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  اثر استخدام أسلوبي التضمین واالكتشاف الموجه في تعلم مهارتي اإلرسال
 المواجه من األعلى والتمریر من األسفل في الكرة الطائرة 

  
  ٢ مسعد بهنام .م        ١د لیث محمد داود .م.ا

    

 الملخص
اثـر اسـتخدام أسـلوبي التـضمین واالكتـشاف الموجـه فـي تعلـم مهـارتي اإلرسـال المواجـه مـن :لـى الكـشف عـنیهدف البحث إ

وافتـرض الباحثـان أسـلوبي التـضمین، االكتـشاف الموجـه یحققـا تعلمـًا لمهـارتي اإلرسـال .األعلى والتمریر من األسفل في الكرة الطـائرة
ــم المــاهرتین عنــد .الطــائرة المواجــه مــن األعلــى والتمریــر مــن األســفل فــي الكــرة  وال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین نتــائج تعل

ـــ. اســـتخدام األســـلوبین  ـــي لمالئمت ـــل مجتمـــع البحـــث بطـــالب الـــصف الرابـــع هاســـتخدم الباحثـــان المـــنهج التجریب  وطبیعـــة البحـــث تمث
 عــشوائي اســتخدم الباحثــان تــصمیم اإلعــدادي فــي إعدادیــة قرقــوش قــضاء الحمدانیــة وتــم توزیــع األســالیب علــى ثــالث شــعب بــشكل

 مـن التكـافوء فـي عـدد ققام الباحثان بـالتحق، االختبار القبلي والتعدي المحكمة الضبط تالمجموعات المتكافئة العشوائیة االختیار ذا
مواجـه مـن وحـدة تعلیمیـة لمهـارتي اإلرسـال ال ) ١٦(طبـق الباحثـان . من المتغیرات فضال عن الـضبط الـداخلي والخـارجي للتـصمیم 

فــدیوي   طریــق عــرض تــصویرناألعلــى والتمریــر مــن األســفل ولألســلوبین  موضــوع البحــث وتــم التقــویم ألبعــدي فــي نهایــة التجربــة عــ
وتحلیــل ) ت( واختبــار يلالختبــارات علــى ثــالث مقــومین ،وعــالج الباحثــان البیانــات بوســاطة األوســاط الحــسابیة واالنحــراف المعیــار 

 التــضمین واالكتــشاف الموجــه  أســلوبيحقــق -١: وبعــد مناقــشة النتــائج توصــل الباحثــان لمــا یــأتي ، لمعــدل  اL.S.Dالتبــاین واختبــار 
 إن أســـلوب التـــضمین أكثـــر تـــأثیرا مـــن األســـلوبین -٢، مـــن األســـفل رتـــأثیرا فـــي تعلـــم مهـــارتي اإلرســـال المواجـــه مـــن األعلـــى والتمریـــ

 إن أســلوب االكتـــشاف الموجــه أكثـــر تــأثیر مـــن -٣، مــن األســـفلرلتمریـــاآلخــرین فــي تعلـــم مهــارتي اإلرســـال المواجــه مـــن األعلــى وا
 مـن األسـفل وأوصـى الباحثـان باسـتخدام أسـلوب التـضمین رفي تعلم مهارتي اإلرسال المواجه من األعلـى والتمریـ) أألمري(األسلوب 

اإلرسـال المواجـه مـن (لموجه في مهـارتي  من األسفل و استخدام أسلوب االكتشاف ارفي أثناء تعلم مهارتي اإلرسال المواجه والتمری
  .وتفضیله على األسلوب أألمري) األعلى، التمریر من أمام الرأس لألمام

  
Effect of using inclusion and guided-discovery styles in learning of over hand top spin 

serve and for arm pass in volleyball  
 

Asst.prof.Dr.laith mohamad          Asst .lecture. saad behnam       
  

ABSTRACT 
The research aims at discovering the followings:  

1. The effect of using inclusion and  guided-discovery style in learning some volleyball 
skills.  

2. The differences among the two styles in learning some volleyball skill .  
To verify the aims of research, the researcher supposes the followings:  
3. The inclusion and, guided-discovery styles achieve learning of some volleyball skills in 

different levels. 
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4. There are no statistical differences among the results of learning some skills for the two 
styles. The researcher used experimental method for its suitability to the nature of 
research. The research was applied upon pupils of  4th classes of Qarakosh preparatory 
School for boys in Hamdaniya District for the academic year 2007-2008. Their total was 
(48). They had been divided into three groups (16) for each group.The researcher applied 
special style of teaching as follows:  

• The first experimental group: inclusion style.  
• The second experimental group: guided-Discovery style. 
• The control groupe : command style  
The equivalence among groups has been achieved in the variables of age, height and weight 
and some elements of physical fitness which affect in learning some volleyball skills. The 
researchers concentrated on experimental design which is called pre-post test random 
equilavant control groups. Two instructional programs in volleyball have been prepared 
special for skills (overhand top spin serve and forearm pass) in accordance with inclusion 
and guided-discovery styles. The program fulfillment lasted for (4) weeks with two 
instructional units per a week.This program have been fulfilled during the period 3-11-2007 
till 30-12-2007After collecting data and handling them statistically by using means, 
standard deviation, multiple-correlation coefficient, t-test, Anove one away in one direction 
and the L.S.D test.We have reached the following conclusions 
 The inclusion style is better than the two other styles when we use it in learning the skills of 
(over hand top spin serve, and forearm pass). 
The guided-discovery style is better than traditional (commanding) style when we use it in 
learning the skills of (top spin serve and forearm pass). 
The researcher has recommended the following:  
Using inclusion style through learning volleyball skills (over hand top spin serve and 
forearm pass).  
Using guided-discovery style in learning the skills of (over hand top spin serve and forearm 
pass) and to be more preferable than commanding style.  
 

  :  التعریف بالبحث-١
  :  البحثوأهمیة المقدمة ١-١

 هـــذه األســـالیب أســـلوب وتنـــصفبـــدأت أســـالیب موســـتن بالمدرســـة التقلیدیـــة القدیمـــة المتمثلـــة باألســـلوب االمـــري، 
 األفـراد المنتظمـین فـي صـف إشـراكو أسلوب التضمین یترك مجاال كبیرا للطالـب فـي .التضمین وأسلوب االكتشاف الموجه

رحلـــة واحـــدة بتخطـــیط وتنفیـــذ وتقـــویم النـــشاطات التـــي یمارســـونها فـــي دروس التربیـــة الریاضـــیة مـــستثمرة الفـــروق واحـــد أو م
الفردیــة لتجعــل منهــا مــصدر قــوة بــدل مــن أن تكــون مــصدر قلــق للمــدرس ونقطــة تثیــر دافعیــة األفــراد إلــى بــذل مــا بوســعهم 

 االكتـــشاف الموجـــه نقطـــة انعطـــاف أســـلوبویمثـــل .هم وحـــسب قـــدراتهم الفردیـــة فتـــدفعهم إلـــى التحـــصیل المناســـب مـــع قـــدرات
 األهــداف إلــى االعتمــاد علــى نفــسه للوصــول إلــى یــدفع الطالــب األســلوبإن هــذا . وتغییــر واضــح فــي اســتخدام األســالیب

 ، التفكیر المستقل واشتراكه في عملیـة الـتعلم فیرفـع مـن درجـة االنتبـاه لـدیهم هـذا مـن الناحیـة النظریـةنالموضوعة فضًال ع
 بـصورة تطبیقیـة فـیعلم الطالـب أن یعمـم قاعـدة عامـة علـى حالـة خاصـة وبـذلك یكـون هـذا األسـلوب یـستخدم هـذا أنویمكن 
وتزداد العالقة التربویة تطورًا بین المدرس والطالب من خالل خلـق بـؤر التـوتر الفكـري .  استقراء واستنتاج وتطبیقاألسلوب

 الحل یـزول هـذا التـوتر ویجتـاز الطالـب عتبـة إیجاد الحل المناسب لها ومع الذي یصاحب طرح األسئلة والتي یجد الطالب
 أن المعلـم یـستطیع إن) "٢٠٠٠الخـولي، (إذ یـذكر .االكتشاف لیقوم بـأداء یعتمـد علـى المعلومـات التـي اسـتنتجها مـن الحـل
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ــــق أوال االســــتقرائي األســــلوبیوظــــف  ــــم یطب ــــًا وكــــال األســــلوبین نافاألســــلوب ث ــــف تعلیمیــــة  أالســــتنتاجي ثانی ــــي مواق عــــان ف
وٕان مهاراتهـــا . والكــرة الطـــائرة بالتأكیـــد واحــدة مـــن أكثــر الریاضـــات انتـــشارًا فــي العـــالم) .٨٦، ص ٢٠٠٠الخـــولي، ".(شــتى

ـــون المهـــارات أناألساســـیة هـــي ضـــرورة حتمیـــة یجـــب  ـــدها العـــب الكـــرة الطـــائرة إجـــادة تامـــة، وألجـــل ان یـــتقن الالعب  یجی
وتكمــن .المـدرب أن یبحـث عـن األسـالیب التـي تتناسـب مـع المجموعـة التـي یـروم تعلیمهـا كـل مـن المـدرس و ىاألساسـیة علـ

 عنـد  االكتـشاف الموجـه واألسـلوب  أسـلوب التـضمین وأسـلوب ما ینتجه تطبیـق أهمیة البحث في أنه محاولة للوقوف على
بیــة الریاضــیة العــاملین فــي الكــرة اســتخدامهم فــي تعلــم بعــض المهــارات فــي الكــرة الطــائرة األمــر الــذي قــد یجعــل مدرســي التر 

الطــائرة أمــام نتــائج جــاهزة وأســالیب تــم اختبارهــا فــي تجربــة عملیــة یمكــن اإلفــادة منهــا فهــي محاولــة للوصــول إلــى المعرفــة 
ن بهـذه الدراسـة التـي الباحثـاالكافیة من هذه األسالیب عنـد تطبیقهـا فـي دروس الكـرة الطـائرة، ومـن هـذه النقـاط جـاء اهتمـام 

