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 امللخص
هدف البحث  إلثم معرفثة اإثر إتثتراتيجية لعثا افدوار فثي التحصثيل الفثوري لثبعق فوثرات الوثاكون الثدولي لكثر  اليثد  وتكثون 

-3122لمعثام الدراتثي   مجتمع البح  مثن الث ا التثكة الدراتثية الرابعثة فثي كميثة التربيثة الرياضثية فثي جامعثة الموصثل 
( الالبا توزعت إلم مجموعتين متتاويتين بالعدد  في تكفيذ بركامج تدريبي اتتغرق 47(. وتكوكت عيكة البح  من   3123

(أتثثابيع .  بوا ثثع وحثثد   تدريتثثية  أتثثبوعيا .وتثثم ائتيارهثثا عشثثواايا .وتثثم ائتيثثار المثثكاج التجريبثثي لحثثل مشثثكمة البحثث  9 
 يبي من مجموعتين  التجريبية والضابالة( ذات االئتبار الوبمي والبعدي. وتكون التصميم التجر 

افترق الباحإان وجود فروق ذات داللة إحصااية بين متوتالات درجثات المجمثوعتين  التجريبيثة والضثابالة ( فثي االئتبثار  
ريثت االئتبثارات الكااايثة الكةريثة الكاااي لعدد من فورات الواكون الدولي لكر  اليد ولصثال  الث ا المجموعثة التجريبيثة . وأج

والعمميثثة بعثثد االكتاثثاء مثثن البركثثامج المحثثدد  وبعثثد معالجتاثثا إحصثثاايا  مثثن ئثث ل اتثثتئدام الوثثواكين ا حصثثااية   الوتثثال 
بثين مجمثوعتين ( وكاكثت الكتثااج لصثال  المجموعثة التجريبيثة التثي كاكثت تثدرس  Tالحتابي  واالكحراف المعيثاري  وائتبثار 

إتثثتراتيجية لعثثا افدوار. وأوصثثم الباحإثثان بتهميثثة اتثثتئدام إتثثتراتيجية لعثثا افدوار كةتثثتراتيجية معتمثثد  فثثي عمثثم وفثثق 
 التدريس  في كمية التربية الرياضية.

  اكون كر  اليد-التحصيل الفوري-الكممات المفتاحية: اتتراتيجية لعا االدوار
Impact  of the strategy of roles- playing in  Immediate  learning for some 

Items of the international law in the Handball 
Dr. Ayad  Mohammed  Sheet                                         Mrs. Haifa  Sabah Mahmood 

Abstract 

     The study aimed to identify the  Impact  of the strategy of  playing  roles in  

simultaneous  education of some of the  paragraphs of  international  law in the       handball 

for the 4th year students  of the college of physical education ,Mousl         University for the  

academic  year 2011-2012.                                                                                                                

      The experimental  method has been chosen to resolve the problem of the research. 

The  model experimental design  consisted of  two groups ( experimental and control ) of pre-

and- post test.           
The researchers assumed the existence of statistically significant differences between  

the degrees of the experimental groups and  control group in the final test for a number  of 

paragraphs of the law in the international handball and in favor of the  students of 

experimental  group . The research sample consisted of 36 students which was distributed into 

two equal groups.  The implementation of the training program took (8 weeks).. Theoretical 

and practical final tests were conducted after  the completion  of the selected program. Then 

the results were obtained and statistically treated  by using the mean ,standard deviation and 

(T-test). The most significant results are for  the benefit of the experimental group in all 

theoretical and practical tests and the need to generalize this method in the  implementation of 

practical  lessons in the college of  physical education was recommended. 
Keywords: The Strategy of Roles- Playing- Immediate  - Handball law 
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 -التعريف بالبح : -2
  -المقدمة وأهمية البحث :  1-1

يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجية هائمة دفعت اإلنسان نحو البحثث والتقيثع  ثن أفكثار جديثدة  ثادرة  مث               
مواجهة متغيرات العير ومواكبة تطوراته السريعة ، والتطور العممع أيبح سمة هذا العير ، لمثا يتسثم بثه مثن إيقثاع 

يه من اتجاهات جديدة وأفكار حديثة فع سموكيات أفراد المجتمع ويفثتح ففا ثا كثيثرة لمتعثرل   مث  مثا سريع وما يطرأ  م
 هو جديد فع مجاالت الحياة كافة.

ال  أن تقدم األمم يرتكز إل  حد كبير  م  مدى االهتمام بالمجتمع وفعالية برامجه التع يضعها من اجل           
اناتة البشرية ، فالمجتمعات الحديثة تعمق أماال كبيرة  م  أنظمة التعميم فيها ، الن تحقيق االستفادة القيوى من امك

 من أهم أهدافها تنمية مختمل جوانب الحياة وذلك بتوفير وا  داد الكفاءات البشرية المؤهمة والمدربة.
األبنثثاء أو الو ثثول  مثث   ومثثن هنثثا فثثان التربيثثة ليسثثت مجثثرد تحيثثيل المعرفثثة أو نقثثإ لمتثثراث مثثن االبثثاء إلثث          

المعمومات الجديثدة،بل هثع أ مثق فهثع تعنثع تكامثل المعثارل والمهثارات واالتجاهثات واألفكثار مثع بعضثها لتيثل إلث  
 (10، 2003الطالب وتتفا ل  مع شخييته حت  تيبح جزء منه .)الدليمع والوائمع،
المعمومثات لمطمبثة باسثتخدام وسثائل وأسثاليب ولم تعد  ممية التدريس بمفهومها العام تعنع  يام المدرس بإ طثاء 

الشثثرح التقميديثثة دون أن يرا ثثع إشثثراك الطمبثثة فثثع العمميثثة التعميميثثة، لثثيس هثثذا فحسثثب بثثل أ طثثا  الثثدور الثثرئيس فيهثثا ، 
( إل  انثه  مث  الثرمم مثن تعثدد اسثتراتيجيات التثدريس وطرائقثه،إذ ال توجثد طريقثة واحثدة مثاليثة 2002ويشير )نوايرة، 

نما يتو ثثثثثثل ذلثثثثثثك  مثثثثثث   وامثثثثثثل  ديثثثثثثدة منهثثثثثثا : طبيعثثثثثثة الثثثثثثدرس ، وطبيعثثثثثثة لتثثثثثثدري س الطمبثثثثثثة وتزويثثثثثثدهم بالمعرفثثثثثثة،وا 
 (   69، 2000الطإب،واإلمكانات المتاحة.)نوايرة،

تعد إستراتيجية لعب األدوار مثن االسثتراتيجيات الفعالثة التثع تثوفر لممثتعمم نظثام محاكثاة معثين، يقثوم الطمبثة فيثه 
لألفراد والجما ات فثع مو ثل حيثاتع حقيقثع، ويمثثل الطريقثة التثع تمكثن الطثإب مثن تحميثل السثموك باألدوار المختمفة 

 (.112، 1991ونقد  من دون أن يشعروا بحرج فع التعبير  ن أرائهم وأفكارهم ومشا رهم بحرية وتمقائية )الفنيش ،
تسثهم بشثكل فعثال فثع مسثا دة الطمبثة وتنفيذ إستراتيجية لعب األدوار من خإل التمثيل واحد من األنشطة التثع 

 مثث  الثثتعمم، إذ إن لعثثب الثثدور مثثن خثثإل تمثيثثل دور المثثدرس يعمثثل  مثث  تثثوفير المتعثثة واالنسثثجام بثثين الطمبثثة أنفسثثهم 
كسثثابهم جثثرأة وثقثثثة  مثثن جهثثة وبيثثنهم وبثثين مدرسثثيهم جهثثثة أخثثرى، كمثثا ويعثثد وسثثيمة مهمثثة لتحفيثثثز الطمبثثة وتشثثويقهم وا 

م مثن تثبيثثت الخبثرات فثثع أذهثثانهم واسثتد ائها فضثثإ  ثن كثثون تمثيثل الثثدور ينمثع  ثثدرة الطمبثثة بأنفسثهم، كمثثا انثه يمكثثنه
( ويعد لعب األدوار نمطا مثن أنمثاط الظثواهر التثع يحثب الطمبثة 27، 2000 م  مواجهة المشكإت وحمها .)حمودة، 

سثثميا واجتما يثثا وانفعاليثثا ومعرفيثثا المشثثاركة فيثثه ألنثثه يتثثيح لهثثم الفريثثة لتجريثثب ادوار جديثثدة تثثؤدي إلثث  نمثثو الطمبثثة ج
(.Herr, 2002) 

   -وتكمن أهمية البح  في ما يمي:    
إن إجثثراء هثثذ  الدراسثثة لتثثتمكن مثثن اإلسثثهام فثثع سثثد الثثنقص فثثع الدراسثثات التثثع تتنثثاول اسثثتراتيجيات التثثدريس  -       

القثانون الثثدولع لثثدى ال بثع وطثثإب كميثثة المختمفثة ومنهثثا إسثثتراتيجية لعثب األدوار فثثع تنميثثة المهثارات ، وكثثذلك فقثثرات 
 التربية الرياضية بكرة اليد .

ويأمل الباحثان أيضا فثع تشثجيع المدرسثين  مث  إ طثاء الثدور األكبثر لمطالثب أو إ طثاء الفريثة المناسثبة فثع تنميثة  
  دراته ومهاراته .

 وتوظيفه فع  مميتع التدريس والتدريب.وتعريل الزمإء فع الميدان الرياضع بإجراءات إستراتيجية لعب األدوار  -  
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فضثثإ  ثثن أن هثثذ  اإلسثثتراتيجية هثثع طريقثثة جيثثدة لتنميثثة االتجاهثثات العمميثثة والعمميثثة لثثدى المتعممثثين ، ومحاولثثة  -   
   -اإلجابة  ن التساؤالت اآلتية :

 هل تطور هذ  اإلستراتيجية االتجاهات العممية لدى المتعممين؟ -1 
 عمم مرتبطة بالحياة العممية لممتعممين  ؟هل تجعل  ممية الت-2   
 هل أن هذ  اإلستراتيجية تمتاز بالوا عية فع التطبيق وال تحتاج إل  إمكانيات كبيرة ؟-3   
 -مشكمة البح : 2-3

يجثثاد أفضثثل األسثثاليب فثثع تثثدريس التربيثثة الرياضثثية و مثث              إن الدراسثثات والبحثثوث التثثع أجريثثت الكتشثثال وا 
عات تعد  ميمثة لثذلك الزالثت بعثض األسثاليب التقميديثة تسثتخدم فثع كثيثر مثن المثدارس والمعاهثد والكميثات، مستوى الجام

وخايثثثة األسثثثاليب المسثثثتعممة فثثثع إخثثثراج الثثثدرس ،وهثثثذ  الحالثثثة تعتمثثثد  مثثث   مثثثا يتثثثوفر لمثثثدرس التربيثثثة الرياضثثثية مثثثن 
لتربويثثثثة والتدريسثثثثية إلثثثث  إجثثثثراء التحميثثثثل أسثثثثاليب واسثثثثتراتيجيات حديثثثثثة متطثثثثورة فثثثثع التثثثثدريس حيثثثثث تحتثثثثاج العمميثثثثة ا

والتشثخيص بثثين الحثثين واآلخثر فثثع طرائقهثثا وأسثثاليبها ووسثائمها التعميميثثة إليجثثاد أسثثاليب متطثور ومنسثثجمة مثثع أهثثدال 
التدريس من حيث أساسياته و  وا ثد  الفمسثفية ،ومثن خثإل المتابعثة لطريقثة تنفيثذ دروس تعمثيم المهثارات الحركيثة لكثرة 

ات القثثانون الثثدولع ضثثمن مفثثردات مثثادة كثثرة اليثثد السثثنة  الدراسثثية الرابعثثة وجثثدنا إن مسثثتوى  إتقثثان المهثثارات اليثثد وفقثثر 
ومفثثردات القثثانون الثثدولع وطريقثثة التحكثثيم ال ير ثث  إلثث  المسثثتوى  المطمثثوب، وان معظثثم الثثدروس العمميثثة فثثع التثثدريس 

