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ييدف البحث الحالي إلى الكشف عن:

امللخص

أ ثر استخدام إستراتيجية التعميم المتمايز في إكساب بعض ميارات كرة اليد لدى طالب السنة الدراسية الرابعة في معيد
إعداد المعممين في نينوى.

ولمتحقق من ىدف البحث فرض الباحثان ما يأتي:

افترض الباحثان بأن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :

في النتائج بين االختبارات البعدية في إكساب بعض الميارات اليجومية في كرة اليد لمجاميع البحث الثالث.

تم اختيار مجتمع البحث بصورة عمدية من طالب معاىد إعداد المعممين في محافظة نينوى
(المركز) .أما عينة البحث فقد تم اختيارىا عشوائيا من طالب الصف الرابع في معيد إعداد معممين نينوى لمبنين لمعام

الدراسي (  ) 2102 – 2102والبالغ عددىم (  ) 32طالباً .وقد قام الباحثان باختيار ثالث شعب .وبطريقة القرعة تم

توزيع األساليب عمى المجاميع .

فكانت مجاميع البحث بالشكل اآلتي :

شعبة (ب) المجموعة التجريبية األولى (.تطبيق إستراتيجية المجاميع المرنة ومراكز التعمم ).
شعبة ( أ ) المجموعة التجريبية الثانية( .تطبيق إستراتيجية مراكز التعمم).

شعبة (ج) المجموعة الضابطة( .تطبيق األسموب المتبع في المعيد ).

وتم التجانس بين المجموعات في متغيرات( :العمر ،الطول ،الكتمة) وكذلك التكافؤ ببعض عناصر المياقة البدنية

المؤثرة في تعمم الميارات اليجومية في كرة اليد ،وبناء عمى ذلك استخدم الباحثان التصميم التجريبي الذي يطمق عميو

تصميم المجموعات العشوائية المتكافئة ذات االختبارات القبمية والبعدية محكمة الضبط.

ميارات

كرة

اليد

وتم إعداد أداتي البحث المتمثمة في االختبارات المستخدمة لقياس
(قيد البحث) ،إذ تم إعداد البرنامج التعميمي الخاص بميارات كرة اليد (التمرير من فوق مستوى الكتف ،تمريرة الدفع جانبا،

التصويب من القفز أماماً)،عمى وفق إستراتيجيتي مراكز التعمم والمجاميع المرنة ،واستغرق تنفيذ البرنامج ( )2أسابيع بواقع
وحدتين تعميميتين في األسبوع الواحد ،وتم تنفيذ ىذا البرنامج خالل المدة المحددة من  2102/2/2ولغاية .2102/2/22

وبعد تطبيق التجربة واعداد أدوات البحث وجمع البيانات وتفريغيا ومعالجتيا إحصائيا باستخدام (الوسط الحسابي،
واالنحراف المعياري،ومعامل االرتباط ،وتحميل التباين باتجاه واحد) وتم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :
 .0حقق التعميم المتمايز باستخدام إستراتيجيتي(مراكز التعمم والمجاميع المرنة) إكساب أفضل في بعض الميارات
اليجومية في كرة اليد مقارنة باألسموب االعتيادي.

 .2فاعمية إستراتيجية مراكز التعمم والمجاميع المرنة أفضل عند مقارنتيا بإستراتيجية (مراكز التعمم فقط) في إكساب
بعض الميارات اليجومية في كرة اليد.

وفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي:

 .0استخدام التعميم المتمايز عمى وفق إستراتيجيتي (مراكز التعمم والمجموعات المرنة) في تعميم ميارات كرة اليد وفي
تعميم الميارات األخرى.
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........أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات

 استخدام إستراتيجية مراكز التعمم في حالة تعذر الجمع بين إستراتيجية مراكز التعمم والمجموعات المرنة في التعميم.2
.المتمايز

 وذلك لتعريفيم بمزايا، تدريب المدرسين والمعممين والمشرفين التربويين في أثناء الخدمة عمى التعميم المتمايز.2
.وفوائد ىذه اإلستراتيجية التعميمية الحديثة

: وىي كاآلتي،وقام الباحثان بصياغة مجموعة من المقترحات لمدراسات المستقبمية

. القيام بدراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى بقية المواد العممية المقررة في المدارس اإلعدادية والمعاىد والكميات.0
. إجراء بحوث لمقارنة استراتيجيات أخرى مع إستراتيجية التعميم المتمايز.2

 كرة اليد-  الميارات اليجومية-  إستراتيجية التعميم المتمايز:الكممات المفتاحية

Effect Of using Differentiated Instruction Strategy On Acquiring And Preserving
Some Offensive Skills In Handball
Mr. Mohammad Abed Ali

Prof. Dr. Laith Mohammad Dawoud Al-Banna

Abstract
The research aims at revealing the following :
Effect of using a differentiated Instruction strategy on learning some offensive skills in
handball for the fourth-year students / institute of preparing teachers in Nineveh .
To verify the objectives of the research , the researchers have hypothesized the
following :
The researchers have hypothesized there were no significance statistical differences in :
The results among the post-tests in learning some offensive skills in handball for the three
research groups.
The research community was selected randomly from the students of teachers
preparation institute in Nineveh (Mosul centre) . On the other hand, the research sample
was selected randomly from the fourth-year students / institute of teachers preparation
(semester 2012-2013) as (53) students .
The researcher have selected three groups . The methods have been distributed to the
groups on a lottery method .So, the research groups were as follows :
Group B :the first experimental group ( applying the flexible group strategy and learning
centers ).
Group A :the second experimental group ( applying the strategy of learning centers ).
Group C :the control group ( applying the method adopted in the institute ).
The equivalence was done among the groups in the variables of (age, height and mass)
as well as in some elements of physical fitness affecting learning some offensive skills in
handball. Accordingly, the researchers have used the experimental design called the
design of the equivalent random groups with the pre-tests and post-tests vigorous control.
Both research instruments have been prepared representing by the tests used to
measure the researched handball skills. So, the training program related to handball skills
(Pass the ball from above shoulder level , pass the ball from above the head, pass to the
side, shooting from forward jump, and shooting from the level of shoulder to the side )
have been prepared according to the strategy of learning centers and the flexible groups .
The program lasted (3) weeks as two learning units per a week . This program has been
performed during the period from 3/3/2013 till 26/3/2013.
After applying the experiment , preparing the research instruments , collecting data ,
inputting data and processing them statistically by using ( arithmetic mean, standard
deviation, difference test, anova one way, dimensional difference analysis , simple and
multi correlation coefficient and L.S.D ).
The following results have been obtained :
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1. The differentiated Instruction strategy ( learning centers and flexible groups) achieves
better acquisition of some offensive skills in handball compared with the normal
method.
2. The strategy of learning centers and flexible groups is better than the strategy of
(learning centers alone) in acquiring some offensive skills in handball.
Recommendations :
In the light of the research results , the researchers have recommended the
following :
1. Using the strategy of learning centers and the flexible groups in the differentiated
Instruction in teaching handball skill and the other skills.
2. Using the strategy of learning centers in the case of inability to combine the
strategy of learning centers and the flexible groups in the differentiated Instruction
3. training the teachers (of primary and secondary schools) and the education
supervisors during their service on the differentiated learning to make them know
the characteristics and benefits of this modern Instruction strategy.
Suggestions :
The researchers have formed a group of suggestions for the future studies as
follows :
1. Making similar study on the rest of the text practical materials of the secondary
schools,and the institutes and colleges.
2. Making researches to compare the other strategies with the strategy of the
differentiated Instruction.
Keywords: Differentiated Instruction Strategy - Offensive Skills - Handball

 -1التعريف بالبحث:

0-0المقدمة وأىمية البحث:

"إن التدريس الذي يخطط بعيدا عن قدرات وميول واتجاهات واستعدادات ورغبات وحاجات المتعممين الفعمية ال

يمكنن أن يحقن أهدافن مهمنا كنان منن جنودة و إتقنان وعمن العكنس فمعرفنة المعمن بقندرات المتعممنين وخصائصنه

