتيب يث )ط ق يب يث لاز  ذ، ط ق لتايك  لتيي ، اه  ة يي  لتي يق، اه  ة ل
 اه  ل     لج لتاايإلث + لتتزفس لتنز اي(.لتا ء، اه  ل  لاز  ذ، 

 ت جع لتب يصث ت نم لتاجا اث لتتج يبيث ان لتاجا اث لتض بطث في زت ئج لت ي ي   لتتي 
ليت نا  زا ذج لتتعإلم لتت تيني في لتتن يس، ييب ي ف  تإلط تب   ليت نلم لافو   لتا ج نة 

تبز ء  تو ين اع  ف   ب ل  جنينة ان  الث لتتف  ض  لتتف اث لاجتا اي  في بزيتهم لتاع فيث
اا  ي انهم في جعث لتتعإلم ذل اعزي تنيهن،  لتذي ليهم في تذو  لتاع فث  ليتنا ئه  بشوث 
لي ع، ب يض فث لتس لن تع  ن لتط تب   في لتاجا ا   ي ني لتس تذو  لتاعإل ا    تب نته  فيا  

ت تي  لتن   لتتعإليايث بن  ة نيييث ان دبإلهم يي ان في لايتف ظ بيزهم ان لوتش ف 
ب تاعإل ا   لتجنينة،  انم زيي زه  اا  ي ني لتس تي يق لتهنف لتا لن،  ه  اي نة لتتينيث 

 لتاع في  لتاه  ل تاه  ل  لاز  ذ دين لتبيب.
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  اإلس لتبيب وا  لن ليت نلم ا ليث زا ذج لتتعإلم لتت تيني فس لتتن يس ي ان لتط تب  
ان ليب   ي ي يث تتفيي  لتي لنب،  اي  تث لتتاييا بين ن ج   ليتا ا  لتنيث  لت طث 
تإلاعإل ا    اع فث اني ل تب طه  ب د ئع اعيزث، وا  لن لايتزت ج يو ن بشوث ا يع ازنا  
تجتاع لفو   لوص  ان ط تبث اجتا ع أوص  ان  ب ة ا تإلفث في َلن  لين، فتينب ني غث 

عإل ا   لتتي يت نإل ل لتيه  بشوث أفضث، ف تعاث لتجا اي ليهم بشوث ليج بي تني لتط تب   تإلا
 ااا ان دن تهم تإل ن ث لتس ليتزت ج   از يبث، وا  لن زا ذج لتتعإلم لتت تيني جعث لتط تبث 
ليج بيث اع لتا لدف لتتعإليايث  اوتشفث تإلاعإل ا   يتي تت نث لتس لتزت ئج لتنيييث باي انة 

 ن لتاجا اث  لتاعإلاث.لف ل
م(  لن لتاز دش   لتتي تن   بين لتاتعإلاين  بين 64:4")حسن خليفة هذل ا  ي ون  "

لتاعإلم أصز ء ا ليث لتزا ذج لتبز ئيث  ا  تتضازه ان ش ح تويفيث لتت نث تإلاعإل ا   
 (168 0 لايتزت ج   لتاطإل بث يي ان في تعإلم لتط ي ث لتنيييث تإل ن ث لتس لتاطإل  .)

(،  ن ليث 6م()64:8")أحمد السيد قبيصيتفق هذ  لتزت ئج اع ن ليث وال  ان " ت
أمال (،  ن ليث "7:م()64:8")عمرو محمد أحمد(،  ن ليث "0:م()64:8")عبداهلل محمد مناع"

(، ييب لش    زت ئج هذ  ::م()64:0")رياض فاخر حميد(،  ن ليث "8م()64:0")عل) عياد
إليايث لتتي تيت نم زا ذج لتتعإلم لتت تيني تعاث اإلي تي يق زت ئج لتن لي   لتس لن لتب لاج لتتع

 ات ناث في ايت ل لنلء لتعإل م لتا تإلفث ب يض فث لتي لتاه  ل  لتي ويث لتاتعإلاث.
 اا  يبق يتضح تي يق لتف ض لتص تب تإلبيب  لتذي يزص اإلس لزه1

