
  ٢٠٠٦ –) ٤١( العدد –) ١٢( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 

١٥٦ 
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  ٢٠/٣/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ٢٧/١٢/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  :ملخص البحث 

الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام أربعة اسالیب تدریس في تنمیة بعض هدفت 
  ٠مهارات كرة السلة لطالبات االول المتوسط 

) ٨٨(استخدم المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة البحث ، وتكونت عینة البحث من 
جامیع طالبة من طالبات الصف األول المتوسط في ثانویة بعشیقة للبنات موزعین على اربعة م

   ٠طالبة لكل مجموعة ) ٢٢(بواقع 
فضال عن عدد من عناصر ) العمر والطول والوزن(وتم التكافؤ بینهم في متغیرات 

اللیاقة البدنیة والحركیة وعدد من مهارات كرة السلة قید البحث ، اذ استخدمت المجموعة 
ة التجریبیة الثانیة التجریبیة األولى أسلوب التضمین في التدریس ، بینما استخدمت المجموع

نموذج المجامیع الصغیرة متجانسة التحصیل ، بینما استخدمت المجموعة التجریبیة الثالثة نموذج 
المجامیع الصغیرة غیر المتجانسة التحصیل ، في حین استخدمت المجموعة التجریبیة الرابعة 

أسابیع ) ٨(لیب المقترحة  التعلیمیة لالساالمناهجواستغرق تنفیذ . األسلوب األمري في التدریس 
دقیقة وبعد تنفیذ ) ٤٥(وبواقع وحدتین تعلیمیتین في األسبوع الواحد ، وكان زمن الوحدة التعلیمة 

البرامج أجري االختبار البعدي ، وبعدها تم جمع البیانات ومعالجتها احصائیا باستخدام الوسائل 
  : االحصائیة المناسبة ، واستنتج ما یأتي 

تنمیة ) المتجانسة وغیر المتجانسة(تضمین ونموذجین من المجامیع الصغیرة حقق اسلوب ال .١
   ٠بكرة السلة) التمریرة ، الطبطبة ، التهدیف من الثبات(في المهارات األساسیة 

 . حقق األسلوب األمري تنمیة في مهارة التمریرة الصدریة .٢

لتهدیف عند مقارنتها تفوق نموذج المجامیع الصغیرة متجانسة التحصیل في تنمیة مهارة ا .٣
  .باالسالیب التدریسیة األخرى
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The Effect of Using Four Teaching Styles in 
Developing some skills in Basketball For Female 

Pupils at Secondary First Year 
 

Dr. Waleed W. A. Al-Shareffy Dr. Amal Nory Betres 
University of Mousl - College of Sport Education  

Abstract: 
The research aims at revealing the effect of using four teaching 

styles in developing some skills in basketball at first year female pupils. 

The study is based on the experimental approach due to its suitability. 

The Society of the research were 88 first year female pupils at their 

intermediate stage in Ba’sheeq. They were divided into four groups each 

of which consisted of 22 pupils. Equivalence concerning the variables 

age, height and weight was achieved in addition to a number of elements 

of physical and some basic skills in basketball. The first experimental 

group used the inclusion style in teaching whereas the second 

experimental group used small homogenous groups. The third used the 

sample of small heterogeneous groups while the fourth experimental 

group used the command style. The execution of the educational program 

lasted 8 weeks with the average of two educational units per week. The 

time devoted for each educational unit was 45 minutes. The data were 

collected and tested statistically by using mean, standard deviation, 

simple correlation coefficient (Person), T-test  for equal correlated 

samples, analysis variance in one direction and Duncan’s L.S.R. The 

analysis showed the following findings:  

1. The inclusion style and the two samples of small groups styles were 
found more effective in developing some basic skills like passing , 
dribbling and shooting in basketball.  

2. the command style were found developing in skill pass. 
3. The sample of small homogeneous groups compared with the other 

educational styles was found more effective in developing the 
shooting skill.  
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١٥٨  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ان اكثر المجتمعات تقدمًا في مجاالت الحیاة هي تلك التي تعطي التربیة الریاضیة 
ى المختصون والمهتمون في التربیة الریاضیة ان اهتمامًا كبیرًا وفعاًال في التعلیم ، حیث یر 

التطور في هذا المجال یجب ان یهدف الى فهم االهداف للمادة والمحتوى واالسالیب التي یتبعها 
المربون في الوصول الى تحقیق االهداف والمستوى ، والطرق التي یمكن ان تتبع في تدریسها 

لریاضیة هو احد القواعد االساسیة في تحقیق ودرس التربیة ا٠)٣٤٣، ١٩٩٣الدیري و محمد ، (
االهداف التربویة والتعلیمیة بالمدرسة ، فالعنایة بدرس التربیة الریاضیة یشكل الخطوة االولى 
والمهمة التي بواسطتها تجنى الفوائد الموجودة في المنهاج المقرر ، وألهمیة درس التربیة 

أهم المراحل االساسیة في النظام التربوي ذلك الریاضیة في المرحلة المتوسطة التي هي احدى 
ان الطلبة یمرون خاللها بمرحلة المراهقة والبلوغ ، ففي هذه المرحلة تظهر على الطالبات مظاهر 
التطور في المظاهر الفسیولوجیة والجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة فتصبح لدیهم القدرة 

، ١٩٨٥عبیدات ، (لومات والشعور باالستقالل والنضج على التعلم واكتساب المهارات والمع
 العمریةولهذا یؤكد معظم المربین على ضرورة ایجاد اسالیب تدریسیة تنسجم مع المرحلة ) ١٦٤

، منها اسلوب التضمین الذي من خالله احتواء جمیع الطالبات ضمن العمل في حصة الدرس 
د الطالبات الضعیفات في القدرات والتي قد تكون بشكل فعال متماشیًا مع قدراتهن ، بدال من ابعا

اسلوب التضمین الذي یأخذ بنظر االعتبار مستویات الصف كافة ، فالطالب "عائقًا ، لهذا ظهر 
محمد (یتخذ القرار عند أدائه للحركة من المستوى الذي یمكنه أداؤه ضمن العمل الواحد 

علمة في اتخاذ قرارات العملیة ، ولغرض اعطاء فرصة اكبر للمت)٤٧، ٢٠٠١ومصطفى ، 
التعلیمیة من خالل جعل الطالبة الركن االساس في عملیة التعلیم وتنمیة مهاراتها االجتماعیة، 
أوجدت فكرة تقسیم الطالبات الى مجامیع صغیرة متعاونة فیما بینها في تحقیق اهداف الدرس وقد 

ثین والعاملین في مجال التدریس، فالتعلم حظيَّ اسلوب المجامیع الصغیرة باهتمام العدید من الباح
بشكل مجامیع صغیرة غیر متجانسة التحصیل یعطي الفرصة للطالبات ان یفهمن المواضیع من 

ان التعلم بهذا االسلوب یثیر الدافعیة لدى الطلبة ) ١٩٩٥واطسن (بعضهن البعض ، ولقد رأى 
هم جمیعهم مسؤولون في التعلم والسیما انهم یكونون في مجموعات صغیرة وبقدرات مختلفة و 

واسلوب مجامیع الصغیرة غیر ) watson,1995, 211,213(ومساعدة بعضهم البعض 
عبارة عن خطة تنظیمیة صفیة عامة یحدد المعلم فیها مادة دراسیة " متجانسة التحصیل هو 

یق وینظم الطلبة في مجامیع صغیرة غیر متجانسة من حیث القدرات التحصیلیة تعمل على تحق
ولغرض زیادة روح )  . ١٩، ١٩٩٥الهرمزي ، (اهداف فردیة تنفذ من اعضاء المجموعة الواحدة 

المنافسة بین الطالبات وتحسین عملیة التعلم بأقل وقت من خالل اعطاء فرصة للطالبات ذوات 
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١٥٩  

المستوى العالي بالعمل دون أي إعاقة من ذوات المستویات االخرى واعطاء االهتمام الكبیر من 
قبل المدرسة لذوات المستویات الضعیفة لبلوغ المستوى المطلوب الوصول الیه وسرعة تعلم ذوات 
المستوى المتوسط في القدرات ، أوجد اسلوب تقسیم الطالبات الى مجامیع صغیرة متجانسة 
التحصیل ، وان التعلم في هذا االسلوب عبارة عن خطة تعلیمیة یتم فیها العمل ضمن مجموعات 

متجانسة التحصیل یتم فیها مبدأ العمل الجماعي ، وباسلوب تربوي واضح یقود بالنتیجة صغیرة 
الى ترسیخ الصفات االساسیة للشخصیة االشتراكیة لدى الطالب ویوطد العالقة التربویة 

الصحیحة بین المدرس والطالب وینمي روح االبداع لدیهم واالدراك السریع من قبل الطالب  
صالح ، ( .حة للدرس وبذلك تكون الفائدة أعظم مع اختصار واضح للوقت للمعلومات المطرو 

لهذا فان اهمیة تقسیم الطالبات الى مجموعات متجانسة ، تسهل مهمة المدرسة ). ١٨٣، ٢٠٠٠
في تعاملها مع طالبات متقاربات في القابلیات ، وتمكنها من تهیئة الخبرات والنشاطات لكل 

في مجموعة صغیرة قریبة من مستواها تجعلها اكثر حماسًا ونشاطًا مجموعة ، وان وجود الطالبة 
أما اسلوب التدریس ٠في التعلم وتشعر ان هناك انسجامًا داخلیًا یشدها الى التنافس مع اقرانها

األمري ، فأن مدرسة المادة تلعب دورا كبیرا في تنفیذ هذا األسلوب ، اذ تتحكم بالموقف التعلیمي 
وان جوهر االسلوب . رات الدرس المتعلقة في مرحلة االعداد والتنفیذ والتقویمفي اتخاذ جمیع قرا

االمري هو العالقة اآلنیة المباشرة بین االشارات االمریة او الحوافز المنبعثة من قبل المدرس 
وبهذا ال تتاح للطالبة فرصة ) ٢١،٢٠٠١محمد،(وبین االستجابات المنتجة من قبل الطالب

 او المشاركة في اتخاذ القرارات فقط، ولكن علیها االستجابة الفوریة لهذه القرارات لالبداع والتعاون
في محاولة تجریبیة جدیدة البحث مما تقدم تكمن أهمیة .الصادرة من المدرسة دون مناقشتها 