 فـي مهـارات الكـرة الطـائرة موضـوع البحـث محـاوًال تقـصي البـدائل التعلیمیـة فـي خـالل الـدرس أفـضلون لها اثر بتعلم قد یك
  . تكامل المواقف الصفیةإلىوصوًال 

   :  مشكلة البحث٢ـ١
یــسعى القــائمون علــى العملیــة التعلیمیــة إلــى إدخــال أســالیب حدیثــة وفعالــة فــي العملیــة التعلیمیــة بحیــث تكــون هــذه 
األسـالیب مالئمــة ومناســبة لقابلیــات وحاجــات المتعلمــین، ویجعــل المواقـف التعلیمیــة المنبثقــة منهــا ملبیــة لحاجــاتهم وقــدراتهم 

وتنوعــت األســالیب المــستخدمة .البدنیــة والحركیــة وذات أهمیــة لــدیهم فیقبلــون علیهــا ویــشاركون فــي أوجــه نــشاطاتها المختلفــة
 اغلــب المــصادر أن اســتخدام األســالیب الحدیثــة فــي تــدریس التربیــة الریاضــیة هــي تــذكرائرة،و فــي تعلــم مهــارات الكــرة الط

األفضل ومنها أسلوب التضمین وأسلوب االكتشاف الموجه وتذكر ضمن أدبیـات هـذه األسـالیب فوائـد جمـة وكثیـرة ومواقـف 
صلح لمــادة أو لمهــارة أخــرى تعلیمیــة تــسهل مــن عملیــة الــتعلم بــصورة عامــة، لكــن مــا یــصلح لمــادة أو مهــارة معینــة قــد ال یــ

  :باألثر نفسه، ومن هذا التنوع تبرز مشكلة البحث والتي توضحها التساؤالت اآلتیة
 فــي األســفل والتمریــر مــن األعلــىجــه مــن  الموااإلرســالتعلمًا لمهــارتي تــضمین، االكتــشاف الموجــه،ال أســلوبيهــل یحقــق -

 الكرة الطائرة ؟

 حصول على تعلم أسرع وأنجح؟خر في الأل أفضل من ااألسلوبینوأي  -

 . لهذه التجربةنالباحثا هذه التساؤالت بشكل علمي وعملي انبرى نولإلجابة ع -

  :یهدف البحث إلى الكشف عن :هدفا البحث ٣ـ١
 والتمریــر مــن األعلــى المواجــه مــن اإلرســال التــضمین واالكتــشاف الموجــه فــي تعلــم مهــارتي أســلوبي اثــر اســتخدام١-٣-١

 .ة الطائرة  في الكر األسفل

 المواجـه مـن اإلرسـالفي تعلم مهارتي . اإلعدادیةلطالب المرحلة  نالتدریسیی األسلوبین الفروق بین نتائج استخدام٢-٣-١
  . في الكرة الطائرة األسفل والتمریر من األعلى

 :  فرضا البحث٤ـ١
 فـي األسـفل والتمریـر مـن األعلـى مـن جـه الموااإلرسـال تعلمـًا لمهـارتي لتضمین، االكتشاف الموجـها أسلوبيیحقق ١-٤-١

  .الكرة الطائرة
   .األسلوبینن عند استخدام ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج تعلم المهارتی٢-٤-١
  :  مجاالت البحث٥ـ١
  .٢٠٠٧ / ١٢ / ٣٠لغایة و  ٢٠٠٧ / ١١ / ٣ من ابتداءً : ألزماني المجال ١-٥-١
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  .محافظة نینوى/ قضاء الحمدانیة/  قره قوش للبنینساحة إعدادیة:  المجال المكاني٢-٥-١
  .طالب إعدادیة قره قوش للبنین:  المجال البشري٣-٥-١
  
  :  والدراسات السابقةاإلطار النظري-٢
  :  النظرياإلطار١-٢
   :مضمون أسلوب التضمین١-١-٢
  . مطلوب من الطالب أداؤهالمدرس یتخذ قرارات ما قبل الدرس، فیقوم بتحدید النشاط الممارس وتوضیح كل ما هو . ١
یوضح المـدرس أن هنـاك مـستویات متعـددة للعمـل المـراد انجـازه مـع وجـود معیـار تـتم الممارسـة علـى أساسـه فـي ورقـة  . ٢

  .الواجبات
حــسب ) أي درجــة الــصعوبة(یقــوم المتعلمــون باتخــاذ قراراتــه، تجــاه مكــان الممارســة والمــستوى الــذي ســوف یبــدأون منــه  . ٣

  .كیةقدراتهم البدنیة والحر 
، بـل یـشیر إلـى مراجعـة الخاطئیبدأ المتعلمون بالعمل، ویتم تقویم أدائهم ویقوم المدرس بمالحظتهم وال یصحح األداء  . ٤

خـــر أویالحـــظ أداءه بعـــد ذلـــك ثـــم ینتقـــل إلـــى مـــتعلم ) الورقـــة المعیاریـــة(المـــتعلم التفاصـــیل الموجـــودة ببیـــان المعلومـــات 
  .وهكذا

خــر أقــل أو أعلــى مــن المــستوى الــذي بــدأ أاألداء نفــسه أم ینتقــل إلــى مــستوى علــى المــتعلم أن یقــرر هــل یــستمر فــي  . ٥
  .التدریب علیه

 المتعلمـــین بالـــصف الواحـــد، كـــذلك تـــوفیر األجهـــزة واألدوات إلتاحـــة أعـــدادیجـــب تـــوافر المكـــان المناســـب أو اســـتیعاب  . ٦
، ١٩٩٧، حمـــص.  (ددةالفرصـــة للجمیـــع بالمـــشاركة فـــي وقـــت واحـــد للعمـــل نفـــسه ولكـــن مـــن مـــستویات مختلفـــة ومتعـــ

فالمــدرس یقــوم بتركیــز جهــده مــا قبــل الــدرس والطالــب یــصب جهــده علــى االختیــار والتنفیــذ ویــتم التقــویم  )٩٩ -٩٨ص
  .النهائي لدى المدرس

 التــضمین لكــي بأســلوب فــي مرحلــة تنفیــذ الـدرس مهمـاُ  تلعــب ورقـة الواجبــات والمعــاییر دورا : )المعیــار(ورقــة الواجبــات  -
 بـین المـدرس والطالـب كمـا تعـد هـذه االتـصاللیة الزمن الفعلـي للممارسـة العملیـة للمهـارة وكوسـیلة مـن وسـائل تزید من فاع

  :اآلتیةالورقة أو البطاقة من أكثر الوسائل التعلیمیة المساعدة في تعلم المهارات وذلك بتحقیقها األهداف 
 .هامساعدة الطالب على تذكر المهارة التي سوف یؤدیها وكیفیة أدائ . ١

 .تركیز الطالب على شرح المدرس لكل مهارة من البدایة حتى نهایة األداء . ٢

  ومتابعة األعمال المطلوبة منهم والخاصة بالمهارةاالنتباهتعلیم الطالب  . ٣

 .التقلیل من زمن وجهد شرح المدرس للمهارة . ٤

 ورقة الواجبـات والمعیـار النقـاط ویجب أن یراعي في تصمیم) المهارة(مساعدة المدرس على اإللمام بالوحدة التعلیمیة  . ٥
 :اآلتیة

  .مةمهتوضیح المهارة جزئیا في صورة متسلسلة مصحوبة بالنقاط الفنیة ال. ا
  .توضیح كیفیة أداء المهارة طبقا للتسلسل والتدرج.ب
  .مة التي یجب أن یالحظها الطالب خالل األداءلمهتحدید النقاط ا. ج
  )٧ص ، ١٩٨٧، سعد. (األداءتحدید المستوى والمعیار الذي یحكم . د
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 ١٢٣

 أن الطالـــب یجــب أن یـــتعلم عــن طریـــق  المعاصــرین نالتربــویی یعتقـــد  : مفهــوم أســـلوب االكتــشاف الموجـــه٢ -١ -٢
البحث واالستكشاف وهذا یتم عـن طریـق طـرح المـدرس األسـئلة ومحاولـة الطالـب إیجـاد طـرق مختلفـة لحـل المـشكلة ومـن 

فكــل ســؤال مــن المــدرس فــي موضــوع معــین یجعــل المــتعلم یــستطیع . ة للمــشكلةثــم سیكتــشفون الحــل أو الحلــول المناســب
وفـي أسـلوب االكتـشاف الموجـه یقـوم المـدرس بتـصمیم األسـئلة فـي صـورة متعاقبـة . اكتشاف الحركـة أو المفهـوم المطلـوب

 سـؤال كمـا یجـب ویجب على المدرس أن یتحقق من اسـتجابة المـتعلم علـى كـل.  هذه األسئلةن  ویحاول الطالب اإلجابة ع
وهـذه الطریقـة ال تعمـل علـى تلقـین الطالـب عـددًا .علیه إعطاء تغذیة راجعة فردیة لكل متعلم ثم االنتقال إلى السؤال التالي

وٕانما تعلمه الثقة بنفسه وفي قدرته ألن یفكـر إبـداعیا فـي حـل المـسائل الذهنیـة ، من األبنیة المعرفیة أو المعلومات فحسب
ویعــد عــالم ) . ٢٩٣ص ، ١٩٨٤، تــوق.(ن یــستنتج الحلــول والمبــادئ دون اإلرشــاد الزائــد مــن اآلخــرینألنهــا تتطلــب منــه أ

 من أبرز منظري االكتشاف وینطلق في نظریته للـتعلم مـن نظرتـه األساسـیة للنمـو المعرفـي عنـد Broner)(النفس برونر 
، ١٩٩١محمــد، .(لــى مــا هــو واضــح نــسبیاً اإلنــسان إذ یــرى فیــه عملیــة تمیــز تدریجیــة تبــدأ بمــا هــو غــامض وغیــر محــدد إ

 مما سبق أن أسلوب التعلیم لالكتشاف الموجه یكون المـدرس هـو المـساعد والمرشـد للطالـب، أمـا الباحثانویرى )١٣٧ص
  .الطالب فهو الذي یفكر ویناقش ویجرب إلى أن یصل لحل

