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and Falling position in Handball and Utilizing Academic learning Time 

  
Asst. Prof. Dr. Hamid M. Bilbas Asst lecture.  Farhad K. Mawlood 

ABSTRACT  
The Study aims at:   

 Identifying the effect of using reciprocal style in: 
- Acquiring Shooting from  stationery and Falling position in Handball  
- Utilizing Academic learning Time  
       The researchers used the experimental method according to the nature of the research. The 
sample of the research consisted to of (42) sophomore students at the physical institute in Erbil. 
The sample was divided into two groups each group contains (14) students. The first experimental 
group has learned according to reciprocal style but the controlled group has learned according to 
command style. The equivalence for the groups was carried out in (age, length, and mass) and some 
aspects of the physical fitness related of the study. The researchers used Anderson system to 
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observe and analyze the student's behaviore during class. The program lasted for (4) weeks 
specifying one educational unit for each style and the time specified for each unit were 90 minutes. 
It started from 26 \ 3 \ 2008 to 16 \ 4 \ 2008. After that tests were done. 
After analyzing the results by means of statistics, the researchers have presented the following 
conclusions:   
- The reciprocal and command styles have clear effect on learning students of sport institute 
shooting from stationary and falling postion in handball. 
 - The two groups in acquiring shooting from spot was equivalent in post - tests. 
- The reciprocal style was better than command style in shooting from falling position.  
- The reciprocal style has achieved high Percentage in saving time for the Academic Learning of 
shooting from stability and falling in handball. 
- Increasing the percentage of practicing activity with reciprocal style as compared with command 
style. 

  :  التعریف بالبحث-١
   : المقدمة وأهمیة البحث١-١

اهریـًا ، بـل إنهـا عملیـة صـعبة وشـاقة علـى كـل مـن یعمـل ظ ا عمًال سهًال كمـا نالحظهـتإن عملیة التدریس لیس 
في هذا الحقـل بجدیـة وٕاخـالص والـسعي لتحقیـق أهـدافها وأغراضـها ، نحـن نعـیش فـي ظـل متغیـرات حیاتیـة دائمـة وسـریعة 

م مـع التطـورات المختلفـة فـي الجوانـب ءمـستمر لكـي تـتال ر دائـم وتطـوریـا یجعل هذه المهمة أمـرًا شـاقًا وعـسیرًا وفـي تغیمم
ن لكــل طریقــة حقــائق إ إذق التــدریس لتنفیــذ البــرامج والمنــاهج التربویــة لیــست مهمــة ســهلة ائــن عملیــة إختیــار طر  إ" .كافــة 

حدیثـة السـالیب األظهـور ل إن).٢٢، ١٩٨٩الجبوري وآخرون، (" المراد تدریسهاوعوامل تحدد نوعها كما وتعتمد على المادة
 في التربیـة الریاضـیة ، حیـث والسیمایة میتعل في تسهیل كثیر من األمور المرتبطة بالعملیة الا   كبیر ا  في طرائق التدریس دور 

 فـي ائـق محـددةس نتیجـة إلسـتعمالهم طر كثیر من المدرسین یواجهون بعض المشاكل والصعوبات أثنـاء التـدری وما زالكان 
 أنـه الیوجـد أسـلوب مثـالي لتـدریس التربیـة الریاضـیة إلـى )  Singer & Diek ،1980(وقد أشـار سـنجر ودك  .التدریس 

یة، وأن معرفـة المـدرس ألكثـر تعلمي لكل بیئة تعلموأن عملیة إختیار أسلوب للتدریس یعتمد بالدرجة األولى على الوضع ال
 یقـولو ،) Singer & Diek،244,1980( .ةـع الطلبــل مــامــة التعـیفیــي كـه فــارفـه ومعـدراتـن قـد مـزیـدریسي یـ توبـسلأمن 

وعلــى الــرغم لتــدریس تعــددت معــاییر إختیــار أســلوب التــدریس فــي ضــوء طبیعــة وأســس عملیــات ا"  ) ٢٠٠٦ ، عبــدالكریم( 
  : ملیة التدریس هماكثر فعالیة في ع أریس بمیزانان للمفاضلة بین أسالیب التد ذلك هناك سببان رئیسمن
  . إضافة عنصر التجدید – ١  
   ) . ٢٤٧، ٢٠٠٦عبدالكریم،(" إثارة دافعیة المعلم والمتعلم والمتعة في الممارسة – ٢  

 إن اإلتجــاه الحــدیث فــي العملیــة التعلیمیــة یؤكــد علــى دور المــتعلم بــدًال مــن المعلــم وهــذا اإلتجــاه أدى الــى ظهــور
تعـد مجموعـة األسـالیب و .أسالیب عدة التي تفسح المجال أمام المتعلم إلظهـار دوره وقدرتـه فـي العملیـة التعلمیـة والتعلیمیـة 

 سلـسلة تدریـسیة لتـدریس التربیـة الریاضـیة وهـي متسلـسلة ومترابطـة ، هـممـن أ ) موستنموسكا  ( الرائد التدریسيهاي قدمتال
وتـرك للمـدرس حریـة درس ، یة أو الممیتعلي یتمایز بها الطالب أو المهارة أو البیئة الترتبط أهمیة كل أسلوب بالظروف الت

ن و إختیار األسـلوب الـذي یـستخدمه معتمـدًا فـي ذلـك علـى تجاربـه وخبراتـه فـي هـذا المجـال   التبـادلي أكثـر تطـورًا األسـلوبٕا
وٕانهمــا مــن األســالیب ، طبیــق بالنــسبة للمــتعلم مــن ناحیــة إتخــاذ القــرارات فــي مرحلــة الت) األمــري و التــدریبي( ســلوبي أمــن 

الجدیدة والمشوقة لكثیر مـن المدرسـین والمتعلمـین یأخـذ فیهمـا المـتعلم قـسطًا كبیـرًا مـن الحریـة واإلسـتقاللیة وكـذلك إسـتخدام 
ق  عنــصر التــشوی الــذي یــضیف أیــضاً وهــ) التبــادلي( أســلوبتعلم الــذي أعــدها المــدرس لتطبیــق مــن قبــل المــورقــة الواجــب 
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یجـب أن ففـي أربیـل ة اضـی معهـد الر جاهـ منمنتـي تـدرس ضـالة عملی المواد المنمادة كرة الید أن وبما ،والتجدید في الدرس
 منهـا مهـارة التـصویب عـدة تدرس بشكل علمي متطور مسایرة للتقدم الحاصل في مجال الریاضة كونها تتكون من مهـارات

 . وبنجاحهـا تحـدد نتیجـة المبـاراةالمهارات األساسـیة ألنها من ، ه المهارة هذمع تناسب تالتي بحاجة الى تقنیات وتطبیقات 
عدد أكثـر مـن والفریق الفائز هو الذي ینجح في إصابة مرمى الفریق المنافس ب كرة الید هو إصابة الهدف ةغرض مباراإن 

لخطـــط الهجومیـــة  األساســـیة وا المهـــاراتأنالحـــد الفاصـــل بـــین الفـــوز والخـــسارة بـــل التـــصویب  مهـــارة داألهـــداف ، ولـــذا تعـــ
ة حاجـهـذا فـضًال عـن .)١٠٦، ٢٠٠٤جـرجیس،(ذا لـم تتـوج فـي النهایـة بالتـصویب بألوانها المختلفة تـصبح عدیمـة الفائـدة إ

البحــوث والدراســات ألنظمــة المالحظــة وتحلیــل جزئیــات درس التربیــة الریاضــیة ومــدى إنــشغال الطالــب فــي تطبیــق النــشاط 
ذلك ـتنظــیم وقــت الــدرس وكــاللتــدریس و ادرس إلختیــار أســلوب مــتــي تكــون ضــرورة ملحــة لمعرفــة الالنــاء الــدرس ثالریاضــي أ

ن أسـالیب ـ مـوبـق أسلــاءت أهمیة البحث في دراسـة وتطبیــا جـن هنـوم . أي مهارةلمـتعت المسموح لـوقـن والـماریـتـتیار الـإخ
  .  يـمـادیـم األكـلـتعـت الـ وقوٕاستثمار بكرة الید قفز من الثبات ومن البـویـتصـ الإكساب ي ـف) التبادلي( ن ـوستـم
  : مشكلة البحث٢-١

 مــا معهـد المعلمـین المركـزي فـي أربیـل ومتابعتهكلیـة التربیــة الریاضـیة و فـي یینسیـدر ان كتمـن خـالل عمـل الباحثـ
لـدرس باألسـلوب  یتلقـون ا بـأن المتعلمـین الزالان فـي درس كـرة الیـد الحـظ الباحثـوالسـیمالسیر الدروس في معهد الریاضـة 

مهـــارة وألن ، الفعلیـــة إلظهـــار مـــواهبهم وقـــدراتهممـــشاركتهمدون مـــن كـــون المتعلمـــین تحـــت أوامـــر المـــدرس األمـــري الـــذي ی
 لـى المـدرس إحـداث الـتعلم فـي طلبتـه، لـذا عألن إجادتها تحـسم المبـاراة، بكرة الیدضمن المهارات الضروریة التصویب من 

العملیـــة  اننالحـــظ و  ، فـــي الوقـــت المخـــصص للتطبیـــق العملـــيحـــو العمـــل واإلنجـــاز دون الهـــدرنســـلوب یثیـــر دافعیـــتهم اب
طالب ـاطات الـــنــشالحظة األعمــال و ـمــفــضًال عــن  و یمـیـــقـتـالیة ـلـــمـع  إلــىتفتقــر   الحالیــة فــي المعاهــد الریاضــیةالتدریــسیة

 البحـث عـن لـذا یفتـرض علـى التدریـسي.شاطات ــنـ الطبیقـدرس بـدون إنـشغال الطالـب بالممارسـة لتــت أثنـاء الــوقــدار الـوٕاه
النـشاطات واالجـراءات مـن جانـب آخـر، اسالیب ووسائل تقلل من هذا الهـدر فـي الوقـت مـن جانـب وتـشویق الـدرس بتنویـع 

 التبـادلي فـي سـلوبأ  اسـتخدام مـا تـأثیر - : اآلتـيساؤل ـتـ العنلإلجابة ن البحث الحالي یسعى اولغرض تحدید المشكلة ف
 الثانیـة  طـالب الـسنة الدراسـیةفـيقـت الـتعلم األكـادیمي ٕاسـتثمار و و  بكـرة الیـد  من الثبات ومن القفـزالتصویبمهارة إكساب 

  .لمعهد الریاضة في أربیل
  :رـیـأثـن تـشف عـالـك :  البحثافهد ٣-١
   . دمن الثبات ومن السقوط بـكرة الـیـالتصویب  إكساب  يـف التبادلي سلوباأل استخدام ١-٣-١
  .    يـمـادیـم األكـلــعـتـت الـوق استثمار ٢-٣-١
   :  البحثیةفرض ٤-١
   : مجموعتي البحث لصالح المجموعة التجریبیة فينـة بیـویـنـعـمة ـذات داللروق ـد فـوجت ١-٤-١
   . التصویب من الثبات ومن السقوط بـكرة الـیـد  إكساب-
  .يـمـادیـم األكـلــعـتـت الـوق استثمار -
:مجاالت البحث ٥-١     
  .بیل أر الریاضة في ب السنة الدراسیة الثانیة لمعهدطال: المجال البشري ١-٥-١ 
 ٣  . ٢٠٠٨ / ٤ /  ١٦  لغایةو   ٢٠٠٨ / ٣ / ٢٦ من ابتداءً : المجال الزماني٢-٥-١  
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  .ربیلوالشباب في أ ریاضةـریة الـدیـة لمـ القاعة الصفراء الداخلیة، التابع:المجال المكاني٣-٥-١
  : تحدید المصطلحات ٦-١
    :سلوب التبادلي األ١-٦-١

  ) Maska Mosston, & Sara Ashorth,  1990(یعرفه   
 التقیــیم فــي قــرارات وفعــاال  یــة حیــث یــصبح مــشاركًا تعلمملیة الـفــي العــالقــرارات یه أكثــر ـلم فـــوب مباشــر ینتقــل للمتعـــهــو أسلــ"

ه األداء ـشــزمیله الذي یؤدي المهارة ، حیـث یالحـظ أداءه ویـصحح أخطـاءه ویناقـراجعة لـذیة الـریق إعطاء التغـوذلك عن ط
 Maska Mosston, & Sara ( "ا  ـظــــؤدي مالحـمــــؤدیًا والـثـــم بعـــد ذلـــك یـــتم تبـــادل األدوار لیـــصبح المالحـــظ مـــ

Ashorth,1990(.   
 مـن تنفیـذ أوامـر المـدرس بحیـث یـصبح ذي یجـد الطالـب نفـسه محـرراً ـوب الــلــه أسـإن  : ) الباحثانإجرائیاویعرفه ( 
  . ادة ـمـدرس الـ مهادـي أعتـ الواجبـة الـ ضوء ورقفيملون ـه ویعـلـیـزمـ لطالباً ة ما على زمیله وتارة مد لدرساً فیها تارة م

   :ي ـمـادیـم األكـلـعـتـت الـوق ٢-٦-١
ویات درس التربیـــة ـتــــلین بمحـنـــشغـالطـــالب میها ـون فــــكــــوقت التـــي یـه وحـــدة الــــأنــــب"  ) ١٩٩٧ر ، ـافــــظ( ه ـرفــــیع

  )٥٦، ١٩٩٧،إسماعیل( "لم بصورة مؤثرةـیها المدرسون التعـز فـة للدرجة التي ینجیریاضـال
ـــیه الـنــشغل فـــت الــذي یـوقـــهــو ال  : ) الباحثــانإجرائیــاویعرفــه (  بمــستوى بیقي ـطـــتـزء الـجـــلق بالـبكــل مــا یتعــب ـطال

  .ها بـوم ـقـي یتـب الـ الطالیاتوكـ سلعـتضمن جمی ویریاضیةـربیة الـتفي درس العالي من النجاح 
  

   :  اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
  : ي الـنـظـر طاراال١-٢
  :  التدریسأسالیبمفهوم ١-١-٢

 لوباألسـ قیامـه بعملیـة التـدریس، أو هـو أثنـاء التدریس هو الكیفیة التي یتنـاول بهـا المعلـم طریقـة التـدریس أسلوب
 ومـن ثـم ، نفـسهاالذي یتبعه المعلم في تنفیذ طریقة التدریس بصورة تمیزه عن غیره مـن المعلمـین الـذین یـستخدمون الطریقـة

 إلـى التـدریس قـد یختلـف مـن معلـم أسلوب إنومفاد هذا التعریف .  بالخصائص الشخصیة للمعلمأساسیةفهو یرتبط بصورة 
 بشخــصیة المعلــم أساســیة بــصورة  یــرتبطأنفــاالمــذكور فأســلوب التــدریس .سهاالطریقــة نفــآخــر، علــى الــرغم مــن اســتخدامهم 

، علــى اعتبــار أن مــسألة األســالیبوســماته وخصائــصه، ومــع تــسلیمنا بأنــه الیوجــد أســلوب یمكــن تفــضیله عمــا ســواه مــن 
 التــي األبحــاثو  نجــد أن معظــم الدراســات أننــا إال، لمعلم نفــسه وبمــا یفــضله بــا أســلوب تدریــسي عــن غیــره مرهونــة،تفــضیل

