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ضافة لألسلوب هدفت الدراسة للتعرف على تأثير استخدام استراتيجية التعلم التوليدي باإل     
التقليدي في تعلم مهارة المناولة من الكتف بكرة السلة واالحتفاظ بهذا التعلم ، وكذلك الى التعرف 
على افضل االسلوبين، وتم استخدام المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين ،وتم 

وعلوم الرياضية جامعة  اختيار مجموعة البحث من طالب المرحلة االولى في كلية التربية البدنية
( طالبًا بالطريقة العمدية ، اما العينة 408البالغ عددهم ) 845:-842:ديالى للعام الدراسي 

ج ( وبعد استبعاد  الطالب الممارسين للعبة  -فقد تم اختيارها عشوائيا و تكونت من شعبتين ) أ 
تم اجراء التجانس بين ( طالب و 47( طالب ولكل  مجموعة )08والمصابين بلغ حجم العينة )

أفراد المجموعتين وكذلك التكافؤ في االختبار القبلي ثم تطبيق التجربة الرئيسية والتي استغرقت 
يوم تم اجراء اختبار االحتفاظ .  8:ثالث أسابيع ،ومن ثم اجراء االختبار البعدي وبعد مرور 

لخاصة بالبحث، وقد تم عرض وتم استخدام مجموعة من الوسائل اإلحصائية الستخراج البيانات ا
 -وتحليل ومناقشة النتائج وقد توصلت الباحثة الى: 

في تعلم مهارة المناولة من  *ان الستخدام اسلوب استراتيجية التعلم التوليدي تأثير كبير جداً 
 الكتف بكرة السلة.

مهارة المناولة *ان الستخدام اسلوب استراتيجية التعلم التوليدي له تأثير كبير جدًا في االحتفاظ 
  من الكتف بكرة السلة.

وقد اوصى الباحثون ضرورة تطبيق خطوات األسلوب التعليمي المتبع بالبحث بشكل كامل ودقيق 
 وخصوصًا على المبتدئين وعلى مهارة متعددة وأكثر صعوبة ولفعاليات مختلفة.
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Research Summary 

The aim of the study was to identify the effect of using the learning strategy in 

addition to the traditional method in learning the handling skills of the shoulder of the 

basketball and to keep this learning, as well as to identify the best methods. The 

experimental method was used in the two groups. Physical and Mathematical 

Sciences University of Diyala for the academic year 2016-2017 (180) students by 

deliberate way, the sample was randomly selected and formed from the two divisions 

(A - C) and excluding the students who practice the game and the injured sample size 

(30) students Each group has (15) students and homogeneity between the two groups 

as well as equivalence in the tribal test and then apply the main experiment Which 

took three weeks, and then carry out the post-test after 20 days was conducted 

retention test. A set of statistical means was used to extract the data for the research, 

has been presented, analyzed and discussed the results have reached the researcher 

to: 

*The use of the style of learning strategy has a very significant impact in learning the 

handling skill of the basketball shoulder. 

*The use of the style of the learning strategy has a very significant impact in retaining 

the handling skill of the basketball shoulder. 

The researcher recommended the need to apply the steps of the educational method 

followed by research in full and accurate, especially on beginners and on the skill of 

multiple and more difficult and different functions. 

 المقدمة:  -1
أن التعلم الحركي من العلوم المهمة في المجال الرياضي وله صلة مباشرة بما يحققه 

ب من تعلم للمهارات الحركية ألنه عبارة عن مجموعة من العمليات العقلية وتساعد المتعلم الطال
ن المجال الرياضي هو احد المجاالت التي يدخل فيها التعلم  على زيادة قدرته على التعلم ،وا 
كعنصر أساسي مهم، فالمتعلم يحتاج الى أن يتعرف على كل التفاصيل التي تتعلق بطبيعة 

لتي يريد أن يتعلمها ، لذا يجب أن ال يخفى على القائمين والعاملين على عملية التعلم المهارة ا
معرفة التفاصيل الدقيقة لعملية التعليم والتي يجب إن تخضع لنواحي التطور الحاصل سواء في 
الجوانب العلمية أو التقنيات المستخدمة في عملية التعلم ونتيجة لتطور الدراسات العلمية في 