 :  الخطوات التي تتبع في استخدام االكتشاف الموجه١-٢-١-٢
  . تعلمهادالمهارة المراة والنشاط والتأكد من أن كل فرد في الصف على درایة بقدر من المعرفة عن تحدید المهار -١
  .تحدید المراحل الفنیة للمهارة-٢ 
  . وضع سؤال لكل مرحلة من المراحل الفنیة للمهارة-٣
 مراعـاة أن یكـون -٥. ابه فـي ادائهـاإیجاد العالقة بین المهارة المراد تعلمها والمهارة السابقة والتي لها عالقـة بهـا وتتـش-٤

نــوع األســئلة التــي تــستخدم مــن نــوع األســئلة المفتوحــة أو المتــشعبة ألن أیــة اســتجابة لهــذا النــوع مــن األســئلة ذات العالقــة 
  الدرس تكون مقبولة بموضوع

  ؟.هل تستطیع أن تؤدي؟هل تعرف: یجب أن ال تبدأ السؤال االفتتاحي بعبارات مهددة للمتعلم مثل-٦
 )١٥١، ٢٠٠٣كامل،(                                                                                             

 الـرأسهو عملیة وضع الكرة في اللعب عن طریق ضـرب الكـرة مـن فـوق   :األعلى المواجه من اإلرسالمهارة  ٣-١-٢
  ٍ. الكرة فيكف للكرة لضمان حدوث دوران بكف مفتوحة مع تقوس في الجذع ومتابعة الذراع وال

یؤدى هذا النوع من المریرات عندما تكـون الكـرة فـي مـستوى أقـل مـن الكتـف، وهـو  : مهارة التمریر من األسفل ٤-١-٢
عملیـة دفاعیــة عكــس التمریــر مــن األعلـى، والــذي تعــد الخطــوة األولــى للهجــوم، ویفـضل اســتخدام التمریــر مــن األســفل فــي 

ــدفاع عــن الملعــب والكــرات المرتــدة مــن االســیماللعــب و  ــدفاع عــن اإلرســال والــضربات القویــة كال  فــي اســتقبال اإلرســال كال
   )١٩٩٦،١٧خطایبة، . (الشبكة ویؤدي التمریر من األسفل غالبًا بالساعدین متجاورین معاً 

   :الدراسات السابقة ٢-٢
 عــل تعلــم مهــارات الكــرة وأثرهمــاا لتــضمین معــ اوأســلوب االكتــشاف الموجــه أســلوبلــم یجــد الباحثــان بحثــا یتنــاول 

  :اآلتیةفاكتفیا بالدراسة .الطائرة 
تــأثیر اســتخدام أســلوبي التــدریس باالكتــشاف الموجــه والتقلیــدي فــي درس التربیــة " )١٩٩٩( دراســة لطفــي، ١-٢-٢

  ".الریاضیة على بعض المهارات الحركیة في كرة السلة لطالبات المرحلة اإلعدادیة
  : إلى الكشف عن هدف البحث

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ........التضمني واالكتشاف املوجه يف تعلم مهارتي اإلرسال املواجه من األعلىاثر استخدام أسلوبي 
 

 ١٢٤

فــي درس التربیــة الریاضــیة ) كــرة الــسلة(بجــزء األلعــاب  االمــري واألســلوبتــأثیر اســتخدام أســلوب االكتــشاف الموجــه  . ١
 . لطالبات المرحلة اإلعدادیة

 بمدرســة اإلعــداديطالبــة مــن طالبــات الــصف الثــاني ) ٨٠( المــنهج التجریبــي، وبلغــت عینــة البحــث الباحثــةواســتخدمت 
  : مجموعتینإلى بمنطقة طنطا وقسمت السیدة خدیجة

 .األسلوب األمري= المجموعة الضابطة.أسلوب االكتشاف الموجه=المجموعة التجریبیة

  : مایلي واستنتجت الباحثة.بین مجموعتي   البحث) ت( اختبار ةالباحثواستخدمت 
 . االمريباألسلوبرنة االعتماد على الذات یزید الدافعیة لدى الطالبات لتحقیق األهداف المرجوة بالمقا . ١

 سـهولة فهـم الطالبـات لعناصـر إلـى یساعد أسلوب االكتشاف الموجه علـى زیـادة المعرفـة ومتطلبـات األداء أدى ذلـك  . ٢
 .المهارات الحركیة قید البحث

أسـلوب االكتـشاف الموجـه بوصـفه احـد طرائـق الـتعلم یـؤثر تـأثیرًا ایجابیـا علـى تعلـم بعـض المهـارات الحركیـة فـي كـرة  . ٣
 ).الحركة، التصویب من الثبات بالیدین-التمریرة الصدریة من الثبات(لة الس

 
  : إجراءات البحث-٣
   : منهج البحث١ـ٣

  مته وطبیعة المشكلة،ئ المنهج التجریبي لمالالباحثاناستخدم 
   :  مجتمع البحث وعینته٢ـ٣

ار یـــم اختتـــمــدارس ) ١٠(هم تمثــل مجتمـــع البحــث بطـــالب المرحلــة اإلعدادیـــة فـــي قــضاء الحمدانیـــة والبــالغ عـــدد
 وبطریقـة القرعـة الـصف الرابـع اإلعـدادي والبـالغ الباحثـانإعدادیة قره قوش للبنین بصورة عمدیـه ومـن هـذه المدرسـة اختـار 

   عشوائیا من طالب الصفوف الرابعةالباحثان شعب اختارها ثتم توزیع األسالیب على ثال) ٢١٢(عددهم
  
 التـصمیم التجریبـي الـذي یطلـق علیـه تـصمیم المجموعـات المتكافئـة العـشوائیة لباحثـانا أستخدم : التصمیم التجریبي ٣-٣

  : هذا التصمیم في هذه التجربة على النحو اآلتيلذات االختبارات القبلیة والبعدیة المحكمة الضبط ویمث
RG1  - O1  - X1  -  O4 
RG2  - O2  - X2  -  O5  
CR   - O3  - X    -    O6  

ـــان لعبـــة الكـــرة الطـــائرة هـــي التـــي دفعـــت إن خـــصوصیة  اعتمـــاد االختبـــار القبلـــي إذ یكـــاد یكـــون مـــن إلـــى الباحث
 تتعامـل فـي حیاتهـا مـع الكـرة الطـائرة ولتحدیـد خـط الـشروع الـذي یبـدأ منـه أو نحصل على مجموعة لم تلمـس أنالمستحیل 

  كان االختبار القبلي. المتعلم
  . أسلوب االكتشاف الموجهأسلوب التضمین و: المستقالن هماان المتغیر  :  تحدید وضبط المتغیرات٤-٣

   الكرة الطائرةيف األسفلالتمریر من  و اإلرسال المواجه من األعلى(تعلم مهارتي :  المتغیرات التابعة تتمثل بـ
  : )الدخیلة(المتغیرات غیر التجریبیة 

  : السالمة الداخلیة للتصمیم:  أوال
 من أنه تمكن من السیطرة علـى المتغیـرات الدخیلـة التـي مـن الممكـن الباحثانیتأكد تحقق السالمة الداخلیة عندما 
  : إلى ضبط المتغیرات اآلتیةالباحثانأن تؤثر على المتغیر التابع وعلیه عمد 

  .إن جمیع إفراد العینة یتعرضون إلى عملیات نمو واحدةآد تم ضبط هذا العامل تلقائیا  : النضج-
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 ١٢٥

   . موحدةوأسالیبها ساالختبار والقیا أدوات كانت : أدوات القیاس-
  .من الطالب عن التجربة للمجموعات الثالث في حدود العینة لم یتغیب أحد:  التاركون للتجربة-

تتوقف الـسالمة الخارجیـة للتـصمیم عنـد الـتمكن مـن تعمـیم نتـائج البحـث خـارج نطـاق ":  السالمة الخارجیة للتصمیم: ثانیا
وللتأكـد مـن ذلـك ینبغـي أن تكـون التجربـة خالیـة ) ١٧٢، ١٩٨٧، وملكـاوي عـودة".( تجریبیـة مماثلـةعینة البحث في مواقف

  :من األخطاء اآلتیة
   وتم ضبط هذا المتغیر باختیار عینة عشوائیة ممثلة للمجتمع: تفاعل االختیار مع العینة -
 د بحثا فزال هذا التأثیر الطالب بوجو انثلباحا  لم یخبر: تفاعل الظروف التجریبیة مع المعاملة -

ــة ــداخل المواقــف التجریبی ــم یتعــرض أفــراد عینــة التجربــة لتجربــة أخــرى فــي أثنــاء مــدة التجربــة  فــضال عــن ذلــك قــام :  ت ل
   : بضبط المتغیرات اآلتیةالباحثان

 طبیعیـة  بالتـدریس فـي ظـروف تعلیمیـةینثالبـاح علـى هـذا العامـل مـن خـالل قیـام احـد انالباحثـ سـیطر : مدرس المادة-١
إذ بـدأ معهـم قبـل بدایـة التجربـة ومنـذ . وتواجده المستمر لم یعط فرصة للطالب لإلحساس بأنهم خاضعون لظروف التجربـة

  .الیوم األول للدوام
 وبالتعـاون مــع الباحثـان كانـت المـدة الزمنیــة للتجربـة متـساویة لمجموعــات البحـث ولقـد حــرص : المـدة الزمنیـة للتجربــة-٢

لــى تنظــیم الجــدول األســبوعي بحیــث یــضمن التقــارب الزمنــي إلعطــاء المــادة وفــي حالــة حــدوث عطلــة أو إدارة المدرســة ع
مناسبة تعوض المحاضرة بمحاضرة أخرى من أجل إعطاء فرصة متكافئة في عدد المحاضرات للمجامیع الـثالث إذ كانـت 

  أدارة المدرسة متعاونة جدا 
  . من ذوي االختصاص )١ملحق(ثالثة خبراء، ثالث قام بعملیة التقویم للمجامیع ال: التقویم-٤
  :وكما یلي طة استمارة تقویم مقننة ا المقومون المالحظة العلمیة وبوسأستخدم : أداة التقویم.
 صـــدق إلكـــسابها) ١( فـــي الملحـــق  حعرضـــت هـــذه االســـتمارة علـــى عـــدد مـــن الخبـــراء كمـــا موضـــ  :صـــدق االســـتمارة-١