العقمينة ومسنتويات نمنوه وتحصنيمه وخمفيناته العممينة واالقتصنادية واالجتماعينة وكنذل معرفنة اتجاهناته ومينوله
وقيمه تجعم أكثر فعالية في تواصم وتفاعم معه

كما تساعد المتعممين عم تكوين اتجاهات ايجابية نحو المادة

الدراسية ونحو المعم "(الشافعي  ٩٠٠3ص .)3٩والش أن سنوات الطالب األول في تعم مهارات كرة اليد هي
منن أكثنر أوقنات التمقني والتنيثير لدين

وهني المرحمنة المثالينة لنتعم المهنارات الصنحيحة

فين قندر تعمن األمنر بطمبنة

معهد إعداد المعممين وذلن ال يعند تقمين منن أهمينة الم ارحن التالينة بن ربمنا كاننت تمن المرحمنة يتسن فيهنا الطالنب

بالقدرة العالية عم التمقي واالكساب .لنذل

يجنب العناينة واالهتمنا بهنذ المرحمنة والعمن عمن تنوفير جمين الجواننب

طرئن واسنتراتيجيات التعمني التني
التني تسناعدها فني تيدينة الندور المننو بهنا عمن الوجن األكمن  .ومنن ذلن اختينار ا
ت ارعني االخنتف

بنين الطنفب واعنداد المنواد المفئمنة لمسنتويات جمين الطفب منن حينث منواد التندريس وأسنموب

التندريس .ومنن هنذ االسنتراتيجيات التعمني المتمنايز النذي يهند

إلن رفن مسنتو جمين الطنفب ولنيس فقنط النذين

يواجهون مشكفت في التحصني الد ارسني آخنذا بعنين االعتبنار خصنائص الفنرد وخب ارتن السنابقة .وتكمنن أهمينة البحنث
من حيث ان التعمي المتمايز يقو عم

التكامن بنين االسنتراتيجيات المختمفنة لمتعمني منن خنفل اسنتخدا أكثنر منن

إستراتجية في أثناء استخدا هذا النوع من التعمي  .وتبرز أهمية هذا النوع من التعمي من خفل تحقيق لشرو النتعم

الفعال ان يسمح لمتفميذ أن يتفاعموا بطريقة متمايز تقود بالتالي إل منتجات متنوعة.

15

(الحميسي  ٩٠11ص)45

أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

 2-0مشكمة البحث :

إن من أكبر التحديات التني تواجن المنربين هنو التننوع بنين مسنتويات المتعممنين والسنيما إذا أدركننا أن هنالن أوجهنا

مختمفنة لهنذا التننوع ومنن ذلن

اختففنات فني البيئنة المنزلية والثقافنة والتوقعنات منن المدرسنة والخبنرة واالسنتجابة

لمتطمبنات الد ارسنة وط ارئن إد ار العنال وغيرهنا منن االختففنات العديندة األخنر فمقند ذكنرت (هيناكوكس) "أن أكبنر
تحندي يواجهن أي معمن هنو محاولنة االسنتجابة لمطين

المتمايزة لمطفب.

إن العناية واالهتما باختيار أفض

الواسن والمت ازيند منن االحتياجنات والخمفينات وأنمنا

عم

االستراتيجيات التعميمية التي تعم

النتعم

(هياكوكس  ٩٠٠1ص.)1

مساعدة الطفب عم

إكساب

أساسيات المهارات وتهيئته لمتمكن منها بشك اكبر في المراح التالية وتوج العاممين في التعمي العالي إل تطبي

االستراتيجيات التعميمية الحديثة التي تتمركز حول المتعم وتيخذ بعين االعتبار ميول وقدرات وخبرات السابقة وتراعي

في الوقت نفس التمايز واالختف

الموجود بين المتعممين .لذل

سو

يعم الباحثان عم

تجريب إستراتيجية

تعميمية تعتبر من أحدث استراتجيات التدريس التي تهت بالتمايز والتباين الموجود بين الطفب في جمي المراح
الدراسية في المدارس والمعاهد.

مما سب

فإن مشكمة الدراسة يمكن أن تحدد في التساؤل اآلتي:

ه باإلمكان استخدا إستراتيجية التعمي المتمايز في تعم مهارات كرة اليد؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل أجر الباحثان هذ التجربة.
2-0

الكش

ىدف البحث :

عن أثر استخدا إستراتيجية التعمي المتمايز في إكساب بعض المهارات الهجومية في كرة اليد (التمرير من

فوق مستو الكت

تمريرة الدف لمجانب والتصويب من القفز أماما) لد

إعداد المعممين في نينو .
4-0

طفب السنة الدراسية الرابعة في معهد

فرض البحث:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية في إكساب بعض المهارات الهجومية في كرة
اليد بين مجامي البحث الثفثة.

 3-1مجاالت البحث :

كانت مجاالت البحث عم النحو اآلتي:

 0-3-0المجال الزماني  :الفص الدراسي الثاني من العا الدراسي . ٩٠12-٩٠1٩
 2-3-0المجال المكاني  :معهد إعداد المعممين  /نينو .
 2-3-0المجال البشري  :اقتصرت عينة الدراسة الحالية عم
 3-0تحديد المصطمحات :

المعممين /نينو .

طفب السنة الدراسية الرابعة في معهد إعداد

 0-3-0اإلستراتيجية :

عرفهننا (صننبري) بينهننا ال فننن االسننتثمار الكامن لإلمكانيننات والقنندرات الفعميننة واسننتخدا مختم ن

بشك منس ومخطط لتحقي الهد

المطموب ال ( .صبري  ٩٠٠4ص)11

الوسننائ واألسنناليب

ويعرفها الباحثان اإلستراتجية إجرائيا بينها خطوات تعم وتعمي يقو بها مدرس التربية الرياضية في درس تعم مهارات
كرة اليد مستثم ار الوسائ واألساليب المتوفرة في بيئة الدرس التي يعد لها مسبقا.
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 2-3-0التعميم المتمايز:

عرفت جانجيال التعمي المتمايز بين إستراتيجية تدريسية تبين القدرات التعميمية المختمفة لمطفب ".

(.)Gangi,٩٠11, p8

وعرف بانتيسالالتعمي المتمايز بين التعمي الذي يتنوع تبعا لفحتياجات التعميمية لمطفب في الفصول الدراسية

المتعددة المستويات والمتعددة القدرات "(.) Bantis ,2008, p8

ويعر الباحثان التعمي المتمايز إجرائيا بين إستراتيجية تعميمية حديثة تندور حنول المنتعم وتيخنذ بعنين االعتبنار
الموجود بين طفب الفص الواحد عند استخدامها في تعم مهارات كرة اليد.

التباين واالختف

 -٩اإلطار النظري:

 0-٩مفيوم التعميم المتمايز:
مما الش

في أن المتعممين يختمفون ويتمايزون في جوانب كثيرة وتحت مؤثرات وعوام

متعددة ومن هذ

الجوانب(االستعداد والميول واالهتمامات) والحقيقة أن منب هذ االختففات يمكن أن يرد إل مصادر متعددة مث

المعرفة السابقة الخصائص والميول البيئة المنزلية القدرات والمواهب واألساليب التي يتعممون بها .ومن هذا

المنطم فمقد ظهر مفهو جديد لمتعمي والتعم أال وهو التعمي المتمايز الذي يسمي بعض التربويين تنوي التدريس أو
التدريس المتباين.