ل العلوم الرياضية والسيما تلك المرتبطة بجانب التعلم الحركي وتحديدًا بالعمليات العقلية مجا
األمر الذي دفع المختصين إلى َأْن يتوصلوا إلى استراتيجيات ونماذج تربوية وتعليمية حديثة، 

 ومنها أنموذج التعّلم التوليدي.
لة في العملية التربوية والتعليمية، والغاية أذ يعدُّ التعّلم التوليدي من النماذج الحديثة والفعا 

من استخدام التعّلم التوليدي مساعدة المتعلمين على اكتساب مجموعة من المهارات، والمعارف، 
واالتجاهات، والمبادئ، فضاًل عن تطوير استراتيجيات التعّلم الحديثة، التي تمكنه من االستقاللية 

إذ تعطي هذه  ،لحياتية، واتخاذ القرارات، وتحمل مسؤوليتهافي التعّلم، وقدرته على حل مشكالته ا
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يجابيا، أذ يشارك المتعلم في  الطريقة التعليمية دورا" مهما" للمتعلم من خالل جعله أكثر نشاطا وا 
( التعلم التوليدي يتضمن  (fensham ,1994,32األنشطة والتمارين بشكل كبير. ويشير 

بط المعلومات الجديدة بالمعرفة والخبرات السابقة وكما تؤكد عمليات توليدية يؤديها المتعلم لر 
على تشخيص الخبرات الخاطئة وتصويبها لدى المتعلمين اثناء الدراسة ، كما تهتم بتوليد 

 المتعلمين للعالقات ذات المعنى بين أجزاء المعلومات التي يتم تعلمها .
رقية والتي أخذت تميزها من حيث ان لعبة كرة السلة لها مكانة متميزة بين األلعاب الف

انتشارها في العالم ومن حيث انجازاتها كما في األلعاب االخرى وتعد من الدروس األساسية في 
مناهج كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضية والتي تشمل عدد من المهارات البسيطة 

اسيًا الى الوصول الى الهدف األساسي والمعقدة، ويعد تعلم المهارة والقدرة على ادائها شرطًا أس
 من العملية التعليمية.

ومن هنا ستكمن أهمية البحث الحالي لمواكبة كل ما هو حديث وجديد في التعلم ، إذ لم 
يعد مقبوال التمسك بالنماذج التقليدية التي تعتمد على اإللقاء والتسميع، كما إنها لم تعد كافية 

يمية ولم تعد قادرة في بعض األحيان االستجابة ألهداف التعليم في لتلبية متطلبات العملية التعل
ضوء الرؤية الحديثة للتعليم، وقد بات من الضروري اإللمام بما هو جديد في ميدان التعلم 
لإلسهام بتزويد مدرسي التربية الرياضية بنماذج غير تقليدية قد تساهم في زيادة المعرفة والجانب 

مليات المعرفية من خالل استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في احتفاظ  التطبيقي والوعي بالع
 وتعلم مهرة المناولة من الكتف بكرة السلة .

و تبرز مشكلة البحث بأن هناك عدة أساليب ونماذج للتعلم والهدف منها الوصول الى 
في الدرس، ومن إمكانية تحقيق أفضل نتائج وتحقيق أهدافها ومشاركة المتعلم مشاركة فعلية 

خالل مالحظة الباحثة لسير الدروس في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في تعلم المهارات 
وخصوصا في تعلم مهارات كرة السلة وجدت ان هناك ضعف في أداء المهارات بشكل عام 

ل دور فضال عن قلة االهتمام ببعض االستراتيجيات ونماذج التعلم الحديثة والتي تسهم في تفعي
المتعلم في العملية التعليمية وتنشيطه، ومن هذه االستراتيجية هي استراتيجية التعلم التوليدي، 
ومن هنا يسعى البحث الى التحقيق تجريبيا من فاعلية استخدام التعلم التوليدي في تعلم مهارة 

اثر تمرينات  وهدف البحث إلى التعرف علىالمناولة من الكتف بكرة السلة واالحتفاظ بالتعلم .
 مهارة قيد البحث تعلمالتوليدي واألسلوب التقليدي في االحتفاظ و مهارية باستخدام أنموذج التعلم 