   .عت من اجله بعد التعدیلالمحكمین فأقروا بأنها تقیس ما وض
 االختبـار للمهـارات موضـوع البحـث علـى عینـة إعـادة الباحثـان وألجـل الحـصول علـى ثبـات االسـتمارة اسـتخدم : الثبات-٢

 فــــي یــــوم األولطــــالب  فكــــان االختبــــار ) ١٠(مــــن مجتمــــع البحــــث لــــم تــــدخل ضــــمن التجربــــة الرئیــــسة وكــــان عــــددهم 
 األســـفلومهـــارة التمریـــر مـــن ) ٠,٩١ (اإلرســال فكـــان ارتبـــاط مهـــارة أیـــامســبعة  االختبـــار بعـــد إعـــادةوتــم . ٢٣/١٠/٢٠٠٧

)٠,٨٥(  
مـن الـذین   بحـساب معامـل االرتبـاط البـسیط مـن مقـومینالباحثـانوللتعرف على موضوعیة االستمارة قام :  الموضوعیة-٣

 . استخدام االستمارة موضوعیاً وبذلك یكون).٠,٨٤(التمریر  )٠,٨٩  (اإلرسالقاموا بتقویم االختبار فكان االرتباط 

  :ولغرض تحقیق التكافؤ بین مجامیع البحث الثالث تم ضبط المتغیرات اآلتیة :  تكافؤ مجموعات البحث٥ـ٣
  .الطول مقاسًا بالسنتیمتر-١
  .العمر مقاسًا بالسنة-٢
   باتجاه واحد فكانت هذه النتائج تحلیل التباینالباحثان أستخدمالكتلة مقاسًا بالكیلو غرام، والختبار معنویة الفروق -٣
  

  
  )الطول، العمر، الكتلة( یبین خالصة تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في كل من  )١ (رقمالجدول 
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 ١٢٦

  ٣,٢٣١) = ٤٥ ـ ٢( درجة حریة موأما% ٩٥الجدولیة عند درجة ثقة ) ف(قیمة     
  .إن الفروق لم تكن معنویة مما یدل على تكافؤ مجموعات البحث الثالث في هذه المتغیرات

   :  تكافؤ عناصر اللیاقة البدنیة٦ـ٣
 البدنیـة الخاصـة ة لتحدیـد عناصـر اللیاقـ)١( ملحـق استبیان عـرض علـى عـدد مـن الخبـراء المختـصینالباحثان أستخدم
  :. هيفأكثر% ٧٥اتفاق   حصلت على نسبةيیرا في تعلم مهارتي البحث فكانت العناصر التواألكثر تأث

   كغم٢تم قیاسها برمي الكرة الطبیة زنة ): لألطراف العلیا(القوة االنفجاریة  . ١
  .من الوضع الطائر) م٣٠(تم قیاسها باختبار الركض السریع لمسافة : السرعة االنتقالیة . ٢
ا من وضع االنبطـاح والیـدان ممـسكتان مـسطرة بحیـث تكـون موازیـة لـألرض بمـسافة تـوازي وتم قیاسه: مرونة األكتاف . ٣

 .ثم رفع الذراعین خلفا إلى أقصى مسافة ممكنة دون حدوث انثناء في المرفقین، عرض الكتفین

 )٤١٠ ـ ٤٠٩، ٢٠٠٥، أبو زید (                                                                                       
  یبین خالصة تحلیل التباین الختبارات عناصر اللیاقة البدنیة للمجامیع الثالث)٢ (رقمالجدول 

 ٣,٢٣١) = ٤٥ ـ ٢( درجة حریة وأمام% ٩٥د درجة ثقة الجدولیة عن) ف(قیمة 

  .إن الفروق لم تكن معنویة مما یدل على تكافؤ مجموعات البحث الثالث في هذه المتغیرات 
ـــ٣ ، حـــسن وآخـــرون. (بعـــد االطـــالع علـــى المـــصادر والمراجـــع والدراســـات الـــسابقة  ذات العالقـــة :  البرنـــامج التعلیمـــي٧ـ

فــي  والرجـوع إلــى آراء الخبــراء والمتخصــصین) ١٩٩٧،لطفــي(و)٢٠٠٥،علــي)(٢٠٠٦،يالهــسنیان)(١٩٩٧،حمـص)(١٩٩١
مـــادتي طرائـــق التـــدریس والـــتعلم الحركـــي والكـــرة الطـــائرة تـــم أعـــداد البـــرامج التعلیمیـــة للمهـــارات موضـــوع البحـــث علـــى وفـــق 

درات الطــالب ویــتالءم مــع  بمــا ینــسجم مــع قــ) االكتــشاف الموجــهأســلوب التــضمین، أســلوب(األســالیب التدریــسیة المقترحــة 
میولهم في ضـوء هـذه األسـالیب لبیـان مـدى صـالحیته للتطبیـق فـأجمعوا علـى صـالحیته بعـد أجـراء بعـض التعـدیالت التـي 

المقدمــة : وتــضمنت الوحــدة التعلیمیــة الجــزء التحــضیري والــذي یــشمل. الباحثــانتــتالءم والهــدف مــن البحــث والتــي اخــذ بهــا 
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 ١٢٧

وكانت هذه األقسام مشتركة بین المجامیع الثالث، أما القسم الرئیس فكـان مختلفـًا حـسب . خاص الاإلحماء -اإلحماء العام
  .وثم النشاط الختامي وشمل التهدئة ومن ثم االنصراف . یشمل على تمرینات للمجامیع الثالثأسلوبمواصفات كل 

 :  التجربة االستطالعیة األولى٨ـ٣
التعلیمـي بـصورته  اء تجربة استطالعیة أولى وذلـك بتطبیـق البرنـامج بإجر الباحثان قام ٢٣/١٠/٢٠٠٧ في تاریخ 

طــالب وهــي مــن غیــر عینــة البحــث األساســیة وكــان هــدف هــذه ) ١٠(عــددها  األولیــة علــى عینــة مــن طــالب المجتمــع بلــغ
ة كــذلك تحدیــد زمــن الراحــة لكــل تمــرین ومــدى اســتجاب. التجربــة هــو ضــبط زمــن األداء لكــل تمــرین علــى وفــق األســلوبین

ن المزیـد مـن الباحثـاالطالب للتمارین ومـن نتـائج التجربـة االسـتطالعیة األولـى تـم تحقیـق جمیـع أغـراض التجربـة واكتـساب 
  .الثقة في التعامل مع متغیرات بحثه

  :  التجربة االستطالعیة الثانیة ٩ـ٣
 األولـىتجربـة االسـتطالعیة  على عینـة ال٣٠/١٠/٢٠٠٧ التجربة االستطالعیة الثانیة یوم الثالثاء الباحثانأجرى 

  :أتيوكان الهدف منها مای
التأكـد .٣. تالفـي األخطـاء التـي یمكـن أن تحـدث فـي أثنـاء تطبیـق البرنـامج.٢التأكد مـن صـالحیة البرنـامج التعلیمـي .   ١

ن تحـدث التعـرف علـى الـصعوبات التـي یمكـن أ.٥مناسبة المكـان لتنفیـذ الوحـدة الدراسـیة.٤. من صالحیة األجهزة واألدوات
  أثناء تطبیق التجربة ومعالجتها

   :) التضمین واالكتشاف الموجه(األسالیب تمارین إعداد١٠ـ٣
بعـــد االطـــالع علـــى الكثیـــر مـــن المـــصادر العلمیـــة وآراء بعـــض الخبـــراء والمختـــصین فـــي مجـــال طرائـــق التـــدریس  

 التمـارین الخاصـة باألسـالیب الثالثـة بهـدف عـدادبأ الباحثـانوریاضة الكرة الطائرة ذلك لالستفادة من آرائهم وتوجیهاتهم قـام 
 تراعـــى محتویـــات التمـــارین خـــصائص المرحلـــة العمریـــة مـــن حیـــث میـــولهم، أن -١ :یـــأتيتعلـــم مهـــارتي البحـــث مراعیـــًا ما

 -٣. المتـــوفرة وبحـــدود منطقیـــة تـــضمن تطبیـــق األســـالیبواألدوات اإلمكانیـــات تتناســـب مـــع أن -٢.قـــدراتهم، مرحلـــة نمـــوهم
وان تتركــز التمــارین فــي الجــزء الــرئیس مــن  -٤. الــصعبإلــى مــن الــسهل األساســیةدأ التــدرج فــي تعلــم المهــارات مراعــاة مبــ

 أعـاله ال تـؤثر النقـاط أن بنظر االعتبـار الباحثانوأخذ .  مراعاة الزمن المخصص للدرس عنفضالً .درس التربیة الریاضیة
   .متغیرا دخیال ن ولكي ال یدخل نوع التمری.  وتطبیقهااألسالیبعلى جوهر 

  : تقویم األداء القبلي لمهارات الكرة الطائرة ١١ـ٣

 )١ملحــق(مــن قبــل ثــالث مقــومین قبــل البــدء بتنفیــذ التجربــة الرئیــسة طبقــت االختبــارات القبلیــة لمجــامیع البحــث 
تنفیـذ االختبـار، إذ تـم شـرح كیفیـة .  لتقـویم فـن األداء١/١١/٢٠٠٧ -٣١/١٠/٢٠٠٧ المـصادف واألربعاءلیومي الثالثاء و 

 ، األعلـى تم اختیار مهارة االرسال المواجـه مـن إذوالتعلیمات الخاصة به وقد دونت النتائج في قوائم مستقلة لكل مجموعة،
 تـــم تـــصویر  ثـــالث محــاوالت لكـــل طالـــب،إعطـــاءتـــم  إذ للیـــوم الثــاني األســـفل واختبـــار مهـــارة التمریــر مـــن األولفــي الیـــوم 

 محــاوالت والغــرض مــن التقــویم التأكــد مــن خــط الــشروع فــضال عــن اعتمادهــا اختبــارا قبلیــا ثاالختبــار مــن الجانــب ولــثال
   . تحلیل التباین باتجاه واحدالباحثانوالختبار معنویة هذه الفروق أجرى 

  
  