 التحصیل، وذلك مـن زاویـة أن أسـلوب التـدریس ال في وأثرها األسالیب التدریس قد ربطت بین هذه أسالیبتناولت موضوع 
ـــــــــــــــدى المتعلمـــــــــــــــیناألثـــــــــــــــریمكـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم علیـــــــــــــــه اال مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل  ـــــــــــــــى التحـــــــــــــــصیل ل                                           الـــــــــــــــذي یظهـــــــــــــــر عل

  ).٢٣٢-٢٣١، ٢٠٠٦ وآخرون،إبراهیم شبر، خلیل(                                                                                  
  : أسالیب موستن التدریسیة ٢-١-٢ 

من الرواد التربویین البارزین الذین قدموا أسالیب التدریس في مجـال التربیـة الریاضـیة ، الـذي قـدم ) موستن ( تعد 
األمــري، التــدریبي، التبــادلي، المراجعــة الذاتیــة، اإلحتــواء والتــضمین، (:  األســالیب متسلــسلة كــاآلتيوهــذه. أحـــد عــشرأسلوباً 

  .)Mosston,1994,15()لمیذ، المبادرة، التدریس الذاتي الموجه، اإلكتشاف المتقارب، المتشعب، تصمیم التاالكتشاف
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   : األسلوب التبادلي١-٢-١-٢
، ینحـــصر دور المـــدرس بـــشـرح المهـــارات الـواجــــب تعـلــــمها مـــع  القـــراراتكــــثرفــــي هــــذا األسلــــوب تـحــــول للطالـــب أ

إعــــطاء نمـــوذج عــــنها ثــــم یـــسـأل المتعـلمیــــن عــــما إذا كـــان لدیهــــم غـمــــوض أو إستیـــضاح عـــن أیـــة نـقــــطة لیعــــید شرحــــها 
ـلمـیــن فـانــه یزودهــم بإسـتمارة خــاصة  تـوجیهــاته وتوضیحـاتــه قـد أستـوعـبــت مـن قــبل المتعبانوتـوضیحهـا، وبعد أن یطمئـن 

 تــسمى إستـــمارة الـواجـــب تتــضمن جـــمیع المعـــلومات والمهـــمات الـــتي سیـؤدیهـــا المتعـــلم وكـیـفـیـــة عـمـلهـــا فـــي أثـنـــاء الـــدرس
ــًا واآلخــر مراق، )٧٧، ١٩٧٦،معــوض( ــًا بعــد ذلــك یقــوم المــدرس بتقــسیم الطلبــة عـــلى أزواج ، یكــون أحــد الطــالب مؤدی . ب

وهـــذا اآلخـــر یكـــون دوره إعطـــاء اإلیـــضاحات وتـــصحیح األخطـــاء مـــستندًا الـــى المعلومـــات التـــي ســـبق أن أعـــدها المـــدرس 
ــــدرس  ـــــمي مــــن ال ــــدالجبار،(وشــــرحها فــــي ورقــــة الواجــــب أو فــــي القــــسم التعـلـی أي بـمـعـــــنى آخــــر أن ) . ١٠٠١، ٢٠٠٢عب

ــــة مــــع  بـعـــضهـا عــــلى شكــــل صـفـیــــن ، یـكــــون أفـــراد المجـمـوعــــة األولـــى مـــرة المجموعـــة الواحـــدة تـقـــسم عـلــــى أزواج مـتـقـابـل
مـالحـظــــــــون ألداء زمـالئـهــــــــم الـمـؤدیــــــــن فـــــــي الـمـجموعــــــــة الـثانـیــــــــة ومـــــــرة مـؤدیــــــــن یــــــــالحظهم زمــــــــالئهم فـــــــي المجموعـــــــة 

لفوري للصف كله حتـى مـن فطالما الیمكن لمدرس واحد مالحظة وتقییم األداء ا ،)١٩٩٨،٣التكریتي،والصمیدعي،(.الثانیة
إن الــدور التعلیمــي هنــا هــو . خــالل أداء حركــات بــسیطة فــإن هــذا العامــل التقییمــي كمتغیــر یمكــن أن یــستند الــى الطالــب 

إعطاء الزمیل مسؤولیة مالحظة األداء كوحدة عمل معینة وٕامداد الطالب بالمعلومات عن الصواب والخطأ في أدائـه الفنـي 
 یالحظون وكیف یـصححون األخطـاء فهـم یـستطیعون القیـام بـدور المالحـظ والمـصحح بـشغف كبیـر فإذا تعلم الطالب ماذا

إن عملیــة إنتقــال القــرارات هــذه تعــد البدایــة للعملیــة التــي تمتــاز بالفردیــة أي قیــام ، )٢١٧، ٢٠٠١ابــراهیم ، وبــالل،(اح ونجــ
اإللتزام بتصرفات تكون مختلفة عـن التـصرفات الـسابقة الطالب بإتخاذ القرارات بنفسه كما إنها تـدعـو المدرس والطالب الى 

حیث یكون على المدرس تعلم عدم إعطاء األوامر لكل حـركة أو مهارة أو نشاط معـین وعلـى الطالـب إمـتالك الفرصـة فـي 
ـــمدرس ـــتي یــضعـها أو یـحـــددها ال ـــخاذ هـــذه الـقـــرارات ضـمـــن األســـس ال ـــم كـــیفیة إت ) . ١٠٤ ،١٩٩١موســتن، واشــورت،(تـعـل

 یــدون فــیها وصـفًا خاصـًا للمهـارة التـي ســوف یـتم )٣الملحق (ویشـتـرط لـنجـاح هذا األسـلـوب أن یـعـد الـمـدرس مسبقًا بـطـاقـة
تعلمهــــا كمــــا یــــدون فیهــــا نـقـــــاط المالحظــــة والـتغـذیـــــة الـراجعـــــة الـــــالزمة لهــــا وكــــذلك مـــــدون فیهــــا الرســــوم التوضــــیحیة و 

ارة ، وتعـــطى هــذه الـبطاقـــة للـــطالب المـالحـــظ حـــتى یـتـمكـــن مـــن إمــداد الـطـالـــب المــؤدي بالمعـلـــومات الصورالمتسلــسلة للمهــ
ـــة  كونهمــا ) المالحــظ والمــؤدي ( هــذا التفاعــل والثقــة واإلطمئنــان الــذي یحــصل بــین الطــرفین . عـــن أداءه بالـدقـــة الـمطـلوب

ر كــل منهمــا أنـه یــؤدي دور المــدرس فیـشعر بالمــسؤولیة ویــتحمس زمیلـین ، وفــي مــستوى عمـري وتحــصیلي واحــد ، إذ یـشع
 ( ALT – PE )وقـت الـتعلم األكـادیمي فـي التربیـة الریاضـیة ، )١٣، ١٩٩٦الـصمیدعي،(صـحیح وكامـل ألدائهـا بـشكل 

ا  هــو عبـارة عــن وحـدة الوقــت والتـي یكــون فیهــ(ALT – PE)إن وقـت الــتعلم األكـادیمي أو الفعلــي فـي التربیــة الریاضـیة 
" الطـــــالب منـــــشغلین بمحتویــــــات التربیـــــة الریاضـــــیة المالئمــــــة بطریقـــــة یمتلــــــك فیهـــــا الطالـــــب الفرصــــــة المناســـــبة للنجــــــاح

إن قیاس وقـت الـتعلم األكـادیمي یعـد الطریـق الـصحیح لقیـاس درجـة تعلـم  ) ٢٠٠٠ ، المفتي( وترى ).٥٦، ١٩٩٣داریل،(
ى كیفیـــة قـــضاءه لوقـــت الـــدرس فـــي ممارســـة النـــشاطات الطالـــب ، إذ البـــد مـــن دراســـة ســـلوك الطالـــب لغـــرض التعـــرف علـــ

المختلفـــة وذلـــك باســـتخدام أنظمـــة المالحظـــة المختلفـــة التـــي طــــورت فقــــراتها لـــتالئم نــــوعیة الطلبـــة ونوعــــیة النـــشاطات التـــي 
فقــد ذكربــأن الوقــت المخــصص للنــشاط التعلیمــي  )  ٢٠٠٣، هــارون( أمــا ، )٤٦، ٢٠٠٠المفتــي،(فــي أثنــاء الــدرستمــارس 

یستخدم كامًال في عملیات التعلیم ، فالمدرس یقضي أوقاتًا متباینـة فـي إعطـاء الطلبـة تعلیمـات معینـة أو عقـابهم أو ربمـا ال
ویضیف في قوله إن إمتالك المدرس لمهارات خاصـة فـي إدارة . في مناقشة قضایا التتعلق بالنشاطات التعلیمیة والتعلمیة 
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ة ئع بحیث یرفع هذا من نسبة الوقت المخـصص للـتعلم ویزیـد مـن إنهمـاك الطلبـالصف تساعده في تقلیل نسبة الوقت الضا
ـــتعلم ، فهـــذا أمـــر فـــي النـــشاطات التعلمیـــة المختلفـــة ، إننـــا النتوقـــع مـــن المـــدرس والطلبـــة أن الیفقـــدوا أي جـــزء مـــن وقـــت ال

 زیـادة مقـدار  ثـمومـنائع، مستحیل، إن ما نتوقعه ونرجـوه هـو أن یـنجح المـدرس قـدر اإلمكـان فـي تقلیـل مقـدار الوقـت الـض
 یقـضیه الـذي الـزمن لقیـاس خاصـة أنظمـة صـممت وقـد، )٣٠-٢٩، ٢٠٠٣هـارون،(لیـة الـتعلم الوقـت المخـصص فـي عم

 طریـق عـن یـتم مقیـاس وهـو )الریاضـیة التربیـة فـي الفعلـي األكـادیمي الوقـت ( علیـه أطلـق والـتعلم الممارسـة فـي فعـال   الطالب

 مختلـف سـلوك مـن به یقوم ما وتسجیل للمهارات ممارسته خالل یفعله وما للطالب الفیدیو اطةبوس أوالمصورة الحیة المشاهدة

 "خاصة  حقول ضمن

   ).٩٠٥، ١٩٨٨كمونة،وآخرون،(                                                                                              
من وسائـل جمع البیانات ، ولقد استخدمها اإلنسان في الماضي كما تـستخدم فـي  مهمةهـي وسـیـلـة " : المالحظة ٣-١-٢

 أسـئلة الـبحــث، عـنالمعلومـات عـن ظـواهر الحیـاة ومـشكالتها ، والمالحظـة مـن أفـضل األسـالیب لإلجابـة  الحاضر لجمع 
األفـراد الفعلـي فـي بعــض وهي تتمیز عن غیرها من أدوات جمع البیانات في أنها تساعد على جمـع بیانـات تتـصل بـسلوك 

  ) .٥٠، ٢٠٠٤باهي،والنمر،" (المواقـف الطبیعیة بحیث یمكن مالحظتها دون عـناء كبیر
  : نظام أندرسون لمالحظة سلوك الطالب ١-٣-١-٢

 سلـوك الـطالـب في درس الـتـربـیـة الـریاضیة عـلى سـتــة أنـواع مـن الـسلوك والتـي یمكـن أن تـحــدث )أنـدرسـون(قـسـم 
  :ـنـاء الدرس ورتبها حسب أولویتها وأهمیتها وهـذه السـلـوكـیـات هـي أث

  .لمهارات واألنشطة المطلوب أدائهایقصد بها ممارسة الطالب للفعالیات وا:   ممارسة النشاط الحركي -١
 الزمیــل أو یتــضمن هــذا الحقــل إســتماع الطالــب لــشرح أو تطبیــق المهــارة مــن قبــل المــدرس أو :    اســتقبال المعلومــات-٢

 تلقي الطالب التغذیة الراجعة سواء من المدرس أم الزمیل أم مشاهدة ورقة الواجب أم صور توضیحیة 

تعني بها تبادل المعلومات مع المـدرس أوالزمیـل حـول الـدرس أي إعطـاء التغذیـة :     إعطاء المعلومات أو المساعدة -٣
 . من أجل تصحیح  أخطائها الراجعة للزمیل ومقارنة أداء الزمیل بورقة الواجب

یكون الطالب في حالة إنتظار دوره للقیام بعمل المهارات أو في حالة إنتظارعام على أن الیكـون مـستقبًال :    االنتظار-٤
  .أو مزودًا بأیة معلومات تتعلق بالدرس 

ء النـــشاط أو المهـــارة یقـــصد بهـــذا الحقـــل جمیـــع تحركـــات الطالـــب ألخـــذ مكـــان مناســـب ألدا:    التحـــرك ألخـــذ المكـــان -٥
  . التحرك للوقوف في صف أو القاطرةالمطلوبة أو

یتـــضمن هـــذا الحقـــل جمیـــع الـــسلوكیات الـــذي یقـــوم بهـــا الطالـــب غیـــر الـــواردة فـــي البنـــود الخـمـــسة :    ســـلوكیات أخـــرى-٦
ر متعـلـقة بـالــدرس وغـیرهــا ـی األدوات أو ربـط الحذاء أو التحـدث  مـع الـزمیل في أمـور غإحضارالمذكورة أعـاله، كمحاولـة 

  )٤٧، ١٩٩٣الصفار،(
   إن اســـتمارة أندرســـون مقـــسمة عــــلى ســـتة حقـــول:) أندرســـون اســـتمارة(  تـــسجیل ســـلوك الطالـــب اســـتمارة ٢-٣-١-٢
ــــــــام ) ١الملحــــــــق ، (  ــــــــة حــــــــسب أولویتهــــــــا وأهمیتهــــــــا ، إن األرق ــــــــسلوك مرتب ــــــــواع ال ـــــــــكتب فیهــــــــا أن ــــــــي ، ی ــــــــشكل أفق   وب
نــب الحقــول األفقیــة تمثــل عــدد الــدقائق ، وكــل حقــل یمثــل دقیقــة واحــدة ، وكــل ثالثــة حقــول تمثــل الموجــودة بجا ) ٣ – ١( 

حـظ الـى أن إستراحــته قــد بــدأت، وحدة زمنیة واحدة أي ما مدته ثـالث دقـائق ، فعنـد إنتهـاء هـذه الـدقائق الـثالث ینتبـه المال
ثــل الـسلوك الـذي قــام بـه الطالـب فــي تلـك الدقیقــة ،أي أن الموجــودة داخـل الحقـول األفقیــة فهـي تم ) ١٢ – ١( أمـا األرقـام 
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ثــواني أي أن مجمـوع الـرصــدات خـالل  ) ٥( الدقیقة الواحدة تحتـوي علـى اثنتـي عـشرة رصـدة ویكـون أمــد الرصـدة الواحـدة 
   .١٢ × ٣رصدة    ) ٣٦( دقائق هو  ) ٣( وحدة زمنیة واحـدة 

األرقام وبـشكل عمـودي لمعرفـة عـدد كـل سـلوك فـي كـل حقـل لوحـده ( المات وبعد االنتهاء من المالحظة یتم جمع هذه الع
.(  
  :أنـواع التصویب بكرة الید ٤-١-٢

 وفـي أمـاكن مختلفـة وأتفـق أكثریـة المـؤلفین وأشـكالها بأنواعهـا مهارة التـصویب التي جعلها تؤديولخصوصیة لعبة كرة الید 
  -:  األنواع اآلتیةإلىعلى تقسیم مهارة التصویب 

   .التصویب من الثبات  -
  .  التصویب من الحركة -
               ) .لألعلى ـ لألمام (   التصویب من القفز -
       ) .لألمام ـ للجانب (  التصویب من السقوط -
  . التصویب من الطیران -
  . التصویب من الزاویة -
  :الـدراسـات الـسـابـقـة  ٢-٢
 الفنــي واالنجــاز األداء ومــستوى األكــادیمي الــتعلم أثنــاءین التبــادلي والتقلیــدي اثــر األســلوب":١٩٩٣ة نــشوان دراســ ١–٢–٢