التوليدي واألسلوب التقليدي في االختبار البعدي ، ومعرفة الفرق بين استخدام استراتيجية التعلم 
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روق دالة إحصائيا بين الباحثون الى ان هناك وجود ف في االحتفاظ وتعلم المهارة. ويفرض
االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح االختبار البعدي في تعلم 

الى وجود فروق دالة إحصائيا في االختبار  مهارة المناولة من الكتف بكرة السلة، باإلضافة
في االحتفاظ وتعلم  البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 المهارة. 
  منهج البحث:2-1

المنهج التجريبي محاولة لضبط جميع المتغيرات والعوامل األساسية المؤثرة في المتغيرات    
التابعة في التجربة باستثناء عامل واحد )او متغير واحد ( يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو 

( ، 18،4332ات  التابعة )جابر عبد الحميد واحمد ،معين بقصد تحليل وقياس تأثيره في المتغير 
لذا استخدمه الباحثون المنهج التجريبي بالتصميم التجريبي لمجموعتين التجريبية والضابطة 
لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة وقد تم االستعانة بالتصميم التجريبي الذي يعتمد على االختبار 

ارنة النتائج قبل ونهاية البرنامج التعليمي ،كما في القبلي واالختبار البعدي للمجموعتين ومق
 ( والذي يوضح التصميم التجريبي.4الشكل )

 االحتفاظ االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعة

  التجريبية
اختبار مهارة 
المناولة من 

 الكتف

استراتيجية 
 التعلم التوليدي

 
اختبار مهارة 
المناولة من 

 الكتف

 
 اختبار االحتفاظ

 األسلوب االمري الضابطة

 ( يوضح التصميم الت لمجموعتي البحث جريبي4الشكل )
 إجراءات البح الميدانية: 2-2
  مجتمع وعينة البحث: 2-2-1
المرحلة األولى بكلية التربية البدنية  حدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية والمتمثل بطالب   

أما عينة البحث فقد تكونت من طالب  ،845:-842:ديالى لعام  جامعة-وعلوم الرياضة 
( طالب 58شعبة )ا، ج( من أصل ست شعب وتم اختيارهم بأسلوب القرعة وبلغ عدد الشعبتين)

( طالب، ووزعت العينة الى مجموعتين 08وبعد استبعاد عدد من الطالب أصبحت عينة البحث )
 (:4لوبها الخاص بالتعلم ويتضح ذلك من الجدول )بالطريقة العشوائية، اذ أن لكل مجموعة اس
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 توصيف عينة البحث (1جدول )

 م
المجموعة 
 األسلوب التدريسي لكل مجموعة عدد الطالب البحثية

 أنموذج التعلم التوليدي 15 التجريبية 1
2 
 

 أسلوب التعلم األمري 15 الضابطة

 طالب .3 المجموع

 تجانس العينة: 2-2-2
التجانس بين طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة، كما هـو موضـح  تم ايجاد     

     (.:) بالجدول رقم
 الطول( –الوزن  –يبين تجانس عينة البحث من حيث )العمر  (2جدول )
 ل و ع -س المتغيرات

 238. 1728 17285 2.218 العمر

 258. 6128 16265 67218 الطول

 2.6. 16724 72282 168285 الكتلة

( مما يدل على 0)± ( إن جميع قيم معامل االلتواء انحصرت بين :يتضح من الجدول )   
 .تجانس العينة في المتغيرات أعاله

 تكافؤ العينة: 2-2-3
ينبغي على الباحث تكوين مجموعات متكافئة في المتغيرات التي لها عالقة بالبحث، لذا ال      

لمهارة باستعمال اختبار )ت( للعينات المستقلة، كما هو بد من تكافؤهما في االختبار القبلي ل
 (. 0مبين فالجدول )
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يبين تجانس مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبار القبلي لمهارة  (3الجدول )
 المناولة من الكتف

اإلجراءات 

 اإلحصائية
 المتغيرات

 المجموعة الضابطة المجموعة لتجريبية
قيمة )ت( 

 ةالمحسوب

قيمة )ت( 

مستوى  الجدولية

 الداللة
  ع س ع س

مهارة المناولة 
 غير معنوي 5.،2 .23. 3271 44286 5256 .4524 من الكتف

  8.87( ومستوى داللة 0:إذ بلغت قيمة )ت( الجدولية إمام درجة حرية )
ها اقل من من خالل معرفة قيم )ت( المحسوبة الختبار المجموعتين التجريبية والضابطة، نجد إن

( مما يدل على 8,87( ومستوى داللة )0:( عند درجة حرية )87,:قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 عدم وجود فروق معنوية وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في االختبار القبلي.