ونال هذا النوع من التعمي قدر كبير من االهتما والتطوير عم يد ( كارول آن) أستاذة القيادة التربوية المشاركة

في كمية ( )Curryلمتربية بجامعة فرجينيا.وعرفت (توممينسون) التعمي المتمايز في ابسط مستويات بين عممية(رج
واعادة تنظي ) ما يجري في غرفة الص

لكي تتوافر لممتعممين خيارات متعددة لموصول لممعمومة وتكوين معن

لألفكار ولمتعبير عما تعممو وبمعن آخر يوفر التعمي المتمايز سب مختمفة لتمكن من المحتو
معن لألفكار وتطوير منتجات تمكن ك متعم من التعم بفعالية(.توممينسون  ٩٠٠1ص.)1
وذكرت(كوج ) مجموعة من التعاري

لمفهو التعمي المتمايز منها:الان يعني تعر

ومعالجة وتكوين

احتياجات المتعممين

المختمفة ومعموماته السابقة واستعداده لمتعم ومستواه المغوي وميوله وأنما تعممه المفضمة ث االستجابة لذل

في عممية التدريس .إذن تنوي التدريس هو عممية تعمي وتعم تفميذ بينه اختففات كثيرة في فص دراسي واحد "

(كوج وآخرون  ٩٠٠2ص.)٩4

 2-2أىمية التعميم المتمايز:

لقد ذكرت (توممينسون) مجموعة من المبادئ التي ينطم منها التعمي المتمايز كركائز يعتمد عميها هذا النوع من

التعمي في نشر فمسفت التدريسية وهي كاآلتي:

 .1لد المعم فكرة واضحة بشين ما هو مه في المادة الدراسية.
 .٩يعر المعم الفروق بين الطفب ويقدرها ويبني عميها.
 .2التقوي والتعمي شيئان متفزمان.

 .5يشار جمي الطفب في عم محتر .

 .4الطفب والمعممون متعاونون في التعم .
 .6أهدا

الص

المتمايز هي تحقي النمو األقص وتحقي النجاح لك طالب.

 .1المرونة هي السمة المميزة لمص

المتمايز.

 .2يعدل المعم المحتو العممية والناتج استجابة الستعداد الطالب وميم واسموب التعميمي.

(توممينسون  ٩٠٠4ص.)43
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اإلجراءات التي يمكن من خالليا تطبيق التعميم المتمايز:

هنال مجموعة من اإلجراءات التي يجب إتباعها في أثناء تطبي التعمي المتمايز وقد ذكر(عطية) الخطوات

التي يمكن من خفلها تطبي التعمي المتمايز وهي كاآلتي:

 )1التقوي القبمي:إن أول خطوة من خطوات التعمي المتمايز هو إجراء عممية تقوي تستهد

تحديد المعار

السابقة تحديد القدرات والمواهب تحديد الميول والخصائص الشخصية تحديد أسموب التعم المفئ وتحديد
الخمفيات الثقافية.

 )٩تصني

مشتركة.

الطمبة في مجموعات في ضوء نتائج التقوي القبمي عم وف مابين أعضاء ك مجموعة من قواس

 )2تحديد أهدا

التعم .

 )5اختيار المواد واألنشطة التعميمية ومصادر التعم وأدوات التعمي .
 )4تنظي البيئة التعميمية بطريقة تستجيب لجمي المجموعات.

 )6اختيار استراتيجيات التدريس المفئمة لمطمبة أو المجموعات.
 )1تحديد األنشطة التي تكم

بها ك مجموعة.

 )2إجراء عممية التقوي بعد التنفيذ لقياس مخرجات التعم (عطية  ٩٠٠3ص .)2٩3-2٩2

 -2إجراءات البحث:

 0 –2منيج البحث:

أستخد الباحثان المنهج التجريبي لمفئمت لطبيعة البحث إذ يعد هذا المنهج أفض ما يمكن إتباع لموصول إل

نتائج دقيقة فهوال المنهج الوحيد الذي يمكن االختبار الحقيقي لفروض العفقات بالسبب أو األثر ال (عفوي

وراتب  1333ص.)٩11

 2 – 2مجتمع البحث وعينتو :
ت

اختيار مجتم

البحث بصورة عمدية من طفب معاهد إعداد المعممين في محافظة نينو

(المركز) .أما عينة البحث فقد ت اختيارها من طفب السنة الدراسية الرابعة في معهد إعداد معممين نينو لمبنين

لمعا الدراسي ( )٩٠12 – ٩٠1٩والبالغ عدده ( )45طالبا .وقد قا الباحثان باختيار ثفث شعب .وبطريقة القرعة
ت توزي األساليب عم المجامي .

فكانت مجامي البحث كما ييتي :

شعبة (ب) المجموعة التجريبية األول ( .تطبي إستراتيجية المجموعات المرنة ومراكز التعم ).

شعبة (أ) المجموعة التج ريبية الثانية( .تطبي إستراتيجية مراكز التعم فقط).

شعبة (ج) المجموعة الضابطة( .تطبي األسموب المتب في المعهد وهو كما الحظ الباحثان (األسموب األمري).

فكانت عينات البحث كما هي مبينة في الجدول (.)1
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أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........
الجدول رقم ()0

يبين عدد أفراد المجموعات البحث الثالثة

الشعبة

مجاميع البحث

العدد الكمي

المستبعد من العينة

عدد أفراد العينة النيائي

راب ب

المجموعة التجريبية األول

13

6

12

راب ج

المجموعة الضابطة

4

12

راب أ

المجموعة التجريبية الثانية

01

5

المجموع

45

14

12

12
23

 2 – 2التصميم التجريبي:

إن تصمي تجربة ما يعني ببساطة تخطيطها بحيث يصبح باإلمكان جم المعمومات المتعمقة بالمشكمة المراد

دراستها وعمي فان تخطيط التجربة يشم جمي الخطوات المتتالية التي تتخذ مسبقا قب إجراء التجربة لكي نضمن

الحصول عم البيانات المناسبة بطريقة تسمح بتحميمها تحميف سميما وموضوعيا ومن ث يمكن الوصول في النهاية
إل استنتاجات صحيحة فيما يتعم بالمشكمة التي حددت لهذ التجربة ( .الراوي وخم

هللا  132٠ص.)14

وبناء عم ذل استخد الباحثان التصمي التجريبي الذي يطم عمي تصمي المجموعات العشوائية المتكافئة

ذات االختبارات القبمية واالختبارات البعدية محكمة الضبط.

ويمكن تمثي هذا التصمي في هذ التجربة عم النحو اآلتي :
t2

X1

t8

ــــــــــــــــــ

t5
وتمث الرموز ما ييتي:

المجموعتين التجريبيتين التي أجريت عشوائيا
المجموعة الضابطة

االختبارات القبمية لممجامي الثفثة

X2

(.)Jerry,Ather,2005.p332
t1

RG1

t7

CG

t4

GR2

(.) RG2 - RG1
( .) CG

( .) t1, t4 , t7

المتغير المستق األول(تطبي بإستراتيجيتي مراكز التعم والمجامي المرنة (.) x1

المتغير المستق الثاني وهو تطبي التعمي المتمايز بإستراتيجية مراكز التعم فقط (.)x2
حجب المتغيرات المستقمة عن المجموعة الضابطة

اختبارات اإلكساب لممتغيرات المهارية

( ن ن ن ن ن ن ن ).

( .) t2 , t5 , t8

 4 – 2تجانس وتكافؤ عينة البحث:

 0-4-2تجانس مجموعات البحث في المتغيرات(:العمر – الطول – الكتمة)

لكي يستطي الباحث أن يرج الفروق بين نتائج البحث إل المتغير المستق لجي الباحثان إل التحق من تكافؤ

مجموعات البحث ال إذ ينبغي عم الباحث تكوين مجموعات متكافئة عم األق فيما يتعم بالمتغيرات التي لها عفقة

بالبحث ال(فاندالين  1311ص.)232
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أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

وتمت عممية التحق من التجانس بين مجموعات البحث باستخدا تحمي التباين باتجا واحد( Anova One

 )wayبالمتغيرات اآلتية :

 العمر الزمني مقاسا باألشهر .
 الطول مقاسا بالسنتمتر .

 الكتمة مقاسة بالكيموغ ار .

