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 ملخص البحث
أن مــن ابــرز التحــديات التــي تواجــه العمليــة التربويــة والتعليميــة بشــكل عــام هــي العوالمــة 
والثــورة المعلوماتيــة والتطــور العلمــي الســريع ممــا يتطلــب العمــل علــى ايجــاد اســتراتيجيات تعليميــة 

م مـن أهـم المظـاهر التـى تلعـب دورا كبيـرا فـى تقـدم الشـعوب وذلـك اذ يعتبر التعلـيجديدة ومتطورة ،
،تعـد لعبـة كـرة السـلة لتأثيره اإليجابي فـى إعـداد األجيـال الجديـدة علـى أسـس علميـة سـليمة وحديثة

من االلعاب االساسية التي تدرس ضمن مقررات جميع كليات التربية البدنية وعلوم الرياضـة وهـي 
ومنها التصويب السلمي اذ يعتبر احـد المهـارات الهجوميـة المهمـة  ذات غنية بالمهارات الهجومية 

التاثير الفعال في اربـاك دفاعـات المنـافس لـذا فهـي  تحتـاج عنـد تعلمهـا  الـى بـذل مجهـود كبيـرمن 
قبل التدريسي باالضافة الى ضرورة وجود استراتيجية معينة واساليب متنوعة لغرض التعلم بطريقة 

ن هنـا جــاءت اهميـة البحــث كونهـا محاولــة تهـدف الــى وفر الوقـت والجهــد،مسـهلة ومبســطة لكـي تــ
ــــائي والربــــاعي  ــــدريس المركــــب الثن ــــة االســــتراتيجيات االربعــــة المقترحــــة ) الت االســــتفادة مــــن فاعلي
ــيم مهــارة التصــويب الســلمي بحيــث تتــيح فرصــة للطــالب  والمتمــايز والمبــرمج( واســتثمارها فــي تعل

والبدنيــة بهـدف ترتيــب بيئـة للــتعلم خـالل عمليــة الـتعلم الجمــاعي لتســيير السـتخدام قــدراتهم العقليـة 
علميــة تعلــم الطالب،امــا هــدفا البحــث فهــي معرفــة تــاثير اســتراتيجيات مقترحــة للتــدريس فــي تعلــم 
مهــارة التصــويب الســلمي بكــرة الســلة لطــالب كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة المرحلــة االولــى 

معرفـة افضـل المجـاميع التـي اسـتخدمت هـذه االسـتراتيجيات فـي تعلـم مهـارة /جامعـة ديـالى وكـذلك 
التصــويب الســلمي بكــرة الســلة وافتــرض الباحــث وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين المجــاميع 
االربعة في االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبـارات البعديـة وكـذلك وجـود فـروق ذات داللـة 

االربعة التجريبية في االختبـارات البعديـة ،اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي  معنوية بين المجاميع
وتـــم اختيـــار مجتمـــع البحـــث بالطريقـــة العمديـــة وهـــم طـــالب كليـــة التربيـــة البدنيـــة وعلـــوم الرياضـــة 

( طالبا موزعين 427( بلغ عددهم )845:- 842:المرحلة االولى /جامعة ديالى للعام الدراسي )
تم اختيارها بالطريقة العشـوائية مسـتخدما أسـلوب القرعـة وقـد تـم  عينة البحث ( شعب ،اما7على )

( طالبــا ولكــل مجموعــة اســتراتيجية 15تقسـيم العينــه الــى اربعــة مجــاميع احتــوت كــل منهمــا علــى )
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وقـد اسـتخدم  االولـى المرحلـة مـن طالبـا (28البحـث) لعينـة الكلـي العـدد بلـغ تـدريس معينـة وقـد
يب السلمية المعد من حمودات واخرون،وقد تضـمنت االسـتراتيجية المقترحـة الباحث اختبار التصو 

(دقيقـة ،فـي ضـوء مـا 38( اسـابيع للتصـويب السـلمي وبواقـع وحـداتان اسـبوعيا بـزمن قـدره )1مـدة )
اســفرت عنــه النتــائج توصــل الباحــث الــى النتــائج االتيــة الــى ان االســتراتيجيات المقترحــة للتــدريس 

ابي في تعلم مهارة التصويب السـلمي بكـرة السـلة علـى الـرغم مـن وجـود تفـاوت كان لها االثر االيج
 بين المجموعات التجريبية االربعة.