يمنثة  مث   ثرارات الثدرس كافثة ويبقث  لمطالثب الثثدور تميثل إلث  اسثتخدام األسثموب الخثاص بالمثدرس الثذي يعطثع لثثه اله
التنفيذي فقط  فضإ  ن  ثدم مرا اتثه الفثروق الفرديثة بثين الطثإب وال يشثجعهم  مث  اإلبثداع لثذلك لثيس لثديهم دافعيثة 
يجثثاد  األداء ومثثن اجثثل ذلثثك أيثثبحت الحاجثثة إلثث  االرتقثثاء بمسثثتوى العمميثثة التعميميثثة مثثن خثثإل اإلبثثداع واالبتكثثار ، وا 

 أساليب تدريسية بديمة تويل إل  مستوى تعميمع أفضل . 
ويشثثير )معثثوض( إلثث  أن هنثثاك بضثثعة يثثفات يجثثب أن تتثثوافر فثثع أي طريقثثة لكثثع تويثثل بأنهثثا طريقثثة جيثثدة وان 

 ( .85، 1978أفضل طريقة هع التع تحقق الفرض المطموب منها )معوض، 
التثثع مثثن خإلهثثا توكثثل إلثث  الطثثإب دورا مهمثثا فثثع  مميثثة ولعثثل مثثن بثثين هثثذ  الطرائثثق واالسثثتراتيجيات لعثثب األدوار  

التعميم  من خإل تقديم جزء من المادة التعميمية بثدال مثن المثدرس ، حيثث تقثوم هثذ  اإلسثتراتيجية  مث  إ طثاء المثتعمم 
مختمثثل دورا كبيثثرا فثثع ممارسثثة األدوار والمهثثارات التثثع سثثيقوم بهثثا ويسثثهم بشثثكل فعثثال فثثع تنميثثة  دراتثثه ومهاراتثثه فثثع 

 األنشطة الرياضية .
ومثثن مبثثررات أجثثراء هثثذ  الدراسثثة و مثث  حثثد  مثثم  الباحثثثان وبعثثد التقيثثع فثثع شثثبكة المعمومثثات الدوليثثة أنثثه ال توجثثد   

 -دراسة استخدمت إستراتيجية لعب األدوار فع مجال التربية الرياضية وتتمثل  المشكمة فع اإلجابة  ن السؤال اآلتع:
 عب األدوار فع التعمم الفوري  لبعض فقرات القانون الدولع   لكرة اليد ؟ما اثر إستراتيجية ل -
 -هدف البح : 4-

 -هدفت الدراسة التعرل إل  :
 اثر إستراتيجية لعب األدوار فع اكتساب الطإب  دد من فقرات القانون الدولع لكرة اليد-1-3-1
 -فرق البح : 2-5
ة فع اكتساب طإب مجمثو تع البحثث فثع االختبثار النهثائع لعثدد وجود فروق ذات داللة إحيائية معنوي -:1-4-1

 من فقرات القانون الدولع لكرة اليد وليالح طإب المجمو ة التجريبية.
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 -مجاالت البح :  2-6
 المجال البشري 2-6-2

 .2012-2011طإب السنة الدراسية الرابعة فع كمية التربية الرياضية / جامعة المويل لمعام الدراسع 
 المجال المكاكي  2-6-3

 القا ة الداخمية المغمقة فع فرع األلعاب ألفر يه فع  كمية التربية الرياضية/ جامعة المويل.
 المجال الزماكي 2-6-4

 26/3/2012ولغاية   7/2/2012منابتداء 
 
 -تحديد المصالمحات:  2-7
امة توضع لتحقيق أهدال ("  بارة  ن خطة  مل  2008اإلستراتيجية:  رفتها كوثر كوجاك ) 1-6-1

( اإلستراتيجية هع " مجمو ة من الخطوط العريضة التع توجه العممية 2001معينة"ويعرل ميطف  السائح )
التدريسية واألمور اإلرشادية التع تحدد وتوجه مسار  مل المعمم فع إثناء التدريس والتع تحدث بشكل منظم 

 www.hawasrch.com.netمسبقا". ومتسمسل بغرض تحقيق األهدال التعميمية المعدة
هع خطوات إجرائيثة منظمثة ومتسمسثمة لموضثوع فقثرات القثانون الثدولع فثع كثرة اليثد  -ويعرفه الباحثان إجرائيا :

 موز ة  م  ثمانية أسابيع تطبيقية يتم فيها تنفيذ خطط معدة مسبقا   م  وفق إستراتيجية لعب األدوار.
 -لعا افدوار: 2-7-3

( بأنثثه:" احثثد أسثثاليب التعمثثيم والتثثدريب الثثذي يمثثثل سثثموكا حقيقيثثا فثثع مو ثثل ميثثطنع، 1987ي ) رفثثه بثثدو      
حيث يقوم المشتركون بتمثيل األدوار التع تسند إليهم بيورة تمقائيثة، ينغمسثون فثع أدوارهثم حتث  يظهثروا المو ثل كأنثه 

 (473، 1987حقيقة".)بدوي ، 
الموا ل التمثيمية ، يتم من خإله  رض تمثيمثع لمشثكمة مثا، أو ( بأنه" التعمم  ن طريق 1991و رفه الفنيش )

 (27، 1991مو ل ما بواسطة  دد من األفراد بينما بقية الطإب يإحظون تمثيل الدور".)الفنيش ،
هثو تقثديم لمموضثوع الدراسثع مثن خثإل ادوار محثددة لمجمو ثة مثن الطثإب تتنثاول  -ويعرفها الباحثان إجرائيثا:

انون الثثدولع لكثثرة اليثثد والحثثاالت الميثثاحبة لهثثا مثثن خثثإل تقثثديم كثثل حالثثة مثثن  بثثل طالثثب محثثدد ضثثمن احثثد فقثثرات القثث
 المجمو ة  ن طريق الشرح واألداء العممع . 

 التحصيل  أو التعمم الفوري: 2-7-4
سثة، مدى التقدم الذي يحرز  الطالثب فثع تحقيثق أهثدال المثادة التعميميثة المدرو   - رفه ) فيل وانتيار( بأنه:

ويقثاس بدرجثثة الطالثب التثثع يحيثل  ميهثثا فثع االختبثثار ألتحيثيمع الثثذي يتعثرض لثثه مباشثرة بعثثد انتهثاء تثثدريس المثثادة 
    (.21، 2007 فيل وانتيار، التعميمية المقررة )

أو نتاجثثات تعميميثثة اكتسثثبها الطالثثب بعثثد تعرضثثه لخبثثرات تربويثثة وتعميميثثة منهجيثثة وتقثثاس مثثن خثثإل  إماتثثه 
ر التحيثثثيل الفثثثوري الثثثذي يقثثثدم لثثثه مباشثثثرة بثثثد انتهثثثاء  مميثثثة التثثثدريس المقثثثررة مباشثثثرة .   )جامعثثثة القثثثدس  مثثث  اختبثثثا
 ، الشبكة الدولية لممعمومات(.1992المفتوحة، 

ويعرفه الباحثثان إجرائيثا : هثو مثدى  اسثتيعاب الطثإب لفقثرات القثانون الثدولع لكثرة اليثد ،ويقثاس بمقثدار الدرجثة 
طالثثب فثثع االختبثثار التحيثثيمع الفثثوري الثثذي يثثتم إجرائثثه مباشثثرة بعثثد االنتهثثاء مثثن تثثدريس المثثادة التثثع يحيثثل  ميهثثا ال

 التعميمية المقررة .
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 -ا الار الكةري : -3
 -مفاوم ا تتراتيجية : -3-2

ة ا ثرب كممة استراتيجيه كممة يونانية  مشثتقة مثن اسثتراتيجيوس وتعنثع: فثن القيثادة ،ولثذا كانثت اإلسثتراتيجية لفتثرة طويمث
ما تكون  إل  المهارة المغمقة"التع يمارسها كبار القادة ، وا تير استعمالها  مث  الميثادين العسثكرية ، وارتثبط مفهومهثا 
بتطثثثثور الحثثثثروب ،كمثثثثا تبثثثثاين تعريفهثثثثا مثثثثن  ائثثثثد آلخثثثثر، وبهثثثثذا الخيثثثثوص فانثثثثه  البثثثثد مثثثثن التأكيثثثثد  مثثثث  ديناميكيثثثثة 

حثثثد جثثثامع فاإلسثثثتراتيجية هثثثع فثثثن اسثثثتخدام الوسثثثائل المتاحثثثة لتحقيثثثق اإلسثثثتراتيجية، ، حيثثثث انثثثه ال يقيثثثدها تعريثثثل وا
األمثثثثراض أو لكونهثثثثا نظثثثثام المعمومثثثثات العمميثثثثة  ثثثثن القوا ثثثثد المثاليثثثثة لمحثثثثرب ،واتفثثثثق الجميثثثثع فثثثثع اختيثثثثار األهثثثثدال 

 وتحديدها.
 اختيار األساليب العممية لتحقيق األهدال وتحديدها.

 وضع الخطط التنفيذية .
 تيمة بكل ذلك .تنسيق النواحع الم

نمثثثا  امتثثثد ليكثثثون  اسثثثم مشثثثترك بثثثين كثثثل  ولثثثم يعثثثد اسثثثتخدام اإلسثثثتراتيجية  ايثثثرا  مثثث  الميثثثادين العسثثثكرية وحثثثدها ، وا 
 (17، 2000النشاطات فع ميادين العموم المختمفة . )زيتون ،

سثثائل المتاحثثة كافثثة فاإلسثثتراتيجية  هثثع خطثثة محكمثثة البنثثاء ومرنثثة التطبيثثق يثثتم مثثن خإلهثثا اسثثتخدام اإلمكانثثات والو 
 (.23، 2000بطريقة مثم  لتحقيق األهدال المرجوة)محمد السيد  مع ،

 -إتتراتيجية التدريس :-3-2-2
 بثثثارة  ثثثن إجثثثراءات التثثثدريس التثثثع يخططهثثثا القثثثائم بالتثثثدريس مسثثثبقا ، بحيثثثث تعينثثثه  مثثث  تنفيثثثذ التثثثدريس فثثثع ضثثثوء 

 2000التثدريس التثع يبنيهثا ، وبأ يث  فا ميثة ممكنثة )زيتثون،اإلمكانات المتاحة لتحقيثق األهثدال التدريسثية لمنظومثة 
( . أو هثثثع المنحثثثث  أو الخطثثثثة أو اإلجثثثثراءات والمنثثثثاورات )التكتيكات(والطريقثثثة واألسثثثثاليب التثثثثع يتبعهثثثثا المثثثثدرس 19،

نفسثثع  أو اجتمثثا ع او نفسثثع \معرفثثع أو ذاتثثع \لمويثثول إلثث  مخرجثثات  نثثواتس التثثدريس محثثددة منهثثا مثثا هثثو  قمثثع 
( وكثثذلك هثثع مجمو ثثة القوا ثثد العامثثة والخطثثوط العريضثثة  1993ع او مجثثرد الحيثثول  مثث  معمومثثات )الناشثثل،حركثث\

 -التع  تهتم بوسائل تحقيق األهدال المنشودة وتشمل العناير اآلتية : 
 األهدال التدريسية . -

 التحركات التع يقوم بها المدرس وينظمها ليسير وفقا لها فع تدريسه.-
 تنظيم البيئة اليفية .إدارة اليل و  -
 ( .23، 2000استجابات الطإب الناتجة  ن المثيرات التع ينظمها المدرس ويخطط لها )السيد  مع ، -
    -تصميم ا تتراتيجية : -3-2-3
تيمم اإلستراتيجية فع يورة خطوات إجرائيثة بحيثث يكثون لكثل خطثوة بثدائل حتث  تتسثم اإلسثتراتيجية بالمرونثة        