لمعرفة أنسب االسالیب التدریسیة في تعلم بعض المهارات بكرة السلة لطالبات الصف االول 
  :وء ما تقدم تكمن أهمیة البحث في النقاط اآلتیة وفي ض٠متوسط 

الحظ الباحثان من خالل األشراف على مادة تطبیق درس التربیة الریاضیة لطالب وطالبات . ١
المرحلة المتوسطة ان االسلوب التدریسي المستخدم هو األسلوب التقلیدي دون اللجوء إلى 

  .استخدام أسالیب تدریسیة حدیثة أخرى 
دراسات في البیئة العراقیة والعربیة على حد علم الباحثان بخصوص استخدام اسلوبي قلة ال. ٢

  .التضمین واألمري ونموذجین من المجامیع الصغیرة في تدریس مادة التربیة الریاضیة 
تعد هذه الدراسة محاولة جدیدة في الكشف عن أثر استخدام أربعة اسالیب تدریس في تنمیة . ٣

  ٠لة لطالبات االول المتوسط بعض مهارات كرة الس
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١٦٠  

  :  مشكلة البحث ٢-١
اصبحت الحاجة الى االرتقاء بمستوى تدریس مادة التربیة الریاضیة في مدارسنا عمومًا 
ضرورة أساسیة ، ألهمیة هذا الدرس في نمو القدرات العقلیة والبدنیة والنفسیة واالجتماعیة وعلى 

هذه المرحلة ذات اهمیة باعتبارها مرحلة وجه الخصوص طالبات المرحلة المتوسطة لكون 
انتقالیة لها خصوصیة في مراحل النمو لدى الطالبات ، واعتبارها احدى المراحل الحرجة في 
حیاتهن ، فضًال عن وجود الفروق الفردیة وعدم مراعاتها في االسلوب االمري عند تدریس مادة 

الیب التدریسة الحدیثة وتطبیقها بهدف تعزیز التربیة الریاضیة ، لهذا یتطلب ایجاد الكثیر من االس
العملیة التعلیمیة ، والتي عن طریقها تستطیع المدرسة الوصول بالطالبات الى افضل مستوى 
ممكن في تطویر االداء المهاري واشباع رغباتهن وتفهم حاجاتهن وبناء عالقات اجتماعیة بینهن 

  فرصة التخاذ القرارات أثناء تنفیذ المهمات والسیما وهن في مرحلة المراهقة من خالل إعطائهن
 من هنا تتجلى مشكلة البحث في محاولة للكشف عن تجریب ٠الحركیة ومراعاة الفروق الفردیة

أثر استخدام أربعة اسالیب تدریس في تنمیة بعض مهارات كرة السلة لطالبات االول المتوسط في 
  .درس التربیة الریاضیة 

  
  : ھدف البحث ٣-١
شف عن أثر استخدام اسلوبي التضمین واألمري ونموذجین من المجامیع الصغیرة الك - 

   ٠في تنمیة بعض مهارات كرة السلة) المتجانسة وغیر المتجانسة(
  
  : فرضا البحث ٤-١
وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي لمجامیع البحث االربع في تنمیة  - 

   ٠ ولمصلحة االختبار البعديبعض مهارات كرة السلة
جود فروق ذات داللة معنویة في االختبار البعدي بین مجامیع البحث االربع في تنمیة بعض  - 

  .مهارات كرة السلة
  
  : مجاالت البحث ٥-١
/ محافظة نینوى/طالبات الصف االول متوسط في ثانویة بعشیقة للبنات: المجال البشري  - 

  العراق 
   .٦/١/٢٠٠٣ ولغایة ١٦/١٠/٢٠٠٢: المجال الزماني  - 
  .العراق / مدرسة ثانویة بعشیقة للبنات في محافظة نینوى : المجال المكاني  - 
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  : االطار النظري والدراسات السابقة -٢
  : االطار النظري١-٢
  : أسالیب التدریس١-١-٢

من ان مفهوم اسلوب التدریس مرتبط بمفهوم التدریس أصًال والذي هو الحصیلة الناتجة 
تفاعل المدرس والطالب والمنهج ، فالحصیلة هذه او الناتج هذا البد له من اسلوب معین یطبق 

  ) .اسلوب التدریس(وینفذ الحداث التفاعل یطلق علیه 
  
  : أسلوب التضمین  ٢-١-٢

هو االسلوب التدریسي الذي یأخذ بنظر االعتبار مستویات الصف : عرفه محمد بقوله 
قرار عند أدائه للحركة من المستوى الذي یمكنه أداؤه ضمن العمل الواحد كافة فالطالب یتخذ ال

، وهو اسلوب التطبیق بالتوجیه الذاتي متعدد المستویات في ) ٤٧، ٢٠٠١محمد ، مصطفى ، (
ان . تقییم الطالبة ألدائها من خالل تحدید مستوى األداء التي تبدأ منه لتنفیذ الواجب الحركي 

لمظاهر العامة في الصف والمدرسة ، وان مدرسة مادة التربیة الریاضیة الفروق الفردیة من ا
عادة تواجه تلك الفروق بین الطالبات في القدرات البدنیة والحركیة والمهاریة واختالف اتجاهاتهن 

الذي ) االحتواء(نحو ممارسة درس التربیة الریاضیة ، فمن الضرورة إیجاد أسلوب التضمین 
لفروق في الخبرات التعلیمیة لدى الطالبات وقدراتهن من دون االخالل یمكننا من مراعاة ا

بالمستوى االكادیمي والكفاءة التعلیمیة ، وال سیما وان الطالبات یمررن في مرحلة المراهقة التي 
حیث تقوم المدرسة بمساعدة الطالبة في اختیار مستوى . تتمثل في االختالف بهذه القدرات 

لطالبة، أي ال یكون الواجب الحركي سهال او صعبا بل یكون بمستوى الدخول الذي یناسب ا
یمكن جمیع الطالبات من االشتراك في اداء الواجب الحركي المطلوب وكل حسب قدراتهن 

  . وتوفیر فرص التنافس بینهن
  
  :  مراحل اسلوب التضمین-

، ارات في هذه المرحلةاذ جمیع القر یقوم المدرس باتخ):االستعداد( مرحلة ما قبل الدرس .أوال  
  .ویراجع مراحلها) الفكرة(ومن اجل تقدیم االسلوب الى صف جدید ، یهيء المدرس تقدیم 

  
تهیئة الدرس عن طریق عرض الفكرة ، ویمكن ان یتم ذلك ) : األداء( مرحلة الدرس  .ثانیاً 

 المراد بواسطة الشرح ، او توجیه عدد من االسئلة الى التلمیذ تؤدي الى اكتشاف الفكرة
  .تعلیمها 
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 احتواء التلمیذ في اداء الواجب بواسطة ایجاد مدى معین –تحدید الهدف االساسي لالسلوب  .١
  .یتم فیه اداء الواجب او الواجبات 

  :توضیح دور التلمیذ التي تتطلب  .٢
  .تفحص الخیارات . أ

  .اختیار المستوى االبتدائي لالداء بحیث ال یكون مستوى سهال او صعبا . ب
  .اداء الواجب . ج
  .تقویم الفرد ألدائه ذاتیًا بالمقارنة مع المعیار المطلوب . د
  .تحدید ما اذا كان مستوى آخر مطلوبًا او مناسبًا أم ال . هـ
  :توضیح دور المدرس  .٣
  .االجابة على اسئلة التلمیذ . أ

  .بدء عملیة االتصال مع التلمیذ. ب
أي تحدد العامل الذي یقرر ) . لفرديالبرنامج ا(عرض وتقدیم موضوع الدرس ، ووصف  .٤

  .درجة الصعوبة 
وضع االجراءات التنظیمیة واالداریة ووضع القیاسات او المقاییس الضروریة ثم بامكان  .٥

  .تالمیذ الصف االنتشار والبدء بواجباتهم الفردیة 
  

  ): التقویم( مرحلة ما بعد الدرس .ثالثاً 
  .ورقة المقیاس او المعیار یقوم التالمیذ بتقویم أدائهم مستخدمین . ١
یقوم المدرس بمراقبة الطالب لفترة من الوقت ، ویتنقل بینهم متصال مع كل تلمیذ بشكل . ٢

  فردي واعطاء التغذیة الراجعة حول مستوى مشاركة التلمیذ وقیامه بدوره 
  )١٨٨- ١٨٧، ١٩٩١حسن وآخرون ، (

  
  :  اسلوب المجامیع الصغیرة المتجانسة ٣-١-٢

م في هذا االسلوب عبارة عن خطة تعلیمیة یتم فیها العمل ضمن مجموعات ان التعل
صغیرة متجانسة التحصیل یتم فیها مبدأ العمل الجماعي وباسلوب تربوي واضح یقود بالنتیجة 
الى ترسیخ الصفات االساسیة للشخصیة االشتراكیة لدى الطالب ویوطد العالقة التربویة 

نمي روح االبداع لدیهم واالدراك السریع من قبل الطالب  الصحیحة بین المدرس والطالب وی
صالح ، (للمعلومات المطروحة للدرس وبذلك تكون الفائدة أعظم مع اختصار واضح للوقت 

وحتى یكون تعلم اسلوب الجماعات الصغیرة فعاًال فالبد ان یكون تشكیل ٠)١٨٣، ٢٠٠٠
لها افراد الجماعة ، فعندما یتم التعلم في الجماعة یمثل تجانسًا معقوًال في الفرص التي یضم حو 

جماعات متجانسة یجب ان تتشكل كل مجموعة صغیرة من افراد متشابهین من ناحیة احتیاجات 
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١٦٣  

التعلم حتى یتیسر للمدرس معالجة الموقف ، فالتجانس البد ان یكون في المجال البدني او 
ان التعلم ) ١٩٨٣،ابو عالم وشریف (ویضیف ) ٣٨٥- ٣٨٤، ١٩٧٢لطفي ، (المهاري 

باالسلوب المتجانس یزید من رغبة الطالب نحو التعلم وتشجع على التعاون فیما بینهم وكذلك الى 
ویرى مؤیدوا هذا االسلوب في ) . ١٤٣ ،١٩٨٣ابوعالم ، وشریف،(ظهور القیادات بین الطالب 

متعلم هو الهدف تقسیم الطالبات الى مجموعات متجانسة التحصیل ، ان اتقان المهارات لدى ال
هذا االنجاز الفردي تنافسیة في الغالب ، واذا االساسي لدى المجموعة وتكون الجهود المبذولة لبلوغ 