  یبین خالصة تحلیل التباین لالختبارات القبلیة للمهارات موضوع البحث )٣ ( رقمالجدول
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 ١٢٨

   ٣,٢٣١) = ٤٥ ـ ٢(وامام درجة حریة % ٩٥الجدولیة عند درجة ثقة ) ف(قیمة   
  . تقریباً ا خط الشروع وبدایة تعلم الطالب كان متساویأن مما یدل على ةفتكون الفروق غیر معنوی

  : تجربة البحث الرئیسة ١٢ـ٣
 وبواقــع أســابیع) ٤( علــى مــدى تمریــراالرســال والوحــدة تعلیمیــة لــتعلم فــن أداء  مهــارتي ) ١٦( بتنفیــذ نالباحثــاقــام 

 أسـلوبوحـدات تعلیمیـة ونـصیب كـل مهـارة بكـل ) ٨ (أسـلوب لكل مجموعة فكان نصیب كل األسبوعوحدتین تعلیمتین في 
فـضال عـن االتفـاق مـع مـدرس التربیـة  ،دقیقة وحسبما هو مقرر من قبـل وزارة التربیـة) ٤٥(وحدات وكان زمن الوحدة ) ٤(

وبــــدأت التجربــــة یــــوم  . مــــن الــــساعات لتعلــــیم المهــــارات نفــــسها هالعــــدد نفــــس الطــــالب إلعطــــاء ةالریاضــــیة فــــي المدرســــ
 إذ أعطیت الوحدات التعلیمیة بواقع وحدتین تعلیمیتـین فـي كـل أسـبوع لكـل مجموعـة ٢٦/١٢/٢٠٠٧ ولغایة ٣/١١/٢٠٠٧

 الثـاني والثالـث والرابـع تجریبیة إذ تم وضـع وحـدات حـسب خـصوصیة الحـصص فـي المدرسـة إذا كانـت موزعـة فـي الـدرس
كانـــت متـــشابهة فـــي الجـــزء التحـــضیري والجـــزء الختـــامي أمـــا تین أن الوحـــدات التعلیمیـــة للمجمـــوع.لیـــومي الـــسبت والثالثـــاء

  :االختالف فكان في القسم الرئیسي  وكما یأتي
   : ) التضمینأسلوب(المجموعة التجریبیة األولى 

، إذ تــم تــصمیم ثالثــة بــدائل فــي )أســلوب التــضمین(مــي المعــد حــسب یمــارس أفــراد هــذه المجموعــة البرنــامج التعلی
النشاط التطبیقي من أقسام خطة الدرس حسب قابلیات طالب المجموعة في تنفیـذ بعـض المهـارات األساسـیة للكـرة الطـائرة 

عیـًا التـدرج فـي الـصعوبة إذ یبني التصمیم على أساس تنویع العوامل الخارجیة والداخلیـة المتعلقـة بالمهـارة المـراد تعلمهـا مرا
 أمـامیقوم المدرس بشرح وعرض المهارة المراد تعلمها في النشاط التعلیمـي وعـرض إنمـوذج بـأداء المهـارة . للواجب الحركي

ائط بـالقرب مـن سـاحة الكـرة الطـائرة  مـن نـسخة علـى حـأكثـر) المعیـار(الطالب،بعدها یقوم المدرس بتعلیق ورقـة الواجبـات 
قــسم تحــضیري، رئــیس، (مكتــوب علــى هــذه الورقــة األداء الحركــي للمهــارة المــراد تعّلمهــا )  ســم١٢٠ × ٧٥(وتكــون بقیــاس 

 إلــىمـع صـور للمهــارة المـراد تعلمهـا وكـذلك یكــون هنـاك تقـسیم للتمــارین التـي تـؤدي فـي النــشاط التطبیقـي، وتقـسم ) ختـامي
 نفــس ورقــة المعیــار المعلقــة علــى الجــدار لتحدیــد مــن أي أو ویــوزع المــدرس ورقــة المعیــار علــى كــل طالــب ثالثــة مــستویات

 أربـع مجموعــات ، ویقـوم الطالــب بتقـویم نفــسه ذاتیــا إلــىإذ یـتم تقــسیم الطـالب . مـستوى یرغــب العمـل بــه بمـساعدة المــدرس
إن فائــدة ورقــة المعیــار المعلقــة هــي . اح محاوالتــه ورقــة المعیــار للحكــم علــى مــدى نجــإلــى مــن خــالل الرجــوع األداءبعــد 

  .لسهولة مراجعة الورقة
   : ) االكتشاف الموجهأسلوب (المجموعة التجریبیة الثانیة

، فـــي هـــذا األســـلوب یقـــوم )أســـلوب االكتـــشاف الموجـــه(یمـــارس أفـــراد هـــذه المجموعـــة البرنـــامج التعلیمـــي المقتـــرح 
الكتشاف عن طریق الحوار والمناقشة معهـم الكتـشاف المفـاهیم المـراد نقلهـا، فـي المدرس بإثارة دوافع الطالب نحو عملیة ا

هـذا األسـلوب یقـوم المـدرس بوضــع سلـسلة مـن األسـئلة بعــد أن یحلـل كـل مهـارة مـن مهــارات الوحـدة التعلیمیـة إلـى مراحلهــا 
وفوائـد المهـارة المـراد تعلمهـا فـي  أهمیـةالمتعددة ثم تحلیل كل مرحلة من المراحل إلى عناصرها األساسـیة، یعطـي المـدرس 

 المهـارة عـدة مـرات بعـد ذلـك یقـسم أداءدون شـرح وكیفیـة مـن  الطـالب أمـامالنشاط التعلیمي ثم یقوم بأداء المهارة المطلوبة 
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 ١٢٩

یــتم تــوزیعهم علــى جوانــب ملعــب كــرة الطــائرة بعــدها یــتم طــرح . طــالب) ٤( أربــع مجــامیع كــل مجموعــة مــن إلــىالــصف 
 إلــى سـؤال آخــر وهكــذا، ینتقــل إلــى مــن كــل طالــب بعـد ذلــك ینتقــل اإلجابـة ثــم ینتظــر امجموعــة علـى حــد علــى كــل األسـئلة

 تطبــق اإلجابــةبعــد االنتهــاء مــن . المجموعــة الثانیــة ویقــوم بــنفس العمــل كمــا فــي المجموعــة األولــى وهكــذا بقیــة المجــامیع
 وٕاعطــاء تــصحیح األخطــاء مهــا ویكــون دور المــدرس لمــراد تعلالمهمــة عملیــًا ویعطــي المــدرس التمــارین الخاصــة بالمهــارة ا

 وفـي الـسؤال الثـاني .. بالمجموعـة األولـى ثـم الثانیـةویراعـى تسلـسل إلقـاء األسـئلة علـى المجـامیع فتبـدأ. تغذیة راجعة فوریـة
  ...الثالثةفتبدأ من المجموعة الرابعة 

  : ) االمرياألسلوب(الضابطة المجموعة -
 أربـــع إلـــىلمهـــارات الحركیـــة علـــى وفـــق األســـلوب األمـــري، إذ یـــتم تقـــسیم الطـــالب یمـــارس أفـــراد هـــذه المجموعـــة ا

 ، یـتم تنفیـذ التمـارینأنمـوذجمجامیع یتم شرح وعرض المهارة من قبل المدرس ثـم یـؤدي احـد الطـالب المهـارة المـراد تعلمهـا 
 وتكــون ن وتــصحیح األخطــاء ی علــى توجیــه الطــالب فــي بــدء التمــار المــسئول إذ یكــون المــدرس هــو التطبیقیــة فــي آن واحــد

  . .هذا األسلوبن في الباحثا ولم یتدخل  المساعدةوٕابداءاالستعانة بالمدرس لتلقي التغذیة الراجعة 
  :  تقویم األداء البعدي لمهاراتي البحث١٣ـ٣

ـــاریخ  ـــثالث بت ـــة لمجـــامیع البحـــث ال ـــة الرئیـــسة طبقـــت االختبـــارات البعدی ـــذ التجرب  - ٢٩/١٢/٢٠٠٧بعـــد االنتهـــاء مـــن تنفی
  . في االختبارات القبلیة نفسه والمقومین نفسهم وكما وباألسلوب ٣٠/١٢/٢٠٠٧
  :  عملیة التقویم١٤ـ٣

 فــي مجــال الكــرة لطــائرة والــتعلم الحركــي مــستخدمین اســتمارة **)∗(قــام بعملیــة التقــویم ثالثــة مــن الخبــراء المختــصین
ة تم اختیار مهارة من المهارات التي قام الخبـراء بتقویمهـا اختیـارًا وللتأكد من موضوعة االختبار للمقومین الثالث مقننة تقویم

 المقـومین الثالثـة فكـانتم حساب معامل االرتباط المتعدد بین درجـات ). األعلىعشوائیًا فكانت مهارة االرسال المواجه من 
التقــویم كانــت   عملیــةأن ویتبــین .وهــو معامــل ارتبــاط عالیــًا فــي تقــویم المهــارة الحركیــة) ٠,٨٩٣ (بــاط بــین درجــاتهم الرتا

 مهـارة أداءهي درجة اتفـاق بـین ممتحنـین قـاموا باختبـار العینـة فـي " یقصد بالموضوعیة إذموضوعیة بین المقومین الثالثة 
  ).١٩٨١،١٣٩الطالب، والسامرائي،" (معینة

 الخبــراء علمــًا الباحثــانولــم یحــط .  لكــل مقــوم فیهــا االختبــارات القبلیــة والبعدیــة لغــرض تقــویمهم(CD) أقــراص تــم توزیــع -
مـن مـرة أكثـر  نفـسه األداء یالحـظ أن هـذه الطریقـة تتـیح للمقـوم نبالطریقة التي تعلم بها الطـالب لـضمان عـدم االنحیـاز وا

 .لیعطي الدرجة المناسبة 

عتمـدت لكـل طالـب  الوسـط الحـسابي بـین درجـات المقـومین الثالثـة والتـي اإیجـاد تم حساب درجات كل مقوم بمفـرده، ثـم -
  . بقیة المعالجات اإلحصائیةأجرىوبعده 