في القياس  توجد فروق دالة احصائيًا بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة"
البعدي في الحصائل المعرفية وبعض مهارات اإلنقاذ في السباحة لطالبات كلية التربية 

 ".الرياضية بنات جامعة الزقازيق لصالح المجموعة التجريبية
( لن زيبث تيين لتاجا اث لتتج يبيث )لتزا ذج لتت تيني( 0:وا  يتضح ان لتجن ث )

ز  ذ في لتيب يث )ط ق يب يث لاز  ذ، ط ق لتايك في لتين ئث لتاع فيث  بعض اه  ل  لا
 لتيي ، اه  ة يي  لتي يق، اه  ة لت د ف في لتا ء، اه  ل  لاز  ذ، اه  ل     لج لتاايإلث + 
لتتزفس لتنز اي( أفضث ان لتاجا اث لتض بطث )لتش ح  لتزا ذج(،  هذ  لتزتيجث ت ني لتس 

ج لتت تيني  لتذي ي هم بن  ة  لضيث في بإل غ لتتثصي  لايج بي تإلايت ي   لت  نث ب تزا ذ
 لاهنلف لتتعإليايث.

 ت جع لتب يصث تف ق لتاجا اث لتتج يبيث ان لتاجا اث لتض بطث فس زي  لتتيين لتس 
 ليت نلم لتاجا اث لتتج يبيث لتزا ذج لتت تيني.

 اا  يبق يتضح تي يق لتف ض لت لبع تإلبيب  لتذي يزص اإلس لزه1
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قياس البعدي عن القبلي لكل من المجموعة التجريبية والمجموعة توجد نسب تقدم لل"
الضابطة في الحصائل المعرفية وبعض مهارات اإلنقاذ في السباحة لطالبات كلية التربية 

 ".الرياضية بنات جامعة الزقازيق لصالح المجموعة التجريبية
 االستنتاجات والتوصيات: -
 االستنتاجات: -0

 في ين ن لتعيزث  في ض ء لتزت ئج لاين ئيث، ت نإل  بز ء اإلس أهنلف لتبيب 
 لتب يصث تاليتزت ج   لتت تيث1

تف ق لتاجا اث لتتج يبيث لتتي ليت نا  لتزا ذج لتت تيني اإلس لتاجا اث لتض بطث  -:
لتتي ليت نا  ليإل   لتش ح  لتزا ذج )لتط ي ث لتاتبعث( اا  ينث اإلس ف اإليث لتزا ذج 

 ن ئث لتاع فيث  تعإلم بعض اه  ل  لاز  ذ.لتت تيني  تثصي   اإلس لتي

لتب ز اج لتتعإلياي لتا ت ح ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني ي هم بط ي ث ليج بيث  فع تث في  -6
تعإلم بعض اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث )ط ق يب يث لاز  ذ، ط ق لتايك  لتيي ، 

ل     لج لتاايإلث + اه  ة يي  لتي يق، اه  ة لت د ف في لتا ء، اه  ل  لاز  ذ، اه   
 لتتزفس لتنز اي(  تييين ايت ي لتتينيث لتاع في تط تب   لتاجا اث لتتج يبيث.

ليت نلم لتزا ذج لتت تيني ته تثصي  ليج بي في لوتي   لتط تب   لتاعإل ا    لتاع  ف  -0
لتزظ يث )لان ب   )وي  لتعا ن لتف  ي(، ا لاث لاان  لتيالاث في لاز  ذ، لايع ف   

 تيث  لتتزفس لتنز اي، لتج ز  لتاه  ل تإلز  ذ( في لتتينيث لتاع في تإلاجا اث لا
 لتتج يبيث.

ليإل   لتش ح  لتزا ذج )لتط ي ث لتاتبعث( ي هم في تعإلم بعض اه  ل  لاز  ذ،  ته تثصي   -0
ليج بي في لوتي   لتط تب   لتاعإل ا    لتاع  ف لتزظ يث )لان ب   )وي  لتعا ن 

لاان  لتيالاث في لاز  ذ، لايع ف   لا تيث  لتتزفس لتنز اي،  لتف  ي(، ا لاث
 لتج ز  لتاه  ل تإلز  ذ( في لتتينيث لتاع في تإلاجا اث لتض بطث.