 المجموعات سویة التحصیل،تكون عرضیًا أي من ما تم تعلم أي من المهارات االجتماعیة في
 الى مجموعات لهذا فان اهمیة تقسیم الطالبات) ٣٤٢،١٩٩٩الحیلة،(خالل التجربة والخطأ 

متجانسة ، تسهل مهمة المدرسة في تعاملها مع طالبات متقاربات في القابلیات ، وتمكنها من 
تهیئة الخبرات والنشاطات لكل مجموعة ، وان وجود الطالبة في مجموعة صغیرة قریبة من 

ا الى مستواها تجعلها اكثر حماسًا ونشاطًا في التعلم وتشعر ان هناك انسجامًا داخلیًا یشده
  .التنافس مع اقرانها 

  
  :  اسلوب المجامیع الصغیرة الغیر متجانسة ٤-١-٢

عبارة عن خطة تنظیمیة صفیة عامة یحدد المعلم فیها مادة دراسیة " فتعرف على انها 
وینظم الطلبة في مجامیع صغیرة غیر متجانسة من حیث القدرات التحصیلیة تعمل على تحقیق 

وان التعلم بهذا ) ١٩، ١٩٩٥الهرمزي ، (ء المجموعة الواحدة اهداف فردیة تنفذ من اعضا
االسلوب یوفر وسطا تعلیمیًا ایجابیًا لدى الطالبات من خالل تعاونهن ومشاركتهن في انجاز 

إذ ان تقسیم الصف الى مجموعات یتكون أعضاؤها من . مهماتهن التعلیمیة المطلوبة منهن 
 على تنفیذ المهارات االجتماعیة كالتعاون والنظام اعضاء ولكل مجموعة قائدة مسؤولة) ٦- ٢(

وطالبة آخرى مسؤولة عن قدرتها في تعلیم مهارة تعلیمیة ألعضاء مجموعتها ، یعطي هذا نسبة 
عالیة من االستقاللیة لدى الطالبة ألنها تقوم بعمل جزء خاص من الموضوع المخصص للدراسة 

  ٠) Slavin,1980, 321(، ویتضمن درجة عالیة من االعتماد المتبادل 
یتعدى دور المدرس تنظیم مواقف التعلم وذلك  : دور المدرس في تعلم المجموعات الصغیرة -

  من خالل 
  .التحدید الواضح ألهداف الدرس . ١
  .اتخاذ قرارات بشأن توزیع الطالب في مجموعات تعلیمیة قبل ان یتم تعلیم الدرس. ٢
  .عرفیة المطلوبة من الطالب الشرح الواضح للمهمة والبنیة الم. ٣
  .مراقبة فاعلیة كل مجموعة والتدخل لتقدیم المساعدة في المهمة المنوطة . ٤
  . تقویم تحصیل الطالب ومساعدتهم في ان یناقشوا معًا درجة الجودة لتعاونهم مع بعضهم. ٥
  ) ١٤ ، ١٩٨٩خطاب ، (
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١٦٤  

  :  األسلوب األمري ٥-١-٢
ي تنفیذ األسلوب األمري فالدور االساسي في هذا تلعب مدرسة المادة دورا كبیرا ف

االسلوب هو للمدرسة اذ تتحكم بالموقف التعلیمي في اتخاذ جمیع قرارات الدرس المتعلقة في 
ماذا یجب عمله ؟ كیف ینفذ ؟ ومراقبة التنظیم ، والتوقع : مرحلة االعداد والتطبیق والتقویم 

ان جوهر االسلوب االمري هو . لتقید بهذه االوامر بالنتیجة  المطلوبة ، وینتظر من الطالبة ا
العالقة اآلنیة المباشرة بین االشارات االمریة او الحوافز المنبعثة من قبل المدرس وبین 

، وبهذا ال تتاح للطالبة فرصة لالبداع ) ٢١،٢٠٠١محمد،(االستجابات المنتجة من قبل الطالب
ط، لكن علیها االستجابة الفوریة لهذه القرارات الصادرة والتعاون او المشاركة في اتخاذ القرارات فق

  .من المدرسة دون مناقشتها 
  
  : مراحل االسلوب االمري -

یقوم المدرس باتخاذ جمیع القرارات في هذه المرحلة فهو ): االستعداد( مرحلة ما قبل الدرس .أوال
  .شاطات الدرس یحدد الموضوع والغرض منه ویهيء الساحة واألجهزة واألدوات لغرض ن

  ) :األداء( مرحلة الدرس .ثانیا
یقوم المدرس في بدایة الدرس بشرح المهارة او المهارات لفظیًا ثم یقدم نموذجًا لها : الشرح . ١

  .ویسأل الطالب عن أي شيء عن المهارات التي شرحها وقدم لها النموذج 
رس حیث یقوم المدرس یتكون من االحماء وتطبیق المهارات المخصصة للد: التطبیق . ٢

بتوزیع الطالب عل االماكن المخصصة عند تطبیق المهارات وبالشكل الذي یحدده هو ، من 
االیقاع ، التكرارات ، الفواصل الزمنیة لألداء ، فواصل االستراحة ، وادارة لنشاطات (حیث 

  ) .الطلبة ، ویصحح لهم االخطاء من خالل مراقبتهم
. لمدرس وعلى شكل فترتین االولى أثناء تطبیق الطالب للمهاراتتكون من قبل ا: التقویم . ٣

وٕاصالحها وذلك باالشارة الى االخطاء لهم ، والثانیة بعد نهایة مدة التطبیق واالستعداد لنهایة 
  الدرس 

المدرس یجمع األدوات والتجهیزات ویوقف الطلبة استعدادا : مرحلة نهایة مراسیم الدرس. ثالثا
یقوم بتلخیص النقاط الرئیسة في الدرس ویحدد الواجبات البیتیة ویجیب عن لختام الدرس ثم 

) ٦٦- ٦٥، ١٩٨٧الدیري وبطاینة ، .(اسئلة الطلبة ثم یودع الطالب ویأذن لهم باالنصراف 
  )١٤١،٢٠٠٢الكاظمي ،) (٣٥٢، ١٩٩٣الدیري ومحمد ، (
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١٦٥  

  : الدراسات السابقة٢-٢
  :)١٩٨٦( دراسة كامل ١- ٢- ٢

  " أسالیب للتدریس على مستوى االداء الحركيتأثیر ثالثة"
االمري والتدریبي (هدفت الدراسة للتعرف على مدى تأثیر ثالثة اسالیب تدریسیة 

في تعلم مهارة الوقوف على الیدین في الجمباز لدى طالب المرحلة االعدادیة ، ) والتبادلي
تعلم المهارة ، كما تفوق االسلوب وتوصلت الدراسة الى ان االسالیب الثالثة لها تاثیر ایجابي في 

  . ٠التبادلي على اسلوبي االمري والتدریبي في تعلم مهارة الوقوف على الیدین في الجمباز
  
  ):٢٠٠٠( دراسة صالح ٢-٢-٢

  "تأثیر أربعة أسالیب للتدریس على أكتساب مهارات مختارة لكرة السلة "
اسلوب االمري ، ( ربیة الریاضیة هدفت الدراسة الى اختیار اربعة من اسالیب تدریس الت

في تدریس بعض ) اسلوب الواجبات الحركیة ، اسلوب التبادلي ، اسلوب المجامیع الصغیرة 
المهارات االساسیة بكرة السلة ، للتعرف على مستوى تاثیر كل هذه االسالیب في تعلم 

، كذلك تحدید ) میةالتمریرة واالستالم،المحاورة،التصویب من الثبات ، التصویبة السل(مهارة
االسلوب التدریسي االفضل لتدریس بعض المهارات االساسیة بكرة السلة ، تضمنت العینة تالمیذ 

بالمرحلة االعدادیة ،وقد توصل الباحث الى ان االسالیب التدریسیة االربعة ) بنین( الصف االول 
   ٠قید البحث اثبتت صحتها بصفة عامة

  
  ): ٢٠٠٤( دراسة المفتي والكاتب ٣-٢-٢

  "أثر أستخدام بعض أسالیب التدریس في مستوى تعلم هارة السباحة الحرة " 
علم مهارة السباحة الحرة ، هدفت الدراسة للتعرف على بعض اسالیب التدریس في ت

طالبة في المجموعة التجریبیة ) ٢٠(طالبة في المجموعة الضابطة و) ٢٠( عینة البحث تضمنت
تبار الطفو لمسافة في االختبار ، بعدها تم تطبیق اسالیب التدریس ، وتم التجانس بینهم في اخ

المقترحة على المجموعة التجریبیة ، واسلوب االعتیادي على المجموعة الضابطة ، ثم اجري 
 وقد توصلت ٠م باالستعانة بعدد من الخبراء في ریاضة السباحة٢٥اختبار لالداء الفني لمسافة 

ااالمري ، والتدریبي ، والتبادلي ، وفحص النفس ، (لیب التدریسالدراسة الى ان استخدام اسا
  ٠یؤثر ایجابا في مستوى تعلم السباحة الحرة للطالبات) والتضمین
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١٦٦  

  :جراءات البحث  إ -٣
تم استخدام المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة مشكلة البحث، :  منھج البحث ١-٣

العشوائیة ذات ) یم المجموعات المتكافئةتصم(وبالتصمیم التجریبي الذي یطلق علیه اسم 
  ٠المالحظة القبلیة والبعدیة 

  
  :  مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣

تكون مجتمع البحث من طالبات الصف االول المتوسط في ثانویة بعشیقة للبنات والبالغ 
شعب وبواقع ) ٤(طالبة یمثلون ) ٨٨(أما عینة البحث فتكونت من . طالبة ) ١٣٦(عددهن 

طالبة ، وبذلك اصبحت عینة البحث تمثل ) ٤٨(لبة لكل شعبة ، بعد استبعاد طا) ٢٢(
من المجتمع الكلي ، بعدها وزعت اسالیب التدریس بصورة عشوائیة على مجامیع % ٦٤.٧١

  . ذلك یبین) ١(البحث االربع والجدول 
  )١( الجدول

   عدد افراد عینة البحث واالسلوب المتبع لكل عینةیبین
الشعب 

عینة   المستبعد  الكلي  ةالدراسی
  االسلوب  المجموعة  البحث

  التضمین  التجریبیة االولى  ٢٢  ١٢  ٣٤  شعبة ج
  )المتجانسة التحصیل(المجامیع الصغیرة   التجریبیة الثانیة  ٢٢  ١٣  ٣٥  شعبة د