ها وكل خطثوة تحتثوي  مث  جزيئثات تفيثيمية منتظمثة ومتتابعثة لتحقيثق األهثدال المرجثوة ، لثذلك يتطمثب مثن  ند تنفيذ
المثثدرس  ثثن تنفيثثذ إسثثتراتيجية  التثثدريس تخطيطثثا منظمثثا مرا يثثا فثثع ذلثثك طبيعثثة المتعممثثين وفهثثم الفثثروق الفرديثثة بيثثنهم 

 والتعرل إل  مكونات التدريس .
 -ة التدريس الم امة :معايير ائتيار إتتراتيجي -3-2-4

إن اختيار إسثتراتيجية التثدريس المإئمثة يرجثع إلث  فا ميثة المثدرس و ميثه أن يسثتخدم ثثإث محكثات لكثع يختثار       
 - م  أساسها اإلستراتيجية المناسبة وهع :
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 طبيعة أهدال التعميم . -
 افعية الخارجية المنشأ .الحاجة إل  إثراء خبرة التعمم بحيث تروض الدافعية الداخمية المنشأ والد -
  درة الطإب المنغمسين فع العمل .  -

والقثثرار الفعمثثع مثثن اإلسثثتراتيجية التثثع ينبغثثع اسثثتخدامها ييثثدر  ثثن التفا ثثل بثثين هثثذ  المتغيثثرات الثإثثثة ، واألمثثر 
 0يتطمب مهارة  ظيمة وخبر ة كبيرة لكع نحقق التوازن بين مطمب وفخر 

 -إتتراتيجية لعا افدوار: 3-3
 -مودمة تاريئية عن مفاوم لعا الدور:3-3-2

لعثثب الثثدور ميثثطمح  ثثام يرمثثز إلثث  التمثيثثل التمقثثائع لمموا ثثل التثثع تشثثتمل  مثث  العإ ثثات اإلنسثثانية، وتهثثدل 
إسثثتراتيجية لعثثب األدوار إلثث  إضثثفاء المزيثثد مثثن الوا عيثثة  مثث  الموا ثثل التعميميثثة ، ويطمثثق أحيانثثا  مثث  لعثثب األدوار 

 بالمعب التمثيمع.
و ممثثه األسثماء كمهثا ثثم أمثثر  أن يقثوم بثدور المعمثم، ويعمثثم   ثد نشثأ تمثيثل الثثدور  ثديما  نثدما خمثق ا  ادم و 

َماَواْت َغِيثَا الَتثَ ثاَل َيثاََدمأ َأِكْبثِااأِم ْبَتِتثَماْاْاِم َفَمَمثا َأِكَبثَتهأِم ْبَتِتثَماْاْاِم َ ثاَل أََلثِم َأ أثِل َلكأثِم ْإك ثي َأِعَمثمأ المإئكة  ثال تعثال ) 
( ومن بعد  حادثة الغراب التثع و عثت البنثع ادم   نثدما 33)البقرة :أية  (  َواَفِرْق َوَأِعَممأ َما تأِبدأوَن َوَما كأكتأِم َتِكتأمأونَ 

فكثان يعمثم النثاس  ( ومثن بعثدها جثاء رسثول ا  محمثد 30 -27 مم  ابيل كيل يواري سؤءة أخيه هابيثل  )المائثدة، 
 ( وفثثثع يثثثدور اإلسثثثإم اسثثثتخدم الرسثثثول محمثثثد 141 -140، 2003ة وتمثيثثثل األدوار )حمثثثس،  ثثثن طريثثثق القثثثدو 

طريقة لعب الدور فع كثير مثن الموا ثل منهثا  نثدما طمثب مثن اميثر المثؤمنين  مثع بثن أبثع طالثب أن ينثام فثع فراشثه 
  ندما  زم الكفار  تمه وهاجر هو إل  المدينة بيحبة أبو بكر اليديق.

  وجثثثثود لعثثثثب األدوار فثثثثع القثثثثران الكثثثثريم فثثثثع  يثثثثة الممكثثثثين الثثثثذين تسثثثثوروا المحثثثثراب  مثثثث  ومثثثثن األمثمثثثثة  مثثثث
إذ طمثثع  مينثثا رجثثل شثثديد بيثثاض   ثثال: بينمثثا نحثثن جمثثوس  نثثد رسثثول ا   ( و ثثن  مثثر بثثن الخطثثاب داؤد)

 - مث  فخذيثه و ثال: الثوب شديد سواد الشعر ال يرى  ميه فثار السفر وال نعرفه، فاسند ركبتيه إل  ركبتيه ووضع كفيثه
اخبرنثثع  ثثن اإلسثثإم.......  ثثال فثثاخبرنع  ثثن اإليمثثان  ثثال: واخبرنثثع  ثثن اإلحسثثان......  ثثال  مثثر ثثثم انطمثثق فمبيثثت 

يا  مر هثل تثدري مثن السثائل ؟  مثت ا  ورسثوله ا مثم  ثال فانثه جبريثل أتثاكم يعممكثم ديثنكم. )أخرجثه  -ثإث ثم  ال :
 (361 -360، 2003)الخوالدة،  بيد،                   (                 386مسمم ،بر م 

( وهثثع لفافثثة الثثورق التثثع يكتثثب  ميهثثا دور الممثثثل ROLTومفهثثوم لعثثب الثثدور فثثع الغثثرب مثثأخوذ مثثن كممثثة )
وهكثثذا فإنهثثا مثثأخوذة مثثن االسثثتخدام المسثثرحع لمكممثثة الثثذي يعنثثع الثثدور الخثثاص بالممثثثل فثثع مسثثرحية مثثا. و ثثد دخثثل 

( بشثثكل تقنثثع إلثث  العمثثوم االجتما يثثة ألول مثثرة فثثع الثإثينثثات مثثن القثثرن العشثثرين  مثث  أيثثدي ROLT)ميثثطمح الثثدور
 . Morenoومورينو  Meadبعض الباحثين مثل لينتون وميد 

( 1911وتنسب هذ  اإلستراتيجية إل  العالم النمساوي مورينو حيث طبقها لممرة األول  فثع مثدارس النمسثا سثنة)
 عالم بأسماء متعددة هع )لعب األدوار، تمثيل األدوار، المحاكاة(.ثم انتشرت بعد ذلك فع ال

وتمثيثثثل األدوار إسثثثتراتيجية يمكثثثن تدريسثثثها فثثثع المثثثدارس والجامعثثثات كونهثثثا تحقثثثق تفثثثا إ  قميثثثا ووجثثثدانيا لثثثدى 
 0(143، 2000الطإب اتجا  المشكمة  التع تطرح أمامهم )ألحيري والعنيزي ،

 
ة تجمع بين العممية التربوية والتعميمية والتسمية المحببثة والبهجثة الممتعثة  مث  حثد ومن هنا فان هذ  اإلستراتيجي

 (.17، 2006سواء، ومن هنا تكمن أهميته الكبرى و يمته العممية فع مجال التربية الحديثة )العبيدي، 
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   -مفاوم لعا افدوار:3-3-3
قيثثا فثثع مو ثثل ميثثطنع، حيثثث يقثثوم المشثثتركون هثثو احثثد اسثثتراتيجيات التعمثثيم والتثثدريب الثثذي يمثثثل سثثموكا حقي

بتمثيل األدوار التع تسثند إلثيهم بيثورة تمقائيثة ، ينغمسثون فثع أدوارهثم حتث  يظهثروا المو ثل وكأنثه حقيقثة )احمثد زكثع 
 (1987بدوي ، 

ويعثرل الحيمثثة:" لعثب األدوار بثثان طريقثة لعثثب األدوار تقثوم فثثع أساسثها  مثث  المشثاركين والمثثرا بين فثع مو ثثل 
طوي  م  مشكمة حقيقية والرمبة فع التويل إل  الحل والفهم المذان يولدهما هذا االشتراك وتثوفر طريقثة لعثب الثدور ين

، 2002 ينة حية من السموك األساسثع وسثيمة لمطثإب الستكشثال مشثا رهم وتطثوير مهثارة حثل المشثكإت )الحيمثة، 
278.) 

ب مثثثع المشثثثكمة  ثثثن طريثثثق لعثثثب الثثثدور وذلثثثك لمعالجثثثة وكثثثذلك يعرفثثثه الربيعثثثع بأنثثثه"  مميثثثة يتعامثثثل بهثثثا الطالثثث
الموا ثل االجتما يثة  ثن طريثق تحميمهثا وبنثاء لمتكيثل السثميم مثع هثذ  الموا ثل وذلثك مثن خثإل تنشثيط الطمبثة وتحديثثد 

 (104، 2006المشكمة وتحضير الجمهور والمكان أيضا ثم القيام باألداء والمنا شة والتقويم ) الربيعع ، 
سثثتراتيجيات التعميميثثة التثثع تسثثتخدم الستقيثثاء المشثثكإت التثثع تتيثثل بثثالمتعممين سثثواء أكانثثت ويعثثد كثثذلك اال

اجتما يثثة أم وطنيثثة وذلثثك مثثن خثثإل تمثيثثل الموا ثثل التثثع تسثثتد يها المشثثكمة وهثثع أيضثثا إسثثتراتيجية تسثثا د المتعممثثين 
واالجتما يثثة والتحقثثق منهثثا، مثثن  مثث  حثثل مشثثكإتهم الشخيثثية واالجتما يثثة، وتحثثثهم  مثث  استقيثثاء القثثيم الشخيثثية 

، 1999خثثإل تحميثثل المشثثكمة بطريقثثة ممثمثثة وفيهثثا يقثثوم بعثثض الطثثإب بالتمثيثثل والثثبعض األخثثر بالمشثثاهدة )جثثرجس 
239- 240) 

وكذلك هثو نشثاط يقثوم بثه الطالثب فثع لعثب األدوار أو تمثيمثه تبنثع سثموك أو أحاسثيس الفثرد الثذي يجسثد الثدور 
م فقثط معرفثثة أو خبثرة منهجيثثة محثثددة بثل يعثثايش الطالثب او المشثثا ر اإلنسثانية سثثواء كانثثت نفسثه، فمعثثب الثدور ال يعمثث

 (.192، 2001هذ  بالطبع ايجابية ام سمبية فع طبيعتها )حمدان ، 
وتعد احد استراتيجيات التدريس الذي يمثل سموك حقيقع لمو ل ميثطنع ويثتقمص كثل فثرد مثن المشثاركين فثع 

وار التثثع توجثثد فثثع المو ثثل التعميمثثع الثثوا عع ويتفا ثثل مثثع اآلخثثرين فثثع حثثدود  إ ثثة دور  النشثثاط التعميمثثع احثثد األد
 بأدوارهم.

ومثثن هثثذ  التعريفثثات واإليضثثاحات تويثثمت الباحثثثة إلثث  أن لعثثب األدوار فثثع الثثتعمم هثثو إسثثتراتيجية تسثثتخدم فثثع 
ظهثر مثن خثإل حركثات أ ضثاء الجسثم التدريس يعتمد  م  تقديم المعمومات لمطمبة،بوسثاطة أداء لعثب األدوار الثذي ي

المختمفثثة، فضثثإ  ثثن المغثثة المنطو ثثة التثثع تيثثاحب األداء داخثثل مرفثثة اليثثل أو  ا ثثة داخميثثة، ويتميثثز لعثثب الثثدور 
كأسموب تعميمع بأنه يمكن لمطمبة من اسثتيعاب مثا يسثتمعون إليثه اسثتيعابا يحقثق فهمثا  ميقثا لممفهثوم أو الفكثرة الممقثاة 

رض أحثداث حقيقيثة أو خياليثة  رضثا  مميثا إلبثراز بعثض الجوانثب االيجابيثة أو السثمبية لألفكثار  ميهم، ويقوم  مث   ث
أو السثثموك السثثتخإص العبثثر والمثثوا ظ، وتنسثثجم إسثثتراتيجية لعثثب األدوار مثثع مبثثدأ الثثتعمم  ثثن طريثثق العمثثل والنشثثاط 

فثثع العمميثثة التعميميثثة إلكسثثابه خبثثرات والخبثثرة المباشثثرة وهثثو إسثثتراتيجية تعتمثثد بشثثكل رئثثيس  مثث  تفعيثثل دور الطالثثب 
 مباشرة وتنمية  دراته العقمية.