  :   المستخدمةاإلحصائیةالوسائل ١٥ـ٣
 اختبــــار اقــــل فــــرق معنــــوي ،تحلیــــل التبــــاین . معامــــل االرتبــــاط البــــسیط، االنحــــراف المعیــــاري ،الوســــط الحــــسابي

  .)١٩٨٠،الراوي وخلف (.المعدل
  
 
 
 
  : عرض النتائج ومناقشتها-٤
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 ١٣٠

  : لم فن األداء وفقًا لألسالیب الثالثة وفي االختبارین القبلي والبعديعرض نتائج تع١-٤ 
  )االختبارات القبلیة والبعدیة( لمجموعة أسلوب التضمین أألداء  تعلم فن جیبین مقارنة نتائ )٤ (رقمالجدول             

   التضمینأسلوب / المهارات   البعدياالختبار   القبلياالختبار
  ع±   ¯س  ع±   ¯س

ت 
  المحسوبة

  ١٤,٣٨٢  ٠,٨٤٤  ٧,٠٥٩  ٠,٨٢٠  ٣,٥٨٠   المواجه من األعلىاإلرسال
  ١٤,٣١٦  ٠,٨٠٢  ٦,٩٧٧  ٠,٦٤٤  ٣,٤٥٥  التمریر من األسفل

  االكتشاف الموجه/ المهارات    البعدياالختبار   القبلياالختبار
  ع±   ¯س  ع±   ¯س

ت 
  المحسوبة

  ١٥,٧٤٧  ٠,٦٥٥  ٦,٤٧٦  ٠,٦٣٤  ٣,٣٩٣   المواجه من األعلىاإلرسال
  ١٧,٤٩٢  ٠,٥٠٠  ٦,٢٩٠  ٠,٤١٩  ٣,٥٤٠  التمریر من األسفل

  األسلوب االمري / المهارات  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع±   ¯س  ع±   ¯س

ت 
  المحسوبة

  ٢٠,٥٨٢  ٠,٦٨٣  ٥,٩١٥  ٠,٥٧٠  ٣,٦٦٣  اإلرسال المواجه من األعلى
  ١٥,٩٦٧  ٠,٨٢٦  ٥,٩٩٧  ٠,٦١٤  ٣,٣١٠  التمریر من األسفل

  .١,٧٥)=١٥(ودرجة حریة % ٩٥الجدولیة عند درجة ثقة ) ت(قیمة         
 . الثالثة وللمهارتین األسالیب الفروق معنویة بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبار البعدي وفي    

  
  ع على وفق األسالیب الثالثة المهاري للمجامیأألداء  تعلم فن جیبین خالصة تحلیل التباین لنتائ )٥ (رقمالجدول       

   ٣.٢٣١) =٤٥-٢(ودرجة حریة% ٩٥الجدولیة عند درجة ثقة ) ف(قیمة    

 ، لجـأ األسـالیب المقارنـة بـین نتـائج وألجـلفتكون الفروق معنویة بین المجموعات التي درست على وفق األسـالیب الثالثـة، 
ــاالباحثــان  واختبــار (F) المعــدل اختبــار (L.S.D)إذ یجمــع اختبــار "المعــدل) L.S.D(ر أقــل فــرق معنــوي  إلــى إجــراء اختب

(L.S.D))." ،٧٩، ص١٩٨٠الراوي، وخلف اهللا(  
  
  
 
  

  المعدل) L.S.D( بقیمة أقل فرق معنوي ةیبین الفروق بین األوساط الحسابیة مقارن )٦ (رقمالجدول 

  المعالم    اإلحصائیة
  هاراتلما

  مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط  
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

اإلرسال المواجه لألعلى 
  )التنسي(

  بین المجامیع
  داخل المجامیع

١٠,٤٨٧  
٢٤,١٦٦  

٢  
٤٥  

٥,٢٩٣  
٠,٥٣٧  

٩,٧٥٦  

  التمریر من
  األسفل

  لمجامیعبین ا
  داخل المجامیع

٨,٠٧٩  
٢٣,٦٦٧  

٢  
٤٥  

٤,٠٤٨  
٧,٦٩٦  ٠,٥٢٦  
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 ١٣١

  
  :  وفقا لألسالیب الثالث في االختبارین القبلي والبعدياألداء فن  تعلممناقشة نتائج٢-٤

تبــارات القبلیــة واالختبــارات البعدیــة، كانــت ذات داللــة إحــصائیة ، أن الفــروق بــین االخ)٤(  رقــمول مــن الجــدبــینیت
 عــن فــضالاعلیــة األســلوبین المــستخدمین  هــذه الفــروق فــي فنالباحثــاویعــزو .وللمهــارتین ، وهــذا یؤیــد صــحة الفــرض األول

لناتجـة مـن عملیـة  لكل أسلوب من هذه األسالیب نقاط قوة یمكن اإلفادة منها فـي عملیـة االكتـساب اأن إذ االمري األسلوب
أن كــل طریقــة تمــنح المــدرس اختبــارات متعــددة لــسلوك ) "١٩٩١الــسامرائي، (التــدریس فــي حــدود هــذه األســالیب، إذ یــذكر 

التــدریس لكــي یختــار منهــا مــا یناســب الظــرف الــذي یكــون علیــه ومــن خــالل هــذا المفهــوم یــضع المــدرس المــسار الــصحیح 
وكرسـت األجـزاء التطبیقیـة مـن الوحـدات ،)٧٦، ١٩٩١الـسامرائي والـسامرائي، .(لملتوصیل األهداف والمـادة التعلیمیـة للمـتع

التعلیمیـة التـي اعتمـدت األسـالیب الثالثـة عملیــة الـتعلم للمهـارات األربـع فكـان تطبیقهــا ناجحـًا فـي تحقیـق أهـداف الــدرس إذ 
دة التعلیمیــة تحقیــق أهــداف فــي الوحــ) الرئیــسي(أنــه یمكــن عــن طریــق تطبیــق الجــزء األساســي   ")١٩٩٧حمــص، (یــذكر 

كمـــا أن قیـــام المـــدرس بنقـــل ) ٧٦،  ص١٩٩٧حمـــص،".(الـــدرس الرئیـــسة والتـــي تتـــضمن تعلـــیم وتنمیـــة المهـــارات الحركیـــة
یعـة كـل خبرات التعلم على شـكل مـدخالت موحـدة مـن حیـث الهـدف مـع اخـتالف المعالجـات واإلجـراءات التـي فرضـتها طب

 فــــي تعلــــم إلــــى الحــــصول علــــى مخرجـــات حققــــت أهــــداف الــــدرس والتـــي تمثلــــت أدت فــــي النهایـــة أســـلوب مــــن األســــلوبین
وبلـــوم  )(١٩٦٨،وجانیـــه  )(١٩٤٩،تیلـــور( وقـــد أجمعـــت عدیـــد مـــن أراء المـــربین علـــى مـــر الـــسنین مـــن أمثـــال."المهـــارتین

وعلــى علــى أهمیــة وجــود أهــداف تعلیمیــة واضــحة ومحــددة تــساعد علــى اختبــار خبــرات التعلــیم والــتعلم المناســبة  )١٩٧١،
إن حدوث عملیـة الـتعلم كانـت ناجحـة ) ١٣٨، ٢٠٠٤إبراهیم، ".(تحدید األسالیب وتطبیقها للوصول إلى األهداف المطلوبة

 مـــستعینًا بـــالخبرات تخطیطـــًا دقیقـــا وأعقبهـــا تطبیـــق فاعـــل أدى الباحثـــانوذلـــك لتطبیـــق األســـالیب الثالثـــة والتـــي خطـــط لهـــا 
  . ن موضوع البحث مستثمرًا ممیزات األسالیب بشكل فاعل ومؤثر لتعلم فن األداءبالنهایة إلى تحقیق أهداف تعلم المهارتی

   :  مناقشة نتائج االختبارات البعدیة وفقًا لألسالیب الثالثة٣-٤
وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین نتــائج اختبــارات الــتعلم البعدیــة فــي ) ٦ (و)٥(المــرقمینیتبــین مــن الجــدولین 

األمـــر الـــذي یـــدعو إلـــى رفـــض الفرضـــیة الـــصفریة وقبـــول " جـــه مـــن األعلـــى ، التمریـــر مـــن األســـفلاإلرســـال الموا"مهـــارتي 
وعند االطالع على المقارنات بین األسـالیب الثالثـة لمهـارات اإلرسـال المواجـه مـن األعلـى . الفرضیة البدیلة لهذه المهارات

 االمـــري واألســـلوبلوب االكتـــشاف الموجـــه  مـــن األســـفل یتبـــین أن أســـلوب التـــضمین كـــان األفـــضل مقارنـــة بأســـروالتمریـــ
 الــدرس الباحثــان هــذه الفــروق لمــصلحة أســلوب التــضمین إلــى فاعلیــة هــذا األســلوب فبدایــة اعــد نالباحثــاللمهــارتین ویعــزو 

إعـــدادا محكمـــًا بعرضـــه علـــى الخبـــراء والمختـــصین وهیـــأ مـــستویات مـــن التمـــارین متدرجـــة الـــصعوبة وحـــدد أهـــدافًا منطقیـــة 
بـأن ) "١٩٩٧حمـص، (الدرس فضًال عـن بقیـة مـستلزمات نجـاح الـدرس ووضـعها كلهـا أمـام الطالـب إذ یـذكر لتحقیقها في 

   L.S.D)  
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حمـــص، ".(المـــدرس یتخـــذ قـــرارات مـــا قبـــل الـــدرس بتحدیـــد النـــشاط الممـــارس لجمیـــع األعمـــال المطلـــوب مـــن الطالـــب أداؤه
ي إمكانیـــة الـــتعلم فیبـــدأ كـــل طالـــب مـــن إذ راعـــى هـــذا األســـلوب الفـــروق الفردیـــة الموجـــودة بـــین الطـــالب فـــ) . ٩٨، ١٩٩٧

المستوى الذي یعتقد أنه مناسب له كخط للشروع بالتعلم، وبذلك كانـت المبـادرة بیـد الطالـب فهـو الـذي حـدد المـستوى وٕاتخـذ 
قــرار التنفیــذ وهــذه الحالــة ال یمكــن اتخاذهــا فــي األســلوبین اآلخــرین، األمــر الــذي جعلــه فــي تنــافس مــع الهــدف الــذي حــدده 