وكما هو مبين في الجدول رق (. )٩

الجدول رقم ()2

يبين خالصة تحميل التباين لمجموعات البحث في متغيرات العمر والطول والوزن

مصادر

المعالم اإلحصائية

المتغيرات

العمر  /شهر
الطول  /س
الكتمة  /كغ

درجات

االختالف

الحرية

متوسط

مجموع المربعات

ف

المربعات

بين المجموعات

٩

15.365

1.52٩

داخ المجموعات

26

131.414

5.223

بين المجموعات

٩

12.٩13

6.6٠3

داخ المجموعات

26

261.11٠

26.243

بين المجموعات

٩

1٠1.134

31.441

داخ المجموعات

26

4٩6.٩34

61.614

المحسوبة
1.1٠4
٠.12٩
1.422

قيمة ( ) الجدولية ( )2.٩2عند نسبة خطي ( )٠.٠4ودرجة حرية (. )26-٩

يتبين من الجدول في أعف :أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعات الثفث في ك من
متغيرات(العمر والطول والكتمة) مما يدل عم تكافؤ مجموعات البحث الثفث في هذ المتغيرات.

 2-4-2تكافؤ مجموعات البحث في بعض متغيرات عناصر المياقة البدنية:

استخد الباحثان أسموب تحمي المحتو لممصادر العممية ذات العفقة بموضوع البحث (ظاهر ( )1321الخيا

وغزال ( )1322عودة )1332

ومراجعة

الدراسات

السابقة

التي

تناولت

المهارات

نفسها(شيت ( )1335دمحم ( )1336دمحم ( )1333مولود ( )٩٠٠6الوزان  )٩٠٠6لتحديد عناصر المياقة البدنية التي
لها اثر في تعم المهارات لموضوع البحث وهي(التمرير من فوق مستو الكت

من القفز أماما) ووضعت هذ النتائج في استبيان وعرضت عم
* هى كم يٍ :
أسماء المتخصصين
أ.د .زهير لاضى انخشاب
ا.د .يكي يحًىد حطيٍ
أ.د عثذانكريى لاضى غسال
ا.د .إيثار عثذ انكريى
ا.د .أياد دمحم شيت
أ.د صفاء دَىٌ االياو
ا.و.د َىفم دمحم يحًىد
ا.و.د كُعاٌ يحًىد عثذ انرزاق
أ.و.د َثيم دمحم عثذهللا
أ.و.د غيذاء ضانى عسيس
أ.و.د يعٍ عثذانكريى جاضى

االختصاص
عهى تذرية
لياش وتمىيى
لياش وتمىيى
لياش وتمىيى
طرائك تذريص
طرائك تذريص
عهى تذرية
عهى تذرية
عهى تذرية
لياش وتمىيى
عهى تذرية

الموقع
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
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وتمريرة الدف لمجانب والتصويب

مجموعة من المتخصصين
الجامعة
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.

*

في مجال عم

أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

التدريس لكرة اليد الختيار أه العناصر التي لها األثر األكبر في تعم مهارات

التدريب والقياس والتقوي وطرائ

موضوع البحث وكذل اختيار االختبار األنسب لقياس ك عنصر من عناصر المياقة البدنية المختارة في كرة اليد.
وبعد جم البيانات ت استخفص أه عناصر المياقة البدنية المؤثرة من وجهة نظر المتخصصين التي حازت عم
اتفاق

نسبة
بمو

أكثر

بهذا الخصوص إل

من

()%14

ال أن عم

قب

من

الباحثان الحصول عم

آراء المحكمينال(بمو وآخرون  1322ص. )1٩6

السادة

الخبراء

إذ

يشير

الموافقة بنسبة ( )%14فيكثر من

 3-2إجراء االختبارات المستخدمة لقياس عناصر المياقة البدنية:
 0-3-2اختبارات عناصر المياقة البدنية :

وبعد االنتهاء من إجراء االختبارات لمجامي البحث الثفثة تمت عممية التحق من التكافؤ بين مجموعات البحث

باستخدا تحمي التباين باتجا واحد( ) Anova One wayلعناصر المياقة البدنية المختارة وكما مبين في الجدول رق

(. )2

الجدول رقم ()2

نتائج اختبارات عناصر المياقة البدنية لمجاميع البحث الثالث

المعالم اإلحصائية

المتغيرات

اختبار رمي الكرة الطبية
زنة  ٩كغ

وحدة

القياس
متر

اختبار القفز لألعم

س

اختبار ركض ()٩٠

ثانية

اختبار الرشاقة
اختبار قوة مميزة بالسرعة
لمذراعين

ثانية
تكرار

مصادر

االختالف

درجات
الحرية

مجموع

المربعات

المربعات

بين المجموعات

٩

٩.6٩2

1.215

داخ المجموعات

26

23.٩٠٠

٠.322

بين المجموعات

٩

52.٠٠1

٩5.٠٠5

داخ المجموعات

26

٩12.511

62.4٩2

بين المجموعات

٩

٠.121

٠.٠35

داخ المجموعات

26

٩.544

٠.٠41

بين المجموعات

٩

2.1٠1

5.٠4٠

داخ المجموعات

26

٩16.624

5.111

بين المجموعات

٩

1٩.6٩٠

6.21٠

داخل المجموعات

26

121.14٠

5.٩٩1

قيمة ( ) الجدولية ( )2.٩2عند نسبة خطي ( )٠.٠4ودرجة حرية (. )26-٩

متوسط

ف

المحسوبة
1.5٠2
٠.212
1.65٠
٠.26٠
1.532

يتضح من الجدول ( )2الساب بين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طفب المجموعات الثفث في عناصر
المياقة البدنية مما يدل عم تكافؤ مجموعات البحث الثفث في هذ المتغيرات .
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أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

 2-3-2االختبارات المستخدمة لتقويم ميارات كرة اليد (قيد البحث):
 0-2-3-2تصميم استمارة تقويم البناء الظاىري لميارات البحث:

قا الباحثان بعم استمارة لغرض تقوي البناء الظاهري ألجزاء الحركنة (التمهيندي الرئيس الختامي) لكن مهنارة

منن مهننارات البحنث(التمرير مننن فنوق مسننتو الكتن

عم مجموعة من السادة الخبراء في هذا المجال .



تمرينرة النندف لمجاننب التصننويب منن القفننز أمامنا) وتن توزيعهنا

 2-2-3-2المعامالت العممية لالختبار:

بعد انتهاء الباحثان من تصمي استبيان تقوي البناء الظاهري ألجزاء الحركة لمهارات موضوع البحث قا بإجراء

المعامفت العممية لهذا االستبيان وهي (الصدق -الثبات – الموضوعية) .

 2-2-3-2صدق المحكمين:

يعد االختبار صادقا إذا كان يقيس ما اعد لقياس فقط .أما إذا اعد لقياس سمو ما وقاس غير فف تنطب عمي

صفة الصدق( .العسا

 ٩٠٠6ص.)5٩3

وقد ت التطرق إل هذا اإلجراء عندما عرض االختبار عم مجموعة من الخبراء المختصين في مجال القياس

والتقوي وط ارئ التدريس وبعد أن أبد المختصون مفحظاته وتوجيهاته ت إجراء التعديفت عم بعض الفقرات
ث عرض االختبار عم مجموعة من المختصين لمتيكد من صدق فقرات فيقروا بين يقيس الصفة المراد قياسها.

 4-2-3-2ثبات االختبار

يعد االختبار ثابتا إذا كان يؤدي إل النتائج نفسها في حالة تكرار وال سيما إذا كانت الظرو

والمختبر متماثمة في االختبارين(.العسا

 ٩٠٠6ص.)55٠

المحيطة باالختبار

ولمعرفة مد ثبات االختبار فقد قا الباحثان باستخدا طريقة إعادة االختبار حيث قا بتطبي االختبار األول ث

أعاد االختبار مرة أخر بعد مرور فترة ( )1٠أيا

إذ أشار (الروسان) إل

أن الفترة الزمنية بين االختبار األول

والثاني يجب أن ال تتجاوز مدة أسبوعين أو ثفثة أسابي  ( .الروسان و آخرون  1334ص.)141
وبحساب معام االرتبا

بين درجتي االختبار األول والثاني ظهرت قيمة معام الثبات ( )٠.21وهو معام

عال .إذ تذكر (سمارة) بين االختبار يعد جيدا وذا ثبات عال

(سمارة وآخرون  1323ص.)1٩٠

الثبات ( )٠,14فيكثر.