وتنسثثجم إسثثتراتيجية لعثثب األدوار مثثع مبثثدأ الثثتعمم  ثثن طريثثق العمثثل والنشثثاط والخبثثرة المباشثثرة وهثثذ  المترادفثثات تحمثثل 
دور والتمثيثثل لهثثذا المعنثث  المقيثثود نفسثثه مثثن هثثذ  اإلسثثتراتيجية ، فمثثا يقثثال  ثثن األلعثثاب التعميميثثة يقثثال  ثثن لعثثب الثث

 فإستراتيجية لعب الدور تشمل  م  األلعاب التعميمية والمحاكاة والتمثيل والدراما االجتما ية.
إن الحاجثثة إلثث  تنميثثة المهثثارات  نثثد الطمبثثة ومثثا نممسثثه مثثن ضثثعل لثثديهم فثثع كثيثثر مثثن الموا ثثل داخثثل البيئثثة 

وى الذي يسا د  مث  تحقيثق األهثدال المنشثودة، السثيما اليفية أو خارجها، يد وا إل  تحديث أساليب التدريس بالمست
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وان المناهس ال ترا ع هذا الجانب مرا اة كافية ،   م  وفثق ذلثك فثان مثا يبينثه مثن األهميثة لمعثب األدوار ومثا أفرزتثه 
ن نتثثائس البحثثوث والدراسثثات  نثثه لهثثو رسثثالة إلثث  العثثاممين فثثع القطثثاع التربثثوي لتطبيقثثه فثثع المو ثثل اليثثفع خايثثة وا

 التقدم بأساليب التدريس سيكون له انعكاس  م  مناحع التعمم كافة بدرجة  الية من التكاممية.
 الكةريات ذات الع  ة بمعا افدوار: 3-4
 -كةرية التحميل الكفتي: -3-4-2
 الكةرية التالورية لمعا 3-4-3
 كةرية التعمم االجتماعي لث   باكدورا( -3-4-4
 كةرية شافتل -3-4-5
 ءات البح إجرا -4
 مكاج البح   4-2

اسثثتخدم الباحثثثان المثثنهس التجريبثثع لمإمتثثه وطبيعثثة البحثثث ،إذ يعثثد هثثذا المثثنهس أفضثثل مثثا يمكثثن أتبا ثثه              
 لمويول إل  نتائس د يقة فهو المنهس الوحيد الذي يمكن االختبار الحقيقع لفروض العإ ات لمسبب أو األثر.

 مجتمع البح  وعيكته-4-3
تكون مجتمع البحث من طإب السثنة الدراسثية الرابعثة لكميثة التربيثة الرياضثية فثع جامعثة المويثل لمعثام الدراسثع      

 ( طالبا وطالبة موز ين  م  ثمانع شعب.199والبالغ  ددهم ) 2011-2012
الضثابطة والتجريبيثة اما  ينة البحث فتم اختيارها  شوائيا ،فو ع االختيار  م  شعبتع) ب، ج( لتشثكإ المجمثو تين   

حيثثث مثمثثت شثثعبة ب المجمو ثثة التجريبيثثة والتثثع تثثدرس  مثث  وفثثق إسثثتراتيجية لعثثب االدوار ،  بينمثثا مثمثثت الشثثعبة ج 
( طالبثثثا تثثثم 48المجو ثثثة الضثثثابطة والتثثثع تثثثدرس وفثثثق الطريقثثثة اال تياديثثثة لممثثثدرس وكانثثثت  ينثثثة البحثثثث مكونثثثة مثثثن )

 استبعاد :
 دالطإب الممارسون لمعبة كرة الي -
 الطإب الراسبون والمؤجمون  -
 (مرات 3الطإب الذين تكررت مياباتهم ألكثر من ) -

( طالبثثثا مثثثوز ين بالتسثثثاوي  مثثث  المجمثثثو تين الضثثثابطة والتجريبيثثثة ، 36فأيثثثبح العثثثدد النهثثثائع لمعينثثثة متكثثثون مثثثن )
 (يبين  دد أفراد العينة .1والجدول ر م )

 
 (1الجدول ر م )

 يبين توزيع  ينة البحث
 العدد بعد االستبعاد  دد المستبعدين العدد  بل االستبعاد و ةالمجم

 18 7  25 التجريبية 
 18 5 23 الضابطة
 36 12 48 المجموع
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 -التصميم التجريبي لمبح  : 4-4

يثثرتبط تيثثميم البحثثث بمشثثكمة البحثثث وفروضثثه ،لثثذا وجثثب  مينثثا اختيثثار التيثثميم  الثثذي يجيثثب  ثثن األسثثئمة أو       
روض بأكبر  ثدر مثن الفا ميثة ، وكثذلك ينبغثع لمباحثث أن يقثوم باختبثار التيثميم التجريبثع المناسثب الختبثار يختبر الف

 النتائس المستنبطة من فرضيات البحث .
 (17، 1984)فان دالين ،                                                                            

 
يثثثميم التجريبثثثع الثثثذي يطمثثثق  ميثثثه )تيثثثميم المجمو ثثثات المتكافئثثثة ذات االختبثثثار البعثثثدي لثثثذلك اسثثثتخدم  الباحثثثثان الت

 (1المحكمة( . وكما موضح فع الشكل ر م )
 

 االئتبارات
 المجموعة

 المتغير التجريبع
 االختبار ألبعدي 

 المجمو ة
 التجريبية

 إستراتيجية
 لعب األدوار

 اختبار فوري
 لمفقرات

 )اختبار معرفع(
 نهائع

 مجمو ةال
 الضابطة

 الطريقة
 اال تيادية
 

 (1الشكل ر م )
 يوضح التيميم التجريبع لمبحث

   -( فان البحث تضمن  دد من المتغيرات هع :1وكما ورد فع الشكل  ر م ) 
 المتغير المستقل والمتمثل بإستراتيجية لعب األدوار  -1
 المتغيرات التابعة والمتمثمة    -2
 التحييل المعرفع -       

 
      -تحديد متغيرات البح  وكيفية ضبالاا : 4-5
مثثن مميثثزات البحثثث التجريبثثع أن يقثثوم الباحثثث بتنفيثثذ التجربثثة معتمثثدا   مثث   وامثثل معينثثة تحثثت شثثروط مضثثبوطة    

حدوثها، فضإ  ثن ذلثك يتثأثر المتغيثر التثابع    بشكل د يق كع يتحقق من كيفية حدوث الحالة ومن ثم يحد من أسباب
تاحثثة المجثثال لممتغيثثر المسثثتقل )التجريبثثع(  بعوامثثل متعثثددة ميثثر العامثثل التجريبثثع ، ولهثثذا  البثثد مثثن ضثثبط العوامثثل وا 

 وحد  لمتأثير فع المتغير التابع .
 (248-242، 1984فان دالين ، )                                                                          

 
   -يتضمن البحث المتغيرات اآلتية :  

 المتغير المستقل )التجريبع(ويتمثل بإستراتيجية لعب األدوار. -1
 -المتغيرات التابعة وتتمثل فع :  -2
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 االختبار التحييمع الفوري لكل فقرة . - أ
 االختبار التحييمع النهائع لمجموع الفقرات  -ب

 
   -صدق التجربة: العوامل التي تادد 4-6

هنثاك نو ثثان مثثن اليثدق لمتجربثثة همثثا اليثدق الثثداخمع الثثذي يعنثع الدرجثثة التثثع يمكثن أن تعثثزى إليهثثا الفثثروق         
إلثث  المتغيثثر المسثثتقل بحيثثث لثثو يثثح إن تعثثزى الفثثروق إلثث  المتغيثثر المسثثتقل وأثثثر  فثثع المتغيثثر التثثابع يكثثون اليثثدق 

 الداخمع لمتجربة متحققا .
رجع الثثذي يعنثثع الدرجثثة التثثع يمكثثن إن تعمثثم بهثثا نتثثائس التجربثثة  مثث  المجتمثثع وكإهمثثا مطمثثوب فثثع واليثثدق الخثثا 

التجربة  فاليدق الداخمع وهو الحد األدن  واألساس الذي ال يمكن تفسير النتائس يحيحا من دون تحققثه فثع التجربثة 
 0(184-183، 2010جربة ) طية ،وكذلك اليدق الخارجع إن لم يكن متحققا ليس باإلمكان تعميم نتائس الت

 
 -الصدق الدائمي لمبح  التجريبي : 4-6-2
 0( 152،  2008)الييرفع ، 0يعنع  درة المتغير المستقل  م  تفسير التشتت الموجود فع المتغير التابع  
 العوامل التي تؤإر في الصدق الدائمي :  4-6-3
 التاريخ  . 4-6-3-2
 الكضج . -4-6-3-3
 تبار .االئ -4-6-3-4
 ا هدار . -6-4-3-5
 أدا   البح  . -4-6-3-6
  
 -الصدق الئارجي لمبح  التجريبي : -4-6-4

يكثثون البحثثث يثثاد ا بالدرجثثة التثثع يثثتمكن فيهثثا الباحثثث مثثن تعمثثيم نتثثائس بحثثثه نمثثاذج العينثثة ، وفثثع موا ثثل            
ع اليثدق الخثارجع لمبحثث مثن خإلهثا ) ممحثم تجريبية مماثمة وهذا ما نسميه باليدق الخارجع وهناك  وامثل تثؤثر فث

،2010 ،425) 
   -التفاعل بين االئتبار والمعالجة: -4-6-4-2
 -تفاعل الموا ف التجريبية : -6-4-4-4-3
 -تفاعل الفتر  الزمكية وفاعمية المعالجة التجريبية : -4-6-4-4
   -تكافؤ مجموعتي البح  : -4-7

ن تكثثون المجمو ثثات البحثيثثة متكافئثثة وذلثثك لضثثمان تفسثثير الفثثروق بثثين أداء  نثثد تيثثميم البحثثث يجثثب أ              
أفرادهثثثا إلثثث  فثثثروق فثثثع المعالجثثثات التجريبيثثثة التثثثع تبحثثثث تأثيرهثثثا ولهثثثذا البثثثد مثثثن تحقيثثثق التكثثثافؤ بثثثين المجمو ثثثات ) 

أجثثرت  ( .و مثث  هثثذا األسثثاس ومثثن اجثثل الويثثول إلثث  تكثثافؤ المجمثثو تين البحثثث 235، 2009الجثثادري وابثثو حمثثو ،
الباحثثثة اختبثثارات التكثثافؤ بثثين مجمثثو تع البحثثث لفثثرض ضثثبط المتغيثثرات ذات العإ ثثة بالبحثثث والتثثع مثثن الممكثثن أن 

 تؤثر فع النتائس التجريبية  ومن هذ  المتغيرات .
   -العمر الزمكي مواتا بالتكة: -4-7-2
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تبثار التثائع لممقارنثة بثين مجمثو تع البحثث من خإل احتساب تكرارات العمر الزمنع وذلك باسثتخدام االخ             
، إذ تبثثثين  ثثثدم وجثثثود فثثثروق ذات داللثثثة إحيثثثائية بينهمثثثا وبثثثذلك تكثثثون مجمثثثو تع البحثثثث ) التجريبيثثثة والضثثثابطة ( 

 ( .2متكافئتين فع العمر الزمنع وكما  مبين فع الجدول ر م )
   (2الجدول ر م )                                                 