  المجامیع الصغیرة   التجریبیة الثالثة  ٢٢  ١٢  ٣٤  شعبة أ
  )غیر المتجانسة التحصیل(

  األمري  جریبیة الرابعة الت  ٢٢  ١١  ٣٣  شعبة ب
      ٨٨  ٤٨  ١٣٦  المجموع

  
  : وسائل جمع البیانات ٣-٣
  : تحدید مھارات كرة السلة واختباراتھا ١-٣-٣

تم عرض مجموعة من مهارات كرة السلة واختباراتها على عدد من المختصین في مجال 
،  وٕاختباراتهاعض مهارات كرة السلة، وتم استخالص مجموعة من ب)١الملحق( لعبة كرة السلة

  :وهي  %) ٨٥(التي حصلت على نسبة اتفاق 
  . أمتار )٤(وتم قیاسها باختبار دقة التمریرة الصدریة على بعد : التمریرة الصدریة. ١
  . مترا )١٦(وتم قیاسها باختبار الطبطبة المستقیمة لمسافة : الطبطبة المستقیمة . ٢
   أمتار خط النهایة )٤( التصویب على بعد وتم قیاسه باختبار دقة: التصویب من الثبات . ٣
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١٦٧  

 األسس العلمیة لألختبارات المعدة لقیاس بعض مھارات كرة السلة ٢-٣-٣
:  

، وقد  )١الملحق(عرض االستبیان على عدد من المختصین في هذا المجال :  صدق االختبار -
  .من قبل السادة الخبراء  %) ٧٥(حصل على نسبة اتفاق أكثر من

طالبات ، وتم ) ١٠(تم استخدام طریقة اعادة االختبار لعینة مؤلفة من : تبار  ثبات االخ-
التمریرة (بین نتائج االختبارین للمهارات ) بیرسون(اختبارهن ومن ثم استخرج معامل االرتباط 
إذ بلغت قیمة ثبات االختبارات على التوالي ) الصدریة، والطبطبة المستقیمة ،والتهدیف

)٠.٨٤ ، ٠.٨٧ ،٠.٨٨ (  
  
 تحدید عناصر اللیاقة البدنیة المؤثرة في تنمیة بعض مھارات كرة ٣-٣-٣

  : السلة
تم عرض مجموعة من االختبارات لعناصر اللیاقة البدینة والحركیة المختارة على 

من % ٨٠لقیاس هذه العناصر، وتم اتفاق ) ١الملحق(مجموعة من المختصین كما موضح في
  :من عناصر اللیاقة البدنیة واختباراتها وهي آراء المختصین على ترشیح عدد 

   ٠)٣٧٢،١٩٨٣حسن واخران،.(متر لقیاس السرعة االنتقالیة ) ٢٠(اختبار ركض *
لقیاس القوة االنفجاریة لعضالت االطراف : كغم )٢(اختبار رمي الكرة الطبیة ألبعد مسافة *

  ٠)٢٣٥،٢٠٠١فرحات،.(العلیا 
لقیاس القوة االنفجاریة لعضالت االطراف : بعد مسافة اختبار الوثب الطویل من الثبات أل*

  ٠)٣٩٩،١٩٩٥حسانین،.(السفلى 
  ٠)٣٥٠،١٩٩٥حسانین،.(لقیاس مرونة المنكبین : اختبار مرونة المنكبین *
   ٠)١٣٩،١٩٨٦التكریتي ومحمد علي، (٠لقیاس الرشاقة: اختبار الركض المكوكي *
  :  تكافؤ مجامیع البحث ٤-٣

  )٢(الجدول 
   التباین لمتغیرات العمر والطول والوزن لمجموعات البحث األربعتحلیل

وحدة القیاس   المتغیرات
مجموع   مصدر القیاس  المستخدمة

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحتسبة

  ٣١.١  ٣  ٩٣.٢  بین المجموعات
  ألقرب شهر  العمر  ٤٨.١  ٨٤  ٤٠٣٦.٢  داخل المجموعات

    ٨٧  ٤١٢٩.٤  المجموع
٠.٦٥  

  ٥٦.٤  ٣  ١٦٩.١  بین المجموعات
  سنتیمتر  الطول  ٤٣.٦  ٨٤  ٣٦٦٥.٥  داخل المجموعات

    ٨٧  ٣٨٣٤.٦  المجموع
١.٢٩  

  كیلوغرام  الوزن  ٩.٥  ٣  ٢٨.٦  بین المجموعات
  ٦٦.٠  ٨٤  ٥٥٤١.٧  داخل المجموعات

٠.١٤  
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    ٨٧  ٥٥٧٠.٣  المجموع
  ٢.٧٢٨) = ٨٤-٣( وامام درجة حریة ٠.٠٥ <طأ الجدولیة عند نسبة خ) ف(قیمة *       

  )٣(الجدول 
  تحلیل التباین بین مجموعات البحث االربع في االختبار القبلي لمهارات كرة السلة

مجموع   مصدر التباین  المتغیرات
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

) ف(قیمة 
  المحتسبة

  ٤٢.٦  ٣  ١٢٧.٨  بین المجموعات
دقة التمریرة   ٣١.٥  ٨٤  ٢٦٤٥.٣  داخل المجموعات

    ٨٧  ٢٧٧٣.١  المجموع  )درجة(الصدریة 
١.٣٥  

  ٠.٨٥٥  ٣  ٢.٥٦٦  بین المجموعات
  ٠.٥٨٨  ٨٤  ٤٩.٤٢٨  داخل المجموعات

الطبطبة 
المستقیمة 

    ٨٧  ٥١.٩٩٤  المجموع  )ثانیة(
١.٤٥  

  ٥.٠٤  ٣  ١٥.١٣  بین المجموعات
التصویب من   ٣.٨٧  ٨٤  ٣٢٥.٥٠  جموعاتداخل الم

    ٨٧  ٣٤٠.٦٢  المجموع  )درجة(الثبات 
١.٣٠  

  ٢.٧٢٨) = ٨٤- ٣( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ <الجدولیة عند نسبةخطأ ) ف(قیمة*    
  )٤( الجدول

  تحلیل التباین بین مجموعات البحث االربع في اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة

مجموع   مصدر التباین  المتغیرات
  المربعات

درجات 
  لحریةا

متوسط 
  المربعات

) ف(قیمة 
  المحتسبة

  ٠.١٦٢  ٣  ٠.٤٨٧  بین المجموعات
  )ثانیة(السرعة االنتقالیة   ٠.١٥٦  ٨٤  ١٣.١٣١  داخل المجموعات

    ٨٧  ١٣.٦١٨  المجموع
١.٠٤  

  ٠.١٨٢٩  ٣  ٠.٥٤٨٦  بین المجموعات
القوة االنفجاریة لالطراف   ٠.٠٨١٣  ٨٤  ٦.٨٢٧٦  داخل المجموعات

    ٨٧  ٧.٣٧٦٢  المجموع  )متر(العلیا
٢.٢٥  

  ٠.٠٨٣٣  ٣  ٠.٢٤٩٩  بین المجموعات
القوة االنفجاریة لالطراف   ٠.٠٣٦٦  ٨٤  ٣.٠٧٢٧  داخل المجموعات

    ٨٧  ٣.٣٢٢٦  المجموع  )متر(السفلى 
٢.٢٨  

  ٣٥  ٣  ١٦.٠٥  بین المجموعات
  )سنتیمتر(المرونة   ٢.٤٨  ٨٤  ٢٠٧.٩١  داخل المجموعات

    ٨٧  ٢٢٣.٩٥  المجموع
٢.١٦  

  ١.١٠٧  ٣  ٣.٣٢٠  بین المجموعات
  )ثانیة(الرشاقة   ٠.٦٢٧  ٨٤  ٥٢.٦٩٥  داخل المجموعات

    ٨٧  ٥٦.٠١٥  المجموع
١.٧٦  

   ٢.٧٢٨تساوي ) ٨٤-٣( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ <الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(قیمة *
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البحث تبین عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجموعات ) ٤،٣،٢(من الجداول
   ٠االربع بما یشیر الى تكافؤ مجموعات البحث في تلك المتغیرات
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  :  التجربة الرئیسة للبحث ٥-٣
 التعلیمیة السلوبي التضمین واالمري ونموذجین من المجامیع الصغیرة المناهجتضمنت 

وحدة تعلیمیة ) ٦٤(على . في تدریس مهارات كرة السلة) المتجانسة وغیر المتجانسة (
  :ات االربع وهي كاآلتي للمجموع

 التعلیمي المقترح باستخدام المنهاج طبقت هذه المجموعة : المجموعة التجریبیة االولى -
وحدة تعلیمیة ، حیث تم تصمیم ثالث بدائل في ) ١٦(لمدة ) االحتواء(اسلوب التضمین 

 الجزء التطبیقي من اقسام خطة الدرس حسب قابلیات طالبات المجموعة في تنفیذ بعض
مهارات كرة السلة حیث یبنى هذا التصمیم على أساس تنویع العوامل الخارجیة والداخلیة 

) التمرین(المتعلقة بالمهارة المراد تعلمها مراعیا التدرج في مستوى الصعوبة للواجب الحركي 
  :لهذه المستویات وهي 

  ) .التمریر ، الطبطبة ، التصویب( التغییر في المسافات اثناء - 
  ) .التمریرة ، التصویب(یر في ارتفاع الهدف اثناء  التغی- 
  .وكال حسب مستواه ) التمریر ، الطبطبة ، التصویب( التغییر في عدد مرات التكرار اثناء - 
) المستویات(وعلى الطالبة ان تأخذ قرار بعد ان تفحص الخبرات .  التغییر في اوضاع الجسم - 

ألداء الواجب الحركي وقد یكون بمساعدة ) لنقطة الدخو (ثم اختبار المستوى االبتدائي 
المدرسة ثم تصحح اخطاءها بمقارنة ادائها بورقة العمل التي بحوزتها ثم لها الحق في اتخاذ 

  .قرار 
  . تكرار نفس العمل - 
  . اختیار مستوى أعلى - 
قت وبهذا تستمر العملیة التعلیمیة وفق ما ذكر سابقا حتى انتهاء الو . اختیار مستوى أدنى - 

المخصص للجزء التطبیقي وبذلك یسمح للمدرسة من احتواء جمیع الطالبات في تنفیذ 
  .الواجبات الحركیة للمجموعة التجریبیة األولى 

  
 التعلیمي المقترح باستخدام المنهاجطبقت هذه المجموعة :  المجموعة التجریبیة الثانیة -