إذ بمغ معام

 4-٩-4-2الموضوعية :تعني عد تيثر نتائج االختبار باعتقادات وآراء من يصحح
االختبار بين موضوعي إذا كانت نتائج ال تختم

باختف

المحكمين.

وبهذا يمكن الحك عم

(العسا



أسماء المتخصصين
أ.د.دمحم خضر اضًر
أ.د.عاير دمحم ضعىدي
أ.د.جاضى دمحم انرويي
أ.د عثذانكريى لاضى غسال
ا.د .أياد دمحم شيت
أ.د صفاء دَىٌ االياو
أ.و.د َىفم دمحم انحياني
أ.و.د كُعاٌ يحًىد عثذانرزاق
أ.و.د دمحم خهيم دمحم
أ.و.د عثًاٌ عذَاٌ عثذانصًذ
أ.و.د ضعذ تاضى جًيم

االختصاص
عهى تذرية
تعهى حركي
تعهى حركي
لياش وتمىيى
طرائك تذريص
طرائك تذريص
عهى تذرية
عهى تذرية
تايى ييكاَيك
عهى تذرية
لياش وتمىيى

الموقع
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
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الجامعة
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.

 ٩٠٠6ص.)5٩2
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متعدد بين درجات التقوي التي أعطاها المقومين الثفثة لمهارات البحث

وهنا قا الباحثان بإيجاد معام ارتبا

فكانت قيمة االرتبا هي ( )٠,26و( )٠,3٠عم التوالي وهي معامفت ارتبا عالية تعطي داللة عم موضوعية

لتقوي األداء.

وبذل ت التوص إل الصيغة النهائية لألداة التي توفر فيها الصدق والثبات والموضوعية.

 2-3-2إجراء االختبارات لقياس ميارات كرة اليد (موضوع البحث):

قا الباحثان بإجراء اختبار ألفراد مجامي البحث الثفثة حيث أعطي لك طالب ثفث محاوالت في ك

مهارة واستخدما آلة تصوير فيديو رقمية نوع (كانون) واستعان الباحثان بمتخصص في مجال التصوير والمونتاج



لمعرفة مكان وض الكامي ار االنجح في تصوير المهارات وت اختيار التصوير (البروفي ) الجانبي كون يغطي اكبر

عدد ممكن من زوايا الجس وراع الباحثان في التصوير ما ييتي:

.1

بعد الكامي ار عن الطالب (لك مهارة بعد خاص).

.2

ارتفاع الكامي ار عن األرض.

.٩
.5

تغطية جمي أقسا الحركة من البداية إل النهائية.

اإلضاءة المناسبة.

وبعد االنتهاء من عممية التصوير أدخمت المادة المسجمة إل

واإلخراج وسجمت عم

الحاسوب وأجريت عميها عمميات المونتاج

أقراص ليزرية ث وزعت برفقة االستمارة الخاصة بالتقيي عم

السادة الخبراء .بعد جم

البيانات ت استخفص الدرجات المعيارية لمبناء الظاهري لك مهارة من مهارات موضوع البحث وبعدها قا الباحثان

بمعالجتها إحصائيا لغرض التحق من تكافؤ مجامي البحث الثفث في هذ المهارات ت التكافؤ بين مجامي البحث

في هذ المهارات باستخدا تحمي التباين باتجا واحد لفختبار القبمي وكما هو مبين في الجدول رق (.)5
الجدول رقم ()4

نتائج االختبارات القبمية لمجاميع البحث لمميارات الخمس موضوع البحث

المعالم اإلحصائية

االختالف

درجات
الحرية

مجموع

المربعات

المربعات

اختبار التمرير من فوق

بين المجموعات

داخ المجموعات

٩

٠.٩٠4

٠.1٠2

26

24.٠35

٠.314

اختبار تمريرة الدف

بين المجموعات

داخ المجموعات

٩

٠.٠15

٠.٠21

26

11.614

٠.531

اختبار التصويب من القفز

بين المجموعات

٩

٠.111

٠.٠22

26

22.216

٠.3٩4

المتغيرات

مستو الكت
لمجانب
أماما

مصادر

داخ المجموعات

متوسط

ف

المحسوبة

قيمة ( ) الجدولية ( )2.٩2عند نسبة خطي ( )٠.٠4ودرجة حرية (. )26-٩

٠.1٠4
٠.٠14
٠.٠34

يتبين من الجدول ( )5في أعف أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طفب مجموعات البحث الثفث في

اختبارات المهارات الثفث موضوع البحث في كرة اليد مما يدل عم تكافؤ مجموعات البحث الثفث.

َ اطك احًذ انطانى  /يىَيتير ويصىر يجاز رضًيا.
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أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

 2 – 2تحديد المتغيرات وضبطيا :

ال إن من خصائص العم التجريبي أن يقو الباحث متعمدا بمعالجة عوام معينة تحت شرو مضبوطة ضبطا

دقيقا لكي يتحق من كيفية حدوث حالة أو حادث ويحدد أسباب حدوثها ال ( .فاندالين  1325ص.)٩52
وقد تضمن البحث المتغيرات اآلتية:

 – 0المتغيرات المستقمة (التجريبية) وىي :

 التعمي المتمايز باستخدا إستراتيجية مراكز التعم والمجامي المرنة. -التعمي المتمايز باستخدا إستراتيجية مراكز التعم .

 – 2المتغيرات التابعة ىي :

 اإلكساب لممهارات (التمرير من فوق مستو الكت

 المدة الزمنية لمتجربة :

وتمريرة الدف لمجانب والتصويب من القفز أماما).

كانت المدة الزمنية لمتجربة متساوية لمجموعات البحث الثفث إذ بدأت التجربة بتاريخ  ٩٠12/2/2وانتهت

بتاريخ ٩٠12/2/٩6

تعميمية لممهارات الثفث.

إذ بمغت المدة ( )2أسابي وبواق وحدتين تعميميتين في األسبوع أي ما يعادل ( )6وحدات

 1 – 2األجيزة واألدوات المستخدمة في اختبارات البحث :
 حاسوب ألي (الب توب) نوع .DELL -سماعات خارجية نوع .Creative

 شريط قياس  -ساعة توقيت  -شواخص عدد (.)4 -صافرة  -كرة طبية زنة ( ٩كغ ) .

 8 – 2البرنامج التعميمي :

البرنامج بمفهوم العا يعنني خطنة يمنز إتباعها وبرننامج التربينة الرياضنية هنو مجموعنة خبنرات مخططنة يمارسنها

المشن ننتركون م ن ننن خ ن ننفل الفعالي ن ننات الرياض ن ننية ال (صن ننالح  )1321وبع ن نند االط ن ننفع عمن ن ن المص ن ننادر والم ارجن ن ن ذات
العفقة(عزمي ( )1336دبور  ( )1331ارتنب )1333
(الخين ن ننا ( )1334دمحم )1336

(الخينا والحينالي  .)٩٠٠1ومراجعنة الد ارسنات السنابقة

(دمحم عم ن ن نني  )1332وم ن ن ننن خ ن ن ننفل المقن ن ننابفت الشخص ن ن ننية من ن ن ن األس ن ن نناتذة

المتخصصننين فنني مننادتي ط ارئ ن التنندريس وك نرة الينند فضننف ع نن إل ن محاض نرات حمقننات البحننث ت ن وض ن برنننامجين

تعميميين عم وف إستراتيجيتي مراكز التعم والمجامي المرنة وكذل إستراتيجية مراكز التعم وبما ينسنج من قندرات
الطفب ويتفء م ميوله وفي ضوء هذ االستراتيجيات .وت عرض البرامج عمن مجوعنة منن المتخصصنين  فني

مجنناالت طرائ ن الت نندريس ومننادة كن نرة الينند لغ ننرض إبننداء آرائهن ن ومفحظنناته ح ننول البننرامج واقن نرار منند ص ننفحيتها

لمتطبي .