تف ق لتاجا اث لتتج يبيث اإلس لتاجا اث لتض بطث في زي  لتتيين في جايع اتيي ل   -8
 دين لتبيب. لانلء لتاه  ل تبعض اه  ل  لاز  ذ  ايت ي لتتينيث لتاع في

 التوصيات: -2
 ليتز نل  لتس ا  لش    لتيه زت ئج لتبيب ت ني لتب يصث ب اتي1 
ض   ة ليت نلم لتزا ذج لتت تيني في تعإلم اه  ل  لاز  ذ في وإليث لتت بيث لت ي ضيث  -:

 تإلبز   ج اعث لتاد ايق تا  صب  ان تثصي   في ااإليث لتتعإلم.
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بي ب تإلتع ف اإلس لهايث  تثصي  ليت نلم لتزا ذج ض   ة لج لء لتااين ان لتن لي    لت -6
لتت تيني في تعإلم لز لع لتيب يث لتا تإلفث تط تب   وإليث لتت بيث لت ي ضيث بز   ج اعث 

 لتاد ايق.

ض   ة لج لء لتااين ان لتن لي    لتبي ب تإلتع ف اإلس لهايث  تثصي  ليت نلم لتزا ذج   -0
 اإلي ايز   ا تإلفث ان لتطإلبث  لتتالايذ.لتت تيني في تعإلم لز لع لتيب يث لتا تإلفث 

 ج لء ن ليث ا   زث بين ط ي ث لتتعإليم ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني  ط ق لتتعإلم لتبز ئي  -0
 في تعإليم اه  ل  لاز  ذ لتا تإلفث  وذتك أز لع لتيب ي   لأل  ل اه  ي    اع في  .

لتتوز ت جيث لتينيصث في لاهتا م بتشجيع أاض ء هيئث لتتن يس اإلس ليت نلم لتت زي    -8
تن يس ا تإلف ج لز  اه  ل  لاز  ذ في لتيب يث  ذتك تتف ني يإلبي   لتط ي ث لتاتبعث 

 في لتتن يس.

 ج لء لتااين ان لتبي ب لتتج يبيث ب يت نلم لتزا ذج لتت تيني  ا   زته ب ألي تي   -4
ات  ن في لتتن يييث لأل  ل،  ل تي   لايإل   لتاز ي  ازه  تإل ن ث لتس ن جث ل

 اع في( تاه  ل  لاز  ذ في لتيب يث. –لتج لز  لتا تإلفث )تطبي ي 

 املراجع
 أوال : املراجع العربي:

، ا وا لتزي ث لتعإلاي السباحة في مجال التطبيقم(1 6446لبتي م ت فيق ابنلت لاق  َل   ن ) -:
 تإلطب اث  لتوابي ت ، لتاد ايق.

تخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس الهندسة أ ر اسم(1 "64:8أيان لتيين دبيني  ش لن ) -6
عل) التحصيل وبقاء ا ر التعلم وتنمية التفكير االبتكاري لدي طالب 

"،  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، وإليث لتت بيث، الصف ال الث االعدادي
 ج اعث جز   لت لني.

) تعلم مهارات ت  ير برنامج تعليمي مدعم بالحاسب االلي علم(1 "64:7أيان ييزي و اث ) -0
"،  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، وإليث لتت بيث االنقاذ بحمام السباحة

 لت ي ضيث، ج اعث بزي ي يف.