 وحدة تعلیمیة ، إذ تم تقسیم )١٦(لمدة ) متجانسة التحصیل(اسلوب المجامیع الصغیرة 
) ٦- ٥(مجامیع صغیرة تتراوح عدد طالبات المجموعة الواحدة بین ) ٤(طالبات الصف الى 

طالبة، وتكون افراد كل مجموعة صغیرة ذات مستوى واحد متجانسة في القدرات المهاریة ، 
ل الطالبات ذوي ومعتمدین في ذلك التوزیع على نتائج االختبار القبلي في تلك المهارات ،وجع

التحصیل الضعیف في مجموعة واحدة تسهل مهمة مدرسة التربیة الریاضیة في تعاملها مع 
طالبات متقاربات في المستوى المهاري وتمكنها من تهیئة الخبرات والنشاطات لكل 
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وتكلف طالبة واحدة لتكون قائدة المجموعة ومسؤولة على تحركات افراد مجموعتها ٠مجموعة
ویتم بالرجوع الیها اثناء تطبیق التمارین المهاریة كما یتم تغییرها في كل وحدة تعلیمیة ، 
وتعمل كل مجموعة بمعزل عن األخرى ویكون بدء تنفیذ التمارین وانتهائه اشارة من قبل 

  .المدرسة 
  
 التعلیمي المقترح باستخدام المنهاجطبقت هذه المجموعة : وعة التجریبیة الثالثة  المجم-

وحدة تعلیمیة ، إذ تم تقسیم ) ١٦(التحصیل لمدة ) غیر متجانسة(اسلوب المجامیع الصغیرة 
مجامیع صغیرة غیر متجانسة في القدرات المهاریة تتراوح عدد ) ٤(طالبات الصف الى 

طالبة بحیث تكون مستوى افراد كل مجموعة غیر ) ٦-٥(لواحدة الطالبات في المجموعة ا
متجانسة في القدرات المهاریة ، ومعتمدین في ذلك على نتائج االختبار القبلي في تلك 
المهارات ، وتكلف طالبة لتكون قائدة لكل مجموعة من مجامیع الصف ویتم تغییرها في كل 

هارات االجتماعیة مثل التعاون بین افراد وحده تعلیمیة حیث تكون مسؤولة على تنفیذ الم
المجموعة الواحدة واحترام اآلخرین وضبط النفس ، أما باقي افراد المجموعة فیتم تكلیف كل 

تكون مسؤولة عنه أثناء تنفیذه من قبل افراد مجموعتها ) تمرین(طالبة منهن بواجب حركي 
تفسار وحل المشاكل وتقدیم وعند مواجهة أي صعوبات یمكنها الرجوع الى المدرسة لالس

  .التغذیة الراجعة الیها من قبل المدرسة 
وحدة ) ١٦( طبقت هذه المجموعة اسلوب التدریس االمري لمدة : المجموعة التجریبیة الرابعة -

تعلیمیة ، إذ تم تقسیم الطالبات الى اربع مجامیع صغیرة یتم توزیع الطالبات عشوائیا دون 
ار القبلي ، ویتم شرح الواجب الحركي من قبل المدرسة فقط ویتم تنفیذ الرجوع الى نتائج االختب

التمارین التطبیقیة في وقت واحد لكل مجموعة بحیث تكون المدرسة هي المسؤولة على توجیه 
الطالبات في بدء التمارین وتصحیح االخطاء وانهائها ، أي ال تملك الطالبة أي قرار أثناء 

  .عانة بالمدرسة مباشرة لتلقي التغذیة الراجعة او إبداء المساعدة تنفیذ الدرس ، وتكون االست
  
  :  االختبار البعدي ٦-٣

بعد االنتهاء من تنفیذ التجربة الرئیسة طبقت االختبارت البعدیة على طالبات مجموعات 
   ٠البحث االربع وبنفس ترتیب االختبارات القبلیة

  spss) .  ( االحصائي تم استخدام البرنامج : الوسائل االحصائیة ٧-٣
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 : عرض نتائج بعض مھارات كرة السلة ومناقشتھا -٤
 عرض نتائج أثر استخدام اسلوبي التضمین واألمري ونموذجین من ١-٤

في تنمیة بعض ) المتجانسة وغیر المتجانسة(المجامیع الصغیرة 
   :مھارات كرة السلة لطالبات الصف االول متوسط ومناقشتھا

  : یبین ما یأتي )٥(رقم والجدول 
 )٥(الجدول 

یبین المؤشرات االحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي في تطویر بعض المهارات األساسیة بكرة 
  السلة لمجموعات البحث األربع

المھارات  ت
وحدة  اسم االختبار األساسیة

 القیاس
نوع 
ت  ع+  سَ  االختبار

 المحتسبة
التمریرة  ٦.٨٣ ٢٢.٠٠ قبلي

 الصدریة
مریرة دقة الت

 *١٢.٥٤ ٣.٠٠ ٤١.٩٥ بعدي درجة الصدریة

الطبطبة  ٠.٦٥٥ ٨.٣٣٦ قبلي
 المستقیمة

الطبطبة المستقیمة 
 ثانیة م١٦لمسافة

 ٠.٤٣٢ ٦.٥٤٠ بعدي
١٠.٧٤* 

 ٢.٠٢ ٢.٨٢ قبلي

اسلوب 
 التضمین

التھدیف من 
 الثبات

التھدیف على بعد 
 *٣.٨٠ ١.٧٠ ٤.٩٥ بعدي درجة م عن السلة٤

التمریرة  ٥.٦٨ ١٩.٧٣ قبلي
 الصدریة

دقة التمریرة 
 *٩.٤٠ ٧.٤٢ ٣٨.٤٥ بعدي درجة الصدریة

الطبطبة  ٠.٨١٧ ٨.٢٩٣ قبلي
 المستقیمة

الطبطبة المستقیمة 
 ثانیة م١٦لمسافة

 ٠.٥٥٢ ٧.١١٠ بعدي
٥.٣٦* 

 ٢.١٩ ٢.٧٣ قبلي

أسلوب 
المجامیع 
الصغیرة 
التھدیف من  المتجانسة

 الثبات
 بعد التھدیف على

 *٦.٣١ ١.٤١ ٦.٢٣ بعدي درجة م عن السلة٤

التمریرة  ٥.٩٣ ٢٣.٦٤ قبلي
 الصدریة

دقة التمریرة 
 *٧.٩١ ٥.٦٩ ٣٧.٥٠ بعدي درجة الصدریة

الطبطبة  ٠.٧١٣ ٨.١٤٦ قبلي
 المستقیمة

الطبطبة المستقیمة 
 ثانیة م١٦لمسافة

 ٠.٧٨٢ ٧.٦١٦ بعدي
٢.٣٥* 

 ٢.٠٥ ٢.١٤ قبلي

أسلوب 
المجامیع 
الصغیرة 

غیر 
التھدیف من  المتجانسة

 الثبات
التھدیف على بعد 

 *٦.٠٣ ١.٣٢ ٥.٢٧ بعدي درجة م عن السلة٤

التمریرة  ٤.٠٢ ٢٠.٤١ قبلي
 الصدریة

دقة التمریرة 
 *٢.٥٠ ٤.٠٦ ٢٣.٤٥ بعدي درجة الصدریة

الطبطبة  ٠.٦٦١ ٨.٤٦٨ قبلي
 المستقیمة

لمستقیمة الطبطبة ا
 ثانیة م١٦لمسافة

 ٠.٧٠٦ ٨.١٥٤ بعدي
١.٥٢ 

 ١.٥٦ ١.٨٢ قبلي

أسلوب 
  أمري

التھدیف من 
 الثبات

التھدیف على بعد 
  ١.٨٧ ١.١٤ ٢.٥٩ بعدي درجة م عن السلة٤

  ٢.٠٨= الجدولیة ) ت(علما أن قیمة ) ٢١(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 
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ود فروق ذات داللة معنویة بین متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في جمیع وج. ١
اختبارات بعض مهارات كرة السلة لدى مجموعة أسلوب التضمین ، ولمصلحة االختبار 

ویعزى سبب ذلك إلى ان اسلوب التضمین قد راعى الفروق الفردیة فوظف المهارة . البعدي 
واجب المطلوب من اجل احتواء كافة الطالبات في اداء المهارة في مستویات متعددة خدمة لل

المراد تعلیمها وبذلك سترشد المدرسة جمیع الطالبات للنجاح في انجاز الواجبات المناطة بهن 
إلى أن استخدام اسلوب التضمین كهیكلیة عامة للدرس ) Alberta, 1999(وهذا ما یؤكده 

المتعلمة من جهة ، ویحسن األداء من جهة أخرى یسهل من حصول التعلم لكافة المجموعة 
  ). ٨٦ ، ٢٠٠٤الراوي ، (

وجود فروق ذات داللة معنویة بین متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في جمیع . ٢
اختبارات بعض مهارات كرة السلة لمجموعة المجامیع الصغیرة المتجانسة ، ولمصلحة 

ى ان عمل الطالبات ضمن مجموعات صغیرة متجانسة ویعزى سبب ذلك إل.االختبار البعدي 
یجعلهن اكثر حماسا ونشاطا في الدراسة وتشعر الطالبة ان هناك انسجاما داخلیا تشدها إلى 

ان الطالب البطيء ) "١٩٨٨صادق و الهاشمي ، (التنافس مع قریناتها وهنا یؤكد كل من 
لمدرس نفسه ال یعرف االختالف التعلم والسریع التعلم یعیشان في عالم منفصل حتى ان ا

  ٠)١٩٧ ، ١٩٨٨صادق و الهاشمي ، " (بینهما اال عندما یدرسهم بشكل منفصل
وجود فروق ذات داللة معنویة بین متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في جمیع . ٣

اختبارات بعض مهارات كرة السلة لمجموعة المجامیع الصغیرة غیر المتجانسة ، ولمصلحة 
ویعزى سبب ذلك إلى ان التعاضد االیجابي في المجموعة الصغیرة غیر  .االختبار البعدي

المتجانسة من خالل تحدید األهداف المشتركة ودور كل طالبة في تحقیقها للمهمة الجزئیة 
والتفاعل المباشر بین افراد مجموعتها والتعامل باأللفة واالنسجام معهن، فضال عن انجاز 

) دورتي وبونانو( تعلیمیة موكلة لها وتقویمها الداء الطالبة ، وهنا یشیر كل طالبة مهمة
)Dorgherty & Bonanno ( إلى ان المتعلم الذي یقوم بعملیة تعلیم زمیله ، ویقدم له