 -األدوات واألجهزة والوسائل المساعدة:  2-3
 جهاز قياس الوزن-4
 كرات سلة -:
 شريط قياس الطول-0
 اخص شو -1
 سبورة-7
 االختبارات المستخدمة:  3-4

استخدمه الباحثون اختبار المناولة من الكتف وهو اختبار مقنن وله معامالت علمية عالية     
 -من الصدق والثبات والموضوعية وهما: 

  االختبار / اختبار مناولة الكرة بيد واحدة من أعلى الكتف نحو الدوائر المتداخلة على
 (.04:، 841:صباح،  الحائط. )يسار

 التجربة االستطالعية:  2-5
( طالب من غير أفراد العينة وذلك يوم الثالثاء 0تم أجراء التجربة على عينة مكونة من )    

 ، والغرض هو التوصل إلى ما يأتي: 842:/:4/4المصادف 
 .التعرف على الصعوبات التي قد تعترض عمل التجربة النهائية 
 ألداء االختبارات. مساعدتهيئة فريق العمل ال 
 .التأكد من سيطرة مدرس المادة في أخراج الدرس وفق التعلم التوليدي 
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 خطوات إجراء البحث: 2-6
 قامه الباحثون بإجراء الخطوات التالية لتنفيذ البحث:    
 :االختبار القبلي 2-6-1

 .842:/:1/4في  تم إجراء االختبار القبلي على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة     
 -تجربة البحث الرئيسية:  2-6-2

وبواقع وحدتين  842:/:4/4:ولغاية  842:/:5/4تم تطبيق التجربة النهائية بتاريخ     
 ( دقيقة.38تعليميتين أسبوعيا ومدة الوحدة التعليمية )

 -واتبعه الباحثون االتي: 
تكافؤ في المتغيرات التي أعطاء مجموعتي البحث المادة التعليمية نفسها بعد اجراء ال -4

 تؤثر على نتائج البحث.
 المتمثلة بشعبة )ج( على وفق األنموذج التعلم التوليدي. المجموعة التجريبيةتم تدريس  -:

المجموعة الضابطة والمتمثلة بشعبة )أ(على وفق األسلوب المتبع والمتمثل ودرست 
  -باألسلوب األمري )التقليدي( وكما يأتي: 

  على وفق األنموذج التعلم التوليديتم تدريس أفراد هذه المجموعة  يبية:المجموعة التجر 
 -وفي ضوء المراحل االتية: 

المرحلة التمهيدية: في هذه المرحلة على المدرس ان يتعرف على أفكار الطالب وذلك من  -4
خالل أثارة المدرس تساؤالت حول مهارة التي قيد الدراسة، ثم يسمح للطالب باإلجابة عن 

التساؤالت ومن خالل اإلجابات يتضح للمدرس إمكانية الطالب المعرفية حول المهارة  هذه
 المراد تعلمها. ومن ثم يتم تقسيم الطالب الى مجموعات حسب )وجهات نظرهم(.