اتجا)ات حدي ة في م(1 6448أيان ابن لت ييم لتزجني  ازي ابن لته ني ييين  اإلي  لشن ) -0
تعليم العلوم في ضوء المعايير العلمية وتنمية التفكير والنظرية 

   لتفو  لتع بي، لت  ه ة.، نلالبنائية

فاعلية استخدام النموذج التوليدي في تنمية مهارات معالجة م(1 "64:0لا ث اإلي اي ن انب ح ) -8
المعلومات والكفاءة االجتماعية لدي الطالب الدارسين لمادة علم 
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"،  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، وإليث االجتماع في المرحلة ال انوية
 تت بيث، ج اعث اين شاس.لتبز   تآلنل   لتعإل م  ل

فعالية التدريس وفقًا لنموذج التعلم التوليدي في تحصيل مادة م(1 "6440لاياث ايان افيفي ) -4
العلوم وتنمية التفكير االبتكاري ودافعية االنجاز لدي تالميذ المرحلة 

"،  ي تث نوت  ل  غي  ازش  ة، وإليث لتت بيث، ج اعث اين االعدادية
 شاس.

فاعلية بعض اساليب التدريس عل) تعلم مهارات االنقاذ في م(1 "64:4لتعظيم )ب يم ي ئن ابن  -7
 ي تث نوت  ل  غي  ازش  ة، وإليث لتت بيث لت ي ضيث تإلبزين، السباحةف2 

 ج اعث يإل لن.

 ، نل  لتعإلم تإلزش ، لتو ي .موسوعة االنقاذ المائيم(1 6448ي تم ييزي  نالح ازيي ) -5

استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس تكنولوجيا الكهرباء ا ر م(1 "6444يين ايان  إليفث ) -0
عل) التحصيل وبقاء ا ر التعلم وتنمية التفكير االستداللي لدي طالب 

"، لتا تا  لتعإلاي لا ث )لتتعإليم الصف ال اني ال انوي الصناعي
  لتتزايث في لتاجتاع   لتجنينة(، ج اعث ليي ط، ان .

"،  ي تث ا جيتي  غي  التفكير وتنميته في ضوء القران الكريم"م(1 6440  تن  إليث اإل لن ) -4:
 ازش  ة، وإليث لن ث لتنين، ج اعث لتزج ح لت طزيث، لت نس.

( G.L.Mفاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي  م(1 "64:0 ي ض ف    ياين لتش ع )  -::
لتدريس مادة الرياضات في مهارات التواصل الرياضي والتفكير 

"، اجإلث لتفتح، وإليث لتت بيث، ي طالب المرحلة المتوسطةالمنظومي لد
 لتج اعث لتايتزن يث، لتعنن لتص تب  لت اي ن،  ب يث.

أ ر استخدام نموذج التعلم التوليدي والعصف الذ)ني في م(1 "64:6اله  زا  ايان فز زث ) -6:
تنمية المفا)يم واالتجاه نحو االحياء لدي طالب الصف الحادي عشر 

،  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، وإليث لتت بيث، لتج اعث "بمحافظة غزة
 لايالايث، غاة.

، ش وث إنقاذ( –تدريب  –االسس العلمية للسباحة  تعليم م(1 6445نالح ازيي  ل   ن ) -0:
 نل  لتعإلم تإلزش ، لتو ي .

ت  ر استخدام النموذج التوليدي علي االداء المهارى والتحصيل م(1 "64:8ابنلن ايان از ع ) -0:
"، بيب لمعرفي لدي تالميذ الحلقة ال انية من التعليم االساسيا

لتجاء  70ازش  ، لتاجإلث لتعإلايث تإلت بيث لتبنزيث  اإل م لت ي ضث، انن 
 لتص زي، ا ي .
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، ازشثة طرق التدريس في التربية البدنية والرياضةم(1 000:اف ف ابن لتو يم يين ) -8:
 لتاع  ف، لايوزن يث.

ي -4: ، نل  إنقاذ –تدريب  –تعليم  –السباحة تكنيك م(1 6446ا ن ذوي )اإلس ذوي  ط  ق زنل  ل 
 لتفو  لتع بي، لت  ه ة.

ت  ر استخدام النموذج التوليدي علي الحصائل المعرفية م(1 "64:8اا   ايان أيان ايان ) -7:
وبعض االداءات الهجومية المركبة لناشئي الكوميتية في رياضة 

ة،  وإليث لتت بيث لت ي ضيث تإلبزين، "،  ي تث ا جيتي  غي  ازش   الكاراتيه
 ج اعث لتاد ايق.