االیضاحات ویصحح له االخطاء مباشرة في أي ظرف تعلیمي یساعد على اكتساب وتطور 
  ).٩٥ ،١٩٨٧ وبطانة ، الدیري ،(المهارات المتقدمة للمتعلم 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة بین متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في . ٤
، بینما كان هناك ) الطبطبة المستقیمة ، والتهدیف من الثبات(األسلوب األمري في اختبارین 

ق ذات داللة ویعزى سبب عدم وجود فرو . فرق ذو داللة معنویة في اختبار التمریرة الصدریة
) الطبطبة المستقیمة ، والتهدیف من الثبات(معنویة في االختبارین القبلي والبعدي لمهارتي 

إلى ان جمیع قرارات الدرس تكون صادرة من قبل المدرسة وعلى الطالبة ان تطیع هذه 
 القرارات دون نقاش، مما قد یؤدي إلى جهل المدرسة بقابلیات الطالبات ومن این تبدأ العمل
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معهن وعدم مراعاة الفروق الفردیة بینهن وبالتالي قلة روح التعاون والحماس بین مجامیع 
الطالبات عند ادائهن للمهارات الحركیة األمر الذي أدى إلى عدم إتقان التمارین المهاریة 

أما سبب التطور الذي حصل في ٠المطلوب تنفیذها في الجزء التطبیقي من الوحدة التعلیمیة
تمریرة الصدریة لدى مجموعة األسلوب األمري فیعزى إلى سهولة تنفیذ التمریرة مهارة ال

الصدریة وكثرة ممارسة الطالبات مهارة التمریرة بانوعها الصدریة والمرتدة ومن األعلى،وان 
 ، ١٩٨٥حمودات واخرون ، .(التمریرة الصدریة من أسهل التمریرات وتؤدى بدون صعوبة 

٠) ٤٧   
  
المقارنة بین أثر استخدام اسلوبي التضمین واألمري  عرض نتائج ٢-٤

في ) المتجانسة وغیر المتجانسة(ونموذجین من المجامیع الصغیرة 
  :تنمیة بعض مھارات كرة السلة لالختبار البعدي ومناقشتھا 

وللتحقق من نتائج المقارنات لمجموعات البحث األربع في االختبارات البعدیة 
  :یبین ذلك ) ٦(رقم تجاه واحد والجدول استخدم تحلیل التباین با

  
  )٦(الجدول 

  تحلیل التباین بین مجموعات البحث األربع في االختبارات البعدیة في بعض 
  مهارات كرة السلة 

 مجموع المربعات مصدر التباین االختبارات
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة ف 
 المحتسبة

 ١٤٦٢.١٣٦ ٣ ٤٣٨٦.٤٠٩ المجموعاتبین 

 ٢٨.٢٠٧ ٨٤ ٢٣٦٩.٣٦٤ داخل المجموعات

دقة التمریرة 
  الصدریة 

  ٨٧ ٦٧٥٥.٧٧٣ المجموع )درجة(م ٤

٥١.٨٣٦* 

 ١٠.٤٩٨ ٣ ٣١.٤٩٤ بین المجموعات

 ٠.٣٩٦ ٨٤ ٣٣.٢٣٨ داخل المجموعات

الطبطبة 
) م٨(المستقیمة

  ٨٧ ٦٤.٧٣٢ المجموع )ثانیة(

٢٦.٥٣١* 

 ٥٢.٤٩٦ ٣ ١٥٧.٤٨٩ لمجموعاتبین ا

 ١.٩٨٢ ٨٤ ١٦٦.٥٠٠ داخل المجموعات

التهدیف من 
  الثبات 

  ٨٧ ٣٢٣.٩٨٩ المجموع )درجة(

٢٦.٤٨٥* 

   .٢.٧٢٨= الجدولیة ) ف(علما أن قیمة ) ٨٤-٣(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 
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ة المحتسبة الختبارات البعدیة المختار ) ف(ان جمیع قیم ) ٦(رقم یتبین من الجدول 
ولتحدید أي من المجامیع تتفوق عن . الجدولیة) ف(لمهارات كرة السلة هي اكبر من قیمة 

  .  ذلكتبین) ٩-٧(لمعرفة هذه الفروق والجداول من ) دنكن(األخرى استخدم اختبار 
  
  )٧(الجدول 

  اختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار دقة التمریرة الصدریة بكرة السلة 
  ربع حسب مجامیع البحث األ 

  َس للمجامیع
↓  

L.S.R. 
  األمري

٢٣.٤٥٤ 
  غیر متجانسة

٣٧.٥٠٠ 
  متجانسة
٣٨.٤٥٤ 

  َس للمجامیع
→ 

  التضمین
٤١.٩٥٤ 

٣.٥ *٤.٤٥٤ *١٨.٥ ٣.٤٦٧*  

  متجانسة
٣٨.٤٥٤ 

٠.٩٥٤ *١٥ ٣.٣٥٣   

  غیر متجانسة
٣٧.٥٠٠ 

١٤.٠٤٦ ٣.١٨٤    

  )٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 
لمقارنة بین متوسطات نتائج اختبار دقة التمریرة الصدریة ا) ٧(رقم  من الجدول یتبین

  :بكرة السلة وحسب مجامیع البحث األربع ، فقد تبین 
االمري ، غیر (وجود فروق ذات داللة معنویة بین اسلوب التضمین واألسالیب األخرى  .١

 ، ١٨.٥(ولمصلحة أسلوب التضمین حیث كانت درجات الفروق ) المتجانسة ، المتجانسة
المحسوبة والتي تساوي ) .L.S.R(وعلى التوالي وهي أكبر من قیمة ) ٣.٥ ، ٤.٤٥٤

ویعزى سبب ذلك إلى ان اختیار الطالبة المستوى المناسب الداء الواجب الحركي ). ٣.٤٦٧(
فضال عن حریة ) ورقة العمل(وانسجامها معه وقدرتها على التقویم الذاتي له بالمقارنة مع 

دة التعلیمیة تؤثر بشكل ایجابي باحتواء جمیع الطالبات للعمل دون تفحص الخیارات في الوح
موستن (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة . توقف وبعیدا عن الفشل في اداء الواجب الحركي 

، بأهمیة أسلوب التضمین في احتواء وتحسین ) ١٩٩٦ویرنر ، (ودراسة ) ١٩٩٤واشوارث ، 
  ).Mossto & Ashworth, 1994) (Werner, 1996(نوعیة التعلم 

) المتجانسة ، وغیر المتجانسة(وجود فروق ذات داللة معنویة بین اسلوبي المجامیع الصغیرة  .٢
 ١٥(واألسلوب األمري ولمصلحة مجموعتي المجامیع الصغیرة ، حیث كانت درجات الفروق 

ویعزى سبب ذلك إلى ان عملیة تحویل قرارات الدرس من عاتق .على التوالي) ١٤.٠٤٦، 
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لمدرسة إلى مسؤولیة الطالبة والوضوح المسبق الهداف الدرس لدى الطالبات وتحدیدها في ا
صور سلوكیة أو مستویات اداء ثالثة معینة فانها تكون ذات مغزى وفاعلیة لسد حاجات 
الطالبات في اتقان التمریرة الصدریة ، فمنها یحصل تحول التركیز من المدرسة إلى الطالبة 

ة قوة كافیة من الشعور بالمسؤولیة لتأدیة المهام المكلفة بها لتحقیق اهداف لكي تبني الطالب
الدرس ، على عكس األسلوب األمري التي تبقى األهداف بالنسبة للطالبات فیها شیئا من 

 ٠الغموض والتعقید 

المتجانسة ، وغیر (ال توجد فروق ذات داللة معنویة بین اسلوبي المجامیع الصغیرة  .٣
المحسوبة ) .L.S.R(وهي أقل من قیمة ) ٠.٩٥٤(، حیث كانت درجات الفروق ) المتجانسة

ویعزى سبب ذلك إلى ان كال المجموعتین یكون العمل فیهما ضمن ). ٣.٣٥٣(والتي تساوي 
مجامیع صغیرة متعاونة بین افرادها باالضافة إلى تحمل الطالبات مسؤولیة قرارات الدرس 

لیم زمیالتها في المجموعة الواحدة لتحقیق هدف قد من حیث وجود طالبة مسؤولة على تع
  .حدد مسبقا ووضح للطالبات 

  )٨(الجدول 
  اختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار الطبطبة المستقیمة بكرة السلة 

  حسب مجامیع البحث األربع 
  َس للمجامیع

↓ 
L.S.R. 

  تضمین
٦.٥٤٠ 

  متجانسة
٧.١١٠ 

  غیر متجانسة
٧.٦١٦ 

  َس للمجامیع
→ 

  مرياأل
٨.١٥٤ 

٠.٥٣٨ *١.٠٤٤ *١.٦١٤ ٠.٤١٠*  

  غیر متجانسة
٧.٦١٦ 

٠.٥٠٦ *١.٠٧٦ ٠.٣٩٧*   

  متجانسة
٧.١١٠ 

٠.٥٧ ٠.٣٧٧*    

  )٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 
المقارنة بین متوسطات نتائج اختبار الطبطبة المستقیمة بكرة السلة ) ٨(رقم یبین الجدول 

  :تي حسب مجامیع البحث األربع ،وكما یا
االمري ، غیر (وجود فروق ذات داللة معنویة بین اسلوب التضمین واألسالیب األخرى  .١

بمهارة الطبطبة المستقیمة بكرة السلة ولمصلحة أسلوب التضمین ) المتجانسة ، المتجانسة
على التوالي وهي أكبر من قیمة ) ٠.٥٧ ، ١.٠٧٦ ، ١.١٦٤(حیث كانت درجات الفروق 

)L.S.R. (لتي تساوي المحسوبة وا)ویعزى سبب ذلك إلى ). ٠.٣٧٧ ، ٠.٣٩٧ ، ٠.٤١٠
ان اسلوب التضمین فیه خیارات ثالثة لمستوى التعلم عن كل تمرین تطبیقي لمهارة الطبطبة 
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واعتماد الطالبة في اتخاذ المستوى المناسب لقابلیتها األمر الذي ادى إلى انجاز واجبها 
دة على ورقة العمل عند تضمین ادائها وحقها في الحركي بتكرارات كثیرة من دون توقف معتم