 يبين العمر الزمنع مقاسا بالسنة                                        
 

           
 المجموعة

 T يمة  المجمو ة الضابطة المجمو ة التجريبية
 المحسوبة

 T يمة 
 ع± س   ع± س   الجدولية

 2،042 0،12 20،33       265،03 19،11     264،11 العمر الزمنع بالسنة

 
  -التحصيل الدراتي لمفصل افول : -4-7-3   

لطثثإب   2012-2011مثثن خثثإل احتسثثاب تكثثرارات التحيثثيل الدراسثثع لمفيثثل األول لمعثثام الدراسثثع               
مجمثثو تع البحثثث التجريبيثثة والضثثابطة وباسثثتخدام اختبثثار التثثائع تبثثين  ثثدم وجثثود فثثروق  ذات داللثثة إحيثثائية وبثثذلك 

 ( .3تين فع متغير التحييل الدراسع لمطالب وكما مبين فع الجدول  ر م )تكون مجمو تع البحث متكافئ
 (  3الجدول ر م  )                                         

 يبين تكافؤ المجمو تين فع التحييل الدراسع                            
 المجموعة          

 
 T يمة  المجمو ة الضابطة المجمو ة التجريبية

 المحتسبة
 T يمة 

 ع± س   ع± س   الجدولية

 2،042 1،81 1،9            7،61 1،70      8،72 التحييل الدراسع
 2،042( ،كانت  يمة )ت( الجدولية 34( ودرجة حرية) 0.05*مير معنوي  ند نسبة خطأ )

 -المدرس : -4-7-5
تثثثم تثثثدريس مجمثثثو تع البحثثثث مثثثن  بثثثل مثثثدرس المثثثادة *طيمثثثة فتثثثرة التجربثثثة لضثثثبط تثثثأثير  امثثثل الخبثثثرة               

التدريسثثثية بعثثثد ان تثثثم االتفثثثاق معثثثه  مثثث  إسثثثتراتيجية لعثثثب األدوار المقتثثثرح ولتإفثثثع اثثثثر اخثثثتإل العوامثثثل المرتبطثثثة 
 بالمدرس وانعكاسها  م  تحييل الطإب.

  -تية :الماد  الدرا -4-7-6
هثثو مثثا يمثمثثه مفثثردات   لقثثد حثثدد الباحثثثان مجمو ثثة فقثثرات القثثانون  الثثدولع لكثثرة اليثثد موضثثوع البحثثث               

( 18 -11،منهس الفيل الدراسع الثانع لمسنة الدراسية الرابعة ،كرة اليثد ولمفقثرات مثن ) المنهاج المقرر من  بل الوزارة
 من القانون الدولع لكرة اليد .

 -مد  التجربة : -4-7-7
وبوا ثثع وحثثدة تعميميثثة فثثع  26/3/2012ولغايثثة  6/2/2012لقثثد تمثثت التجربثثة خثثإل ثمانيثثة أسثثابيع مثثن              

 األسبوع وبمجموع ثمانية وحدات تعميمية 
 
 

 متغيراث التكافؤ

 متغيراث التكافؤ
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 *ا.م.د:نوفل محمود الحيالع/مدرس مادة كرة اليد/كمية التربية الرياضية/جامعة المويل

 
   -وس :جدول الدر  -4-7-8

تم تدريس مجمثو تع البحثث  مث  وفثق جثدول الثدروس المعثد مثن  بثل الكميثة وكمثا مبثين فثع الجثدول ر ثم              
(والثثذي يضثثمن تكثثافؤ الو ثثت المخيثثص لممحاضثثرة . ولقثثد حثثرص الباحثثثان  مثث  تنظثثيم الجثثدول األسثثبو ع بوضثثع 4)

 0د( 90دروس المجمو تين فع يوم واحد .  مما أن زمن المحاضرة )
 (4الجدول ر م )

 يبين الجدول الدروس
 الو ت اليوم المجمو ة
 يباحا 30،10 االثنين التجريبية
 30،12 االثنين الضابطة

 -مكان المحاضر  : -4-7-9
تمقثث  طثثإب المجمثثو تين المحاضثثرة فثثع مكثثان واحثثد هثثو القا ثثة الداخميثثة المخييثثة لكثثرة اليثثد فثثع فثثرع               

 كمية التربية الرياضية / جامعة المويل . األلعاب الفر يه فع
 -البركامج التعميمي :-4-8

وبرنثثثامس التربيثثثة الرياضثثثية هثثثو  بثثثارة   ثثثن  إتبا هثثثا،البرنثثثامس بمفهومثثثه العثثثام يعنثثثع الخطثثثة التثثثع يمثثثزم                
 ( 199،  1981مجمو ة من خبرات مخططة يمارسها المشاركون من خإل الفعاليات الرياضية . )يالح ، 

 وبعد االطإع  م  الميادر والمراجع والدراسات ذات العإ ة بالموضوع  نفسه ،ومن خإل   
المقابإت مثع  ثدد مثن األسثاتذة المختيثين  فثع طرائثق التثدريس و كثرة اليثد ومثن خثإل حمقثات البحثث المسثتمرة مثع  

الدولع لكرة اليد موضثوع البحثث  مث  وفثق تويل الباحثان إل  وضع برنامس تعميمع لبعض مفردات القانون  األساتذة
إسثثتراتيجية لعثثب األدوار المقتثثرح وتثثم  ثثرض ا نمثثوذج لوحثثدة مثثن هثثذا البرنثثامس  مثث  المختيثثين  فثثع طرائثثق التثثدريس 

 ( 1وكرة اليد )ممحق  
اخثثثذ اآلراء اسثثثتطاع  لمتطبيثثثق وبعثثثدحثثثول البرنثثثامس وا  ثثثرار مثثثدى يثثثإحيته  فرائهثثثم ومإحظثثثاتهملغثثثرض إبثثثداء 

 (  2ان الويول إل  الييغة النهائية لخطة الدرس وكما موضح فع )ممحق الباحث
و د تضمن البرنامس تقثديم ور ثة الواجثب التثع سثيكمل بهثا  ثدد مثن الطثإب تتضثمن إحثدى فقثرات القثانون الثدولع لكثرة 

بثأداء الواجثب لهثذ  اليد ومعها بعض الوسائل التعميميثة واإليضثاحية وتوزيثع األدوار  مث  أفثراد المجمو ثة التثع سثتكمل 
 وكما موضح فع ور ة النموذج . المحاضرة ،

 -االتتال عية:التجربة  -4-9
 ام الباحثان  بإجراء تجربة استطإ ية  م  شعبة )هث( من ضمن مجتمثع البحثث  ولكثن  ال تمثثل  ينثة               
يثثثباحا وتثثثم تهيئثثثة كثثثاميرا لتيثثثوير  الموافثثثق يثثثوم الثإثثثثاء فثثثع السثثثا ة العاشثثثرة والنيثثثل 10/1/2012البحثثثث بتثثثاري  

                                                 


 أتماء افتاتذ  أعضاء حموة البح  
 ا.م.د: أفراح ذكون يوكس -3                   ا.د:وليد وعد اهلل االالوي -2
 ا.م.د: ئالد البكا-5ا.م.د: كوفل فاضل رشيد                           -4
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وذلثك لتحديثد واجثب  8/1/2012التجربة االسثتطإ ية،و د تثم  قثد لقثاء مثع طمبثة الشثعبة ) هثث(  يثوم األحثد  الموافثق  
كثل مجمو ثثة مثثع تحديثثد واجثثب  كثل فثثرد وتهيئثثة الحثثاالت  والتمثثارين الخايثثة بثالفقرة المختثثارة لهثثذ  التجربثثة وهثثع الفقثثرة 

 رمية الجانبية وتوزيعها  م  طإب المجمو ة التع ستطبق شرح و رض الفقرة القانونية ،( الخاية بال11)
ومع بدء الدرس من  بل مدرس المادة وذلك  بشرح الفقثرة القانونيثة )الرميثة الجانبيثة ( وتوضثيح  ثدد مثن حثاالت التثع  

لثك مثن خثإل  أداء كثل طالثب لمثدور تخص الفقرة ، ويقوم بعدها طإب المجمو ة التع كمفت بالعمثل بعثرض الفقثرة وذ
الثثذي تثثثم تحديثثثد  لثثثه . مثال)طالثثب يعثثثرض يثثثور خايثثثة بثثالفقرة وفخثثثر يقثثثدم أنمثثثوذج لحالثثة تخثثثص الفقثثثرة وفخثثثر يقثثثدم 

( أما بقية الطإب فيمثمون الجمهور المتمقع لممهارة وكثذلك يثتم تحديثد طالثب أو أكثثر 0000أنموذج لحالة أخرى وهكذا
ونهثثائع يثثتم بعثثدها الجثثزء التطبيقثثع وذلثثك لثثبعض الحثثاالت التثثع تثثم تقثثديمها بيثثور نظثثري  لتمخثثيص الفقثثرة بشثثكل مثثوجز

واستمرار تطبيق المادة  والتركيز  ميها فع إثناء المعب بعدها  تم إجراء اختبار فوري لجميع الطثإب بعثد تهيئثة  أوراق 
طثثا ، إكمثثال العبثثارات ( ويسثثتمر خايثثة مكتثثوب  ميهثثا   ثثدد مثثن األسثثئمة الموضثثو ية  ) اختيثثار مثثن متعثثدد ،يثثح وخ

 ( د ائق ،وبعدها تنفيذ الجزء الختامع واالنيرال. 10االختبار لمدة )
                                              -وكان الهدل من التجربة االستطإ ية هو  : 

 التأكد من إمكانية المدرس المكمل بتنفيذ البرنامس وباإلستراتيجية المقترحة. -
 ختبار كفاءة األدوات المستخدمة فع البحث .ا  -
 التعرل ال  اليعوبات المتو عة فع تنفيذ  -
 التأكد  من يإحية البرنامس لمتطبيق  -
 إ طاء يورة واضحة لممدرس لمقيام بما هو مطموب.  -

   -التجربة الرايتة : -:-4
عميميثثة موز ثثة  مثث  ثمانيثثة أسثثابيع وتشثثمل ( وحثثدات ت8 ثثام الباحثثثان بتطبيثثق البرنثثامس التعميمثثع المعثثدل )             
   -( من القانون الدولع لكرة اليد وهع :18( إل  )11الفقرات من)

 ( الرمية الجانبية .11المادة )- 
 ( رمية حارس المرم . 12المادة ) -
 ( الرمية الحرة .13المادة ) -
 ( متر.7( رمية ألث )14المادة ) - 
 تنفيذ الرميات. ( التعميمات العامة ل15المادة ) -
 ( العقوبات .16المادة ) -
 ( الحكام .17المادة ) -
 ( الميقاتع والمسجل .18المادة ) - 

حيثثث تثثم تنفيثثذ التجربثثة الرئيسثثة لممجمو ثثة التجريبيثثة باسثثتخدام إسثثتراتيجية لعثثب األدوار ولممجمو ثثة الضثثابطة باسثثتخدام 
 مثث  وفثثق المنهثثاج المعثثد 26/3/2012ولغايثثة  6/2/2012األسثثموب اال تيثثادي لممثثدرس ، حيثثث بثثدا التنفيثثذ  بتثثاري  

بالنسثثثبة لمكميثثثة ، حيثثثث تثثثم وضثثثع نمثثثوذج لخطثثثة الثثثدرس بالنسثثثبة لممجمو ثثثة التجريبيثثثة  وفثثثق إسثثثتراتيجية لعثثثب األدوار 
 (. 2الممحق ) 

 -( د يقة  موز ة كاآلتع :90وكان زمن الوحدة التعميمية )
 د(5اخذ الغياب )الجزء اإلداري : حضور الطإب أمام المدرس و  -1
 د(5التهيئة والتمهيد : يشرع المدرس بعرض الفقرة بشكل موجز مع بيان الحاالت الموجودة فيها . )  -2
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الجثثزء التعميمثثع )تنفيثثذ إسثثتراتيجية لعثثب األدوار ( حيثثث يقثثوم الطثثإب المكمفثثين  بثثأداء األدوار ويكثثون  ثثددهم  -3
م كل طالب بتمثيل الحالثة المحثددة لثه ضثمن فقثرات وأدوارهم حسب الحاالت الموجودة فع كل فقرة ، حيث يقو 