  "لفعالیة قذف الثقل 
 الفنــي األداء ومــستوى األكــادیميالكــشف عــن اثــر األســلوبین التبــادلي والتقلیــدي فــي وقــت الــتعلم :إلــىهــدفت الدراســة 

تجریبي بتصمیم المجموعات المتكافئـة وتكونـت العینـة مـن استخدم الباحث المنهج الوقد.ومستوى االنجاز لفعالیة قذف الثقل
 بكلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل قــسموا عـــلى مجمــوعتین متــساویتین األولــىطالبــا مــن طــالب المرحلــة ) ٢٦(

ة  ضــابطة، وتــم تحقیــق التكــافؤ مــن خــالل العمــر الزمنــي والطــول والكتلــة وبعــض عناصــر اللیاقــواألخــرى تجریبیــة إحــداهما
البدنیــة المــؤثرة فــي تعلــم مهــارة قــذف الثقــل، كمــا تــم ضــبط المتغیــرات التــي تــؤثر فــي الــسالمة الداخلیــة والخارجیــة للتــصمیم 

 التبــادلي، ولقیــاس وقــت األســلوبوفــق علــى  المــنهج التعلیمــي الخــاص بالمــادة التعلیمیــة بأعــدادالتجریبــي وقــد قــام الباحــث 
، تـم بعـدها أسـابیع لمالحظـة سـلوك الطالـب وتحلیلـه، وقـد اسـتمرت التجربـة  ثمانیـة أندرسون استخدم نظام األكادیميالتعلم 

  .اختبار عینة البحث في مستوى االداء الفني واالنجاز لفعالیة قذف الثقل
 المــستخدمة فهــي الوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري والنــسبة المئویــة ومعامــل االرتبــاط البــسیط اإلحــصائیة الوســائل أمــا

  :یأتيللعینات المستقلة وقد استنتج الباحث ما )  T( دد واختبار والمتع
  . ولصالح التبادلياألكادیميفروق معنویة بین األسلوبین التبادلي والتقلیدي في وقت التعلم   ظهور-
صفار، الـــ( التبــادلياألســلوب الفنــي واإلنجــاز ولــصالح األداءفــروق بــین األســلوبین التبــادلي والتقلیــدي فــي مــستوى   ظهــور-

٣٩ -٣٨ ،١٩٩٣(.  
 مهـارات التوجیـه التبـادلي والتوجیـه الـذاتي فـي تـدریس بعـض أسلوب استخدام اثـر " )١٩٩٦عبدالعال  (دراسة٢-٢-٢

  "الكرة الطائرة
    :إلى الدراسة هـدفت          
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  وأسلوب   ) التبادلي (  التعرف على فاعلیة إستخدام أسلوبي التدریس بواسطة األقران -١
  .دریس بعض مهارات الكرة الطائرة ه الذاتي في تالتوجی

ـــذاتي بالتــدریس بأســـلوب التقلیــدي  مـــقارنة أثـــر-٢ ـــوجیه ال علــى ) العــرض التوضــیحي (  التــدریس باألســلوبین التبــادلي والت
ــم بعــض مهــارات الكــرة الطــائرة المختــارة  تجریبیــة  أثنــین ذي المجــامیع الباحثــة المــنهج التجریبــي بالتــصمیم اســتخدمتو .تعل

 ةتـم أختیـارهن عـشوائیًا بواقـع ثالثـ اإلعـداديالـصف الثـاني  طالبـة مـن ) ٨٥( البحـث مـن  عینـة وٕاشـتملت.وأخـرى ضـابطة
طالبــة تــستخدم أســلوب الــتعلم التبــادلي،  ) ٣٠( فــصول دراســیة ووزعــت الطالبــات علــى ثــالث مجموعــات األولــى تجریبیــة 

أسـلوب التقلیـدي طالبـة، المجموعـة الثالثـة ضـابطة تـستخدم  ) ٢٥(  لم الـذاتيالمجموعة الثانیة تجریبیة تستخدم أسلوب التع
  اآلتیة اإلحصائیة الوسائل  الباحثةتواستخدم).العرض التوضیحي( 
                            : منها النتائج بعض الدراسة أظهرت وقد)  tتحلیل التباین، اختبار المعیاري، االنحراف ، الحسابي الوسط ( 

  . األسلوب التبادلي في تـدریس الـكرة الطائرة لطالبات المرحلة اإلعـدادیة یعمل على تحسین الصفات البدنیة استخدام -١
كمــساند ألســلوب التبــادلي فــي عملیــة الــتعلم لــضمان فـعـالـــیة الطـــالبات وٕایـجـابـــیة ) التطبیــق الــذاتي (  بأسلـــوب االســتعانة -٢

 مجـمـوعــات مـتجانــسة الـقــدرات لـضمان سـهـولــة العـملـیــة التعــلیمیة إلـى ـسیـم طـالبات الـفــصل  مـشـاركـتهـن وذلك فـي ضـوء تـق
  )٢٣٩-٢٣٨، ١٩٩٦عبدالعال،.( األسـلـوبین المقترحین باستخدام

بكــرة  تــأثیر اســتخدام بعــض أســالیب التــدریس علــى تعلــم بعــض المهــارات الهجومیــة) " ٢٠٠٠المفتــي(  دراســة ٣-٢-٢
   " وقت التعلم األكادیميواستثمارالسلة 

  -:إلىهـدفـت الـدراسـة   
الـسنة  فـي طرائـق التـدریس علـى تعلـم بعـض المهـارات الهجومیـة بكـرة الـسلة لطلبـة األسـالیب معرفة تأثیر استخدام بعض -١

  . جامعة بغداد-في كلیة التربیة الریاضیة األولىالدراسیة 
الـسنة الدراسـیة  التدریسیة المستخدمة في درس كـرة الـسلة لطلبـة األسالیب في دیمياألكا معرفة مدى استثمار وقت التعلم -٢

  . جامعة بغداد- في كلیة التربیة الریاضیةاألولى
جامعــة ) بالجادریــة( بكلیــة التربیــة الریاضــیة األولــىطالبــا مــن طــالب المرحلــة ) ٦٨( الدراســة علــى عینــة تكونــت مــن أجریــت

 األســلوب مجـامیع ، أربــعوقــد تـم اختیــار العینـة بالطریقــة العـشوائیة ، وقــسمت علـى ) ٢٠٠٠-١٩٩٩(بغـداد ، للعــام الدراسـي 
) ١٧(طالبــًا ، أسـلوب فحـص الــنفس ) ١٧( التبـادلياألسـلوبطالبــًا ، ) ١٧( التـدریبياألسـلوبطالبــًا، ) ١٧) (االمـري(التقلیـدي

 .طالباً 

ث مجامیع تجریبیـة، ومجموعـة ضـابطة، واسـتخدمت النـسبة  المجموعات، ثالبأسلوبوقد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي 
  . L.S.D أقل فرق معنوي اختبار   البسیط، تحلیل التباین،االرتباطالمئویة، 

  -: نتائج عدیدة منهاإلىبعد انتهاء المعالجة توصلت الباحثة 
 التـدریبي األسـلوب فـي أعلـىانـت  كإذ ،األخـرى واألسالیبظهور فروق معنویة في مستوى التعلم بین األسلوبین التدریبي  -١

  . االمرياألسلوب واخبرا فحص النفس وأسلوبومن ثم  التبادلي األسلوبیلیه 
 فحـص وأسـلوب  ومن ثـم التبادلياألسلوب التدریبي ثم األسلوب في األكادیمي نسبة في استثمار وقت التعلم أعلىظهور  -٢

  . األسلوب االمريوأخیراالنفس 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ....ألسلوب التباديل يف إكـسـاب مهارة التصويب من الثبات ومن السقوط بـكرة الـيـد تأثري استخدام ا
 

 

 التبــادلي األسـلوب فحـص الــنفس ثـم أسـلوب االمـري یلیــه األسـلوبالــضائع مـن الـدرس فــي  نــسبة فـي الوقـت أعلـىظهـور  -٣
 ).٢٠٠٠المفتي،( التدریبياألسلوب وأخیرا

اثـــر اســـتخدام األســـلوب التـــدریبي المـــصحوب بجدولـــة الممارســـة المتسلـــسلة " ) ٢٠٠٦البریفكـــاني ( دراســـة ٤-٢-٢
  " بعض المهارات األساسیة بكرة القدم والعشوائیة في استثمار وقت التعلم األكادیمي وتعلم

   :إلىهدفت الدراسة 
ـــتعلم باثـــر األســـلو الكـــشف عـــن  • ـــة الممارســـة المتسلـــسلة والعـــشوائیة فـــي اســـتثمار وقـــت ال  التـــدریبي المـــصحوب بجدول

  األكادیمي في تعلم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم
 األولـى فـي قـسم التربیـة الـسنة الدراسـیةة مـن طلبـة وقـد اجـري البحـث علـى عینـ. استخدم الباحث المنهج التجریبـي

ــالغ عــددهم ٢٠٠٥  - ٢٠٠٤جامعــة دهــوك للــسنة الدراســیة / كلیــة التربیــة / الریاضــیة  طالبــا، قــسموا عـــلى  ) ٢٠(  والب
ـــ بمجمـــوعتین تجـــریبیتین، وقـــد تحقـــق الباحـــث مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث بـــالمتغیرات التـــي تتعلـــق   متغیـــرات النمـــو، ( ـ

، واسـتخدم الباحـث تـصمیم المجموعـة العـشوائیة االختیـار المتكافئـة )صر اللیاقة الـبـدنیة والحركیة، المهـارات األساسـیة عنا
الوســـط الحـــسابي، االنحـــراف المعیـــاري، ( واســـتخدمت المعالجـــات اإلحـــصائیة المناســـبة .  ذات االختبـــار القبلـــي والبعــــدي

كمـــــا اســــــتخدم الباحــــــث .  راختبــــــار كــــــوبة، معامـــــل االرتبــــــاط البـــــسیط ، لداللــــــة الفـــــروق، النــــــسبة المئویــــــ ) T(اختبـــــار 
لتحلیــل ســلوك الطالــب فــي كــل أســلوب لغــرض معرفــة نــسبة اســتثماره لوقــت الــتعلم األكــادیمي وقــد خــرج ) أندرســون(اســتمارة

  : الباحث بعدد من االستنتاجات أهمها 
أسـلـوب الـتدریـس الـتدریبي المـصحوب بـجــدولة الـممارســة الـعـشـوائیة حـقـقـت الـمجموعـة الـتجـریبیة الثانیة الـتـي استخـدمـت  -

ـــدریبي الـمــصحـوب بـجـــدولة  ـــدریس الـت ـــوب الـت ـــمي فــي الــدرس مقارنــة بأسـل ـــم األكادی مــستوى أفــضل فــي اســتثمار وقــت التعـل
  .الـممارسة الـمتسلسلة

  العشوائیة في تطویر بعض المهـارات األساسـیة بكـرة القـدم تـفـوق أسلوب التدریس التدریبي المصحوب بجدولة الممارسة -
  ).٢٠٠٦،يالبر یفكان(مقارنة بأسلوب التدریس التدریبي المصحوب بجدولة الممارسة المتسلسلة

  
  . ـج التجریبي المنه  :مـنـهـج الـبـحـث١-٣
ـــه١-١-٣ ــ: مجتمــع الـبـحـــث وعـیـنـت ة لمعهــد الریاضــة فــي أربیــل للعــام یمثــل مجتمــع البحــث طــالب الــسنة الدراســیة الثانی

شـــعب  وقـــد تــــم إختیارعینـــة البحــــث  ) ٨( مـــوزعین علــــى )  طالبـــًا ٢٣٠(والبـــالغ عــــددهم  ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧( الدراســـي 
طالـبــًا وتـم اسـتبعاد الطـالب الممارسـین للعبـة كـرة ) ٥٥( شعــبتین وعــددهم أختـار الباحثـانإذ ) القرعة ( بالطریقة العشوائیة 

  ).١(رقم كـمـا مـبـیـن فـي الـجـدول .  الـقـبـلـياالختبار وعـن باستمرارابین والغائبین الید والمص
  یبین مجموعتي البحث واألسلوب التدریس وعدد أفرادها ونسبهم المئویة من مجتمع البحث)١(رقم الجدول 

  الشعب
   افرادعدد المستبعد من العینة العدد الكلي لكل مجموعة األسلوب المجموعة الدراسیة

 العینة النهائي

 ١٤ ١٣ ٢٧ التبادلي التجریبیة و

 ١٤ ١٤ ٢٨ أألمري الضابطة ب

  : تـكافـؤ أفـراد عـینة الـبـحـث ٢-١-٣
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فـان "( بالبحـث ینبغي على الباحث تكوین مجموعات متكافئة فـي األقـل فیمـا یتعلـق بـالمتغیرات التـي لهـا عالقـة " 
وعناصـر اللیاقـة  ة،الكتلـ الطول، العمر،(یرات التي لها عالقة بالبحثحث في المتغتم تكافؤ عینة الب. )٣٩٨، ١٩٩٧دالین،

 واختباراتهـا أسـلوب المـسح الـشامل لعناصـر اللیاقـة البدنیـة ان الباحثـأسـتخدمو ).من الثبات والسقوط ومهارة التصویب البدنیة،
الخیـاط ( قــیــد البــحث ومنهـا دراسـة ت مهــارات كــرة الـیــد الخـاصة بكرة الید من خـالل مـراجـعـة الدراسات الـسـابقـة التـي تنــاول

 وبعــد أخــذ آراء المختــصین فــي مجــال )٢٠٠٤جوكــل،) (٢٠٠٤ ،دزه یــي) (٢٠٠٢سـعـیـــد،) ( ١٩٩٦،إســماعیل) ( ١٩٩٥،
واع  أنــاكتــساباللیاقــة البدنیــة المــؤثرة فــي   مجموعــة عناصــران الباحثــأســتخلصكــرة الیــد مــن خــالل المقــابالت الشخــصیة ، 

 :التصویب قید البحث بكرة الید كاآلتي 
          . لألطراف العلیا االنفجاریةالقوة  -
           . لألطراف السفلى االنفجاریةالقوة  -
                        .الدقة والتوافق  -

 ةالعناصـر المـذكور لقیـاس  االختبـار األنـسب الختیار نصر لكل عاالختباراتثم قـام الباحثان بإعدادها مع مجموعـة من 
 اسـتجاباتهمبـعــد ان أبــدى الـمخـتـصیـن  . ∗ والتـدریب الریاضـيواالختبـاراتوعرضها على المختصین في مجال كرة الیـد 

% ) . ٨١(  بـنـــسـبـة االتفـــاق تـــم إذ بتحلیـــل االستـجـابــــات مـــستـخـدمـًا الـنـــسـبـة الـمـئــــویة ان ، قـــام الباحثـــاالختبـــاراتعــــلى 
  : المختارة مـن قـبـل الـمـخـتـصـیـن كـاآلتـي االختباراتوكـانـت 

   لألطراف العلیااالنفجاریةلقیاس القوة : غم ألبعد مسافة ) .٨٠(  ید زنة  رمي كرةاختبار -١
  ) ٣٧٧-٣٧٦، ١٩٨٣حسن وآخرون، (                                                                             

     لألطراف السفلىاالنفجاریةلقیاس القـوة : ـار الـوثب العمودي من الثبات إختب -٢
 )١٧٣-١٧٢، ٢٠٠٢درویش وآخرون،(                                                                          