بــان هــذا األســلوب أوجــد للطالــب قــرارًا رئیــسًا یتخــذه بنفــسه ال یمكــن ) "٢٠٠١محمــد، (تــه الذاتیــة فــي الــتعلم، إذ یــذكر وقدرا
ومع تحدید خط الشروع المحـدد لمـستوى صـعوبة معـین، فـإن الطالـب ) .٤٧، ٢٠٠١محمد، ".(اتخاذه في األسالیب السابقة

ئــه إلــى هــذا المــستوى فیتقــدم إلــى مــستوى صــعوبة أعلــى وبــذلك یتقــدم إلــى مــستوى صــعوبة أعلــى دون إنتظــار وصــول زمال
إذ . "خطا خطوة صحیحة ومناسبة مـع قدراتـه وصـوًال إلـى مرحلـة اكتـساب المهـارة فیعمـل الطـالب جمیعـًا كـٌل حـسب قدراتـه

خــاص بــه یعتمــد هــذا األســلوب أساســًا علــى مراعــاة مــستویات التالمیــذ فــي الفــصل الواحــد وٕاذ تــؤدي الحركــة مــن المــستوى ال
والعمل على اشتراك جمیع التالمیذ في األداء في آن واحد وكل حسب مستواه أي أن هناك ممارسـة أو تطبیـق للحركـة فـي 

فــضًال عــن أن هــذا األســلوب یتــیح الفرصــة للطالــب الرجــوع إلــى ). ٩٨، ١٩٩٧حمــص، ".( بمــستویات متعــددة نفــسهالوقــت
ه لنفــسه فهــو بــذلك أســلوب مــرن یتــیح حریــة كبیــرة للطالــب فــي أثنــاء مــستوى أقــل إذا أخفــق فــي اجتیــاز المــستوى الــذي حــدد

وكانــت ورقــة الواجــب والمعیــار أداة تقویمیــة مــستمرة یطلــع علیهــا الطالــب متــى مــا یــشاء لمعرفــة مــدى تقدمــه او . الممارســة 
ان أســلوب التــضمین . تــأخیره وســبب هــذا التقــدم او التــأخر لیتهیــأ لالختبــار النهــائي الــذي یجریــه المــدرس فــي نهایــة الــدرس

وبعد انتهاء العمل به یعطي فرصة للطالب بتقویم أدائه تقویمًا ذاتیًا قبـل أن یقـوم المـدرس باختبـاره وهـذه فرصـة ألن یعـرف 
 لتقـویم المـدرس فیـؤخر أو یقـدم وقـت االختبـار اذ هالطالب مدى إتقانه للمهارة أو المهمة التي یتدرب علیها ومدى جـاهز یتـ

أن الطالـــب یمكـــن إن یختبـــر نفـــسه قبـــل االختبـــار المعـــد لـــه مـــن قبـــل المـــدرس ولینتقـــل إلـــى ) "٢٠٠٦ریم، عبـــد الكـــ(یـــذكر 
عبـد الكـریم، ".(المستوى الذي یلیه بعد اختباره في الوحدة الفرعیة لیحدد مدى نجاحه أو فشله لینتقل إلـى المرحلـة التـي تلیهـا

 االمــري كانــت الفــروق لمــصلحة األســلوباف الموجــه بنتــائج  االكتــشأســلوبوعنــد مقارنــة نتــائج اختبــارات ). ٢٥٦، ٢٠٠٦
 هـذه الفـروق نالباحثـاویعـزو .  المعدلـةL.S.Dاالكتشاف الموجه بداللة زیادة قیمة فروق المتوسطات الحسابیة مقارنة بـین 

أثـره الفاعـل فـي فكـان للتخطـیط الـدقیق للمواقـف التعلیمیـة .  االمـريباألسـلوب االكتـشاف الموجـه مقارنـة أسـلوب فاعلیة إلى
 فأصــبح  األعلــىجعـل الطالــب یـستنبط المعرفــة الجدیــدة التـي تعطــى لــه مـن الــدرس الخــاص بمهـارات االرســال المواجــه مـن 

 عقبـة تعیـق تقدمـه فـي تعلـم المهـارات وتـستثیر أو مـشكلة أمـامفوضـع الطالـب . الطالب هو المحور النشط في هـذه العملیـة
 إلــىلمثلــى معتمــدًا علـى االســتقراء تــارة واالســتدالل تــارة أخـرى فمــرة ینقــل مــن الجزئیــات  ااألداءدافعیتـه ألن یكتــشف طریقــة 

 أدائهــاالكلیــات فیمــر بــأجزاء المهمــة المــراد تنفیــذها لیعكــسها علــى المهــارة بكاملهــا وتــارة أخــرى یأخــذ المهــارة ككــل بطریقــة 
 مهـام صـغیرة إلـى فـي الكـرة الطـائرة حـین تعلمهـا  تكـون المهـارةإذ.  الجزئیـات الخاصـة بكـل مهمـةإلـىونتیجة أدائها لیـصل 

بــأن االســتدالل واالســتقراء همــا أحــد األســالیب المتبعــة ) "٢٠٠٤، إبــراهیم(و یــذكر . تكــون بمجموعهــا المهــارة بــصورة كاملــة
 شــجع الطــالب علــى التفكیــر عــن األســلوبكمــا أن هــذا ) .٢٠٨، ص ٢٠٠٤، إبــراهیم". ( االكتــشاف الموجــهأســلوبفــي 

 مـن قبـل المـدرس والتـي كانـت مناسـبة مـع قدراتـه الفكریـة فمثلـت لـه مجـاًال خـصبًا لتحفیـز التفكیـر لدیـه األسـئلةح طریق طر 
 إذ. وتـدرج المـدرس مـع الطالـب فـربط بــین المعلومـات التـي اكتـشفها الطالـب مــع األداء العملـي للمهمـات التـي تعتمـد علیهــا

 اإلجابـات وفـي تطبیـق اإلجابـاتب لبذل قـصارى جهـدهم للتفـوق فـي  الطالأمام المجال مفتوح إن) "٢٠٠٧حمیدي، (یؤكد 
 الطـالب علـى اجتیـاز الخـط الـوهمي الـذي یفـصل بـین تكـرار األسـلوبوسـاعد هـذا ) ٧٥، ٢٠٠٧حمیـدي، ". (بشكل عملـي

لخاصـــة  االكتـــشاف مــستثمرًا بـــذلك نظریـــة فـــستنكر اة ومفـــاهیم الحركـــات الجدیــدة أي انـــه اجتـــاز عتبـــاألفكـــار وٕانتــاجاألداء 
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 التــوتر النفــسي والــذهني ویكــون الحــل دائمــًا فــي إلزالــة حــل إلــى التنــافر الــذهني والــذي ینــتج عــن مــشكلة تحتــاج أوبالتــشتت 
 الفـرص إتاحـةانـه ینبغـي ) "٢٠٠٤، إبـراهیم( یذكر إذ.  االستكشافإلى السؤال والذي یقود إجابةهذه الحالة هو عن طریق 

 یـساعد المـدرس الطالـب مـن خـالل أنفیجـب .... لم المقررة علیهم علـى أقـل تقـدیر حقائق العبأنفسهمكي یكتشف الطالب 
 هـذه الباحثـانكمـا یعـزو ) .٢٥٤، ٢٠٠٤، إبـراهیم".( كـان الموقـف شـدید الـصعوبةإذا المباشـرة أوالمباشـرة  التوجیهات غیـر

 مـع األسـئلة المطروحـة مـن قبـل  الطالـب مـع المـدرس فـي عملیـة الـتعلم عـن طریـق تفاعلـهإشراك إلىالفروق في المهارتین 
 حلولهــا واســتخدام هــذه الحلــول بــشكل عملــي فــي أثنــاء تنفیــذ فقــرات الجــزء إلــى التوصــل إلــىالمــدرس والتــي دفعــت الطالــب 

 إذأن المــدرس والطالــب یــشتركان فــي عملیــات تنفیــذ النــشاط المتعلــق ) "١٩٩٧حمــص، (التطبیقــي وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره 
أمــا ).١٠٠، ١٩٩٧حمــص، ".( علــى هــذه األســئلةاإلجابــةیــؤدي الطالــب االســتجابة الحركیــة بعــد  و األســئلةیلقــي المــدرس 

 كثـرة تفاصـیل المهـارة التـي یحتاجهـا الطالـب إلـى الباحثـان فیعزوهـا األسـفلسبب عدم ظهور فروق معنویة في التمریر مـن 
علـي (جمیـع وقائعهـا  ویتفـق هـذا مـع مـا ذكـره  یكتـشف أنللتطبیق الجید فال یستطیع الطالب في بدایـة تعلمـه لهـذه المهـارة 

علـي الـدین، ". (بـأن التالمیـذ ال یـستطیعون فـي بدایـة تعلمهـم اكتـشاف كـل شـيء بدرجـة كافیـة"عن روبرت ) ١٩٨٩الدین، 
 األسـبوعیةدقیقـة فـضًال عـن عـدد الوحـدات ) ٤٥( بالوقت المحدد لكل وحدة والبـالغ نالباحثا التزام أنكما ) .٢٥٩، ١٩٨٩

 یـذكر إذ.  االمـرياألسـلوب مـن أفـضل قصور فـي الوقـت الـالزم لـتعلم المهـارة بـشكل إلى أدى أسبوعیاي بلغت وحدتین والت
، إبــراهیم". (األســالیب وقــت أطــول ممــا تحتاجــه بقیــة إلــى یحتــاج األســلوببــأن هــذا "عــن روبــرت سولــسو ) ٢٠٠٤، إبــراهیم(

 لــم یكــن األســلوب  إذ أن هــذا األســفلفــي مهــارة والتمریــر مــن إن مزایــا االكتــشاف الموجــه لــم تكــن فاعلــة )  ٢٥٦، ٢٠٠٤
 لكـــي تــستفید مـــن نقـــاط القــوة الموجـــودة فـــي هـــذا أكثـــر إحــداث أو زمـــن اكبـــر إلــىوتحتــاج هـــذه المهـــارة  . مــؤثرًا فـــي الـــتعلم