أسماء المتخصصين
ا .د طالل َجى عثذهللا
ا.د أياد دمحم شيت
ا.د صفاء رَىٌ اإلياو
ا.و.د أفراح رَىٌ يىَص
و.د جًال شكري تطيى
و.د ضهىاٌ خانذ يحًىد
و.د دمحم ضهيم عثذهللا

االختصاص
طرائك تذريص
طرائك تذريص
طرائك تذريص
طرائك تذريص
طرائك تذريص
طرائك تذريص
طرائك تذريص

الموقع
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
كهية انترتية انرياضية
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الجامعة
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.
جايعة انًىصم.

أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

وقد تضمن البرنامج التحضيري والذي يشم :

 المقدمة.

 اإلحماء العا .

 تدريبات اإلحماء الخاص وكانت مشتركة بين المجامي الثفثة .

والقسم الرئيسي والذي يشمل :

 الجزء التعميمي – شرح طريقة األداء  +أداء نموذج من قب المدرس.

 الجزء التطبيقي ويشم عم تمرينات منوعة لممهارة وك حسب األسموب الذي سيتبع .
 الجزء األخير يشم عم النشا الختامي واالنص ار

 9-2التجربة االستطالعية:

.

قا الباحثان بإجراء تجربة استطفعية بتاريخ  ٩٠12/٩/٩٠وذل بتطبين البرننامج التعميمني والمعند بصنورت

األولية عم عينة من طفب مجتم البحث وعدده ( )13طالبا وكان هند

هنذ التجربنة هنو ضنبط زمنن األداء لكن

تمرين عم وف اإلستراتيجية المعدة وكذل تحديد زمن الراحة في ك تمرين ومد استجابة الطنفب لمتمنارين فضنف

عن إمكانية التطبي من قب مدرس المادة .
 01–2تجربة البحث الرئيسة:

بعد انتهاء الباحثان من إعداد المستمزمات الفزمة لتطبي التجربة الرئيسة وتهيئتها قاما بتنفيذ ( )6وحدات تعميمية

من أ ج إكساب الطفب بعض مهارات لعبة كرة اليد وبواق وحدتين تعميميتين لك مهارة في ك أسبوع وفي

األيا (األحد واالثنين والثفثاء واألربعاء) وكان زمن الوحدة هو ( )54دقيقة وحسب ما هو مقرر ولقد بدأت التجربة
الرئيسة في  ٩٠12/2/2ولغاية . ٩٠12/2/٩6إن الوحدات التعميمية لممجموعات الثفث كانت متشابهة في المقدمة
واإلحماء والقس الختامي أما االختف

لممهارات الحركية وكما ييتي :

فكان في القس التطبيقي حيث تمارس عينة البحث التمارين والبرنامج

 -المجموعة التجريبية األولى :

يمارس أفراد هذ المجموعة المهارات الحركية عم وف إستراتيجية مراكز التعم والمجامي المرنة

وتتطمب الممارسة بهذ اإلستراتيجيات العم باآللية اآلتية:

 أن يقو المدرس بشرح المهارة وأهميتها في المباراة(عرض من قب المدرس ث عرض من قب طالب جيد) ث
يقو المدرس بشرح ما يحتوي ك مركز من مراكز التعم وكيفية العم في والتعام مع

بعرض التمرين األول الذي سو

يؤدي الطالب ث ينتق الطفب باإليعاز وبسرعة إل

ث يقو المدرس

مراكز التعم ألداء

التجربة ث يعودون بعد األداء بسرعة بإيعاز إل أماكنه األول ويصحح المدرس الحركة ويجعمها أكثر سهولة
ث بعد ذل يتحر الطفب إل مراكز التعم ويثبتون فيها وبعدها ييتي إيعاز المدرس لبدء العم .

 بعد االنتهاء من تطبي التمرين األول يعود الطفب إل المدرس إلعطاء مفحظات عن أداء المجامي الثفثة
واعطاء التغذية الراجعة له .

 ث يقو بشرح كيفية أداء التمرين الثاني لممهارة وبعدها يعطي إيعاز إل

المجامي الثفث لفنطفق والبدء

بالتمرين وهنا ينطم الطفب بحرية كاممة إل المركز الذين يرغبون بالعم في دون تقييد.
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أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

 -المجموعة التجريبية الثانية :

يمارس أفراد هذ المجموعة المهارات الحركية عم وف إسنتراتيجية م اركنز النتعم فقنط وينت العمن وفن اآللينة
اآلتية:

 .0قننا المنندرس هنننا بتقسنني التمننارين فنني الم اركننز باآلليننة نفسننها التنني عممننت فيهننا المجموعننة التجريبيننة األول ن إال أن
المدرس هنا يقو بتقسي زمن القس الرئيس من الدرس إل ثفثة أجزاء موزعة بالتساوي عم ك مركز.

 .2بعد االنتهاء من القس التعميمي لممهارة يقو المدرس بتقسي الطفب إل ثفث مجامي متساوية بحيث تعم ك
مجموعة في مركز عم حدة .

 .2بعد االنتهاء من التمارين المقررة في المراكز يقو المدرس بإعطاء إيعاز إل المجامي الثفثة لفنتقنال منن مركنز
إلن آخنر بحيننث تنتقن المجموعننة التني كانننت تعمن فنني المركنز ( )1إلن العمن فنني المركنز ( )٩والمجموعننة ()٩

إل مركز ( )2والمجموعة ( )2إل مركز ( )1وهكذا حت يت عم المجموعات النثفث فني الم اركنز النثفث .من
مفحظ نة أن التمننارين فنني الم اركننز الننثفث تكننون فنني مسننتو الصننعوبة نفس ن

وبعنند أن يكمم نوا العم ن فنني م اركننز

العم الثفثة يبدؤوا العم عم تمارين مختمفة أخر وبمستو صعوبة واحد أيضا.

 -المجموعة الضابطة:

يمارس أفراد هذ المجموعة المهارات الحركية عمن وفن األسنموب التقميندي فني المعهند وهنو األسنموب االمنري

الذي دأب مدرس المادة عم استخدام في تعمي مهارات كرة اليد.

 00 – 2االختبارات البعدية:

ت إجراء االختبارات البعدية لعينة البحث بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التعميمي بتاريخ ٩6-٩4-٩5من

شهر آذار ٩٠12 -وقد اتب الباحثان الطريقة التي استخدمها في االختبارات القبمية وبالشرو

الظرو

نفسها المكانية والزمانية تقريبا وباألدوات نفسها.

 02 – 2الوسائل اإلحصائية:
 -1الوسط الحسابي.
 -٩االنح ار

المعياري .

 -2تحمي التباين باتجا واحد .
 -5معام االرتبا المتعدد.

( العسا
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نفسها وتحت

أثر استخدام إسرتاتيجية التعلين املتوايز يف إكساب بعض املهارات........