 . )٢١٥ -٢١٤، ١٩٨٩خریبط ،(لقیاس الدقة والتوافق:  التصویب على المستطیالت المتداخلة اختبار -٣
  .یبین ذلك ) ٣( رقم  والجـدول االختباراتوتـم التكـافـؤ بین المجموعتین في هذه 

  یبین التكافؤ لمجموعتي البحث في المتغیرات المؤثرة)٢( رقم لجدولا
  لمجموعاتا المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 ع± -س ع± -س المتغیرات
)T(المحتسبة  )T(الداللة  الجدولیة 

 غیر معنوي ٠.٢ ٧.٤٦ ١٦٧.٧٩ ٧.٦٤ ١٦٨.٣٦ )سم(الطول 
 غیر معنوي ٠.٢٣ ٠.٨٣ ١٨.٢٩ ٠.٨ ١٨.٢١ )السنة(العمر

 غیر معنوي ٠.٥٦ ٨.٤٥ ٦٢.٣٦ ٨٠٩٦ ٦٤.٢١ )كغم(الكتلة
التمریرة داخل المستطیالت 

 غیر معنوي ١.٥٣ ٣.٣٥ ٩ ٢.٢٤ ١٠.٦٤ )درجة(الدقة

القفز العمودي من 
 غیر معنوي ٠.٣٧ ٤.١٨ ٤٧.٥ ٥.٩٥ ٤٦.٧٩ )سم(الثبات

رمي كرة الید 
 غیر معنوي ٠.٣١ ٦.٣ ١٠.٥٧ ٥.٩٥ ٩.٨٦ )غم)(٨٠٠(زنة

 التصویب من الثبات
 ٠.٤٢ ٥.٤٣ ٦.٥٧ ٤.٤٧ ٧.٣٦ )درجة(

٢.١٦  
 

 غیر معنوي

                                           
∗ 
– 
 
– 
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 التصویب من السقوط
 غیر معنوي ١.١٥ ٠.٩٦ ١ ١.٠٢ ١.٤٣ )درجة(

 العمـر،( بین طالب المجمـوعتین فـي إحصائیةعدم وجود فروق ذات داللة -: ه أعال ) ٢(رقم  من الجدول یتبین
  .تمما یشیر الى تكافؤ أفراد العینة في هذه المتغیرا) ومهارات التصویب وعناصر اللیاقة البدنیة، الكتلة، الطول،

  :الـتـصمـیـم الـتـجـریـبـي ٣-١-٣
 إجابـات ألسـئلة عـنكل بحث تجریبي ألنه یـساعد فـي الحـصول  إن إستخدام تصمیم تجریبي مناسب أمر مهم في        

یــدل التــصمیم التجریبــي الجیــد علــى كفــاءة وٕامكانیــة تطبیــق أســس التــصمیم التجریبــي الــذي یعــد بمثابــة الخطــة " البحــث، 
ــــة ــــدا لحفی " (التنفیذیــــة للتجرب ــــاهي،ظعب ــــاروتــــم ، )١١٢، ٢٠٠٢،وب ــــر ذا (اختی ــــصمیم التجریبــــي للمجمــــوعتین أو أكث ت الت

ویمكــن تمثیـل هــذا التـصمیم فــي ، )١٥٤-١٥٣، ٢٠٠٢،إبـراهیم) (بعـدي  اختبــار قبلـي و اختبــار العـشوائي ،ذات االختیـار
  ).١( رقم هذه التجربة كما في الشكل

  

اإلختبار  المجموعات
 القبلي

المتغیر 
اإلختبار  المتغیر التابع المستـقـل

 مقارنة النتائج البعدي

 األسلوب التصویب التجریبیة
 التبادلي

  وقت التعلم ألكادیمي
إكساب بعض أنواع 

 التصویب
 التصویب

االسلوب  التصویب الضابطة
 )االمري(

  وقت التعلم ألكادیمي
إكساب بعض أنواع 

 التصویب
 التصویب

  بعدي× قبلي 
 بعدي× بعدي

  )التجریبیة والضابطة (  للمجموعتین  التجریبيیوضح التصمیم )١( رقم الشكل 
  : د متغیرات البحث و ضبطهاتحدی ٤- ١-٣

إن أهـــم واجــب یواجـــه الباحــث حینمــا یـــحفظ التجـربـــة هــو قدرتــه علــى ضــبط جمیـــع العـــوامل التــي تؤثـــر فــي   "       
المـستقـل أو أي عـامــل  الـمـتغـیــر  تـغـیــرمـن فــإذا لـم یتعـرف علیهـا و یـضبطها ال یمكـن بــأي حــال أن یـتـأكـــد المتغیر التابع

  ."هـــوالــذي أنتــج األثــر المعـین آخــر 
   )٢٩٧-٢٩٦، ٢٠٠١محجوب،( 

  :تم تحدید متغیرات البحث بالشكل اآلتي 
  . التبادلياألسلوب  : المتغیر المستقل هو -أ

  .وقـت الـتعـلم األكـادیـمي وٕاكـساب  الـتصویب من الثبات ومن السقوط بـكرة الـیـداستثمار  : المتغیرات التابعة هي -ب
  ).غیر التجریبیة( المتغیرات الدخیلة -ج

 المتغیر التابع أو الظاهرة قید الدراسـة، ولكنـه فيمتغیر شبیه بالمتغیر المستقل یؤثر " یعرف المتغیر الدخیل بأنه 
 لــهومـــن الـمـتـفـــق عـــلیه أن ســالمة الـتــصمیم الـــتجریبي ).   "٥٧، ٢٠٠٦الریمــاوي،وآخرون،" (لــیس موضــع اهتمــام الباحــث 

  ).٩٥، ١٩٨١الزوبعي والغنام، "( خـارجـيواألخرانبان، احدهما داخلي ج
  :    البحثاتاأد ٥-١-٣
  :نظام المالحظة١-٥-١-٣

١١ 
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)  ١الملحــق ( لمالحظــة ســلوك الطالــب وتحلیلــه داخــل درس التربیــة الریاضــیة)أندرســون( الباحثــان نظــام اســتخدام       
ـــــوب المالحظـــــة المنتظمــــة" كونـــــه ـــــى أسل ـــــوب لمالحـظـــــة  " یعـــــتمد عـل ـــــو أحـــــدث أسـل إن أسلـــــوب المالحـظـــــة الـمـــــنتظمة هـ

  )٨٦، ١٩٨٨جوهر،"(الـسلـوك
  :  كیفیة تسجیل سلوك الطالب وتحلیله ٢-٥-١-٣

  فــضًال عـــن أنهمــا یتمتعــان ∗  لغـــرض رصـــد سـلـــوك الطالــب وتـــحلیله قــام الباحثــان بتــدریب وممارســة المالحظــان     
ال طرائق التدریس والتعـلـم الحـركي وذلك من خـالل تطبیـق التجـربــة االستـطـالعـیــة ألسـلــوب التبادلــي بخبرة میدانیة في مجـ

وفـــق نـظـــام أنـدرســـون بإتبــاع الخـطـــوات و اإلجـــراءات علــى   وتــم تــسجـیـل سـلـــوك الطالــب وتـــحلیله ٢٠٠٨ / ٣ /٤بتــاریخ  
  :اآلتیة

 .هدفًا لنقوم بتحلیل سلوكه ) عة بطریقة قر (  تـم اختیار احـد الطالب -١
 ) ٣( دقـــائق ثـــم االنتظـــار ) ٣( دقـائــــق ثــــم الـتحلـیــــل  ) ٣( دقائــــق ثــــم االنـتــــظار  ) ٣(  تـمــــت عـملـیــــة التحــــلیل لزمــــن -٢

  . دقـیـقـة  ) ٦٠( دقائـق و هـكذا إلى انـتهاء زمن الـتحلیل والبالـغ 
فــي المكــان  ) ١٢ - ١(و ذلــك بوضــع الــرقم مــن ) زمــن الرصــد( ثــواني  ) ٥(  تـــم تــسجیل ســلوك الطالــب بعــد نهایــة -٣

 .المخصص و مقابل السلوك الذي قام به الطالب
 السـتخراج النـسب المئویـة لكـل ادقیقة تم جمع درجة كل مالحظ لكـل سـلوك علـى حـد ) ٦٠( عـقب نهایة زمن التحلیل -٤

 .ـقـوم بعـملیة التقییم للـدرسسلوك ووفق هذه النسب یمكن للمدرس أن یعـرف كـیـف ی
الستخراج النسب المئویة لكل سلوك علـى حـده فأننـا نقـوم بقـسمة مجمـوع الـسلوك الواحــد عــلى عــدد مجمـوع الـسلـوكیات -٥

لــك یـمكن التعـــرف عـــلى اتـفـــاق أو عــدم اتـفـــاق بـیـــن الـــمالحظین مـباشـــرة عـنـــد تعـــیین النقــاط علــى الـــورقة البیانیــة وذ،الــسـتـة
  ).١٩٤٩موستـلـر و توكي، ( طریقةباستخدام

  )٢٠٠٠المفتي،( )١٩٩٧محمد أمین،) (١٩٩٣الصفار،(السابقة منها  الطریقة في الدراساتهـذه  استخدمتأن  سبقإذ
تـــستخدم ):١١٢، ١٩٩٩،إبـــراهیم ( :كمـــا فـــي الوصـــف اآلتـــي وتتمیــــز هــــذه الـطــــریقة بـــسهـولة االستخـــــدام)٢٠٠البریفكـــاني،(

   . لالحـداثـيألتربیعيالبیانیة التي تكون تقسیماتها بطریقة تكون المسافة من نقطة األصل هي الجـذر الورقة 
  .یرسم الخط المائل األوسط الذي یسمى بخط الجزاء

  . بقیاس الورقة من كل جهة) وحدتین (  یرسم خطان موازیان لخط الجزاء ویبعدان عنه بمقدار
  . الصادي تابع للمالحظ الثانيأإلحداثيول ، بینما  السیني تابع للمالحظ األأإلحداثي

وحـدات ممارسـة نـشاط ) ٩(ولتعیین النقاط على الورقة البیانیة نفترض انه في إحدى فترات المالحظة سجل المالحظ األول
إن .یانیـةعلـى الـورقــة الب) ٩،٧(نقـوم بعملیـة تقـاطع للنقطتـین. وحدات ممارسة نـشاط ) ٧(، في حین سجل المالحظ الثاني 

  . مكـان تـقـاطـع النقطتین سیحـدد لنا إن كان هـناك اتـفاق أو عـدم اتـفاق 
بـان تـقاطعــات الـنـقــاط التـي تـكــون داخـل الـخـطــوط المتـوازیــة مقبــولة ، فـي حیــن إن ) دایـكـسون ومـوســي(  ویذكــر      

 ولزیــادة التأكیـد مــن ، بــین المالحـظـیــناالتفـاق یعــني إنعـــدام كانـت الــنقاط خــارج الــمكان المحــصور بیــن الخـطـــوط المتــوازیة
   : الباحثان معادلة كـوبـرأستخدمثبات المالحظة 

                                  عـدد مـرات اإلتفاق

                                           
  .جامعة صالح الدین / الدین حسن       طالب الدكتوراه   كلیة التربیة الریاضیة  م  أریان بهاء.م ∗

   .جامعة صالح الدین/ التربیة الریاضیة م  إبراهیم محمد عزیز          طالب الدكتوراه   كلیة .  م
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  ١٠٠  × --------------------------------= نسبة اإلتفاق 
   عـدم اإلتفاق   عـدد مـرات+              عـدد مـرات اإلتفاق 

ع وهــي تمثــل نــسبة مقبولــة وتــدل علــى ارتفــا% ) ٨٣.٥٧( وقــد بلغــت نــسبة اإلتفــاق المحتــسبة مــن اســتخدام معادلــة كــوبر 
  ).موستلر وتوكي ( والشكل اآلتي  یوضح اإلتفاق بین المالحظین بطریقة ، )٢٢، ١٩٨٤المفتي،(ثبات النظام 

  
  ظین في حقـل ممارسة النشاطیوضح اإلتفاق بین المالح )٢( رقم الشكل 

  
   : االختبارات٣-٥-١-٣  
  .اللـیـاقــة الـبـدنـیـة  قــیـاس عــنـاصـراختبارات -
  . المهـاریـة للـتـصـویـب اختبارات -
  
  -: الخطط التدریسیة٦-١-٣

ططـــة یمارســـها  ، ومنهـــاج التربیـــة الریاضـــیة هـــو مجموعـــة خبـــرات مخإتباعهـــاالمـــنهج بمفهومـــه العـــام یعنـــي خطـــة یلـــزم "   
( وفـــقعلــى    وضــع نـــموذج لــــخطة تدریــسیة تـــم،)١٩٩، ١٩٨١الــسامرائي، " (المــشتركون مــن خــالل الفعالیــات الریاضــیة 

مختـصین فـي مجـال طرائـق وتـم عرضـها عــلى عـدد مـن ال) ٢الملحـق  (  من السقوطمـهـارة التصویبل)   الـتـبادلـياألسلوب
 للتأكــد مــن مــدى مالءمــة التمــارین لمــستوى الطــالب وأوقــات أجــزاء الـوحـــدة التعلیمیــة  ∗وكــرة الیــد والــتعلم الحركــيالتــدریس 

  . وتـوزیـعها بشـكل جـیـد
  -: وكاالتيلألسلوبینوحدة تعلیمیة ) ٨(یتضمن المنهج التعلیمي

 .  المجموعة التجریبیة-- التبادلي األسلوب ---وحدات تعلیمیة ) ٤(
  .المجموعة الضابطة --) االمري(تبع الماألسلوب ---وحدات تعلیمیة ) ٤(

 وزعت خاللها الوحدات التعلیمیة وبواقع وحـدة تعلیمیـة أسابیع) ٤( التجربة الفعلیة استغرقتوقد        
وتــم عــرض المــنهج . دقیقــة) ٩٠(، وكــان زمــن الوحــدة التعلیمیــة الواحــدة   لكــل مجموعــة األســبوعواحــدة فــي 

 من ذوي االختصاص في مجال طرائق التدریس ∗لى مجموعة من الخبراء التبادلي عاألسلوبوفق على التعلیمي 
                                           

  .كلیة التربیة الریاضیة/ د ضیاء قاسم الخیاط             طرائق التدریس       جامعة الموصل . أ-١ ∗
 .كلیة التربیة الریاضیة/ د محمد خضر اسمر               تعلم حركي           جامعة الموصل .أ -٢
 .كلیة التربیة الریاضیة/   علم التدریب           جامعة الموصل د نوفل محمد الحیالي         .م.أ -٣

 .كلیة التربیة الریاضیة/د فؤاد إبراهیم السراج         فلسفة المناهج          جامعة صالح الدین.م.أ -٤
   .ةكلیة التربیة الریاضی/ جامعة صالح الدین   د فداء أكرم الخیاط            طرائق التدریس     .م.  أ-٥
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 ومالحظــاتهم حــول مــدى مالءمــة التمــارین لمــستوى الطــالب أرائهــم إبــداءوالــتعلم الحركــي وكــرة الیــد وطلــب مــنهم 
  :وأوقات أجزاء الـوحـدة التعلیمیة وتـوزیـعها بشـكل جـیـد من حیث

وفــي ضــوء . لمعهــد التربیــة الریاضــة فــي اربیــلطــالب الــسنة الدراسـیة  التأكـد مــن صــالحیة تطبیــق المنهــاج علــى-
 الخبراء والمختصون قام مدرس المادة في معهد التربیة الریاضیة في اربیل، بتنفیذ المنهاج أبدهاالمالحظات التي 
 )٢٠٠٨-٤-١٦(ولغایة ) ٢٠٠٨-٣-٢٦(التعلیمي اعتبارا 