The impact of the proposed strategies for teaching in learning the skill of scalar 

shooting of basketball for students 
By 

lns.Rafid Ali Dawood(ph.D) 

keywords: strategies learning, scalar shooting, basketball 
Abstract 

The most important challenges facing the educational process in general are 

the globalization, the information revolution and the rapid scientific development, 

which necessitates the work on finding new and advanced educational strategies. 

Education is one of the most important aspects that plays a major role in the progress 

of the peoples because of its positive influence in preparing the new generations ,The 

game of basketball is one of the basic games taught in the courses of all faculties of 

physical education and sports sciences and is rich in offensive skills, including scalar 

shooting As one of the offensive skills important task of effective impact in the 

confusion of the defenses of the competitor so it needs when learning to make a great 

effort before the teaching in addition to the need for a specific strategy and methods 

for the variety of learning in an easy and simplified way to save time and effort, hence 

the importance of research as an attempt to aim To benefit from the effectiveness of 

the proposed four strategies(teaching the composite binary and quadrilateral and 

different and programmed) and invest in teaching the skill of scalar shooting So as to 

provide an opportunity for students to use their mental and physical abilities to 

arrange the learning environment during the process of collective learning to run the 

science of learning students,The aim of the research is to find out the effect of 

proposed strategies for teaching in learning the skill of scalar shooting of basketball 

for students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Phase I / 

Diyala University, as well as the knowledge of the students' The best groups that used 

these strategies in learning the skill of scalar shooting basketball The researcher 

assumed that there are differences of statistical significance between the four groups 

in the tests tribal and remote And for the benefit of remote tests as well as the 

existence of significant differences between the four experimental groups in the tests 

of dimension,  The researcher used the experimental method and the research society 

was chosen in a deliberate way, They are students of the Faculty of Physical 

Education and Sports Sciences, The first phase / Diyala University for the academic 

year 2016-2017 which forms 165 students, Distributors in (5) groups, The sample was 

randomly selected using the drawing method. The sample was divided into four 

groups, each containing )15( students. Each group had a specific teaching 

strategy,The total number of the sample was )60( students from the first stage,The 

researcher used the pacification test prepared by Hammoudat and others. The 

proposed strategy included a period of (4) weeks for scalar shooting and two units per 
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week with a time of )90( minutes، In light of the results of the results, the researcher 

found the following results that the proposed strategies for teaching had a positive 

effect in learning the skill of scalar shooting basketball, although there is a difference 

between the four experimental groups.                              
 المقدمة -1
أن من ابرز التحديات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية بشكل عام هي العوالمة والثورة   

المعلوماتيــة والتطــور العلمــي الســريع ممــا يتطلــب العمــل علــى  ايجــاد اســتراتيجيات تعليميــة جديــدة 
يم مـن أهـم المظـاهر التـى تلعـب دورا كبيـرا فـى تقـدم الشـعوب وذلـك لتـأثيره اذ يعتبر التعلومتطورة ،

ويمكـن التعـرف علـى هـذا ،اإليجابي فى إعـداد األجيـال الجديـدة علـى أسـس علميـة سـليمة وحديثـة 
التقدم من خالل معرفـة هـذه الشـعوب بطـرق ووسـائل وأسـاليب ونظريـات التـدريس والتعلـيم الحديثـة 

الت جادة لتطوير التعلـيم فـى جميـع مراحلـه واحتلـت العمليـة التعليميـة مكانـا وتشهد هذه الفترة محاو 
لـذا اتجهــت بـارزا ضـمن آليــات التطـوير باعتبارهـا عمليــة تتنـاول جميــع جوانـب الشخصـية للمــتعلم 

العديــد مــن دول العــالم الــى تطــوير نظمهــا التربويـــة واعــادة النظــر بــين الحــين واآلخــر بمناهجهـــا 
يقها من خالل طرائـق واسـتراتيجيات التـدريس فـي ضـوء الـنظم التريويـة المتبعـة الدراسية وسبل تطب

لتحقيــق التــدريس الفعــال ومــا يتــوفر مــن وســائل مســاعدة تعليميــة وفــق منظــور تكنولوجيــا التعلــيم 
 علـى ينصـب أالّ  ينبغـي التعليمية فاالهتمام العملية وهي متكاملة منظومة من جزء فاالستراتيجية،