 -4عرض النتائج ومناقشتيا:

0-4عرض نتائج االختبارات البعدية لممتغيرات الميارية وفقا لالستراتيجيات الثالثة:
نصت الفرضية عم

(ان ال توجد وجود فروق ذات داللة إحصائية في النتائج بين االختبارات البعدية في

إكساب بعض المهارات الهجومية في كرة اليد لمجامي البحث الثفث) .ولغرض الكش

عن داللة الفروق

اإلحصائية بين مجموعات البحث الثفث في متغير اإلكساب لجي الباحثان إل استخدا تحمي التباين األحادي

لمبيانات المتعمقة باالخ تبارات البعدية لمهارات كرة اليد قيد البحث وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول (.)4
الجدول رقم()3

يبين نتائج تحميل التباين في االكتساب لميارات كرة اليد موضوع البحث لممجاميع الثالث

الميارات

المعالم اإلحصائية

اختب ننار التمري ننر من ننن ف ننوق مسن ننتو

الكت

تمريرة الدف جانبا
اختبار التصويب من القفز أماما

مصادر االختالف

درجات

مجموع

المربعات

المربعات

٩

3.243

5.3٩3

الحرية

بين المجموعات

متوسط

داخ المجموعات

26

12.2٠2

٠.4٠3

داخ المجموعات

26

12.٠11

٠.4٠٩

داخ المجموعات

26

3.163

٠.٩11

٩

بين المجموعات

٩

بين المجموعات

3.243
5.645

5.3٩3
2.2٩1

ف

المحسوبة
3.632
3.211
2.414

قيمة ( ) الجدولية (  )2,٩2عند نسبة خطي ( )٠,4ودرجة حرية ()26-٩
يتبين من الجدول ( )4ما ييتي :

بمغت قيمة ( ) المحسوبة لمهارات (التمرير من فوق مستو الكت

وتمريرة الدف جانبا والتصويب من

القفز أماما) وعم التوالي ( )2,414 – 3,211 – 3,632في حين كانت قيمة ( ) الجدولية تساوي ( )2,٩2عند
نسبة خطي ( )٠,٠4ودرجة حرية ( ) 26-٩ولما كانت قيمة ( ) المحسوبة اكبر من لقيمة( ) الجدولية فهذا يعني

أن هنا

فرقا معنويا بين المجموعات التي درست عم

وف

اإلستراتيجيتين(مراكز التعم والمجامي المرنة) ووفقا

إل ستراتيجية (مراكز التعم فقط) في هذ المهارات وبين المجموعة التي غابت عنها هذ المتغيرات.

 2-0-4مناقشة النتائج المتعمقة بفرضية البحث:

في ضوء نتنائج تحمين التبناين والمبيننة فني الجندول ( )4يتبنين وجنود فنروق ذات داللنة إحصنائية بنين اسنتراتيجيات

التن نندريس الثفثن ننة وبنسن ننب مختمفن ننة فن نني نتن ننائج االختبن ننارات البعدين ننة لمهن ننارات ك ن نرة الين نند (موضن ننوع البحن ننث) ولمصن ننمحة

المجموعتين التجريبيتين األول والثانية مما يندعو إلن رفنض الفرضنية الصنفرية التني تننص عمن (انن ال توجند فنروق
ذات داللة إحصائية ) وقبول الفرضية البديمة التي تننص عمن (انن توجند فنروق ذات داللنة إحصنائية فني النتنائج بنين
االختبارات البعدية في إكساب بعض المهارات الهجومية في كرة اليد لمجامي البحث الثفث).

ويعننزو الباحثننان سننبب هننذا التفننوق إل ن التننيثير االيجننابي والفعننال فنني تطبي ن العناصننر واالسننتراتيجيات التنني تنندع

التعمي المتمايز إذ قا الباحثان باستخدا التقنية الحديثة (الحاسوب) لتعمي الطفب مهارات كرة اليند (موضنوع البحنث)
في مراكز التعم الثفثنة وذلن منن خنفل بنرامج الوسنائط المتعنددة (البصنرية والسنمعية) فهنذ البنرامج تنوفر منن جهنة

إمكانينة عنرض كامن لممهنارة بصنورة ب طيئنة وكنذل إمكانيننة تقسني المهنارة وعرضنها عمن شنك صنور متسمسنمة ومننن
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جهننة أخننر فهنني تعنند وسننيمة تعمنني مشننوقة تخننرج ك ن مننن المنندرس والطالننب والنندرس مننن الرتابننة المعتننادة فنني تعمنني

المهارات الرياضية.

إذ يذكر (الحميسي) أن التعمي المتمايز يراعي األنما المختمفة لمتعم مث (سمعي بصري منطقي اجتماعي

حسي) وهو في الوقت نفس يعم عم

مراعاة واشباع وتنمية الميول واالتجاهات المختمفة لمتفميذ مما يعزز

مستو الدافعية ويرف مستو التحدي لديه لمتعم  .ويمكن القول بان التعمي المتمايز يساعد التفميذ عم

االبتكار ويكش

عما لد

تنمية

المتعممين من إبداعات ومما يزيد من أهمية التعمي المتمايز أن يقو عم التكام بين

االستراتيجيات المختمفة لمتعمي من خفل استخدا أكثر من إستراتجية في أثناء استخدا هذا النوع من التعمي وتبرز

أهمية هذا النوع من التعمي من خفل تحقيق لشرو التعم الفعال وان يسمح لمتفميذ أن يتفاعموا بطريقة متمايزة
تقود من ث إل منتجات متنوعة( .الحميسي  ٩٠11ص.)44

كمننا يعننزو الباحثننان سننبب تفننوق هننذ االسننتراتيجيات هننو التنننوع والوضننوح فنني طريقننة تعمنني وتقنندي المهننارة وكننذل

تقسي الطفب في المجموعات المرنة يسه في تقمي العبء عم المدرس نفس ويوفر ل وقتا إضافيا إلعطاء التغذية
الراجعة وتصحيح األخطاء لند الطنفب النذين لنديه ضنع

فني األداء .إذ تنذكر (كوجن )أن نجناح هنذ اإلسنتراتيجية

يعتمد عم وضوح ودقة المعمومات التي يقدمها المعم لممتعممنين قبن البندء فني العمن
العم

ثن عمن مفحظناته فني أثنناء

والتندخ لممسناعدة إذا لنز األمنر ومثن كن اسنتراتيجيات التنوين تحتناج إسنتراتيجية المجنامي المرننة إلن إدارة

حاسمة من المعم ومشاركة المتعممين في تحم مسؤولية النظا وااللت از بالقواعند المتفن عميهنا بالنسنبة لمسنمو داخن

الفص ن  .وهكننذا يتبننين أن إسننتراتيجية ا لمجموعننات المرنننة مننن أه ن االسننتراتيجيات التنني يحق ن مننن خفلهننا المعم ن تنوي ن

التنندريس وتمكن ن مننن تفصنني األنشننطة التعميميننة التعمميننة لتت نواء م ن احتياجننات المتعممننين وقنندراته .كما يحق ن مننن

خفلها األهدا

المجتمعية والتنمية الشاممة المتكافئة لجمي المتعممين عم الرغ مما يتواجند بيننه منن فروق(.كوجن

وآخرون  ٩٠٠2ص.)1٩5-1٩٩

ومن خفل مفحظة الباحثان ألسموب مدرس المادة في تدريس مهارات كرة اليد (موضوع البحث) لممجموعة

الضابطة تبين أن هذا األسموب في مراعاة لمفروق الفردية الموجودة بين الطفب ولكن م ذل

األسموب تحقي

فروق معنوية جيدة كالتي حص

ل يستط هذا

عميها طفب المجموعتين التجريبيتين باستخدامهما

إستراتيجيتي(مراكز التعم والمجموعات المرنة) ويعزو الباحثان سبب ذل إل عد وضوح الفرق بين مفهو التعمي
المتمايز وبين مفهو مراعاة الفروق الفردية قد ذكر (عطية) "إن الفرق بين التعمي المتمايز ومراعاة الفروق الفردية
فعم الرغ مما يبدو بينهما من تقارب إال أن الفرق يكمن في أن المعم عندما يقصد مراعاة الفروق الفردية فإن يقد

المادة نفسها بالطريقة نفسها لكن يقب مخرجات تعم مختمفة أو بتعبير آخر أن يراعي قدرات الطمبة وميوله ولكن ال
يستطي تمكين جمي الطمبة من الوصول إل النتائج أو المخرجات نفسها في حين يسع بالتعم المتمايز إل تحقي

المخرجات نفسها بمهمات واجراءات مختمفة أي تعمي جمي الطمبة الدرس نفس ولكن بيساليب وعمميات مختمفة

.ومعن هذا أن التعمي المتمايز ال يتطمب تغيير مناهج التعمي إنما تنوي أساليب تنفيذ تم المناهج المتمثمة بعمميات

التدريس ".