القانون  موضوع الدرس ، أما بقية الطإب فيمثمون الجمهور )المشاهدين ( حيث يقوم الطالثب بعثرض الحالثة 
بثثالكإم واليثثور التوضثثيحية والرسثثوم فضثثإ  ثثن األداء العممثثع لمحالثثة إمثثام الطثثإب و مثث  أرضثثية الممعثثثب 

د يقثة ( تغطثع الفقثرة موضثوع  25دوار لكثل طالثب فثع الفقثرة ويسثتغرق هثذا الجثزء ) وهكذا لبقية الحثاالت واأل
الدرس بحاالتها كافة ، فضإ  ن اإلجابة  ن تساؤالت الطإب مثن خثإل تحديثد دور الطالثب يقثوم باإلجابثة 

  ن األسئمة وتقديم ممخص نهائع لمحاالت لكل فقرة.
( د ثائق حيثث يشثمل اإلحمثاء العثام 10لخاص لمطإب ويستغرق )الجزء اإل دادي : ويشمل اإلحماء العام وا  -4

 وتهيئة أ ضاء الجسم  واإلحماء الخاص ويشمل  اإلحماء بالكرة و من دون كرة .
( د يقثثة وهثثو  بثثارة  ثثن  توزيثثع الطثثإب الثث  فثثريقين وأداء لعثثب 25الجانثثب التطبيقثثع :  و ثثد حثثدد لثثه  زمثثن ) -5

ب  ، مثع التركيثز  مث  الحثثاالت المشثابهة لمفقثرة التثع تثم إ طائهثثا الحقيقثع فضثإ  ثن التحكثيم مثن  بثثل الطثإ
 فع المحاضرة والتوضيح لمطإب .

الجزء الختامع : ويتضثمن إجثراء اختبثار فثوري لمفقثرة التثع تثم إ طائهثا مثع جميثع الحثاالت  الموجثودة فيهثا      -6
 ( د ائق . 10ويستغرق )

تحديثثد الواجثثب القثثادم  مثثع تحديثثد      الطثثإب الثثذين  ( د ثثائق ويثثتم فيثثه10التجمثثع واالنيثثرال : ويسثثتغرق) -7
سثثيقومون بثثأداء األدوار  مثث  وفثثق الحثثاالت الموجثثودة فثثع الفقثثرة وبالسثثياق السثثابق نفسثثه بعثثد تهيئثثة مسثثتمزمات 

 أداء الدور.
مثن كثل  أما المجمو ة الضابطة فمثمتهثا الشثعبة )ج( وكانثت تمثارس تنفيثذ البرنثامس أيضثا فثع اليثوم نفسثه وهثو االثنثين 

  -( د يقثثة موز ثثة كثثثاآلتع :90أسثثبوع  باألسثثموب اال تيثثادي لمثثثدرس المثثادة حيثثث كثثثان زمثثن الوحثثدة التعميميثثة أيضثثثا )
 (3انظر ممحق )

 ( د ائق5الجزء اإلداري : اخذ الغياب ) -1
ة مثن التهيئة والتمهيد : شرح المدرس لمفقرة القانونيثة مثع شثرح الحثاالت الموجثودة مثن كثل فقثرة مثع  ثراءة الفقثر   -2

 ( د يقة .25 بل الطإب فع الكراسة الموجودة لديهم مع اإلجابة  ن األسئمة واالستفسارات لديهم )
( د ثائق  فاإلحمثاء لتهيئثة أ ضثاء الجسثم 10ويشمل اإلحمثاء العثام والخثاص  ويسثتغرق ) -الجزء اإل دادي : -3

 ، واإلحماء الخاص بكرة و من دون كرة .
بثثين الفثثريقين مثثع التحكثثيم مثثن  بثثل الطثثإب ويثثتم فيثثه  شثثرح الحثثاالت التثثع لعثثب مثثنظم  -الجثثزء التطبيقثثع :   -4

 ( د يقة .40تحدث فع المعب  مع التركيز  م  الفقرة القانونية التع تم تدريسها . ويستغرق )
( د ثثثائق . اختبثثثار 10الجثثثزء الختثثثامع : يتضثثثمن إجثثثراء اختبثثثار فثثثوري لمطثثثإب حثثثول الفقثثثرة القانونيثثثة لمثثثدة ) -5

يثثار مثثن متعثثدد ، يثثح وخطثثأ ، إكمثثال العبثثارات ( وهثثو  أنمثثوذج االختبثثار نفسثثه لممجمو ثثة موضثثو ع ) اخت
 التجريبية.

   -االئتبارات البعدية :-4-21
 -اشتممت االختبارات البعدية  م  نو ين من االختبارات هع  كاآلتع:

 -االئتبارات الفورية : -2
مثثن تثثدريس الفقثثرة القانونيثثة المحثثددة وهثثع موضثثوع تثثم إجثثراء االختبثثارات الفوريثثة مباشثثرة بعثثد االنتهثثاء        

( د ثثثائق وفثثثع نهايثثثة المحاضثثثرة و مثثث  الطثثثإب لكتثثثا المجمثثثو تين التجريبيثثثة 10الثثثدرس وتثثثم أجثثثراء  خثثثإل )
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كمثثثال  والضثثابطة ، مثثن خثثإل  ثثدد مثثثن األسثثئمة الموضثثو ية وتشثثمل ) اختيثثار مثثثن متعثثدد، ويثثح وخطثثا، وا 
( الثذي  ثام بإ ثداد اختبثار 2008ن باال تمثاد  مث  دراسثة) سثعد باسثم، العبارات( تثم اختيارهثا مثن  بثل الباحثثا

موضثو ع خثاص بالقثانون الثدولع لكثرة اليثد وهثع اختبثثارات لثه درجثة  اليثة مثن اليثدق والثبثات والموضثثو ية 
( درجثات وبمغثت المحيثمة النهائيثة لمجمثوع 10وكانت الدرجة العظمث  لإختبثار الفثوري )0)اختبارات مقننة( 

 رات الفورية ثمانية اختبارات موضو ية لكل مجمو ة.االختبا
 -االئتبار ألتحصيمي الكاااي :-3

تثثم إجثثراء االختبثثار التحيثثيمع النهثثائع لمجمثثوع الفقثثرات الثمانيثثة التثثع تثثم تدريسثثها  مثث  وفثثق إسثثتراتيجية  لعثثب         
منت  مجمو ثة مثن األسثئمة الموضثو ية  ( من فقرات القانون الدولع لكرة اليثد ، تضث 18 -11األدوار وهع من المادة )

كمثثال العبثثارات (وتثثم إجثثثراء   تثثم اختيارهثثا  مثثن  بثثل الباحثثثان  وتضثثمنت     ) اختيثثار مثثثن متعثثدد ، ويثثح وخطثثأ ، وا 
   9/4/2012لطإب المجمو تين  ) التجريبية والضابطة ( يوم االثنين  الموافق 

   -المعالجات ا حصااية : -4-22
   -باحثان الوسائل اإلحيائية اآلتية :استخدم ال          

 الوسط الحسابع -
 االنحرال المعياري -
 (285-102، 1996لمعينات المرتبطة                                )التكريتع والعبيدي ، Tاختبار  -

 -عرق الكتااج ومكا شتاا : -5
 عرق الكتااج -5-2-2

   -ها الباحثان وكما يأتع :يتضمن هذا الجزء  رض النتائس التع تويل إلي        
فيمثا يتعمثق بالهثدل  وهثثو الكشثل  ثن اثثثر إسثتراتيجية لعثب األدوار الكتسثثاب الطثإب لعثدد مثثن فقثرات القثانون الثثدولع 

 -لكرة اليد حيث تضمنت الفرضية  وهع : 
وجثثثثود فثثثثروق ذات داللثثثثة إحيثثثثائية معنويثثثثة بثثثثين متوسثثثثط درجثثثثات طثثثثإب المجمو ثثثثة التجريبيثثثثة والمجمو ثثثثة  -

 طة فع االختبار النهائع لعدد من فقرات القانون الدولع لكرة اليد وليالح المجمو ة التجريبية .الضاب
ولمتحقثثثق مثثثن الفرضثثثية  ثثثام الباحثثثثان بثثثإجراء نثثثو ين مثثثن االختبثثثارات المعرفيثثثة وهثثثع االختبثثثارات الفوريثثثة لكثثثل فقثثثرة 

ت الفوريثثة فقثثد اختبثثر الباحثثثان الفثثروق بثثين ،واالختبثثارات التحيثثيميه النهائيثثة لمجمثثوع الفقثثرات ، بالنسثثبة لإختبثثارا
المتوسطات لطإب لكتثا المجمثو تين )التجريبيثة والضثابطة ( فثع االختبثار الفثوري مباشثرة بعثد تثدريس الفقثرة وكمثا 

 (  5موضح فع الجدول ر م)
 (5الجدول ر م )                                              
 تين التجريبية والضابطة فع االختبارات الفورية لمفقراتيبين المعالم االحيائية لممجمو 

 لمجموعة            
 

 ع± س   ع± س   الجدولية T يمة  المحتسبة T يمة  المجمو ة الضابطة المجمو ة التجريبية
22 9.:5 2.18 7.99 1.91 7.396 3.153 
23 9.88 1.73 7.88 1.19 7.696  
24 9.22 1.:4 6.38 1.55 22.366  
25 8.55 1.9: 6.:5 1.95 6.124  
26 9.22 1.98 7.44 1.77 7.774  

 متغيراث التكافؤ



 .......اثر إسرتاتيجيت لعب األدوار يف التحصيل الفوري لبعض

222 

 

27 8.66 1.79 7 1.77 7.821  
28 9.55 2.12 7.49 2.17 6.889  
29 8.88 1.89 7.6 1.79 6.158  

   153 3(  كاكت  يمة ت الجدولية 45( ودرجة حرية  1.16معكوي عكد كتبة ئالت 
 (درجات10)=القيمة االفتراضية لإختبار بمغت 

( وهثثع  مثث  18-11يتبثثين مثثن الجثثدول أ ثثإ  أن  يمثثة )ت( المحتسثثبة لإختبثثارات الفوريثثة ولجميثثع الفقثثرات مثثن الفقثثرة)
( فثثثثع حثثثين بمغثثثثت  يمثثثثة 5،047 – 5،787- 6،710-6،663 -5،013 -11،255 -6،585-6،285التثثثوالع ) 

ولمثثا كانثثت القثثيم المحتسثثبة جميعهثثا اكبثثر ( 2،042( هثثو )0،05( ونسثثبة خطثثا)   34ت الجدوليثثة  نثثد درجثثة حريثثة ) 
مثثن  يمثثة ت الجدوليثثة هثثذا يعنثثع وجثثود فثثروق ذات داللثثة إحيثثائية معنويثثة فثثع االختبثثارات الفوريثثة بثثين نتثثائس الطثثإب 
لممجمو تين)التجريبية والضابطة ( ومن مراجعة األوساط الحسابية أ إ  اتضثح أن  هنثاك فثرق بثين األوسثاط وليثالح 

 يبية .المجمو ة التجر 
أمثثا بالنسثثبة لإختبثثار ألتحيثثيمع النهثثائع لمجمثثوع الفقثثرات فقثثد اختبثثر الباحثثثان الفثثروق بثثين المتوسثثطات لطثثإب كمتثثا 

 (.6المجمو تين )التجريبية والضابطة ( وكما مبين فع الجدول ر م)
 (6الجدول ر م )                                             

 ممجمو تين التجريبية والضابطة فع االختبار ألتحييمع النهائع لمجموع الفقراتيبين المعالم اإلحيائية ل
 المجموعة          
 االختبار

 T يمة  المجمو ة الضابطة المجمو ة التجريبية
 الجدولية T يمة  المحسوبة

 ع± س   ع± س  
اختبثثثثثثثثثثار التحيثثثثثثثثثثثيل 

 153 3 64 6 5: 1 72 8 98 1 38 : النهائع لمفقرات

 (  34( ودرجة حرية )0،05 ند نسبة خطا ) *معنوي
( وهثع 5،53يتبين من الجدول أ إ  أن  يمة)ت( المحسوبة فع االختبار التحييمع النهثائع لمجمثوع الفقثرات بمغثت)  

( ، ولمثثا كانثثت القيمثثة المحسثثوبة اكبثثر مثثن الجدوليثثة  وبعثثد مراجعثثة األوسثثاط 2،042اكبثثر مثثن  يمثثة) ت( الجدوليثثة  )
 و تين ظهر وجود فرق معنوي وليالح نتائس طإب المجمو ة التجريبية .الحسابية لممجم

(، وبعد اسثتعراض النتثائس الموجثودة فيهثا  نسثتنتس تحقثق الفرضثية األولث  بالكامثل 6(،)5ومن خإل الجداول السابقة ) 
 وليالح طإب المجمو ة التجريبية .