   : االستطالعیةالتجربة  ٧-١-٣
  :  لمهاریة االختبارات ا-

 المهاریـــة برفقـــة فریـــق عمـــل مـــساعـد عــــلى مجموعــــة مــــن لالختبـــارات االســـتطالعیةقـــام الباحثـــان بـــإجراء التجربـــة     
  .طالب من مجتمع البحث خارج عینة البحث   )٧(  والبالغ عددهم ٢٠٠٨ / ٣ / ٣الطالب بتاریخ  

  :   لألسلوب التبادلياالستطالعیة التجربة -
، تـم تجریـب الباحثین من االعتبار المخـتصون عـن الـوحـدة التعـلیـمیة وأخذهـا في أبدهاات التي في ضوء المالحظ    

من مـجـتمع الـبحــث ومــن خــارج عـیـنــة ) أ( وحدة تعلیمیة للمنهاج باألسلوب التبادلي في مـحـاضرتـیـن على طالب شعـبتـین 
  .  وبـحـضور المالحـظیـن و فـریـق عـمـل مـساعـد٢٠٠٨ / ٣ / ٤طـالـبـًا، بـتاریـخ   ) ١٤( الـبـحـث والـبـالـغ عددهـم 

  :لألغراض التالیة  وكانت التجربة
 . تنظیم العمل وٕاجراءات الوحـدة التعلیمیة من توقیت الوحدة التعلیمیة بكل أقسامها -
ـــق العمـــل لتنظـــیم عملهـــم وتوضـــیح التعلیمـــات - ـــد تواجـــه الباحثـــان ، أو فری ـــي ق ـــى الـــصعوبات والمعوقـــات الت  التعـــرف عل

  .االختباراتواإلرشادات التي تخص إجراء 
 . المهاریة والوقت الالزم  لتطبیقها لالختبارات  واستیعابهمب  معرفة فهم الطال-
 . التأكـد من صالحیة األدوات المستخدمة -
 الطریقــة التــي یــتم بهــا تعلــیم الطــالب وفــق إلــى إعطــاء صــورة واضــحة لمــدرس المــادة المكلــف بتنفیــذ المــنهج التعلیمــي -

 . األسلوب  التبادلي
 . سلوك الطالب وتحلیله  تدریب المالحظین في كیفیة تسجیل-
 .ب لتنفیذ محتویات الجزء التطبیقي التعرف على مدى مالءمة ورقة الواجب لدى الطال-
  :الـتـجـربـة الـرئـیـسـة  ٨-١-٣
إذ قام مدرس مـادة كـرة الیـد )  ١٦/٤/٢٠٠٨ ولغایة ٢٠٠٨/ ٢٦/٣ (ابتداءً تـم إجـراء التجـربـة الـرئـیـسة للبحث في     

بكـرة مـن الثبـات ومـن الـسقوط وحـدات تعلیمیـة لـتعلم بعـض التـصویب ) ٨(ة وبحـضور المالحظـین بتنفیـذ في معهد الریاضـ
( وحـــدات تعلیمیـــة لكـــل مـــن اســـالوبي  ) ٤( الیـــد علـــى طـــالب الـــسنة الدراســـیة الثانیـــة لمعهـــد الریاضـــة فـــي أربیـــل، وبواقـــع 

 التبـادلي ، التـي شـملت باألسـلوبتدریـسیة الخاصـة  ، ولهذا الغرض اعد الباحثان مجموعة من الخطـط الأألمريالتبادلي ، 
  :بكرة الید كاآلتي )  والجانبياألمامي(التصویب من الثبات ومن الحركة والتصویب من السقوط 

  . ) والجانبياألمامي(التصویب من الثبات، التصویب من الحركة، التصویب من السقوط 
كیفیــة  كــان فــي االخــتالفولكــن أي نفــس التمــارین التطبیقیــة،  المجمــوعتین المــادة التعلیمیــة نفــسها إعطــاءإذ تـــم   

ـــشـعـبـة تطبیـــق  واألســـلوب ) و(الجـــزء الــــتطبیقي، وتــــم تـطـبـیــــق األسـلــــوب التبـــادلي عـلــــى الـمجـمـوعــــة الـتـجــــریبیة  المتمثـلــــة بـ

١٤ 
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 أسـبوعیایة تعطى بـواقـع وحــدة تـعــلیمیة  وكانت الوحدات التعلیم،)ب (  على المجمـوعـة الضابـطـة  المتمثلـة بشعبـة أألمري
   .لـكل مـجـمـوعـة

 للمجمــوعتین كانــت متــشابهة فــي الجــزء التمهیــدي والجــزء الختــامي أمــا االخــتالف فكــان فــي الخطــط التدریــسیة إن     
المالحظـان كـان  والمـنهج للمهـارات الحركیـة نفـسها، و النشاط التطبیقي من الجزء الرئیس حیث تمارس أفراد العینـة التمـارین

   .  حسب استمارة التسجیل الخاص بتحلیل سلوك الطالب الدرس عن قرب ویرصدون سلوك الطالب المكلف بمراقبتهیراقبان
  :  البعـدیـةاالختبارات٩-١-٣

، ٢٠٠٨ / ٣/٥تــم إجــراء االختبــارات البعدیــة لعینــة البحــث بعــد االنتهــاء مــن تنفیــذ المــنهج التعلیمــي فــي     
 نفـسها والرمانیـةثان الطریقة التي استخدمت فـي االختبـارات القبلیـة بالـشروط نفـسها وتحـت الظـروف المكانیـة وقد اتبع الباح

  . نفسها وباألدواتتقریبا 
  : اإلحصائیةالوسائل ١٠-١-٣

  :ومنها  ) SPSS(  بنظام التحلیل اإلحصائي باالستعانة    تـم معـالجة البیانات 
  .الـوسـط الـحـسـابـي -
  . الـمعـیـاري اف االنحر -
  .  للعـینات الـمـرتـبـطـة Tاخـتـبار  -
  . الـنـسـبـة الـمـئـویـة -
   .) ١١٢، ١٩٩٩،إبراهیم(مـعـادلـة كـوبـر  -
لـتحـقـیــق : وتـحــلیلها ومـناقــشتهاللمجموعــتین التجریبیـة والـضابطةعـرض نـتـائـج االخـتـبــارات الـقـبـلـیــة والـبـعــدیــة  ١-٤

 الـقبلــــیة والبعـدیـــــة للمجمـــوعتین التجریبیــــة االختبــــاراتوجــــود فـــــروق ذات داللــــة مـعـنـویـــــة بیــــن ( :ـفـرضــــیة األولــــىصحــــة ال
للتعرف علـى نتـائج االختبـارات ) T(تم إستخدام معالج). والضابطة في إكساب الـتـصویب من الثبات ومن السقوط بكرة الید

  :تین فـي إكساب التصویب من الثبات ومن السقوط بكرة الید كاآلتيالـقـبـلـیـة والـبعـدیـة  لـمـجـمـوعـ
  یبین داللة الفروق بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة)٣(رقم الجدول 

       المجامیع ألبعدي االختبار  القبلياالختبار
 ع+  ¯س ع+  ¯س اختبارات 

  ¯س
 فروق

 ع ±
 فروق

) T(قیمة 
 *المحسوبة

 ٤.٢٤ ٥.٢٣ ٥.٩٣ ٣.٩٣ ١٣.٢٨ ٤.٤٦ ٧.٣٦ التصویب من الثبات

 ٥.٣٤ ١.١٥ ١.٦٤ ١.٠٧ ٣.٠٧ ١.٢ ١.٤٣ التصویب من السقوط

  ٢.١٦) = ١٣( درجة حریة وأمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  ∗   
جموعــة التجریبیــة وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین االختبــارات القبلیــة والبعدیــة  لم) ٣(رقــم یتبــین مــن الجــدول 

، ألبعـديـیــد ولمـصلحة االخــتبار  األسـلوب التبـادلي فـي إكــساب التـصویب مـن الثبـات ومـن الـسقوط بـكــرة الاستخدمتالتي 
الـجـدولـیــة عـنــد نـسبة ) t(وهـذه النتـائج اكبـر مـن قیمـة ) ٤.٢٤،٥.٣٤( على التـواليلالختبارینالـمحسوبة ) t( بـلـغـت قیـم إذ

  ) .٢.١٦(والبالغة ) ١٣( درجة حـریـة وٕامام) ٠.٠٥ (<خطأ 
  یبین داللة الفروق بیـن االختبارات الـقـبلیة والبعـدیـة للمجموعة الضابطة ) ٤(رقم الجدول 

       المجامیع اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
 ع+  ¯س ع+  ¯س اختبارات   

  ¯س
 فروق

 ع ±
 فروق

) T(قیمة 
 *المحسوبة

 ٣.٢ ٦.٩٢ ٥.٩٣ ٥.١٨ ١٢.٥ ٥.٤٣ ٦.٥٧ ثباتالتصویب من ال
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 ٣.٤٦ ١.٣١ ١.٢١ ١.١٢ ٢.٢١ ٠.٩٦ ١ التصویب من السقوط

                           ٢.١٦ ) = ١٣(  درجة حریة وأمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ * 

بعدیــة للمجموعــة الــضابطة وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین االختبــارات القبلیــة وال) ٤(رقــم یتبــین مــن الجــدول    
فــي إكــساب التــصویب مــن الثبــات ومــن الــسقوط بكــرة الیــد ولمــصلحة االختبــار ) المتبــع  ( أألمــري أســلوب اســتخدمتالتــي 

) T(وهــــذه النتــــائج اكبــــر مـــــن قیمــــة ) ٣.٤٦ ، ٣.٢(  علــــى التــــوالي لالختبــــارینالـمحــــسـوبـة ) T( بلغــــت قــــیم إذ ، ألبعــــدي
  ) .٢.١٦(والـبالـغـة ) ١٣( درجة حریة وأمام) ٠.٠٥ (<الجدولیة عند نسبة خطأ 

   :لـمـجـمـوعـتین التجریبیة والضابطة) القبلیة والبعدیة ( المهاریـة باالختباراتمـنـاقـشـة النـتـائـج الخـاصة  ١-١-٤
یًا والتـي عولجـت إحـصائ)  ٤ ، ٣ ( الجدولین المـرقمینفي ضوء النتائج الذي تم الحصول علیها والمعروضة في 

 القبلیــة والبعـــدیة لمجمــوعتین فــي إكــساب التــصویب مــن الثبــات االختبــاراتظهــر بــأن هنــاك فـــروقًا ذات داللــة معـنـــویة بــین 
 فـي  فاعلیـة المـنهج التعلیمـي الـذي اسـتخدمإلـى ذلـك نیعـزو الباحثـا و ، ألبعـديومن السقوط بكرة الید ولمــصلحة االختبـار 

 وتعلیمـات خاصـة بكـل مفـردة مـن مفـردات المنهــج إرشـادات وٕاعطـاء شـرح وعـرض المجموعتین وما یحتویـه كـل مـنهج مـن
 الطریقــة التعلیمیــة إن"  ، ألبعــدي فــي االختبــار أفــضل یحقــق طــالب المجمــوعتین نتــائج أن إلــى أدىبطریقــة ناجحــة ، ممــا 

احي النــشاط المالئــم لــه وتحــت  الجــسمیة والعقلیــة والتــي تمكــن الطالــب باختیــار نــو وٕامكانیــاتهمالتــي تــتالءم وقــدرات الطــالب 
 اإلشــارة بأهمیــة قــدرة المــدرس وتجــدر،)٢٤٩ ،١٩٨٩الجبــوري،"( الــدرسأهــداف وتوجیــه المــدرس یعمــل علــى تحقیــق إشــراف

فــي العملیــة التعلیمیــة وذلــك مــن خــالل إخــراج الــدرس بالــصورة الــذي یتبنــاه الطالــب وتوصــیل المعلومــة عــن األداء بالطریقــة 
 األول وهـــو الموجـــه للنـــشاط ومـــن دون مـــدرس مؤهـــل أكادیمیـــًا وعلمیـــًا ألیـــة النـــشاط المـــسئوله الـــصحیحة للطـــالب، إذ انـــ

للمــدرس أثــر ایجــابي " فــي دراســة أجـــراها إلــى أن ) Fuchs,1994( یــشیـرإذ.الریاضــي یــصعب تـحقیـــق األهــداف التعـــلیمیة 
ألنـشطة الدراسـیة التـي یمارسـها الطـالب لهـا نحو تعلیم الطالب وذلك عندما یكون لدى المدرس ایمـان قـوي بـان العـادات وا

 "دور فــــي تعلمهــــم للمهــــارة ویــــنعكس ذلــــك مــــن خــــالل تخطــــیطهم لألنــــشطة الــــصفیة ونوعیــــة التكلیفــــات المرتبطــــة بالــــدرس
  ).٢٠٠٠،١٥وبلفقیه، الشربیني(

حــسابیة للمجـموعـــتین ظـهـــر ومــن خــالل الـمـقـارنـــة بیـــن المتـوسطـــات الـ) ٤ ،٣ (للجــدولین المــرقمینومــن خــالل مـالحـظـتـنـــا 
 إلـىإن عــمـلـیـة الـتـعــلـم للـمـشاركـیـن في أي مـناهـج التــؤدي بـالـتـأكـیــد .  في نسبـة التعـلم بین المجـمـوعتیناختالفبأن هـنـاك 

أسـلــــوب  لـكــــل إنویـعــــزو الباحثـــان أیــــضـًا ) .١٥٥، ٢٠٠١محجـــوب،" (مـــستـویات متـــشابهة بـــاألداء مـــن قبـــل المتعلمـــین 
وجـــود : (ـقـــت الـفـــرضیة األولــى القائـلـــة مجموعــة مـعـیـنـــة مـــن األهـــداف وبـهـــذا تـحـقإلــىالـمـكـانـــة الـخـاصـــة بـــه فـــي الـتـوصـــل 

 الـقبلـــیة والبعـدیـــة للمجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي إكــساب الـتـــصویب مــن االختبــاراتفـــروق ذات داللـــة مـعـنـویـــة بیـــن 
هـــــــــا دراســــــــــــــة إن هـــــــــذه الـنـتـیـجـــــــــة تـتــفـــــــــق مـــــــــع نـتـائـــــــــــج دراســــــــــــات عــدیـــــــــدة مــنـ).ات ومــــــــن الــــــــسقوط بكــــــــرة الیــــــــدالثبــــــــ

  ).٢٠٠٣ والحسن،إبراهیم)(٢٠٠٠ناصر،()١٩٩٦سالم،(
 :یــق صحــة الـفـرضـیــة الـثـانـیــة لـتـحـقـ:عــرض النـتـائـج الـخـاصة بـوقـت الـتـعـلـم األكـادیـمـي و تـحـلـیـلـهــا ومـنـاقــشـتـهـا٢-٤

 العـمـلـیــة الـحـسـابـیـة اسـتخدامتـم ، وقـت الـتـعـلـم األكـادیـمـياستثمارهناك نسب متفاوتة للمجموعتین التجریبیة والضابطة  فـي 
          .یبین ذلك  ) ٥( رقم  أنـدرسـون والـجـدول استمارة الـنـسـبـة الـمـئـویـة لـكـل حـقـل مـن الستخراج

  سالیب المستخدمة في البحثاالیبین النسبة المئویة لسلوك الطالب من الدرس في  )٥( رقم الجدول 
         المجموعة

 السلوك
  التجریبیة 

 )التبادلي (
  الضابطة

 )األمري( 

١٦ 
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  %١٩.٥٦  %٢٧.٤٣ ممارسة النشاط
  %١٥.٧٢ %١٧.٩٢ استقبال المعلومات
  %٠.١٦  %١١.٨٨ إعطاء المعلومات