مرحلة التركيز: في هذه المرحلة على المدرس أن يقوم بطرح مجموعة من األسئلة، بينما  -:
ة من الكشف والتفكير وطرح التساؤالت والحوار والمناقشة يقوم الطالب بالتعرف على المهار 

 بين أفراد المجموعة.
مرحلة التحدي: في هذه المرحلة يوفر المدرس الفرصة للطالب لتغير أفكارهم وذلك من  -0

خالل المناقشة الكاملة والمفصلة ألداء المهارة وأتاحه الفرصة للطالب للمساهمة بأفكارهم 
 ديومالحظاتهم وأثارة التح

مرحلة التطبيق: في هذه المرحلة يقوم المدرس بإعطاء مجموعة من التمرينات للطالب  -1
 والتي تطلب تطبيقها من قبل الطالب.
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 :تم تدريس أفراد هذه المجموعة وفق األسلوب االمري )التقليدي( المتبع  المجموعة الضابطة
الب من قبل المدرس من قبل مدرس المادة والذي يعتمد على الشرح والتوضيح وتوجيه الط

والتطبيق من قبل الطالب يكون في ان واحد، وتكون جميع القرارات في مراحل الدرس على 
المدرس وتشمل مرحلة قبل الدرس ومرحلة الدرس ومرحلة ما بعد الدرس وما على الطالب 

 سوى تنفيذ التمارين في اثناء الدرس.
 االختبار البعدي: 2-6-3
لجميع أفراد العينة في االختبار  842:/:7/4:بعدية لعينة البحث يوم تم إجراء االختبارات ال  

 المهاري  
 االحتفاظ: اختبار 2-6-4
ان القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات تعني االحتفاظ، وان االحتفاظ يعكس التعلم )يعرب    

الحتفاظ لتعلم (. ومن أجل ذلك فقد لجأت الباحثة إلى إجراء اختبار لقياس ا:1، :88:خيون، 
المهارة وان اضمن قياس للتعلم الحركي هو إعطاء المتعلم عدة أيام ثم يعاد القياس مرة أخرى 

( يوم بعد االختبار البعدي لمهارة قيد الدراسة، ومن ثم إجراء اختبار 8:ولذا فقد تم إعطاء مدة )
     ر مهارة قيد البحث.(، عن طريق إعادة اختبا845:/8/4:االحتفاظ في يوم الثالثاء الموافق )

اختبار داللة  -االنحراف المعياري -المتوسط الحسابي الوسائل اإلحصائية المستخدمة: 2-7
 .Tاختبار  -الفروق اإلحصائية

 -عرض النتائج ومناقشتها: -3
يتضمن هذا الباب عرضا وتحليل نتائج البحث ومناقشتها بكل متغير من متغيرات البحث     

 وكما يأتي: 
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة وتحليلها  3-1

 :ومناقشتها
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يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيمة )ت( المحسوبة بين  (4الجدول )
 الكتف االختبارين )القبلي والبعدي( للمجموعة التجريبية والضابطة في تعلم مهارة المناولة من 

المعالم 

 اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

قيمة )ت( 

 الجدولية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 ع س ع س

المجموعة 

 التجريبية
 معنوي  11,71 5,73 79,36 5,56 45,40 درجة

المجموعة 
 الضابطة

نويمع 2,14 9,39 2,89 56,60 3,71 44,86   

  2.5.( ومستوى داللة 14إذ بلغت قيمة )ت( الجدولية إمام درجة حرية )
( في 8,87( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى خطأ )1يتبين من الجدول )

متوسط درجات تعلم مهارة المناولة من الكتف بين االختبارين )القبلي والبعدي( للمجموعة 
 بعدي الن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية.التجريبية وكان لصالح االختبار ال
( وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات تعلم 1ويتبين ايضا من الجدول )

مهارة أعاله بين االختبارين )القبلي والبعدي( للمجموعة الضابطة وكانت لصالح االختبار البعدي 
 الجدولية.الن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( 

وتعزى أسباب الفروق المعنوية في النتائج للمجموعتين إلى األثر االيجابي للمنهاج   
التعليمي المتبع الذي كانت تنفذه المجموعتين، أذ أن لألساليب والنماذج أهمية بالغة في العملية 

و ( على أن التكييف الصحيح للطريقة ا:07،435:التعليمية، ويؤكد )لطفي عبد الفتاح ،
األسلوب التعليمي تعتمد على التفهم السليم للعوامل والمبادئ التي لها صلة بالموضوع لكي تثبت 
أثرها وقيمتها في مواقف تعليمية معينة، فضال عن دور استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في 
البحث الذي ساعد على اكتساب المعرفة بطريقة ناجحة بحيث يمكن للمتعلم من تذكرها 