 -مكا شة الكتااج : -5-2-3
( تفثثثثوق طثثثثإب المجمو ثثثثة التجريبيثثثثة  فثثثثع 6(، )5رت  فثثثثع الجثثثثدولين المثثثثر مين  )يتبثثثثين مثثثثن  النتثثثثائس التثثثثع ظهثثثث   

االختبثثثارات الفوريثثثة  والنهائيثثثة   مثثث  نتثثثائس طثثثإب المجمو ثثثة الضثثثابطة ممثثثا يعنثثثع فا ميثثثة  إسثثثتراتيجية لعثثثب األدوار  
دوث ذلثك لمجمو ثة وأفضميتها  م  األسموب اال تيادي المستخدم فثع تثدريس المجمو ثة الضثابطة  ويعثزو الباحثثان حث

   -من النقاط أهمها :
فا مية اإلسثتراتيجية المسثتخدمة فثع هثذا البحثث حيثث أن الطثإب  ثد مارسثوا أسثموبا جديثدا لثم يكثن مألوفثا لثديهم فثع  -

الثثدروس اال تياديثثة ممثثا شثثد الطثثإب إلثث  تنفيثثذ فقثثرات الثثدرس وأجزائثثه وتطبيثثق الفقثثرات بيثثور  جيثثدة فضثثإ  ثثن ذلثثك 
إب من خإل األنشطة المنفثذة والمعثدة مسثبقا أسثهمت فثع ربثط المعمومثات وتنظيمهثا بشثكل جيثد جثدا توجيهه تعمم الط

(  حيثث يثذكر  نثد تنفيثذ المنثثاهس  بشثكل فعثال فثان األداء العثام لمطالثثب  1999يتفثق ذلثك مثع مثا أشثار إليثثة )الحيمثة ،
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تعثثثالم جديثثثد  ثثثن كيفيثثثة تعمثثثم المهثثثارات يتحسثثثن كثيثثثرا ومثثثن ثثثثم يمكثثثن لمطثثثإب أن يكتشثثثفوا فائثثثدة إضثثثافية وهثثثو تطثثثوير 
 (.64، 1999.)الحيمة، 

يضال إلث  ذلثك أن تنفيثذ إسثتراتيجية لعثب األدوار و مميثة توزيثع المثادة التعميميثة  مث  مجمو ثة  مثن الطثإب وتحديثد 
واجثثثب ودور كثثثل طالثثثب  ثثثد اسثثثهم فثثثع  ثثثرض أوضثثثح واشثثثمل لمفقثثثرة ولجميثثثع الحثثثاالت الموجثثثودة فيهثثثا و مميثثثة التنويثثثع 

لممارسة الوا عية بييغة دور تمثيمع يقدمه الطالب  د سا دت فع  ممية االندماج بثين الطثإب حيثث يشثير كثل مثن وا
(  مثثث  أن لعثثثب األدوار هثثثو نمثثثط مثثثن ممارسثثثة الوا ثثثع يسثثثتخدمه المدرسثثثون  كثثثأداة 1967)   فاثيثثثل وجثثثورج شثثثافتيل، 

الخايثثة باالنثثدماج بثثين األشثثخاص)  جثثويس ويثثل تعميميثثة فيتو عثثون أن يكثثون بإمكانهثثا تغذيثثة تقنيثثات حثثل المشثثكإت 
( كمثثا أن  مميثثة التثثدريس لمفقثثرات  مثث  وفثثق إسثثتراتيجية لعثثب األدوار و يثثامهم بمنا شثثتها وتطبيقهثثا   ثثد 1992وشثورز، 

اكسب الطإب القدرة  م  اإلدراك والفهم الجيثد لممفثاهيم المتعمقثة بالمثادة التعميميثة والثذي ظهثر بيثورة جميثة فثع نتثائس 
ختبثثثثثثثثثارات الفوريثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثع تثثثثثثثثثم إجراءهثثثثثثثثثا بعثثثثثثثثثد االنتهثثثثثثثثثاء مثثثثثثثثثن تثثثثثثثثثدريس الفقثثثثثثثثثرة القانونيثثثثثثثثثة موضثثثثثثثثثوع الثثثثثثثثثدرس. اال
((www.almualem.net 

إذ تقثثاس  مميتثثع اإلدراك والفهثثم ومثثدى تحققهثثا مثثن خثثإل نتثثائس التعمثثيم التثثع تثثم الحيثثول  ميهثثا فثثع االختبثثارات       
( إلثثث  أن الهثثثدل مثثثن تحقثثثق نتاجثثثات الثثثتعمم مثثثن خثثثإل هثثثذ   2001الفوريثثثة وتتفثثثق هثثثذا مثثثع مثثثا أشثثثار إليثثثه )الحيمثثثة ،

 .التام لمحتويات المادة التعميميةاإلستراتيجية يتمثل ويتميز بالتكامل والتوازن والشمول ويعنع ذلك تحقق اإلدراك والفهم 
لثثدور لكثثل مثثنهم كمثثا أن  مميثثة التهيئثثة واإل ثثداد لمكثثان التثثدريس )المسثثرح( وتوزيثثع األدوار  مثث  الطثثإب وتحديثثد ا    

وتحديد الجمهور المإحظ  د اسهم بشكل فعال فع ضثمان انثدماج الطثإب جميعثا فثع األنشثطة النظريثة والعمميثة ومثن 
ثم خمق إطارا مرجعيا لتنظيم األفكار والمعمومات التع سول يتضمنها الدرس فمقد أثبتت البحوث التع  ثام بإجرائهثا كثل 

طاء الطإب مقدما فكرة  ن الدرس أو كما متو ع منهم أن يفعمو  يسثا دهم  مث  من ) جيس وبرالينر وديسيكو ( أن إ 
(. فضثإ  ثن 120، 1985الفهم الجيد لمدرس وبالتثالع تحقيثق أهثدال الوحثدة التعميميثة المخطثط لهثا )جثابر وفخثرون ،

سثثثتراتيجية لعثثثب األدوار التثثثع أ طثثثت  لمجمثثثوع الطثثثإب الثثثدور األ كبثثثر بويثثثفهم  محثثثور الجوانثثثب االيجابيثثثة الفعالثثثة وا 
العمميثة التعميميثة  أن الطثثإب فثع هثثذ  اإلسثتراتيجية يتخثثذون معظثم القثرارات المتعمقثثة بالثدرس سثثواء النظريثة ام العمميثثة  

  -، إذ أثبتت البحوث  درة الطإب  م  تحمل المسؤولية حيث أ طت   إستراتيجية لعب األدوار ما يأتع :
 المحتممة فع بيئة فمنة.القدرة  م  ممارسة األوضاع اليعبة  -
 إ طاء الفرية لممارسة أوضاع معينة من وجهات نظر اآلخرين . -
 إ طاء الفرية لإستماع إل  وجهات نظر األشخاص اآلخرين ) الجمهور ( . -
وتعثثد هثثذ  اإلسثثتراتيجية مختبثثر لتحميثثل العإ ثثات بثثين األشثثخاص والعإ ثثات بثثين القثثيم وا  طثثاء فريثثة الكتشثثال   -

التثثع تثثم تنفيثثذها ، و ثثد حثثدد )شثثافتيل وشثثافتيل (إلثث  انثثه يمكثثن أن يكثثون األكثثثر فائثثدة فثثع اسثثتخدام نتثثائس الخيثثرات 
إسثثتراتيجية لعثثب األدوار فثثع التعمثثيم ،فثثالطإب بمسثثا دة ومعارضثثة زمإئهثثم فثثع اليثثل يتثثدرجون فثثع المواجهثثة 

توضثثيح واختبثثار ونقثثد دوافعهثثم الوا يثثة لمخيثثارات التثثع يضثثعونها لمحثثاالت التثثع تقثثابمهم ، ومثثن خثثإل الممارسثثة ال
 ( .84، 1967) شافتيل وشافتيل ، 0فأنهم يطورون نظاما من القيم بو ع وادراك

وأخيثثثرا يمكثثثن القثثثول أن تنفيثثثذ إسثثثتراتيجية لعثثثب األدوار  ثثثد خمثثثق جثثثوا يثثثفيا نموذجيثثثا ينمثثثع االنفتثثثاح فثثثع التفكيثثثر  
( أن مثثثن أهثثثم موايثثثفات المنثثثاخ اليثثثفع 1997والتفا ثثثل بثثثين المتعممثثثين ويتفثثثق هثثثذا مثثثع مثثثا أشثثثار إليثثثه )بثثثورتن ،

   -النموذجع الإزم لتنفيذ الدرس بفعالية  الية هو أن يسا د  م  ما يأتع:
 التعبير  ن كل السموكيات التقميدية والبديمة  -
 التعبير  ن المشا ر الجياشة  -
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 احترام مشا ر اآلخرين  -
 احترام أفكار اآلخرين اكتشال الحمول البديمة لممشكإت  -
 (  3، 1997)بورتن،بات الطإب قبل )القبول (مير التقويمع االستجاالت -

 يمكن القول ان معظم هذ  الموايفات  د توافرت فع تنفيذ إستراتيجية لعب االدوا ر بفعالية .
 االتتكتاجات والتوصيات -6
 االستنتاجات  5-1

 -تع :طبقا لما تويل إليه الباحثان من نتائس يمكن استنتاج ما يأ
 فا مية إستراتيجية لعب األدوار الواضحة والمؤثرة فع اكتساب بعض فقرات القانون الدولع لكرة اليد .-5-1-1
التفوق الواضح إلسثتراتيجية لعثب األدوار  مث  األسثموب التقميثدي فثع اكتسثاب بعثض فقثرات القثانون الثدولع  -5-1-2

 .لكرة اليد وفع جميع االختبارات التحييمية المعرفية 
   -التوييات :-5-2
تنفيذ وتطبيق البرنامس التعميمع المقترح باستخدام إستراتيجية لعب األدوار فع اكتساب بعثض فقثرات القثانون  -5-2-1

 الدولع لكرة اليد فع كميات وأ سام التربية الرياضية فع جامعات القطر.
الثثثدروس سثثثواء النظريثثثة او  مثثثيم مختمثثثلتوجيثثثه تدريسثثثع الكميثثثة إلثثث  ضثثثرورة اسثثثتخدام هثثثذ  اإلسثثثتراتيجية لتع-5-2-2

 .العممية
 المقترحات  -5-3
إجثثثثراء دراسثثثثات وبحثثثثوث  مثثثث  اسثثثثتخدام اإلسثثثثتراتيجية فثثثثع تعمثثثثيم المهثثثثارات األساسثثثثية لمفعاليثثثثات الرياضثثثثية  -5-3-1

 المختمفة .
إجثثثراء دراسثثثات وبحثثثوث  مثثث   ينثثثات أخثثثرى فثثثع مجتمعثثثات تختمثثثل  ثثثن مجتمثثثع البحثثثث ولمراحثثثل دراسثثثية  -5-3-2
 تمفة .مخ