  %٣٠.٤٦  %٢٩.٧٦ االنتظار
  %١٧.٥٩  %٦.٩٢ التحرك ألخذ المكان

  %١٦.٥١  %٦.٠٩ أشیاء أخرى

  :يالنحو اآلت البحث وعلى مجموعتي سلوكیات الطالب في یبین) ٥(رقم الجـدول 
ل نــــسبة كانــــت نــــسبة ســــلوك الطالــــب فــــي حقــــل ممارســــة النــــشاط تــــشك:)األسـلـــــوب الـتـبـادلـــــي (المجموعــــة التجریبیــــة  •
، أمـا نـسبة سـلوك تقـدیم المعلومـات )% ١٧.٩٢ ( ، بینما كانت نسبة سلوك استقبال المعلومـات تـشكل نـسبة )%٢٧.٤٣(

 و شــكل حقــل )%٦.٩٢ ( ، والتحــرك ألخــذ المكــان )%٢٩.٧٦(، فــي حــین شــكلت نــسبة االنتظــار )%١١.٨٨(فكانــت  
  .)%٦.٠٩(أشیاء أخرى نسبة 

، بینمـا شـكل اسـتقبال المعلومـات )%١٩.٥٦(جاءت نسبة ممارسـة النـشاط :)أألمرياألسـلـوب ( المجموعة الضابطة  •
 ،  فـــــي حــــین شــــكل حقـــــل االنتظــــار نـــــسبة )%٠.١٦( ،أمــــا نـــــسبة تقــــدیم المعلومــــات فـــــشكلت نــــسبة )%١٥.٧٢(نــــسبة 

ولغــرض معرفــة مــدى .)%١٦.٥١(، و شــكل حقــل أشــیاء أخــرى نــسبة )%١٧.٥٩(، والتحــرك ألخــذ المكــان )%٣٠.٤٦(
ـــــذي اســـــتخدمه كـــــل مـــــن اســـــتث ـــــصنیف ال ـــــى الت ـــــان عل ـــــي واألداء الحركـــــي اعتمـــــد الباحث ـــــشاط الفعل ـــــدرس بالن مار وقـــــت ال

  )٢٠٠٢،١٠١،رعبــــــــــــــــــــــــــــــــدا لجبــــــــــــــــــــــــــــــــا()٤٦ ،٢٠٠٠،المفتــــــــــــــــــــــــــــــــي(و) ٥٠٩ ،١٩٨٨،وآخــــــــــــــــــــــــــــــــرون،كمونــــــــــــــــــــــــــــــــه(
عمـل الطالــب فـي محـورین رئیــسین  اسـتمارة المالحظـة لتحلیــل سـلوك الطالـب حیــث دمـج فـــي  )- ،٢٠٠٦، يالبـر یفكـان( 

 :هما
( إعطاء+ استالم المعلومات + األداء الحركي   :الذي یتكون من) الفعلي (  االشتراك األكادیمي :األول المحـور •

  :المعلومات، ویمكن تجزئته إلى) تقدیم 
  ) .ممارسة النشاط (   االشتراك المباشر وهـو-أ

   .)إعطاء المعلومات + استالم المعلومات ( وهـو المباشر  االشتراك غیر-ب
 والـجـدول ،)أشیاء أخـرى+تغـیر المكان +االنتظار( الضائع في الدرس ویتضمن ما یـأتـيوهو الوقت: المحـور الثاني •

 یـبـیـن ذلك   )  أ ، ب–٦(رقم 
  یبین نسبة االشتراك الفعلي األكادیمي من الدرس لمجموعتي البحث)  أ -  ٦( رقم الـجـدول 

              المجموعة
 الضابطة یبیة التجر  السلوك 

  %١٩.٥٦  %٢٧.٤٣ ممارسة النشاط
  %١٥.٧٢ %١٧.٩٢ استقبال المعلومات
  %٠.١٦  %١١.٨٨ إعطاء المعلومات

  %٣٥.٤٤  %٥٧.٢٣ مجموع وقت االشتراك
      

  یبین نسبة مجموع الـوقـت الـضـائـع مـن الـدرس لمجموعتي البحث) ب -٦(رقم الـجـدول 

              المجموعات
 الضابطة التجریبیة  سلوك ال
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  %٣٠.٤٦  %٢٩.٧٦  اإلنتظار-   
  %١٧.٥٩  %٦.٩٢  التحرك ألخذ المكان-   
  %١٦.٥١  %٦.٠٩  أشیاء أخرى-   

  %٦٤.٥٦  %٤٢.٧٧ مجموع الوقت الضائع

  :یتبین ما یأتي )  أ ، ب –٦(من الجدولین السابقین 
، بینمـا یظهــر الوقـت الـضائع بنـسبة %)٥٧.٢٣(اك الطالب الـفعـلي في الدرسالـمجمـوعـة الـتجـریبـیة حـقـقـت نسبـة اشتـر  •
  .من وقت الدرس  %)٤٢.٧٧(
، بینمـــا یظهـــر الوقـــت الـــضائع  % )٣٥.٤٤(  الطالـــب الفعلـــي فـــي الـــدرس اشـــتراكالمجموعـــة الـــضابطة حققـــت نـــسبة  •

 .من وقت الدرس % ) ٦٤.٥٦( بنسبة 
تفـوق المجموعـة ) أ،ب-٦(تبیــن مـن الـجــدول :ت الـتعـلـم األكادیـمـي للمجموعتینمـنـاقـشة النتائـج الخـاصة بـوقـ١-٢-٤ 

التجریبیة على المجموعة الـضابطة فـي تـسجیل أعلـى نـسبة لوقـت الـتعلم األكـادیمي وتـسجیل اقـل نـسبة للوقـت الـضائع مـن 
لتبـــادلي همـــا المحـــور العملیـــة  فـــي المجموعـــة التجریبیـــة التـــي تـــدرس بأســـلوب االطـــالبین أنیعـــزو الباحثـــان ذلـــك و،الـــدرس

 في القاعة الریاضـیة ألخـذ المكـان بحریـة بانتشارهمالتعلیمیة وبذلك تفسح المجال أمامهم في أخذ القرارات المناسبة ، وذلك 
 األسـلوب علـى ورقـة الواجـب لتكـون دلیـل الطالـب اعتمـادویتحررون من قیود أو األوامر المسلطة من المدرس، فضًال عن 

) أ-٦(رقــم ومـــن خــالل نظرتنــا لجــدول ،ین الــزمیلین وبــین المــدرس والطالــب بــاالتــصال العملــي وتعــد وســیلة فــي التطبیــق
تبــین فــي حقــل )  المعلومــات، إعطــاء المعلومـات اســتقبالممارســة النـشاط ، ( نالحـظ بــأن الجــدول یتكــون مـن ثالثــة حقــول 

 حــصل علیهــا التــي االســتقاللیة إلــىثــان ذلــك  الباحز ویعــأألمــري األســلوبممارســة النــشاط تـفـــوق ألســلوب التبــادلي علــى 
الــذي كانــت لــه تــأثیر كبیــر إلبــراز طاقــات والــذي كــان الطالــب فــي بعــض الوقــت مــن الــدرس فــي هــذا األســلوب كمالحــظ 

 أكبــر وقــت الــدرس اســتغالل المعلومــات بحیــث یزیــد مــن قــدرة الطالــب العامــل علــى إعطــاءوحیویــة ونــشاط وٕابداعاتــه فــي 
إن الممارسـة تعـد شـرطا مهمـا مـن شـروط الـتعلم، وأن الـتعلم ال یتحقـق دون ممارسـة ،اط لتحقیق هـدف الـدرس بتطبیق النش

االســــتجابات التــــي تحقــــق اكتــــساب المهــــارة المطلوبــــة، كمــــا أن ممارســــة األداء تــــساعد علــــى اســــتمرار االرتباطــــات بــــین 
 ا   أیـضًا وقتـتوفر تـزوید كل طالبین بورقـة الـواجب فضًال عن ).٢٩٩، ٢٠٠٦ جادو، أبو(االستجابات والمثیرات لفترة أطول

 لممارسة النشاط  مـن خـالل مقارنـة أدائـه بمـا مطلـوب أداءه وهـذه العملیـة یعمـل علـى تجنـب األخطـاء فـي المحـاوالت ا  كثیر 
 ایجـابي وفعـال التالیة األمر الذي زاد من حماسهم ودافعیتهم لالستمرار في األداء، مما انعكس ذلك في عملیة التعلم بشكل

 عــن الــشرح فــي أثنــاء الممارســة  وتزویــد المــتعلم واالبتعــاد، إذ إن االهتمــام بزیــادة المحــاوالت التكراریــة والممارســة المــستمرة 
بأنمـاط مختلفـة مـن التغذیـة الراجعـة وااللتـزام والحـث والتـشجیع والتنویــع فـي األداء ممـا یولـد لـدى الطالـب مـیًال إیجابیـًا نحــو 

ه هــــذا أول أســــلوب یــــسمح بإتاحــــة الوقــــت لهــــذ. " مــــراد تعلمهــــا ویجعــــل الطــــالب یقومــــون بتطبیــــق األداء بــــشغفالمهــــارة ال
ـــادلي )  وٕاعطـــاء المعلومـــات اســـتقبال( أمـــا الحقلـــین اآلخـــرین المنوعـــات مـــن القـــرارات،  ـــأن أســـلوب التب  ( ســـجلفـــنالحظ ب

ویعــزو الباحثــان  ). أألمــري(ألســلوب رصــدة مـــن ســلوك الطالــب وهــي أكثــر مــن رصــدات ســلوك الطالــب فــي ا) %٢٩.٨
 أكبــر وقــت فــي الســتغالل حــرص الطالــب إلــىأیــضًا إن طبیعــة األســلوب التبــادلي الــذي تقــسم الطــالب عـــلى األزواج أدى 

أداء الواجبــات المطلوبــة خــالل نــصف وقــت التطبیــق ومــن ثــم تتبــادل األدوار، وهــذا یجعــل الطالــب المــؤدي منــشغل دائمــًا 
المالحـظ وجــب علیـه أن  ، ولـصعـوبة دور مـن قبـل الطالـب المالحـظباستمرار  مراقبألنهالمطلوبة منه داخل إطار المهام 

یـكــــون متـــصًال بالـــدرس وذلـــك مـــن خـــالل مقارنـــة أداء زمیلـــه مـــع ورقـــة الواجـــب وٕاعــــطاء المعلــــومات وتـــصحیـح األخـطــــاء 
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 للـطــالب بـتــبادل الـمـعـلـومــات بینهـمــا ســواء بـإعـطــاء الـمـعـلـومـــات مــن الـمـرتـكـبـة فـورًا بـعـد األداء ، وكـذلك هــذا الـــدوریسمـح
إن الـتـقـــییم المــستمر وتـقـدیـــم . " المعلومــات مــن قبــل المــؤدي اســتقبالأم ) التغـــذیة الراجعــة ( ، قـبـــل الـمـالحــــظ عــــن األداء

ـــى  ـــساعد عل ـــاء األداء ی ــــزمیل أثن ــــراجعة مـــن ال ــــة ال ـــة الـتـغـذی ـــاط التعلیمی ـــى الكتـــشاف المهمـــةفهـــم النق  األخطـــاء والعمـــل عل
 الكلــي فـــي هــذا األســـلوب علــى ورقـــة االعتمــادویكـــون ) . ١٣٧، ٢٠٠٧شــهاب، "(تــصحیحها ممــا یـــسهـل عـمـلـیـــة التـعـلــــم 

ا األسـلــوب مـع وجـود  هـذياألدوار فـإن تبادل "لـدرس  لا  الواجب وهذا التعاون بین الزمیلین جعل الـنشاط أكـثر فاعـلیة وشـوق
ورقــة الـواجـــب جـعـــل الـطـالـــب یـعـمـــل ویـقـــرأ یعـلـــم ویتعـلـــم یخطــأ فـیــصحح لــه ویخطــأ زمیلــه فیقــوم هــو بالتــصحیح ، إن هــذه 

ه العملیة فضًال عن دور المدرس المشرف عـلـى الـدرس فـي الـتــدخـل فـي األوقات الصعـبـة التي تـجـربـهـا الـمـجـمـوعـة كـان لــ
الــذي یــتكون )  ب - ٦(خـالل مـالحـظـتـنــا لـجــدول  أما، )٨٠، ٢٠٠٦خوشناو، "(م الـجــیـدالـكــبـیـر فـي حـصول الـتـعـلـ األثــر
)  والتبــادليأألمــري( الطالــب فــي األسـلـوبـــي انتظــارفـــنالحظ بكثــرة ) ، الـتـحـــرك ألخــذ المكــان، أشـیـــاء أخــرىاالنتظــار( مــن 

یـعـــزو و .أألمـريكانـت األكثــر رصـدات مــن نـصیب األســلوب ) التحـرك ألخــذ المكـان وأشــیاء أخـرى(لحقلــین وكـذلك بالنـسبة ل
 أي قـرار بهـذا باتخـاذ للطالـب قوال یحـ یتخـذ جمیـع القـرارات المتعلقـة بالعملیـة التعلیمیـة أألمري المدرس في أسلوب أنذلك 

 الطـالب وٕاختیارأمـاكنهم بالـشكل الـذي یـراه مناسـبًا اصـطفاف الشأن ، نالحظ بأن المدرس یحدد كیفیة تطبیـق األداء وكیفیـة
لــسیطرته علــى الــدرس وذلــك  لكثــرة عــدد الطــالب ولــصعوبة هــذا العمــل بمــدرس واحــد یأخــذ هــذه العملیــة وقتــًا مــن الطــالب 

عــة وكــذلك وقــوف الطالــب لمجــيء دوره لتطبیــق النــشاط وكــذلك نالحــظ بــأن حــصول الطالــب علــى التغذیــة الراجباالنتظــار 
مــن الــضروري " وأخیــرًا  والتحـــرك ألخــذ المكــان ، باالنتظــار  قــضاء الطالــب وقتــًا إلــىتكــون بــشكل جمــاعي كــل هــذا أدى 

 أننــا النتوقــع مــن المــدرس و الطلبــة أن ال یفقــدوا أي جــزء مــن وقــت الــتعلم ، فـــهذا أمــر مــستحیل ، إن مــا إلــىاإلشــارة هنــا 
 زیـــادة مـقــــدار الـوقــــت ومـــن ثـــماإلمـكــــان فـــي تــقـلـیــــل مـقــــدار الـوقــــت الـــضائـع  رنـتـوقعــــه ونرجـــوه هــــو أن ینجــــح الــــمدرس قـــد

هنـــاك نـــسب :وبـهــــذه الـنـتـیـجــــة تـحـقـقــــت الـفـرضـیــــة الـثـانـیــــة الـقـائـلــــة،)٢٠٠٣،٣٠هـــارون،" (ـم الـمخـــصص فــــي عــــملیة الـتعـلـــ
ــــذه النتیجــــة مــــع نتائــــج . وقــــت الـتـعـلــــم األكـادیـمــــياســـتثمارمتفاوتـــه  بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة والـــضابطة فــــي  وتـتـفــــق هـ

  .)٤٦ ، ٢٠٠٠المفتي، (و) ٢٣٩-٢٣٨، ١٩٩٦عبدالعال،(و)٤٧ ، ١٩٩٣الصفار، (
 :وتـحـلـیـلـھـا ومـنـاقـشـتـھـا )  البعـدیـةاالختبارات(عــرض النـتـائـج الـخـاصة باالخـتـبـارات الـمھـاریــة ٣-٤