التنقل إلى المستوى األفضل في حالة اتقانها المستوى الذي هي فیه وهذا العمل ادى إلى 
 Chalip(اذ یؤكد . ارشاد جمیع طالبات المجموعة إلى النجاح في انجاز الواجبات الحركیة 

et. al., 1984 (انه في حالة توفیر الخیار ان البحوث في اسلوب التضمین نصت على 
المناسب للواجب الحركي عندها یستطیع الطالب ان یقیم قدرته على انجازه الواجبات ، 

-Chalip et. al., 1984, 109(وبالتالي سیصبح المستوى التنافسي في الفعالیة متوازنًا 

تدریس ان معظم خبراء لعبة كرة السلة یرون ان ال) "١٩٩٩الدیوه جي ، (ویضیف ) . 116
الدیوه جي " (المتواصل في تكرارات كبیرة على المهارة الواحدة یساعد كثیرا على تثبیت المهارة

 ،٠)١١ ، ١٩٩٩  
األمري ، (وجود فروق ذات داللة معنویة بین اسلوب المجموعة الصغیرة المتجانسة واسلوبي  .٢

ة المتجانسة ، بمهارة الطبطبة المستقیمة ، ولمصلحة المجامیع الصغیر ) وغیر المتجانسة
على التوالي ، وهي أكبر من قیمة ) ٠.٥٠٦ ، ١.٠٤٤(حیث كانت درجات الفروق 

)L.S.R. ( المحسوبة والتي تساوي)ویعزى سبب ذلك إلى ان وجود ). ٠.٣٩٧ ، ٠.٤١٠
الطالبة في مجموعة صغیرة قریبة من مستواها تجعلها اكثر حماسا ونشاطا في تنفیذ التمارین 

ة المطلوبة ، وتشعر ان هناك انسجاما داخلیا یشدها إلى التنافس مع اقرانها ، التطبیقیة للمهار 
عندما یتم التعلم في جماعات متجانسة یجب ان تتشكل كل ) "١٩٧٢لطفي ، (لهذا یؤكد 

مجموعة صغیرة من افراد متشابهین من ناحیة احتیاجات التعلم حتى تیسر للمدرس معالجة 
كلما كان تالمیذ الصف ذوي قدرات متقاربة كلما " كذلك ،) ٣٨٤ ، ١٩٧٢لطفي ، "(الموقف

قل الزمن الالزم لتعلیم هذا الصف حركة معینة ومن هنا كان تقسیم التالمیذ إلى مجموعات 
الصادق والهاشمي ، "(متجانسة من العوامل المساعدة على سهولة وسرعة عملیة التعلیم

٧٨ ، ١٩٨٨. (  
لوب المجامیع الصغیرة غیر المتجانسة واألمري وجود فروق ذات داللة معنویة بین اس .٣

وهي أكبر من قیمة ) ٠.٥٣٨(ولمصلحة المجامیع غیر المتجانسة حیث كانت درجة الفروق 
)L.S.R. ( المحسوبة والتي تساوي)ویعزى سبب ذلك إلى تقسیم الطالبات إلى ). ٠.٤١٠

بعض المهارة الحركیة مجموعات صغیرة غیر المتجانسة أتاح للطلبات فرصة تعلیم بعضهم ال
ومناقشتها ذلك مع مدرستهم لتبادل ارائهم وتقویم هذه اآلراء واألفكار واتخاذ القرارات المناسبة 

ان استخدام هذه ) ٢٠٠٠السامرائي واخرون ، (في صفهم وتطبیق مهارة الطبطبة اذ یؤكد 
ل المشكالت الطریقة یؤدي إلى زیادة الحوافز واالنتباه لدى الطلبة لمساعدتهم على ح

  ) .١٨٦ ، ٢٠٠٠السامرائي واخرون ، (واكتساب المهارات 
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  )٩(الجدول 

  یوضح نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار التهدیف من الثبات 
  حسب مجامیع البحث األربع 

  َس للمجامیع
↓  

L.S.R. 
  األمري 
٢.٥٩٠ 

  تضمین
٤.٩٥٤ 

  غیر متجانسة
٥.٢٧٢ 

  َس للمجامیع
→ 

  متجانسة
٦.٢٢٧ 

٠.٩٥٥ *١.٢٧٣ *٣.٦٣٧ ٠.٩١٨*  

  غیر متجانسة
٥.٢٧٢ 

٠.٣١٨ *٢.٢٨٢ ٠.٨٨٦   

  تضمین
٤.٩٥٤ 

٢.٣٦٤ ٠.٨٤٣*    

  )٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 
المقارنة بین متوسطات نتائج اختبار التهدیف من الثبات بكرة السلة ) ٩(بین الجدول تی

  :حسب مجامیع البحث األربع ،كمایاتي
االمري، (ت داللة معنویة بین اسلوب المجموعة الصغیرة المتجانسة واألسالیب وجود فروق ذا .١

ولمصلحة أسلوب المجموعة الصغیرة المتجانسة حیث كان ) التضمین ، غیر المتجانسة
) .L.S.R(على التوالي وهي أكبر من قیمة ) ٠.٩٥٥ ، ١.٢٧٣ ، ٣.٦٣٧(درجات الفروق 

سبب ذلك ان مهارة التهدیف بكرة السلة تعد من ویعزى ). ٠.٩١٨(المحسوبة والتي تساوي 
اذ ان وجود الطالبة ضمن مجموعة ، المهارات الصعبة وتحتاج من الطالبة المتابعة المستمرة 

توفیر التغذیة الراجعة فضال عن صغیرة متجانسة ومتعاونة في تنفیذ الواجبات المهاریة 
 تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة والعمل بمقارنة ادائها بورقة العمل ودور قائدة المجموعة في

ان دور قائد ) ٢٠٠٠فرج ، (كبدیل عن المدرسة في كثیر من المواقف التعلیمیة حیث یؤكد 
المجموعة یؤدي إلى كفایة وفعالیة التدریس ، ویساعد المعلم على مزید من العمل في دور 

تغذیة الراجعة تلعب ان ال) "١٩٩٥الخیاط ، (ویضیف ) . ١٦٣ ، ٢٠٠٢فرج ، (التوجیه 
دورا ایجابیا في تسهیل التعلم ، وتوجیه اداء المتعلمین للمهمات التعلیمیة ، مما ینعكس على 
فعالیة األداء ، اذا ما أحسن استخدامها فانها ال تساعد الفرد على تطویر وتحسین ادائه 

ویضیف ) ٤-٣ ، ١٩٩٥الخیاط ، " (فحسب بل تعاونه على االحتفاظ بذلك المستوى الرفیع
یجب االسراع في ایضاح األخطاء بعد األداء مباشرة حتى ال تثبت تلك ) "١٩٨٧عالوي ، (

كما ان التعلم باالسلوب المتجانس یزید من ). ١١ ،١٩٨٧عالوي ، "(األخطاء وتصبح عادة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٧٩  

ور القیادات بین رغبة الطالب نحو التعلم وتشجع على التعاون فیما بینهم وكذلك الى ظه
  ٠)١٤٣  ،١٩٨٣وشریف،وعالم،اب(الطالب

وجود فروق ذات داللة معنویة بین اسلوب المجموعة الصغیرة غیر المتجانسة واالسلوب  .٢
األمري ولمصلحة اسلوب المجموعة الصغیرة غیر المتجانسة، حیث كانت درجة الفرق 

ویعزى سبب ). ٠.٨٨٦(المحسوبة والتي تساوي ) .L.S.R(، وهي أكبر من قیمة )٢.٢٨٢(
ى ان طالبات المجامیع الصغیرة غیر المتجانسة تتوزع المهامات الجزئیة فیما بینها مع ذلك إل

وجود التغذیة الراجعة وأحیانا المدرسة في مساعدة بعضها البعض في التعلم وهذا قد یكون 
إلى ) Watson, 1995(اذ یؤكد . مردوده زیادة في التحصیل وتنمیة المهارات االجتماعیة

ات تبین ان المناخ التعلیمي الذي یركز على التفاعل االجتماعي بین االقران ان نتائج الدراس
  ). Watson, 1995, 210(یؤثر ایجابیا في تحصیل الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم 

وجود فروق ذات داللة معنویة بین اسلوب التضمین واألمري ولمصلحة اسلوب التضمین  .٣
المحسوبة والتي تساوي ) .L.S.R(ن قیمة وهي أكبر م) ٢.٣٦٤(حیث كانت درجة الفرق 

ویعزى سبب ذلك إلى ان مراعات الفروق الفردیة والتدرج بصعوبة مستویات ). ٠.٨٤٣(
التعلیم لمهارة التهدیف في أسلوب التضمین ادى إلى زیادة فرص الممارسة بمهارة التهدیف 

 ,Mosstan & Ashworth(وتعلیمها بشكل جید بعیدا عن مبدأ الفشل حیث یؤكد كل من 

في مقالة منشورة بعنوان أسالیب تدریسیة ، ان اسلوب التضمین مهم لیتسنى لكل ) 2001
طالب المشاركة بالواجب مع مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین وذلك بتنویع العوامل 

 في المتعلقة بالمهارة ولیتسنى لجمیع المتعلمین اداء  الواجب نفسه أو) الداخلیة أو الخارجیة(
  سهم نهایة األداء الوقت نفسه والمقدرة على تقییم انف

  ٠وبذلك فان جمیع الطلبة هم ناجحون في اداء الواجب) ٤٢، ٢٠٠٤الراوي، (
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  :االستنتاجات
تنمیة ) المتجانسة وغیر المتجانسة(حقق اسلوب التضمین ونموذجین من المجامیع الصغیرة  .١

  ٠)ف من الثباتالتمریرة ، الطبطبة ، التهدی(في مهارات 
  . حقق األسلوب األمري تنمیة في مهارة التمریرة الصدریة .٢
تفوق نموذج المجامیع الصغیرة متجانسة التحصیل في تنمیة مهارة التهدیف من الثبات عند  .٣

  . مقارنتها باألسالیب التدریسیة األخرى 
  

  :التوصیات والمقترحات 
غیرة لما لهم من تأثیر ایجابي في استخدام اسلوب التضمین ونموذجین من المجامیع الص .١

تنمیة بعض مهارات كرة السلة في درس التربیة الریاضیة وعلى طالبات الصف األول 
  متوسط 

یمكن استخدام االختبارات المهاریة المعدلة من قبل الباحثان في اختبارات المهارات األساسیة  .٢
  . دراسة بكرة السلة لمعالجة متغیرات اخرى ولمرحلة عمریة قید هذه ال