ــــق مــــع مــــا ذكــــره األســــلوب ــــراهیم، ( وهــــذا یتف ــــذكر) ٢٠٠٤اب ــــدریس كــــل األســــلوب هــــذا إن: "عــــن روجــــر إذ ی ــــم ت  ال یالئ
 األسـلوب خاصـیة هـذا إلـى االمـري یعـود األسـلوبأمـا سـبب عـدم تفـوق )  ٢٥٦، ٢٠٠٤، إبـراهیم". (الموضوعات الدراسیة

 المدرس هـو محـور العملیـة التعلیمیـة فكـان الطالـب مـستمعًا ومـأمورًا ومنفـذًا كمـا یریـده أو یكون المعلم أنالذي یعتمد على 
) ٢٠٠٧الحیلـة، (وهذا یتفق مع ما ذكـره . جربة عامل ملل ونفور من الدرس التأثناءوكان هذا كما ظهر في . المدرس منه

".  ممـــل وضـــار بـــذكاء الطلبـــة والمعلومـــات التـــي تقـــدم لهـــم ال تتعـــدى المـــستوى األول مـــن تـــصنیف بلـــوماألســـلوب هـــذا إن"
 أســالیب تظهــر فــي نأ اعتمــاد الطالــب كــأداة للتنفیــذ جــردهم مــن القابلیــات التــي مــن الممكــن أنكمــا ) ٢٠٠٧،٤٠الحیلــة، (

 علیه ویحتكر المدرس غالبیة وقـت الـتعلم فهـو یـسأل اإلجابةأخرى فكان دوره سلبیًا وال یشترك ال في صیاغة سؤال وال في 
 ومـع الجهـد الـذي یبذلـه المـدرس والـذي تقتـضیه عملیـة األسـلوب هـذا أن ینفذ ذلـك كمـا أنوهو یجیب وما على الطالب إال 

بـأن ): "٢٠٠٠الخـولي، ( یكن یعلم مدى انسجام الطالب مع ما یقدمه وهذا ما یتفق مـع مـا ذكـره  لماألسلوبالتدریس بهذا 
ویحتكـــر المـــدرس الوقـــت ویكـــون عـــاجزًا عـــن ...  جـــوابأو یـــستمعون وال یـــشاركون فـــي ســـؤال إذدور الطـــالب دور ســـلبي 

  ٠)٧٧، ٢٠٠٠الخولي، (  ".متابعة مدى انسجام الطالب في محاضرة
  
  
   :  والتوصیات والمقترحاتاالستنتاجات-٥

  إلىن الباحثامن خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل 

  : االستنتاجات١-٥
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ــأثیرا  التــضمین واالكتــشاف الموجــه أســلوبي حقــق١-١-٥ ــت  مــن ر فــي تعلــم مهــارتي اإلرســال المواجــه مــن األعلــى والتمری
  .األسفل

 ر والتمریــاألعلــى المواجــه مــن اإلرســالفــي تعلــم مهــارتي  مــن األســلوبین اآلخــرین تــأثیرا أكثــر التــضمین أســلوبإن ٢-١-٥
  .األسفلمن 

 األعلـى المواجـه مـن اإلرسـالفـي تعلـم مهـارتي ) األمـري (األسـلوب مـن تـأثیر أكثـر االكتـشاف الموجـه أسلوب إن ٣-١-٥
   .األسفل من روالتمری

   : التوصیات٢-٥
  .األسفل من ر المواجه والتمری تعلم مهارتي االرسالأثناء التضمین في أسلوب استخدام ١-٢-٥
)  الــرأس لألمــامأمــام، التمریــر مــن األعلــىاالرســال المواجــه مــن ( االكتــشاف الموجــه فــي مهــارتي أســلوب اســتخدام ٢-٢-٥

  . األمرياألسلوبوتفضیله على 
  :المقترحات٣-٥
  . بحوث مشابهة على بقیة مهارات الكرة الطائرةإجراءیقترح الباحثان ١-٣-٥
  .اإلعدادیة التدریسیة ضمن دروس التربیة الریاضیة في المدارس ألسالیبا إدخال٢-٣-٥

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
 .، دار المسیرة للنشر والطباعة، عمان، األردن١موسوعة التدریس، ج): ٢٠٠٤(، مجدي عزیز إبراهیم •

، ١ الجماعیـــة، طاأللعـــابالتخطـــیط واألســـس العلمیـــة لبنـــاء وأعـــداد الفریـــق فـــي ): ٢٠٠٥( زیـــد، عمـــاد الـــدین أبـــو •
  .، مصراإلسكندریةمنشأة المعارف 

ــا •  األساســیةاثــر التعزیــز اللفظــي فــي تعلــیم واحتفــاظ المبتــدئین لــبعض المهــارات ): ١٩٩٧(، خالــد محمــد داؤد ألبن
  .بالكرة الطائرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق

 المهــاري، وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي، جامعــة األداءالكــرة الطــائرة فــن ): ٢٠٠٨(اؤد ، لیــث محمــد دألبنــا •
  .الموصل، العراق

 .، مصراإلسكندریةالمرشد في تدریس التربیة الریاضیة، منشأة المعارفة، ): ١٩٩٧(حمص، محمد محسن  •

، دار المــسیرة للنــشر والتوزیــع ٣ة، ططرائــق التــدریس العامــ): ٢٠٠٧(الحیلــة، محمــد محمــود وتوفیــق احمــد مرعــي  •
تـدریس التربیـة الریاضـیة، دار الكتـب للطباعـة ): ١٩٩١ (وآخـرونحسن، جمـال صـالح .والطباعة، عمان ـ األردن

 .والنشر، جامعة الموصل، العراق

 عمـان دار الفكر العربـي للطباعـة والنـشر والتوزیـع،موسوعة الكرة الطائرة الحدیثة، ): ١٩٩٦( زكي أكرم، خطابیة •
  .ـ األردن

  .أساسیات علم النفس التربوي، دار جون دایلي وأوالده): ١٩٨٤(توق، محي الدین وعبد الرحمن عدس  •
 ، دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر ، جامعــــة الموصــــل، اإلحــــصاء إلــــىالمــــدخل ):١٩٩٢(الــــراوي ، خاشــــع محمــــود  •

  .العراق
  .ر الفالح للنشر والتوزیع، عمان ـ األردن، دا٢أسالیب التدریس العامة، ط): ٢٠٠٠(الخولي، محمد علي  •
كفایــات تدریــسیة فــي طرائــق تــدریس التربیــة الریاضــیة، ): ١٩٩١(الــسامرائي، عبــاس احمــد والــسامرائي، عبــد الكــریم محمــد  •

  .وزارة التعلیم العالي، جامعة بغداد، العراق
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م مهـارة التـصویب مـن الوثـب فـي ریاضـة دراسة مقارنة بین طریقتین على مستوى أداء تعلـ): ١٩٨٧(سعد، محمود یحیى . •
 .، مصر )٨، ٧( ، العدد )٤(كرة السلة، مجلة البحوث، التربیة الریاضیة، المجلد 

  .دینامیكیة تدریس التربیة الریاضیة، مركز الكتاب للنشر، مصر): ٢٠٠٦(عبد الكریم، محمود عبد الحلیم  •
، مكتبـــة اإلنــسانیة البحــث العلمــي فــي التربیــة والعلــوم أساســیات): ١٩٨٧(عــودة، احمــد ســلیمان، وملكــاوي، فتحــي حــسن  •

  المنار للنشر والتوزیع، األردن
 واالختبــارات البدنیــة والریاضــیة، دار الكتــب للنــشر اإلحــصاءمبــادئ ): ١٩٨١(الطالــب، نــزار مجیــد، والــسامرائي، محمــود  •

  والطباعة، جامعة الموصل، العراق
 والتــضمین فــي تعلــم بعــض المهــارات األساســیة بكــرة الیــد ـ لطــالب خــالاإلدأثــر اســتخدام ): ٢٠٠٥(علــي، ســنان عبــاس  •

  .المرحلة المتوسطة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة دیالى، العراق
الفــروق الجنــسیة والتربویــة فــي تــشجیع العلــم لــسمات الطالــب االبتكاریــة، مجلــة ): ١٩٨٩(علــي الــدین، محمــد ثابــت الــدین  •

  .، جامعة حلوان، مصر)١٦(، الجزء )٤(اسات تربویة، مجلد در 
، اإلسـكندریةمناهج التربیة الریاضیة، دار الوفا لدنیا الطباعة والنشر ): ٢٠٠٣(كامل، ذكیة ابراهیم، ونوال ابراهیم شلتوت  •

  .مصر
 الفنیــة، اإلشــعاعبعــة ، مط١اتجاهــات حدیثــة فــي تــدریس التربیــة البدنیــة والریاضــیة، ط): ٢٠٠١(محمــد، مــصطفى الــسائح  •

  .، مصراإلسكندریة
أساســیات فــي طرائــق التــدریس العامــة، دار الكتــب للطباعــة والنــشر، ): ١٩٩١(محمــد، مــاهر محمــد ومحمــد، مجیــد مهــدي  •

  .جامعة الموصل، العراق
لریاضــیة  التــدریس باالكتــشاف الموجــه والتقلیــدي فــي درس التربیــة اأســلوبيتــأثیر اســتخدام ): ١٩٩٩(لطفــي، رابحــة محمــد  •

، المجلــة العلمیـة للتربیـة البدنیــة والریاضـیة، كلیــة اإلعدادیـةعلـى بعـض المهــارات الحركیـة فـي كــرة الـسلة لطالبــات المرحلـة 
  .، مصر)١٧(، العدد اإلسكندریةالتربیة الریاضیة للبنات، جامعة 

ألداء لــبعض مهــارات الجمبــاز  التــضمین واألمــري فــي تعلــم فــن اأســلوبيأثــر اســتخدام ): ٢٠٠٦(الهــسنیاني، بــشار جمیــل  •
 التربیـة األساسـیة، جامعـة لدى طالب قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة، رسالة ماجستیر غیـر منـشورة، كلیـة

  .الموصل
   السادة الخبراء والمختصینأسماء
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