وجــــود فــــروق ذات داللـــة مـعـنـویــــة بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة والـــضابطة فـــي : ة الفرضـــیة الثالثـــة صـــح لـتحقــــیق
 اســتخدامتــم . الیــد ولــصالح المجموعــة التجریبیــة إلكــساب التــصویب مــن الثبــات ومــن الــسقوط بكــرةألبعــدي االختبـار

  .من الثبات ومن السقوط بكرة الیدي إكساب التصویب للتعرف على نتائج االختبارات الـبعـدیـة  للـمـجـمـوعـتین فـ) t(معالج
  یبین داللة الفروق في االختبارات البعـدیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة )٧(رقم الـجـدول 

   المجامیع المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 ع± -س ع± -س اختبارات   

)T(  
 المحتسبة

)T(  
 الجدولیة

 الدالالة

 غیرمعنوي ١.٣ ٥,١٨ ١٢.٥ ٣,٩٣ ١٣.٢٨ ویب من الثباتالتص

 ٢.٠٧ ١,٢١ ٢.٢١ ١.٠٧ ٣.٠٧ التصویب من السقوط
 معنوي       ١.٧٧

  . باتجاه واحد١.٧٧تساوي )٠.٠٥(≤عند نسبة خطأ )١٣(الجدولیة امام درجة حریة)ت(قیمة*    
ــــة بـــین الـمـجـمـوعــــتین فــــي إكـــساب للتعـــرف علـــى نتـــائج اال) T(نتـــائج اختبـــار) ٧ ( رقـــمالجـــدولیتبـــین مـــن  ختبـــارات الـبعـدی

(  التـصویب مـن الثبـات للمجمـوعتین لالختبارالمحسوبة ) T(التصویب من الثبات ومن السقوط بكرة الید ، فقد بلغت قیمة 
 ممــا ) ١.٧٧(والبالغــة  ) ١٣( درجــة حریــة وأمــام) ٠.٠٥(الجدولیــة عنــد نــسبة خطــأ  ) T(وهــي أصــغر مــن قیمــة  ) ١.٣
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 ( لالختبـــارالمحـــسوبة ) T(أمــا قیمـــة . االختبـــاریــدل علـــى عـــدم وجـــود فــرق ذي داللـــة معنویـــة بـــین المجمــوعتین فـــي هـــذا 
) ٠.٠٥(الجــدولیة عـنــد نـسبة خطـأ   )  T(وهـي أكـبــر مـن قیمـة ) ٢.٠٧( للمجمـوعتین فقـد بلغـت ) التصویب من الـسقوط
ـــــة  ـــــالغة ) ١٣(وامــــام درجــــة حـری ــــین المجمــــوعتین فــــي ، ممــــا ) ١.٧٧( والـب ــــة ب ــــة معنوی ــــى وجــــود فــــرق ذي دالل  یــــدل عل

  .  التجریبیةالمجموعةاإلختبارالبعدي لهذا اإلختبارولصالح 
أظهـرت النتــائج فـي الجــدول :التجریبیــة والــضابطةبـعــدیــــة بـیــن الـمجـمـوعـــتین مــنـاقـــشـة نـتـائــــج االخــتـبـــارات الـ١-٣-٤

یعــزو الباحثــان ســبب ن الثبــات بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین المجمــوعتین فــي اختبــار التــصویب مــ) ٧(رقــم 
ذلـك ان مهـارة التــصویب مـن الثبــات مـن المهـارات التــي یـستوجب علــى المـتعلم تعلمـه فهــي أول مهـارة تعطــى للطالـب عنــد 

واع أخـرى مـن مهـارات التـصویب ، تعلم مهارات التصویب ، وٕان تعلم هذه المهارة ضـروریة ألنـه بدایـة للـدخول فـي تعلـم أنـ
 التـصویب مـن االختبـارأما النتائج فـي .لهذا نالحظ تساوي نسبة تعلم الطالب في هذا النوع من التصویب بین المجموعتین

نالحـظ وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائـیـة بـیــن  )٧(رقـم لجـدول لوعـنــد مـــراجعتنا ، االختبـاردلـت النتائج بمعنــویة السقوط ف
 مــیـــزت األسـلـــوب الـتـبـادلـــي الــذي هــواإلخـتـــالط إلــىویـعـــزو الـبـاحـــثان ذلـــك   .الـمـجـمـوعـــتین ولــصالح المجموعــة التجریبیــة

ـــشـاط بـحـیــــث یـكــــون أحـدهــــم یـمـثــــل دور ) المـــؤدي ، المالحـــظ ( الـمـبـاشــــر بـیــــن الـطــــالب أنـفـــسـهـم  طـــول فتـــرة تـطـبـیــــق الـنـ
ـــن ، الـمـــدرس و  ـــدور خـــالل نــصف الـوقـــت الـتـطـبـیـــق لـكـــل تـمـری ـــون هــذا ال ــألداء ویـتـبـادل ـــًا ل تـلـعـــب الـعـالقـــات " األخـــر مـؤدی

مــن الـشـخـصـیـة الـقــویـة بـیـن الـزمـالء والـمـدرسـیـن دورًا مـهـمـًا فـي تـحـقـیـق أهـداف الـتـعـلـم فـإن كـانـت هـذه الـعـالقـات فـي جــو 
األلـفــة والـتـفـهـــم والـتـعــاطــف یـكـتـــسـب الـزمـــالء الـقــدرة عـلـــى الــدقــة والـــسـرعـة فــي أداء الـمـهــام الـمـطـلـوبـــة مـنـهــم بـــشـكـل أكـبـــر 

ـــة الـطـــالب لـنـتیجـــة أدائهــم عـــن طـریـــق التغـــذیة ا) . ٨٧٠، ٢٠٠٤،إبــراهیم"(مـــن الـمـتـوقـــع ـــراجعة التــي فـــضـًال عـــن  مـعـرف ل
" یحصل علیها من ورقــة الــواجب مباشـرة بـعــد األداء مـن قــبل الطالـب المالحـظ سـاهـمــت أیـضـًا فــي الـعـمــلیة الـتعـلـیـمـیــة ، 

ـغـذیـــة  الـتإلیــهإذا أردنــا الـحــصول عـلـــى أداء حـــركي تـــام فـهـــذا الیـأتـــي عـــن طـریـــق الـتـمریـــن فـقـــط وٕانـــما الـتـمـریـــن مـــضافـًا 
ـــــرض الخــــاطئیـنـبـغـــــي مـواجـهـــــة األداء "  ، و)Robb,1972,p31" (الـراجـعـــــة  ـــــق عـ ــــك عــــن طـری ــــصحـیـح وذل ــــاألداء ال  ب

ـــــم ) . ١١٧، ١٩٨٢عــــالوي،" ( مـبـاشـــــرة الخــــاطئالـنـمـــــوذج الـــــصـحـیـح عـقـــــب األداء   األسـلـــــوب الـتـبـادلـــــي یـعـــــطي إن" ثـ
ـــســاس بـا ــــب اإلحـ ــــون لـمـــسـاعــدتــه بـالـوصــــول لـلــطــالـ ــــه الـعـ ــــه یــقــــدم ل ــــة مــــن أن زمــیــل ــــاح إلـــىألمــــان والـثــقـ ـــسـتــوى الــنـجـ "  مـ

وجــــود فـــروق ذات داللـــة : بـهــــذه الــنـتــیــجــــة تــحــقـقــــت جــــزء مــــن  الـفـرضـیــــة الـثـالـثــــة الـقـائــلــــة ) .٤٧، ١٩٩٦الـــصمیدعي،(
مجموعتین التجریبیة والضابطة فـي اإلخـتـبـارالـبـعـدي إلكـسـاب الـتـصـویـب من الثبات ومـن الـسقوط بـكــرة الـیــد مـعـنـویـة بیـن ال

   ).٢٠٠٦، بلباس) (١٩٩٧،انتصار)( ١٩٩٦،عبدالعال(تـتـفـق هـذه الـنـتیجـة مع نـتائج .
  
  
  
  : والتوصیات والمقترحاتاالستنتاجات -٥
 : االستنتاجات١-٥

  -: الـبـاحـثان مـایـأتـي أستنتجالـنـتـائـج فـي ضـوء 
ـــد الـریـــاضة ) أألمــري والتبــادلي (  ألســـلوبي إن . ١ ــسـنـة الـدراسـیـــة الـثـانـیـــة فـــي مـعـهـ ــســاب طـــالب الـ تـأثـیـــر واضــح فـــي إكـ

  بـأربـیـل التـصویـب من الثبات ومن السقوط بـكـرة الـیـد 
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 . الـبـعـدیـةاالختباراتـصویـب مــن الـثـبـات مـتــكـافـئـة  فـي كـانـت المجموعتین فـي إكـســاب الت . ٢

 .  في إكـسـاب الـتـصویب مـن السقوطأألمريإن األسـلـوب الـتـبادلـي یـتـفـوق عـلى األسـلـوب  . ٣

كـادیمي وقــت التعـلــم األاسـتثمار  التبادلي أعلـى نـسبة مئویـة فــي األسلوبسـجـلـت المجموعة التجریبیة التي استخدمت  . ٤
 .الـفعـلي للتصویب من الثبات ومن السقوط بـكـرة الـیـد 

 .أألمري الـتـبـادلـي مـقـارنة باألسلـوب باألسلوب نــسـبة ممارسـة الـنـشـاط ارتفاع . ٥

  :الـتـوصـیـات والـمـقـتـرحـات  ٢-٥
  : بناًء على االستنتاجات التي تم التوصل إلیها یوصي ویقترح الباحثان بما یأتي   

ســـالیب الحدیثــة فـــي تــدریس التربیـــة الـــریاضیة ولـمـراحــــل مخـتـلـــفة مــــن الـدراســـة بــــما یـتـنـــاسب مــــع األ اســتخدام ضــرورة -١
  . أكـبـر وقـت لممارسـة الـنـشـاط استثمارطـبیـعـة الـمهـارة وكـذلك 

 األســلوب التبــادلي لمــا لــه اســتخدامـالل  التقلیــل مـــن وقـــت ضــیاع الــدرس بزیــادة وقـــت التعـــلم األكــادیمي الـــفعلي مـــن خــ-٢
 .تأثیر إیـجـابي في إكـسـاب الطالب مهـارة التـصویب من الثبات ومن السقوط بكرة الید

 . الـتـدریس فـي معـاهـد الـریاضة إدخـال األسـلـوب التبادلي ضمن مـفـردات مـادة طـرائـق-٣

 . وتـطـبـیـق أسـالـیـب حــدیـثـة للـتـدریساستخدامل الــدورات وتـطـویـرهـم نـحــو  إعـداد مـالكـات تــدریــســیـة كـفـوءة مـن خــال-٤

 . إجـراء دراسـات مماثـلـة للبحث الحالي في مـراحـل دراسـیـة أخـرى وفـي تـعـلـم مهـارات لأللعاب األخـرى -٥

 : واالجنبیةالمصادر العربیة

  القرآن الكریم 
؛ األسس العلمیة والطرق اإلحصائیة لإلختبـارات والقیـاس فـي التربیـة  الریاضـیة ) ١٩٩٩(إبراهیم ،مروان عبد المجید •

  .   االردن عمان ، دار الفكر، ،١، ط

 ، دار ١؛ طـــرق ومنـــاهج البحـــث العلمـــي فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، ط) ٢٠٠٢(إبـــراهیم ،مـــروان عبـــد المجیـــد •
  .، عمان ، االردنالعلمیة الدولیة للنشر

التربیـة الریاضـیة ، ؛ إتجاهـات حدیثـة فـي طـرق التـدریس )٢٠٠١(اهـیـم ،مـروان عـبدالمجـید و بـالل، ضـیاء حـسن إبـر  •
  .، عمان ، االردن مـؤسسة الـوراق ،١ط 

؛ أثــر إستخـــدام األسـلوبین األمـري والتبـادلي فــي تعلـم بعــض مهــارات )٢٠٠٣(إبـراهیم، إنعـام جلیـل و الحــسن، محمـد  •
كلیــة التربیــة الریاضــیة ، المجلــد األول ، /  بالجمناســتك ، مجلــة دیــالى الریاضــیة ، جامعــة دیــالى الحركــات األرضــیة

 .، العراقالعدد  بال

  . و، مصرمكتبة األنجلجیات التعلیم وأسالیب التعلم،؛إستراتی)٢٠٠٤(إبراهیم، مجدي عزیز •
   . ، االردنمسیرة ،عمان،دارال٥؛ علم النفس التربوي ، ط)٢٠٠٦(أبو جادو ،صالح محمد علي  •
؛ تأثیر أسالیب تدریبیة لتنمیة القوة اإلنفجاریة للرجلین والذراعین فـي دقـة التـصویب  ) ١٩٩٦(إسماعیل، سعد محسن •

  .كلیة التربیة الریاضیة/  بغداد أطروحة دكتوراه ، جامعة: البعید بالقفز عالیًا في كرةالید 
ة والمدرسـین لحـاالت التغذیـة الراجعـة بإعتمـاد نظـام مالحظـة ؛ معرفـة إسـتخدام الطلبـ)١٩٩٧(إسماعیل ،ظافـر هاشـم •

 . ، العراقمقترح ، مجلة كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد
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، التقـویم فـي مجـال العلـوم التربویـة والنفـسیة ، مـصر ، مطبعـة )٢٠٠٤(باهي ،مصطفى حسیـن و النمر ،فاتـن زكریـا •
 . األنجلو 

؛ أثـــر إســـتخدام األســـلوب التـــدریبي المـــصحوب بجدولـــة الممارســـة ) ٢٠٠٦(ن عـزالــــدینالبریفكـــاني ،مـؤیــــد كمـــال الـدیــــ •
المتسلــسلة والعــشوائیة فــي إســتثمار وقــت الــتعلم األكــادیمي وتـعـلـــم بـعـــض الـمـهـــارات األسـاسـیـــة بـــكرة الـقـــدم ، أطروحــة 

 .كلیة التربیة الریاضیة  / دكتوراه ، جامعة الموصل 

؛ إسـتخــدام المجمعـات التعلیمیـة والمراجعـة الـذاتـیــة فــي تـعــلیم بــعض مهـارات )٢٠٠٦(طفى حـمــد بـلباس ،حـامـد مـص •
 .كلیة التربیة الریاضیة / كرة الید وأثـرهما في نواتج التعـلم ، أطروحة دكتوراه ، جامعـة الموصل 

لي فـــي مـــستوى األداء الفنـــي ؛ أثـــر األســـلوب التبـــاد)١٩٩٨(التكریتـــي، ودیـــع یاسیــــن و الـــصمیدعي، وضـــاح غـــانم  •
 . ،٨ ، العدد ٤والتحصیل الحركي في السباحة الحرة ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، المجلد 

؛ المبـاديء األساسـیة فـي طـرق تـدریس التربیـة الریاضـیة ، البـصرة ، ) ١٩٨٩(الـجـبـوري ،عـدنان جـواد خــلف وآخـران •
 . جامعة البصرة  / مطبعة التعلم العالي 

 . ؛كرة الید للجمیع ، طبعة ممیزة ومنقحة،القاهرة،دارالفكرالعربي)٢٠٠٤(جرجیس،منیر •

تــاثیرمنهج تــدریبي المرحلــة االعــداد فــي تطــویر اهــم عناصــر اللیاقــة البدنیــة واالداء ): ٢٠٠٢(جمیــل، رضــوان حمیــد •
 .ة صالح الدینبكرة السلة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامع    المهاري 