تدریب الهیئات التدریسیة حدیثي الخبرة على أسالیب التدریس قید هذا البحث من خالل  .٣
  . دورات االعداد والتطویر التي تقیمها وزارة التربیة ومدیریاتها 

  
  :واألجنبیةالمصادر العربیة 

دار ، روق الفردیة وتطبیقاتها التربویة الف٠)١٩٨٣(٠ ، رجاء محمود وشریف محمودابو عالم .١
  . القلم ، كلیة التربیة ، جامعة الكویت 

 اتجاهات اعضاء هیئة التدریس ٠)١٩٩٨(٠أحمد ، مروة كامل ، ونادر احمد ابو شیته   .٢
نحو اسالیب تدریس میدانیة على بعض كلیات االقتصاد والعلوم االداریة في الجامعة 

  ). ٢(العدد ) ٢(،المجلد االردنیة، مجلة البصائر تصدر عن جامعة البنات االردنیة األهلیة 
 االعداد البدني للنساء ، دار ٠)١٩٨٦(٠التكریتي ، ودیع یاسین ومحمد علي ، یاسین طه  .٣

 .الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

، ١ القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة ، ج٠)١٩٩٥ (٠حسانین ، محمد صبحي .٤
  . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٣ط

 تدریس التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة ٠)١٩٩١ (٠ن ، جمال صالح واخرانحس .٥
  .والنشر ، جامعة الموصل

 المبادئ التدریبیة والخططیة في كرة الید ، دار ٠)١٩٨٣ (٠حسن ، سلیمان علي واخران .٦
  .الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
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١٨١  

ئ كرة السلة ، مطبعة جامعة  اسس ومباد٠)١٩٨٥ (٠ واخرانرحمودات ، فائر بشی .٧
  .الموصل 

 التصمیم التعلیمي نظریة وممارسة ، دار المسیرة للنشر ٠)١٩٩٩ (٠الحیلة ، محمد محمود .٨
  .والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن 

 التعلیم التعاوني داخل الصف وخارجه ، دار التربیة والتعلیم ، ٠)١٩٨٩ (٠خطاب ،محمد .٩
  . االردن

 اثر استخدام استراتیجتي التدریس باالهداف والتغذیة ٠)١٩٩٥ (٠مالخیاط ، ضیاء قاس .١٠
الراجعة في مستوى اداء المهارات الحركیة بكرة الید ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة 

  .التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
 اسالیب تدریس التربیة الریاضیة ، دار االمل ٠)١٩٨٧ (٠الدیري، علي وبطاینة ، احمد .١١

 . ، األردن ١للنشر والتوزیع ، ط

 مناهج التربیة الریاضیة بین النظریة والتطبیق، ٠)١٩٩٣ (٠الدیري ، علي ومحمد ، علي .١٢
  . ، األردن ١دار الفرقان للنشر والتوزیع ، ط

 ، جامعة ٢ كرة السلة ، ط٠)١٩٩٩ (٠الدیوه جي،مؤید عبد اهللا وحمودات ، فائز بشیر .١٣
  .الموصل

تأثیر اسلوبین التعلم االتقاني والتضمین على تعلم  "٠)٢٠٠٤ (٠ادلالراوي ، سعید عمر ع .١٤
  .، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد" انواع السباحة

 ، دار ٢ طرائق التدریس العامة وتنمیة التفكیر ، ط٠)٢٠٠٠ (٠السامرائي ، هاشم واخرون .١٥
  . األمل ، اربد ، األردن 

 االتجاهات الحدیثة في طرق تدریس ٠)١٩٨٨ (٠غسان حمد والهاشمي ، فاطمةصادق ،  .١٦
  . التربیة الریاضیة ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

 تأثیر أربعة أسالیب للتدریس على أكتساب ٠)٢٠٠٠(٠صالح ، أشرف محمد مصطفى .١٧
بیة الریاضیة للبنات بالقاهرة ، جامعة مهارات مختارة لكرة السلة ، رسالة دكتوراه ، كلیة التر 

  ٠حلوان 
 ، دار الكتب ٢ طرق التدریس في التربیة الریاضیة ، ط٠)٢٠٠٠(٠ صالح ، عباس أحمد .١٨

  .للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
 اساسیات في تدریس االجتماعیات وتطبیقاتها ٠)١٩٨٥(٠ عبیدات ، سلیمان أحمد .١٩

  .ت العلمیة، دار الكتب اللبناني ، بیرو 
 االختبارات المهاریة ٠)١٩٨٧(٠ عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدین .٢٠

  . ، دار الفكر العربي ١والنفسیة في المجال الریاضي ، ط
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 خبرات في األلعاب للصغار والكبار ، كلیة التربیة الریاضیة ٠)٢٠٠٠(٠ فرج ، الین ودیع .٢١
  . االسكندریة  ، منشأة المعارف ب٢للبنات ، جامعة االسكندریة ، ط

 القیاس واالختبار في التربیة الریاضیة ، مركز الكتاب ٠)٢٠٠١(٠ فرحان ، لیلى السید .٢٢
 .للنشر والطباعة ، مطابع امون ، القاهرة 

 اثر استخدام بعض األسالیب التدریسیة في ٠)١٩٩٧(٠ الكاظمي،ظافرهاشم واخرون .٢٣
مجلة التربیة الریاضیة، كلیة التربیة استثمار وقت التعلم االكادیمي لدروس التربیة الریاضیة،

  ).٣(الریاضیة ، جامعة بغداد ، العدد 
  تأثیر ثالثة أسالیب للتدریس على مستوى االداء الحركي ،٠)١٩٨٦(٠ كامل ، عصمت .٢٤

 ٠المؤتمر العلمي االول ، التربیة الریاضیة والبطولة ، جامعة حلوان ، مصر

یة الریاضیة والتعلم الحركي،دار الكتب  طرق تدریس الترب٠)١٩٧٢(٠ لطفي،عبد الفتاح .٢٥
 .الجامعیة ، االسكندریة 

 اتجاهات حدیثة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة ٠)٢٠٠١(٠ محمد ، مصطفى السایح .٢٦
 .، مطبعة االشعاع الفنیة ، االسكندریة 

 أثر أستخدام بعض أسالیب التدریس في مستوى ٠)٢٠٠٤(٠ المفتي ، وداد وعفاف الكاتب .٢٧
م هارة السباحة الحرة ، مجلة دراسات ، مؤتمر التربیة الریاضیة ، الریاضة نموذج للحیاة تعل

  ٠، عمانبیة الریاضیة ، الجامعة االردنیة ، كلیة التر ٢المعاصرة ، عدد خاص ، ج
 اثر استخدام التعلم التعاوني في تغییر مفاهیم الطلبة ٠)١٩٩٥(٠ الهرمزي ، جانیت نیسان .٢٨

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ) أجهزة الجسم(مي للمفهوم البیولوجي للصف السادس اإلسال
  .، الجامعة األردنیة ، كلیة الدراسات العلیا

29. Chalip, I. Csikszent Mihalyi, M. Kleiber, D. Larson, R. (1984). 
Variations of experience in formal sport, Resaerch Quarterly,55. 
U.S.A 

30. Mosston, M & Ashowarth, S. (1994). Instructional design in physical 
education class, 5.  U.S.A  

31. Mosston, M. & Ashworth A. (2001). Teaching Physical Education, 
Forth Edition, New York, micmillan College Publishing. U.S.A  

32. Slavin, R. (1980). Cooperative learning, Review of Educational 
Research, Vol.50. No. (2). U.S.A 

33. Watson, B. (1995).  Cooperative Learning in Teacher Education, J. of 
teacher Education, Vol. 46. No. 4. U.S.A 
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  السادة الخبراء والمتخصصین) ١(الملحق 

  مهاري  بدني  موقع العمل  اسم الخبیر  ت
االختبارات 

القبلیة 
  والبعدیة

المقابلة 
  الشخصیة

الوحدات 
  التعلیمیة

    ×      ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   ودیع یاسین التكریتي . د.أ  ١
  ×      ×  ×  جامعة بغداد / كلیة التربیة الریاضیة   عبد اهللا المشهداني . د.أ  ٢
          ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   یاسین طه محمد علي . د.أ  ٣
            جامعة الموصل / كلیة التربیة    یوسف حنا للو . د.أ  ٤
        ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   عامر محمد سعودي . د.أ  ٥
        ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   جاسم محمد نایف . د.أ  ٦
  ×      ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   قتیبة زكي التك . د.أ  ٧
          ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   محمد خضر أسمر . د.أ  ٨
  ×      ×  ×  جامعة بغداد / كلیة التربیة الریاضیة   فاطمة ناصر حسین . د.م.أ  ٩

        ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة   عبد الرزاق یاسین. د.م.أ  ١٠
        ×  ×  جامعة بغداد / كلیة التربیة الریاضیة   محمد صالح. د.م.أ  ١١
  ×      ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   حازم مطرود . د.م.أ  ١٢
          ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   عناد جرجیس . د.م.أ  ١٣
    ×  ×  ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   هاشم أحمد سلیمان . د.م.أ  ١٤
        ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   سم عبد الكریم قا. د.م.أ  ١٥
          ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   ایاد محمد عبد اهللا . د.م.أ  ١٦
      ×    ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   ثیالم یونس عالوي . د.م.أ  ١٧
      ×      الموصل جامعة / كلیة التربیة الریاضیة   خالد فیصل الشیخو. د.م.أ  ١٨
      ×  ×  ×  جامعة البصرة/ كلیة التربیة الریاضیة   احمد عبد العزیز . د.م.أ  ١٩
  ×      ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   طالل نجم عبد اهللا . د.م.أ  ٢٠
      ×      جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   ناظم شاكر الوتار .د.م.أ  ٢١
            جامعة الموصل / كلیة التربیة    ایناس یونس. د.م.أ  ٢٢
  ×      ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   افراح ذنون یونس . د.م.أ  ٢٣
      ×  ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة   سعد فاضل . د.م.أ  ٢٤
      ×  ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   ریاض أحمد . د.م.أ  ٢٥
  ×      ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   یث محمد داؤدل.د.م.أ  ٢٦
    ×  ×  ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة    أیاد محمد شیت.د.م  ٢٧
  ×      ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   د صفاء ذنون االمام٠م٠أ  ٢٨
  ×      ×  ×  عة الموصل جام/ كلیة التربیة الریاضیة   زهیریحیىالمعاضیدي .د.م  ٢٩
    ×  ×  ×  ×  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   خالد محمود عزیز .م  ٣٠
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