استيعابها واسترجاعها بطريقة أفضل ،وان التعلم التوليدي ركز نقاط مهمة خالل سير العملية و 
التعليمية ،حيث زود الطالب بالنواحي المعرفية ومبادى علمية يرجع اليها خالل ممارسته وهذا ما 

(ان وضوح المعرفة في مجال أي موضوع  وفي أي 422،4337اشار اليه )اسماعيل حسن ،
من اهم العوامل المؤثرة في عملية التعلم ، وأذ كانت النسبة المعرفية واضحة وثابتة وقت يعد 

 وذات تنظيم مناسب فأنها تعمل على تسهيل تعلم المادة   .



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

239 

عرض نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة وتحليلها  3-2
 -ومناقشتها: 
االنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بين يبين األوساط الحسابية و  (6الجدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي
لمعالم  
 اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
قيمة )ت( 
 المحتسبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

مستوى 
 ع س ع س الداللة

مهارة 

المناولة 
 فمن الكت

 معنوي 2,05 8 2,89 56,60 5,73 70,36 درجة

  5...( ومستوى داللة 28إذ بلغت قيمة )ت( الجدولية إمام درجة حرية )
( وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات التعلم في 2يتبين من الجدول )

، الن قيمة االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية
 )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية.

و يعزو الباحثون هذه النتيجة الى تأثير المنهج المتبع وفق استراتيجية  التعلم التوليدي 
كان ذات تأثير في زيادة مستوى األداء لتعلم مهارة قيد البحث أكثر من التعلم باألسلوب التقليدي 

الفروق الفردية ويعطي دور لكل طالب كال حسب قدراته، كما ،حيث أن التعلم التوليدي يراعي 
ان دور المدرس في هذا األنموذج يساعد المتعلمين في توليد أفكار جديدة ويساعدهم في ربط 
األفكار مع بعضها البعض ،وبهذا يتم التركيز على المتعلم في العملية التعليمية وسيزيد من 

س وبين الطالب .ربط الخبرات السابقة للمتعلم بخبراته التفاعل اإليجابي بين الطالب والمدر 
الالحقة وتكوين عالقة بينها بحيث يبنى التعلم معرفته خالل عمليات توليدية يستخدمها 
التصورات البديلة واالحداث الخاطئة في ضوء المعرفة العلمية الصحيحة )عزو إسماعيل 

 (. 03، 880:،ويوسف ،
بناء المعرفة وتلم أداء المهارة يعتمد على المعالجات العقلية كما وتعزوا هذه النتيجة بأن 

النشطة ويؤدي الى الفهم الى الفهم الذي يأتي من المعالجة التوليدية والتي تتضمن الربط بين 
 Griffالمعلومات الجديدة  مع المعرفة السابقة لتكوين معرفة اكثر اتقانا .حيث ذكر )

توليدي يستخدم أساليب تسمح فيه للمتعلمين بالمشاركة (  ان من خواص التعلم ال2000,66,
بشكل نشط في عملية التعلم ويولدون المعرفة بتشكيل االرتباطات العقلية بين المفاهيم فعندما 
يحلل الطالب مادة جديدة يدمجون األفكار الجديدة بالمعرفة المسبقة ،وعندما تتطابق هذه 

 ية جديدة لديهم .المعلومات يتم بناء عالقات وتراكيب عقل
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 عرض نتائج اختبار االحتفاظ للمجموعة التجريبية والضابطة وتحليلها ومناقشتها:  0-3
يبين نتائج قيم االختبار البعدي واختبار االحتفاظ بين المجموعة التجريبية  (7الجدول )

 والضابطة في تعلم مهارة المناولة من الكتف بكرة السلة.