؛ تـأثیر مــنهج تــدریبي مقتـرح علــى عــدد مـن المتغیــرات البدنیــة والمهاریـة والوظیفیــة بكــرة ) ٢٠٠٤( جوكـل ،بــزار علــى •
 ) .كلیة التربیة الریاضیة  / أطروحة دكتوراه ، جامعة صالح الدین ( الید  

طـــرائق فــي تـــدریس الفیزیـــاء ،رسالـــة ؛ دراســة مقارنــة للــسلـوك التدریــسي فــي الــصف لـــثالث ) ١٩٨٨(جـوهــــر ،أحمـــد  •
   .كـلیة التربـیة الـریاضـیة/ ماجستیــر،جـامعـة الموصـل 

   . موصل دار الكتب،ء التدریبیةوالخططیة في كرةالید، المبادي): ١٩٨٣(سلیمان علي وآخرون  ،حسن •

، دار  : ١الریاضــــیة ، جموســــوعة القیاســــات واإلختبــــارات فــــي التربیــــة البدنیــــة و  ): ١٩٨٩(خــــریبط ،ریــــسان مجیــــد  •
  .الكتب،  البصرة 

؛ أثــــــر إسـتـخـــــدام سـتـراتـیـجـیـــــة محـطــــــات الـتـعـلـــــم بـاألسـلـــــوب التبـــــادلي )٢٠٠٦(خـوشـــــناو ،فـرهـــــاد عـلـــــي مــــــصطـفى  •
كلیــة -جامعة الموصــل المــصارعة الحــرة، رســالة ماجــستیر،بــبعض مــسكاتتفــاظ واألســلوب التبــادلي فــي الــتعلم واإلح

  .ة الریاضیة التربی

؛ أثــر إســتراتیجیتي التــدریس باألهــداف والتغذیــة الراجعــة فــي مــستوى أداء المهــارات  ) ١٩٩٥ ( ضــیاء قاســمالخیــاط، •
 .كلیة التربیة الریاضیة / الموصل أطروحة دكتوراه ، جامعة : ( الحركیة بكرة الید 

 . دارالمسیرة،عمان،٢؛علم النفس العام ، ط)٢٠٠٦(الـریـمـاوي ،محمد عـودة وآخرون •

 ،بغـداد ،مطبعـة التعلـیم ١؛ مناهج البحث في التربیة ،ج )١٩٨١(ل إبراهـیم و الغـنام، محمد أحمد،عـبـدالجـلیــيالـزوبعـ •
  .العالي

؛ التخطیط المبرمج لحمل التدریب وأثره فـي عـدد مـن المتغیـرات البدنیـة والمهاریـة ) ٢٠٠٤(دزه یى، عبداهللا مجید أغا •
 ) . كلیة التربیة الریاضیة/ أطروحة دكتوراه ، جامعة صالح الدین :( یة بكرةالید والخططیة والوظیف
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االنمـــاط الجــــسمیة وعالقتهـــا بـــبعض عناصــــر اللیاقـــة البدنیـــة والمهــــارات ): ٢٠٠٢(الدوســـكي، جـــالل كمــــال محمـــد  •
 .أربیل/نالهجومیة بكرة السلة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة صالح الدی

؛ أثــر األســالیب التدریــسیة علــى مــستوى األداء الفنــي واإلنجــاز لفعالیــة الرمــي بالبندقیــة ) ١٩٩٦(ســالم ،كریمــة فیــاض •
 . كلیة التربیة الریاضیة/ الهوائیة، رسالة ماجستیر،جامعة بغداد

موصـل ، مدیریـة ؛ طرق تدریس التربیة الریاضـیة  جـزئین فـي مؤلـف واحـد ،) ١٩٨١(السامرائي ،عباس أحمد صالح •
    .دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

؛ أثر إستخدام تمارین القوة الخاصة في تطـویر بعـض الـصفات البدنیـة والمهاریـة لالعبـي  ) ١٩٩٥(سعید نزار سعید •
  ٢٠٠٢ ،  كلیة التربیة الریاضیة/رسالة ماجستیر ، جامعة السلیمانیة :(سنة) ١٦ – ١٥(كرة الید الناشئین بأعمار 

 .اساسیات التدریس، دار المناهج لنشر والتوزیع، عمان، االردن): ٢٠٠٦(شبر،خلیل ابراهیم و آخرون  •

؛ عـالقـــة التحـــصیل فـــي مـــادة العــــلوم بالعــــادات ) ٢٠٠٠(الــشربیني ،زكــــریا أحمــد و بـلفـقــــیه، نجیـــب محـفـــوظ أبـوبــــكر •
بتـدائي، دراسـة علـى عینـة مـن دولـة االمـارات العربیـة المتحـدة ،   واالتجاهات الـدراسیة لـدى تالمیذ الصف الـسادس اال

com.google.www.  

: ( ؛ تـأثیـربعــــض أسالیــــب التـــدریس فـــي تعــــلم مهــــارة التهــــدیف الـــسلمي بكــــرة الـــسلـة )٢٠٠٧(شـــهاب، إیمـــان حــــمد  •
  ). ة للبنات ،جامعة المستنصریة ،المجلد السادس ،العدد السابعالریاضة المعاصرة ،كلیة التربیة الریاضی

؛ اثراألســلوبین التبــادلي والتقلیــدي فــي وقــت الــتعلم األكــادیمي ومــستوى األداء ) ١٩٩٣(الــصفار ،نــشوان محمــود داؤد •
 . كلیة التربیة الریاضیة/ الفني واالنجاز لفعالیة قذف الثقل، رسالة ماجستیر ، جامعة الموصل 

؛ أثــر األســلوب التبــادلي فــي مــستوى األداء الفنــي  فــي الــسباحة الحــرة ، رســالة ) ١٩٩٦(یدعي ،وضــاح غــانم الــصم •
 .كلیة التربیة الریاضیة/ ماجستیر ، جامعة الموصل 

؛ طـرق البحـث العلمـي والتحلیـل اإلحــصائي فـي )٢٠٠٢(عـبــد الـحــفیظ  ،إخــالص محمـد و بـاهي، مـصطفى حـسین  •
  .   ، القاهرة ، مـركـز الـكتاب للنشـر  ٢ة والـنفسیة والـریـاضیة ، طالـمجاالت الـتربـویـ

أثـرٕاستخـدام أسلـوب التوجیه التبـادلي والتوجیـه الــذاتي فـي تـدریس بعــض مهـارات ): ١٩٩٦(عـبـد العـال ،إبتهاج أحمد  •
 ،عمـان، ١ ، ط٢رن العـشرین ، جالكرة الطـائرة ، مـوسوعــة بحــوث التربیـة البدنیـة والریاضـیة بـالوطن العــربي فـي القــ

 .  دارالمناهج 

؛ اثـــر األســـلوبین التــدریبي والمراجعـــة الذاتیـــة فـــي تعلـــیم مـهـارتــــي الطبطبـــة )١٩٩٧(عبــد العزیـــز ، انتـــصار طالـــب ،  •
 .كلیة التربیة الریاضیة/ والـرمـیة الحـرة بـكرة السلة ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد 

ــسـمـان ع • ـــار ،بـ ـــادلي عـــلى مـــسـتـوى )٢٠٠٢(ـبـدالـوهـــاب عـبـدالـجـب ـــوبین األمــري والـتـب ـــة بإستـــخدام األسـل ؛ دراســـة مـقـارن
بـحـــوث المــؤتمر الثالــث عـــشـر لـــكلیات الـــتربیة الـــریاضیة فـــي : الـتـعـلـــم والـوقـــت الـمـــسـتـثـمـر خـــالل درس الـجـمـناسـتـــك 

  .یاضیةكلیة التربیة الر / العـراق ، جامعـة دیالى 
 . ، بیروت ، دار العلم للمالیین ٤؛ كرة الید ، ط )١٩٨٢(عـبـدالـجـواد، حـسـن  •

  .  ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ١؛ دینامیكیة تدریس التربیة الریاضیة ، ط)٢٠٠٦(عبدالكریم ،محمود عبدالحلیم  •
  . المعارف  ، القاهرة ، دار٣؛ موسوعة األلعاب الریاضیة ، ط)١٩٨٢(عالوي ،محمد حسن  •
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ـــد  ب  • ـــن، دیـوبـول ـــان دالـی ـــم الـنـفـــس ) ١٩٧٧(ف ـــل نـوفـــل : ؛ مـناهـــج الـبـحـــث فـــي الـتـــربیة و عـل تـرجـمـــة ، مـحـمـــد  نـبـی
 . رة ، مـكـتـبـة األنـجـلـووآخـران ،  الـقـاهـ

،مركزالكتـاب للنـشر، ١ة الیـد، طالقیاس والتقییم وتحلیل المبـاراة بكـر ): ٢٠٠٢(الدین عبدالرحمن وآخرون درویش،كمال •
 .  القاهرة

؛ الـوقــت المـستـثمـر فـي درس التربیـة الریاضـیة للمـدارس الثانویـة فـي ) ١٩٨٨(كمونـة ،فـریـق عـبــد الـمحـسـن وآخــرون •
 . ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد  ٢بغداد ، المؤتمر العلمي الرابع لكلیات التربیة الریاضیة ، ج

 . ،عمان، داروائـل للنشر١؛ التعلم وجدولة التدریب الریاضي، ط) ٢٠٠١(وجیهمحجوب ، •

؛ أثــــر إسـتـخـــدام األسـلـــوب الـتـدریـبـــي فـــي  وقـــت الـتـعـلـــم األكــادیمي  و مــستوى ) ١٩٩٧(مـحـمـــد أمـیـــن ،لــــؤي جـــالل •
  .كلیة التربیة الریاضیة / ل التحصیل لبعض المهارات األساسیة بكرة الید ، رسالة ماجستیر ، جامعة الموص

؛ طـرق التدریس فـي التــربیة الــریاضیة ،الـقـاهــرة ، الجهـاز المركــزي للــكتب الجامعــیة ) ١٩٧٦(مـعـوض ،حـسـن سـیـد  •
 .والمدرسیة والـوسـائـل الـتعـلیمیة  

 .؛ سلوك التدریس ، األردن ، مؤسسة الخلیج العربي   ) ١٩٨٤(المفتي ،محمد أمین •

؛تـأثـیـــر إســتخدام بعـــض أســالیب التــدریس عـــلى تـعـــلم بـعـــض المهــارات الهجومیــة )٢٠٠٠(ي، وداد محمــد رشـــاد الـــمفت •
 .كلیة التربیة الریاضیة/ بكرة السلة وٕاستثمار وقت التعلم األكادیمي ، أطرحة دكتوراه ، جامعة بغداد 

( ـة الـریـاضـیــــة ، تــرجـمـــة  ، جـمـــال صالـــح وآخـــران ، ؛ تـدریـــس الـتـربـیــ) ١٩٩١(مـوسـتـــن ،مـوسـكـــا و أشـــوورث، ســـارة •
 .الموصـل ، مـطـبـعـة جـامعة الموصل 

االختبـــارات ومبـــادئ االحـــصاء فـــي المجـــال الریاضـــي، مطبعـــة التعلـــیم ): ١٩٨٧(نـــاجي، قـــیس وبسطویـــسي، احمـــد  •
 .العالي، بغداد

عـض األســالیب التدریــسیة ومـدى إســتثمارها لوقــت ؛ تقــویم الــسلوك التعلیمـي بإســتخدام ب) ٢٠٠٠(ناصـر، هــشام محمـد •
 .كلیة التربیة الریاضیة / التعلم الفعلي األكادیمي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد 

األســلوبین التبــادلي والتقلیــدي فــي وقــت الــتعلم األكــادیمي ومــستوى األداء  اثــر): ١٩٩٣(نــشوان محمــود داؤد الــصفار •
  جامعة الموصل-ل رسالة ماجستیر ،  كلیة التربیة الریاضیة الفني واالنجاز لفعالیة قذف الثق

 . وائل للطباعة والنشر ؛ اإلدارة الصفیة ، عمان، دار) ٢٠٠٣(هارون، رمزي فتحي •
• Maska Mosston & Sara Ashorth  ;  The Spectrum of Teaching Style :  ( New 

York, Longman, 1990).     
• Maska Mosston& Sara Ashorth, : Teaching Physical Educating, 4th ed ( Macmillan college   

puplishing co,1ne,1994 ) .   
• Robb,D.Margnte:TheDynamics of Motor skills Acquisition Prentice ,( Hill , 

Englewood,Cliffs,New JERSEY , 1972). 
• Singer, R.N. & Dick: Teaching Physical Education A system Approach . 2nd.ed 

(Boston Houghton Mifflin Company, 1980).  
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  )إستمارة أندرسون (  تسجیل سلوك الطالب استمارةنموذج من   )١( رقم الملحق 

التحرك ألخذ  االنتظار إعطاء المعلومات استقبال المعلومات ممارسة النشاط ت
 أشیاء أخرى المكان

٤ ١١ ١٠ ٥   ٩  ٨  ٢ ١ ١٢  ٧ ٦ ٣  ١  
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       
٢       
٣       
١       

٢       

٣       

       االمجموع 

  
  ورقة الواجب  باألسلوب التبادلي   )٣( لملحق ا
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  ٢٠٠٨:   /   / الیوم والتأریخ )     كرة الید ( التصویب من السقوط األمامي : الموضوع 
 (                    )الـمـالحـظ     )   (                      المؤدي : أسم الطالب /                 الثانیة : المرحلة 

        الصور التوضیحیة المتسلسلة         شرح موجز لطریقة األداء
  .  مـسـك الـكرة بالـیدیـن أمام الجسم والـى الـجانـب ناحـیة ذراع  الـرمي -
  یسقط  الجسم-  تبدأ الحركة بالسقوط األمامي مع ثني الركبتان وسحب الید للخلف -

  لألمام مع تحریك ذراع التصویب الى األمام بإرتفاع الرأس تقریباً 
  .  تــوجـیـه الـكرة بـدقـة بـرســغ الـیـد والـنـظر عـلى الــمرمـى -
أو الــدوران    السقـوط یـكون أمامًا بـمـد الــذراع الـیسرى ثـم الـیمنى إلستـقـبال األرض-

     .           یـب الـعـكـسـي حــول كـتـف ذراع الـتـصـو 
              بـعـض عـبـارات الـتـغـذیـة الـراجـعـة 

  .من المستحسن أن ینـظم الـجسم لیولـد الـقـوة الالزمة عن طریق التقدم السریع لـكتف الـذراع الرامیة الى األمام -١
  .عـلـیـك تـوجـیه الـكرة بـدقـة بـرسـغ الـیـد الى الـمكان الـمـنـاسب  -٢
 .كـد مـن إن الـتصویبة تتم بـتـوافـق دقـیـق بین السقـوط وحـركـة الـرمي تـأ -٣
 المالحظة الوقت المالحظة الوقت التطبیق ت

  .أداء التصویبة من وضع الوقوف على الركبتین دون إستخدام الكرة -١
 
 

 
   د٥

 

   د٥

 

٢-  
  
  
  
 

  م ٦ بینهما أداء التصویبة من وضع البروك الى السقوط مع الزمیل والبعد

  

   د٥
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    .أداء التصویبة دون رمي الكرة

   د٥
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م ٦أداء التصویبة عل الحائط على بعد                                                                                    

   د٥
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من األقمشة المعلقة على وایا المرمى المرسومة أداء التصویبة على ز 
م٦الجدران والبعد بینهما   

   د٥

 

   د٥
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٦-  
  
  
  
  
 

من األقمشة المعلقة على أداء التصویبة على المربعات والدوائر المرسومة 
م٦الجدران والبعد بینهما         

   د٥

 

   د٥
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