 المصادر 
 (معجم ميطمحات التربية والتعميم ، دار الفكر التربوي ،القاهرة1987بدوي، احمد زكع ) -
( التطبيقات اإلحيائية فع بحوث التربية 1996التكريتع، وديع ياسين محمد والعبيدي،حسن محمد  بيد ) -

 الرياضية ،دار الكتب لمطبا ة والنشر، جامعة المويل
 (مهارات التدريس ،دار النهضة ،القاهرة .1985الحميد ،وفخرون ) جابر، بد -
( األسس المنهجية واالستخدامات اإلحيائية 2009الجادري ، دنان حسين وأبو حمو يعقوب  بد ا  ) -

 بحوث العموم التربوية واإلنسانية ،دار إثراء لمنشر والتوزيع ، مان األردن
المشثرو ات المتكاممثة منظومثة وتنظثيم لتكامثل المثنهس وتطثوير  ( االنترنثت و 1999جرجس نادي كمثال  زيثز) -

 ،مكتبة الفإح لمنشر والتوزيع ،الكويت 
( بنثثثاء مقيثثثاس المعرفثثثة القانونيثثثة بكثثثرة اليثثثد لطمبثثثة كميثثثة التربيثثثة الرياضثثثية ، مجمثثثة 2008جميثثثل، سثثثعد باسثثثم،) -

 48الرافدين لمعموم الرياضية ،العدد 
أسموب الخبرة الدرامية فع تحسين مستوى الكتابة اإلمإئية واالتجا   ( تأثير2003حمس ،مها يادق سميم ) -

 نحوها لدى تإميذ السادس األساسع ، رسالة ماجستير مير منشورة ،مزة ،فمسطين.
(التدريس فع التربية المعايرة أيولة و ناير  وطرائقه، دار التربية الحديثة، 2001حمدان ،محمد زياد ) -

  مان ،األردن
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( القثثيم التربويثثة المتضثثمنة فثثع  يثثص المنهثثاج الفمسثثطينع فثثع المرحمثثة 2009د ربيثثع إبثثراهيم )حمودة،محمثثو  -
 0األساسية العميا فع ضوء الفكر التربوي اإلسإمع ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسإمية ،مزة 

 ن( التيميم التعميمع نظرية وممارسة ، دار المسيرة ، مان ، األرد1999الحيمة ، محمد محمود ) -
( األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعميميا و مميا ،دار المسيرة 2002الحيمة ،محمد محمود ) -

 ، مان ،األردن 
،مكتبة 2( طرق تدريس التربية اإلسإمية وأساليبها وتطبيقاتها العممية ،ط2003الخوالدة ، بيد يحي  )  -

 الفإح ن الكويت .
(الطرائق العممية فع تدريس المغة العربية 2003ع ،سعاد  بد الكريم  باس )الدليمع،طه  مع حسين ،والوائم -

 ،دار الشروق ، مان ،األردن
، جدار الكتاب العالمع  1( : طرائق وأساليب التدريس المعايرة ، ط2006الربيعع،محمود داود سممان ) -

 لمنشر والتوزيع ،  مان ، األردن.
 ،  الم الكتب ،القاهرة .1رؤية تطبيقية وتنمية لمعقول المفكرة ،ط (تعميم التفكير2003زيتون ،حسين حسن ) -
السايح، ميطف  محمد،محاضرات منشورة فع "استراتيجيات التدريس فع التربية الرياضية " منشورة بالمو ع  -

www .prof- alsayeh.com  
 . 2امعة المنيورة ،ط( ميطمحات فع المناهس وطرق التدريس،كمية التربية ،ج2000السيد  مع ،محمد )   -
، دار وائل ،  مان 2( البحث العممع الدليل التطبيقع لمباحثين ،ط2008الييرفع ، محمد  بد الفتاح ) -

 ،األردن 
(طرائق التدريس فع التربية الرياضية ،دار الكتب لمطبا ة والنشر،جامعة 1981يالح ،  باس احمد  ) -

 المويل .
تخدام طريقة التمثيل فع تنمية األداء التعبيري والسموك ( اثر اس2006ألعبيدي، ميون خالد شريل) -

االجتما ع لدى تإميذ التربية الخاية ،رسالة ماجستير مير منشورة ،جامعة المويل ،كمية التربية 
 األساسية

( ،اثر استخدام األلعاب التعميمية فع التحييل الفوري والمؤجل فع 2007 فيل ،زيدان ،وانتيار  فانة) -
دى طإب اليل الثالث األساسع فع مدارس ضواحع القدس، مجمة جامعة النجاح لألبحاث الرياضيات ل

 1، 21)العموم اإلنسانية ( المجمد 
، ترجمة محمد نبيل وفخرون ، مكتبة 3( مناهس البحث فع التربية و مم النفس، ط1984فان دالين ،ديوبولد ) -

 أنجمو الميرية ، القاهرة
 تيجيات التدريس ،الدار العربية لمكتاب ، تونس .( استرا1991الفنيش،احمد  مع) -
( تنويع التدريس فع الفيل ،دليل المعمم لتحسين طرق التعميم والتعمم فع 2008كوجك ،كوثر حسين )- -

 0مدارس الوطن العربع ،مكتب اليونسكو اإل ميمع ،بيروت
 رة ، مان ، األردن  .،دار المسي1( مناهس البحث فع التربية و مم النفس،ط2010ممحم ،سامع محمد ) -
( اسثثثتراتيجيات الثثثتعمم والتعمثثثيم فثثثع الطفولثثثة المبكثثثرة ،دار      الفكثثثر العربثثثع 1993الناشثثثل ، هثثثدى محمثثثد )   -

   0،بيروت
( أضواء  م  المسرح المدرسع ودراما الطفل النظرية والتطبيق، الم الكتب 2002نوايرة ، جمال محمد ) -

 الحديث ،اربد ،األردن 
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 (  2الممحق    

 أتماء التاد  المئتصين الذين تمت االتتعاكة بئبراتام

 عكوان الوةيفة االئتصاص الد يق الموا العممي أتماء المحكمين
2 3 4 

وديع ياتين محمد 
 ئميل

التربية  جامعة الموصل /كمية بايو ميكاكيك أتتاذ
 الرياضية

  * 

جامعة الموصل /كمية التربية  الرااق تدريس أتتاذ ضياء  اتم الئياال
 الرياضية

*   

جامعة الموصل /كمية التربية   ياس وتوويم أتتاذ إي م يوكس ع وي
 الرياضية

 *  

جامعة الموصل/كمية التربية  عمم كفس رياضي أتتاذ كاةم شاكر الوتار
 الرياضية

  * 

جامعة الموصل/كمية التربية  الرااق تدريس أتتاذ وعد اهلل االالوي وليد
 الرياضية

* *  

جامعة الموصل /كمية التربية   ياس وتوويم أتتاذ هاشم احمد تميمان
 الرياضية

* *  

جامعة الموصل/كمية التربية  عمم التدريا أتتاذ متاعد كوفل محمود الحيالي
 الرياضية

* * * 

جامعة الموصل/ كمية التربية  الرااق تدريس تاذ متاعدأت أفراح ذكون يوكس
 الرياضية

  * 

عبد الكريم  اتم 
 غزال

جامعة الموصل/كمية التربية   ياس وتوويم أتتاذ متاعد
 الرياضية

  * 

 *   جامعة الموصل /كمية التربية تربية وعمم كفس أتتاذ متاعد محمد عمي عباس
  *  جامعة الموصل /كمية التربية وتوويم  ياس أتتاذ متاعد عمي تميمان ألجميمي
جامعة الموصل /كمية التربية  عمم الكفس التربوي أتتاذ متاعد ئشمان حتن عمي

 افتاتية
  * 

جامعة الموصل /كمية التربية  عمم كفس أتتاذ متاعد احمد محمد كوري
 افتاتية

  * 

   * تربيةجامعة الموصل /كمية ال عمم كفس أتتاذ متاعد ا حمد وعداهلل
 * * جامعة الموصل /كمية التربية   ياس وتوويم أتتاذ متاعد تعد باتم جميل
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 (2ممحق )

 نموذج لمخطة وفق إستراتيجية لعب األدوار
 الم حةات أو التشكيل أو الرتم المحتوى الزمن أجزاء الدرس

 
 د 6 الجزء ا داري

 
  حضور الال ا أمام المدرس وائذ الغياا

يشرع المدرس بعرق الفور  بشكل موجز مع بيان  د6 التاياة والتمايد
 الحاالت الموجود  فياا

 

يووم الال ا المكمفين بتداء افدوار ويكون عددهم  د36 الجزء التعميمي
وأدوارهم حتا الحاالت الموجود  في كل فور  حي  
يووم كل الالا بتمإيل الحالة المحدد له ضمن فورات 

أما بوية الال ا يمإمون الجماور حي  الواكون  
يووم الالالا بعرق الحالة بالك م والصور وافداء 
العممي لمحالة أمام الال ا وكذلك ا جابة عمم 

تتاؤالت الال ا من ئ ل تحديد دور لالالا يجيا 
عمم افتامة  وتوديم ممئص كاااي لمحاالت لكل 

 فور 

 تكفيذ إتتراتيجية لعا افدوار

ويشمل ا حماء العام والئاص لمال ا حي  يكون  د 21 عداديالجزء ا 
ا حماء العام تاياة أعضاء الجتم أما ا حماء 

 الئاص ويشمل ا حماء بالكر  وبدون كر 

 

 
 الجزء التالبيوي

عبار  عن توزيع الال ا إلم فريوين وأداء المعا  د 36
الحويوي با ضافة إلم التحكيم من  بل الال ا مع 

ز عمم الحاالت المشاباة لمفور  التي تم التركي
 إعالاااا في المحاضر  والتوضي  لمال ا

 

يتضمن إجراء ائتبار فوري لمفور  التي تم إعالاااا   د 21 الجزء الئتامي
 مع جميع الحاالت الموجود  فياا

 

التجمع 
 واالكصراف

يتم فيه تحديد الواجا الوادم مع تحديد الال ا   د 21
بتداء افدوار ووفق الحاالت الذين تيوومون 

الموجود  في الفور  وبكفس التياق التابق بعد 
 تاياة متتمزمات أداء الدور

 

 الرياضية 

   * طبيعت االستشارة :

 

 استبيان صالحيت خطت الدرس  -1

  اختبار التحصيل المعرفي  -2

 المقابالث الشخصيت -3    
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 (3ممحق )
 نموذج لخطة الدرس وفق الطريقة اال تيادية

 
 

الم حةات أو  المحتوى الزمن أجزاء الدرس
 التشكيل أو الرتم

 
 د 6 الجزء ا داري

 
  مدرس وائذ الغيااحضور الال ا أمام ال

الجزء التعميمي   
التاياة والتمايد 

وشرح الفور  
 الواكوكية       

يووم المدرس بشرح  الفور  الواكوكية أمام الال ا وعرق  د36
الحاالت الموجود  فياا بالتفصيل ويكون دور الال ا هو 

 راء  الفور  في الكراس الموزع عميام جميعا وفت  
فتامة وافمور الغامضة ويووم المجال لمال ا بالرح ا

 المدرس با جابة والتوضي  

 

 د 21 الجزء ا عدادي
 

  

 إحماء عام 
 

 إحماء خاص

 د 6
 
 د 5

 اجراء ا حماء العام لجميع اجزاء الجتم  
 

 ا حماء الئاص ويشمل ا حماء بالكر  وبدون كر 

 

 
 الجزء التالبيوي

أئراج محكمين من يتم فيه توتيم الال ا إلم فريوين مع  د 51
 بل الال ا والعا بصور  البيعية مع التركيز عمم الفور  

 التي تم شرحاا والحاالت الموجود  فياا

 

 د 21 الجزء الئتامي
 
 
 
 

  يتضمن إجراء ائتبار فوري لال ا حول الفور  الواكوكية 

       