 النسيان االحتفاظ النسبي بعديالوسط الحسابي لل المجاميع

 1,92 68,44 70,36 التجريبية

 2,16 54,44 56,60 الضابطة

( ومن خالل عرض نتائج االحتفاظ لكل مهارة على حدة من 2يتبين من الجدول )   
وللمجموعتين التجريبية والضابطة، نجد أن هناك فروقًا  السلةالمهارات االساسية الهجومية بكرة 

 وساط الحسابية بين مجموعتي البحث في االحتفاظ لمهارة المناولة من الكتف بكرة السلة.في اال
ويعزوا الباحثون سبب ذلك على ما يحتوي هذه المنهج من تساؤالت وأفكار توليدية لدى 

والدافعية لدى الطالب للدرس فضاًل عن استخدام مبدأ  التشويقالطالب لتجنب الملل ولزيادة 
اقشة والحوار لتوزيع عينة البحث وذلك حسب الفروق الفردية في األداء للمتعلمين. المجاميع للمن

وترى الباحثون أن االحتفاظ الجيد يأتي نتيجة استخدام االساليب العلمية وبصورة صحيحة تبعاً 
( "أنه كلما 880:،08لحاجات وقدرات األفراد المتعلمين، وفي هذا الصدد يؤكد )أحمد فوزي، 

رة التي يتعلمها الفرد ذات معنى معين لديه زاد االحتفاظ بها، وكلما زادت قوة الدافع كانت المها
نحو التعلم كان االحتفاظ بالخبرة أقوى، وكلما كان الموضوع الذي يتعلمه الفرد مرتبط بموقف 

 انفعالي سار، كان االحتفاظ به أقوى ألنه يكون على المستوى الشعوري للفرد.
وليدي كان فعااًل في اكتساب التعلم وبالتالي تأثيره االيجابي على وبما ان التعلم الت

 مستوى الطالب في األداء مما يتيح للمدرس أن يعرف مدى احتفاظهم للمهارة في الذاكرة.
 -الخاتمة: -4

من خالل نتائج البحث فقد استنتجه الباحثون إن استراتيجية التعلم التوليدي المستخدمة   
التقليدي قد حققا األغراض واألهداف التي وضعت من أجلها،  التعلمالى  في البحث باإلضافة

وهذا وأضح من خالل تعلم مهارة    بشكلها الصحيح، وقد أظهرت النتائج أن استخدام انموذج 
التعلم التوليدي حقق نتائج أفضل في تعلم مهارة المناولة من الكتف من أسلوب التعلم التقليدي، 

 التوليدي نتائج أفضل في االحتفاظ.وكذلك اثبت التعلم 
وعلى ضوء النتائج يوصي الباحثون الى استخدام االستراتيجيات ونماذج التعلم الحديثة 
في التعليم لالرتقاء بالمستوى المهارى للطالب واالحتفاظ بها، والتأكيد على ضرورة إجراء المزيد 
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مية المختلفة بغرض رفع كفاءة العملية من الدراسات التي تستخدم االستراتيجيات والنماذج التعلي
التعليمية عند تعليم المواد العلمية والعملية بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة. وكذلك يوصي 
الباحثون الى تطبيق أنموذج التعلم التوليدي على مهارات أكثر صعوبة وذلك لتأثيره اإليجابي 

ثراء الجوانب المعرفية واالنفعالية لدى على تنمية وسرعة تعلم الطالب للمهارات الحر  كية وا 
الطالب واالحتفاظ، باإلضافة إلجراء دراسات مشابهه بتدعيم نماذج التعلم المختلفة بوسائل 

 قدمة لالستفادة من التكنولوجيا والوسائط المتعددة والفائقة في تعلم األنشطة الرياضية.تعليمية مت
 -المصادر: 

  غزة مكتبة االفاق التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبينالجيش، عزو إسماعيل عفانة، يوسف ،
،:880.  

  ،الجامعة : دار الكتبطرق تدريس التربية الرياضية والتعلم الحركيلطفي عبد الفتاح ،
 .:435اإلسكندرية ،

  ،نموذج مقترح لتطوير مادة الرياضيات للصف األول االعدادي باألسلوب اسماعيل محمد حسن
 . 4337، 48: سلطنة عمان، مسقط، دائرة البحوث التربوية، العددالمتقدمالمنتضم و 

  ،غزة مكتبة االفاق، التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبينعزو إسماعيل عفانة، يوسف الجيش ،
(:880. ) 

  الكويت، دار 4، طالقياس في الكرة السلةمحمد صبحي حسنين، محمد محمود عبد المنعم؛ :
 .4300الفكر العربي، 
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