اسلوب دائرة التعلم وت  ير)ا في التحصيل م(1 "6448ف طاث ايان فإليفث  ا ف  ياي  يين) -5:
المعرفي وبعض مهارات الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية الرياضية 

عنن "، بيب ازش  ، لتاجإلث لتعإلايث تعإل م لتت بيث لت ي ضيث، لتبالمنيا
 لتي بع، وإليث لتت بيث لت ي ضيث بطزط .

فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عل) م(1 "6444ا ه  ليا ايث نب ي  لب لهيم ت ج لتنين ) -0:
بعض نماذج التعلم البنائي وخرائط اساليب التعلم في تعديل االفكار 
البديلة حول مفا)يم ميكانيكا الكم وا ر)ا عل) اساليب التعلم لدي 

، اجإلث  ي تث لعلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعوديةفمعلمات ا
 .77لت إليج لتع بي، اوتبث لتت بيث لتع بي تن ث لت إليج، لت ي ض، لتعنن

"، أ ر استخدام الحاسب االلي في تعلم مهارات سباحة االنقاذم(1 "6445ايان لتيين ايا ن )  -64
بزين، ج اعث  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، وإليث لتت بيث لت ي ضيث تإل

 يإل لن.

، نل  لتفو  لتع بي، القياس والتقويم في التربية البدنيةم(1 :644ايان نبيي ييزين ) -:6
 لت  ه ة.

نموذج التعلم البنائي وت  يره في بعض جوانب تعلم م(1 "6440ايان ابنلتف ضث ش لبي ) -66
المهارات االساسية في الكرة الطائرة لتالميذ الحلقة ال انية من التعليم 

"،  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، وإليث لتت بيث لت ي ضيث، ج اعث ساسياال
 طزط .

، اوت  لتعاياي تإلوابي ت ، السباحة بين النظرية والتطبيقم(1 6444ايان اإلي لت ط ) -60
 لتاد ايق.

فاعلية نموذج التعلم التوليدي في تحصيل العلوم وتنمية م(1 "64:0ايان ف يا ايان لتعي زي ) -60
لعلم لدي تالميذ المرحلة االبتدائية في المملكة مهارات عمليات ا
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"،  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، اعهن لتن لي   العربية السعودية
  لتبي ب لتت ب يث، ج اعث لت  ه ة.

ا ر استخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض عمليات م(1 "6440اني  ايان ن تح ) -68
ب الصف االول ال انوي العلم والتحصيل في مادة الفيزياء لدي طال

"، لتا تا  لتعإلاي لتي ني  لتعش  ن، بالمملكة العربية السعودية
)تط ي  لتاز هج لتن لييث بين لان تث  لتاع ن ة(، ج اعث اين شاس، 

 لت  ه ة.

برنامج مقترح لتعليم مهارات االنقاذ لت )يل م(1 "64:4انطفي ابنلت ييم ابن لتعايا) -64
"،  ي تث ا جيتي  غي  لسباحة والشواط المتقدمين للعمل بحمامات ا

 ازش  ة، وإليث لتت بيث لت ي ضيث بزين، ج اعث يإل لن.

، ا وا لتوت   تإلزش ، تكنولوجيا التعليم دراسات عربيةم(1 000:انطفي ابنلتيايع ايان ) -67
 لت  ه ة.

 ي ، ت جاث زبيث لتش ذتي، لاتي ن لتاناالنقاذ والسالمة المائيةم(1 64:4ه  لتن في فيك ) -65
 تإلي ص  لاز  ذ، لت  ه ة.

برنامج تعليمي باستخدام خرائط المفا)يم المدعمة بالهايبرميديا م(1 "64:7هبه ايان ظ يف) -60
"،  ي تث ا جيتي  غي  ازش  ة، عل) تعلم مهارات االنقاذ في السباحة

 وإليث لتت بيث لت ي ضيث، ج اعث بزي ي يف.
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