(عطية  ٩٠٠3ص.)2٩6

وهذ النتيجة تتف م نتائج التني حققتهنا الد ارسنات السنابقة والخاصنة بتنيثيرات التعمني المتمنايز مثن الد ارسنة التني

أجراها كويزي ( )٩٠٠1وهوبسون ( )٩٠٠2وسويفت ( )٩٠٠3وهيوبرد( )٩٠٠3والحميسي(.)٩٠11
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-3االستنتاجات والتوصيات

وتم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :

 .2يتحق في التعمي المتمايز باستخدا إستراتيجيتي(مراكز التعم والمجامي المرنة) إكساب أفض في بعض
المهارات الهجومية في كرة اليد مقارنة باألسموب االعتيادي.

 .5إستراتيجية مراكز التعم والمجامي المرنة أفض
المهارات الهجومية في كرة اليد.

من إستراتيجية (مراكز التعم فقط) في إكساب بعض

التوصيات :

يوصي الباحثان بما يأتي:

 .5ضرورة استخدا مدرسي التربية الرياضية وال سيما إستراتيجية التعمي المتمايز في تدريس مهارات كرة اليد.

 .4تدريب المدرسين والمعممين والمشرفين التربويين في أثناء الخدمة عم التعمي المتمايز وذل لتعريفه بمزايا
وفوائد هذ اإلستراتيجية التعميمية الحديثة.

 .6استخدا إستراتيجية مراكز التعم في حالة تعذر الجم بين إستراتيجية مراكز التعم والمجموعات المرنة في
التعمي المتمايز.

المصـــادر

 .1بمباس حامد مصطف (:) ٩٠٠6استخدا المجمعات التعميمية والمراجعة الذاتية في تعمي مهارات كرة اليد واثرهما
في نواتج التعم اطروحة دكتو ار كمية التربية الرياضية جامعة الموص .

 .٩بمو

بنيامين وآخرون (  : ) 1322تقيي تعمي الطالب التجميعي والتكويني ترجمنة دمحم أمنين المفتني وآخنرون

دار ماكروهيني القاهرة .

 .2توممينسنون

كنارول آن (:)٩٠٠4الصن

المتمنايز االسنتجابة الحتياجنات جمين طمبنة الصن

الظهران األهمية  .الظهران دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزي .

 .5حسانين دمحم صبحي (  : )1334التقوي والقياس في التربية الرياضنية ج1
.

 .4حسن

ترجمنة مندارس

 2دار الفكنر العربني القناهرة

سميمان عمي وآخرون (  : ) 1322المبادئ التدريبية والخططية في كرة اليد مديرية دار الكتنب لمطباعنة

والنشر جامعة الموص .

 .6الحميسي معيض بن حسن(:) ٩٠11اثر استخدا إستراتيجية التعمي المتمايز عم التحصي الدراسي في مقرر
المغة االنكميزية كمية التربية في جامعة ا القر

السعودية.

والتغذيننة الراجعننة فنني مسننتو اداء المهننارات

 .1الخيننا

ضننياء قاسن ( : )1334اثننر اسننتراتيجيتي التنندريس باالهنندا

 .2الخيا

ضياء والحيالي نوف دمحم (  : ) ٩٠٠1كرة اليد دار الكتب لمطباعة والنشر جامعة الموص .

الحركية بكرة اليد اطروحة دكتو ار غير منشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموص .

 .3الخيننا

ضننياء قاس ن وغ نزال عبنند الك نري (  : ) 1322ك نرة الينند مديريننة دار الكتننب لمطباعننة والنشننر جامعننة

الموص .

.1٠دبور ياسر (  : )1331كرة اليد الحديثة منشاة المعار

 .11ال نراوي خاشن ن وخمن ن

اإلسكندرية .

هللا عب نند العزي ننز ( : ) 132٠تصننمي وتحمين ن التج ننارب الزراعي ننة دار الكت ننب لمطباع ننة

والنشر جامعة الموص .
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 .1٩الروسان سمي سفمة واخرون(  : ) 1334مبادئ القياس والتقيي وتطبيقات التربوية االنسانية جمعية عمال
المطاب التعاونية عمان.

 .12سمارة عزيز وآخرون( : ) 1323مبادئ القياس والتقوي في التربية دار الفكر عمان.

 .15الشافعي صبحية بنت عبدالحميد ( :)٩٠٠3طرق واستراتيجيات التدريس التطبيقات في مجال االقتصاد المنزلي
مكتبة الرشد الرياض.

 .14شيت أياد دمحم ( :)1335ال أثر التعمي لمتمكن في اكتس اب بعض المهارات األساسية بكرة اليد رسالة ماجستير
غير منشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموص .
 .16ص ننالح عب نناس احم نند ( :)1321ط ننرق الت نندريس ف نني التربي ننة الرياض ننية دار لكت ننب لمطباع ننة والنش ننر جامع ننة
الموص .

 .11صبري قاس ل از وآخران( :)٩٠٠4أسس التعم والتعمي وتطبيقات في كرة القد  .ب. .بغداد .
 .12ظناهر كمنا عنار واسننماعي
.

الموص

سنعد محسنن ( :) 1321كنرة اليند مديرينة دار الكتننب لمطباعنة والنشنر جامعننة

 .13عبنند الجبننار قننيس ننناجي وبسطويسنني احمنند ( :) 1325االختبننارات ومبننادئ اإلحصنناء فنني المجننال الرياضنني
مطبعة التعمي العالي بغداد.

 .٩٠عزم نني دمحم س ننعيد ( :) 1336أس نناليب تط ننوير وتنفي ننذ درس التربي ننة الرياض ننية ف نني مرحم ننة التعم نني األساس نني ب ننين
النظرية والتطبي

 .٩1العسا

الرياض.

منشية المعار

اإلسكندرية .

صالح بن حمد(:)٩٠٠6المدخ ال البحث فني العمنو السنموكية

 5مكتبنة العبيكنان لمطباعنة والنشنر

 .٩٩عطية محسن بن عمي ( :)٩٠٠3الجودة الشاممة والجديد في التدريس دار صفاء لمنشر والتوزي

عمان.

 .٩2عننفوي دمحم حسننن و ارتننب اسننامة كامن ( :) 1333البحننث العممنني فنني التربيننة الرياضننية وعمن النننفس الرياضنني
دار الفكر العربي القاهرة .

 .٩5عودة احمد عربي ( :)1332كرة اليد وعناصرها األساسية إدارة المطبوعات والنشر جامعة الفاتح .

 .٩4فاندالين ديوبولد ب ( :)1311مناهج البحث في التربية وعم النفس ترجمة دمحم نبي نوفن وآخنرون مكتبنة
االنجمو المصرية القاهرة .

 .٩6فاندالين ديوبولد ( :)1325مناهج البحنث فني التربينة وعمن الننفس العنا
مكتبة االنجمو المصرية القاهرة .

 .٩1كوج

 2ترجمنة دمحم نبين نوفن وآخنرون

كوثر بنت حسين وآخرون ( :)٩٠٠2تنوي التدريس في الفص  :دلي المعم لتحسين طرق التعمي

والتعم في مدارس الوطن العربي :مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدول العربية بيروت.

 .٩2دمحم عم نني زهي ننر يحين ن ( : ) 1332ال اث ننر اس ننتخدا أس ننموب المنافس ننات الجماعي ننة ف نني تعمن ن ع نندد م ننن المه ننارات
الهجومية وفي تنمية القدرات الحركية بكرة السمة رسالة ماجستير غير منشورة كمينة التربينة الرياضنية جامعنة

الموص .

 .٩3دمحم نبن نراس ي ننونس( : ) 1336ال اثن ننر اس ننتخدا أسن ننموب المنافس ننات فن نني مس ننتو أداء بعن ننض المه ننارات الحركين ننة
واالتجاهات بكرة اليد ال رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموص .

 .2٠الننوزان س ننعد باسن ن جمي ن  .) ٩٠٠6(.االتس نناق لعوامن ن بطاريننة المياق ننة البدني ننة الخاصننة وعوامن ن بطاري ننة المه ننارات
األساسية لمناشئين بكرة اليد أطروحة دكتو ار غير منشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموص
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