 لهـذه المصمم من المستخدمة االستراتيجية ولكن على   فقط بها تقدم التي واألداة ميةالتعلي المادة
مسـبقا  المحـددة السـلوكية األهـداف لتحقيـق التعليميـة اسـتخدام الوسـائل كيفيـة وعلـى المنظومـة
كيفيـة  و الوسـائل اختيـار علـى المتعلمـين وقـدرات ، وتوافرهـا البشـرية مراعـاة االمكانيـات وضـرورة
 كثيرا تعالج أن االستراتيجية و التي تستطيع بنجاح كبير حد إلى  يرتبط التعليم فنجاح امها،استخد

التعليم،فاالسـتراتيجية خطـة منظمـة  مشـكالت مـن ذلـك الطـالب وغيـر وضعف المنهج من صعوبة
من اجل تحقيق االهداف وتتضمن االجراءات والتقنيات والتي تسـتخدم لتحقيـق اهـداف محـددة فـي 

 فيـه يصـب أن ينبغـي قالبـا ليسـت ( فاالسـتراتيجية847::7:مكانيـات المتاحـة)يونس،ضـوء اال
 أن ينبغي بل ومع كل طالب موضوع كل في اتباعه مطرد ينبغي نظام إنها أو جميعهم المدرسون

 وكذلك تختلف العلمي التطور مع تتطور أنها بمعنى األحوال باختالف مرنة وسهلة تختلف تكون
 فرديـة فروقـا أن بـين الطـالب فـي شـك فـال الطـالب لطبيعـة وتبعـا التعلـيم مـن الغـرض بـاختالف
المالئمـة وهـذا مـا تـوفره اسـتراتيجية تعلـم االقـران  اختيـار االسـتراتيجية فـي اثـر لهـا يكـون أن ينبغـي

بتوجيه الثنائي والرباعي اذ يؤكد االول على تعلم المتعلمين في شكل ثنائيات )متعلم مؤدي ،متعلم 
ـــاألداء )مؤديـــان ( واثنـــين آخـــرين مالحـــظ( بي ـــين مـــن المتعلمـــين ب نمـــا الثـــاني يشـــير الـــى قيـــام اثن

بالمالحظة لألداء الحركي )المالحظان( ثم يقوم المتعلمون االربعة بتبادل االداء بينهم بحيث يقـوم 
كل منهم على حده بأداء دور المؤدي والمالحظ ويمر كـل مـنهم علـى اقرانـه الثالثـة ويتبـادل معهـم 
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دوران عكـس اتجـاه عقـارب السـاعة وبـذلك يقـوم كـل مـتعلم بـأداء دور المـؤدي والمالحـظ بالتبــادل الـ
ــيم المتمــايز  هــو مــدخل تدريســي يقــوم علــى مــع اقرانــه الثالثــة فــي مجموعتــه عــدة مرات،بينمــا التعل

تعـــرف االحتياجـــات التعليميـــة المتنوعـــة للمتعلمـــين ومـــدى اســـتعدادهم للـــتعلم وتحديـــد اهتمامـــاتهم 
مختلفــة ثــم االســتجابة لهــذه االختالفــات فــي االحتياجــات واالســتعدادات واالهتمامــات مــن خــالل ال

عناصـر عمليـة التـدريس بحيــث تتمـايز عناصـر التـدريس لتقابــل تمـايز واخـتالف المتعلمـين داخــل 
ــــــــتعلم )عبــــــــد  ــــــــة لحــــــــدوث ال ــــــــدم للجميــــــــع فرصــــــــا متكافئ ــــــــك ليق الصــــــــف الدراســــــــي الواحــــــــد وذل

التعليم المتمايز على مراعـاة و إشـباع وتنميـة الميـول واالتجاهـات  ( ويعمل471:ص840:العال،
المختلفـة للطــالب ممــا يعــزز مســتوى الدافعيــة و يرفـع مســتوى التحــدي لــديهم للــتعلم، ويمكــن القــول 
بــان التعلــيم المتمــايز يســاعد الطــالب علــى تنميــة االبتكــار ويكشــف عــن مــا لــدى المتعلمــين مــن 

التعليم المتمايز أنه يقـوم علـى التكامـل بـين االسـتراتيجيات المختلفـة  إبداعات ومما يزيد من أهمية
للتعليم من خالل استخدام أكثر مـن إسـتراتيجية أثنـاء اسـتخدام هـذا النـوع مـن التعلـيم وتبـرز أهميـة 
هــذا النــوع مــن التعلــيم مــن خــالل تحقيقــه لشــروط الــتعلم الفعــال وانــه يســمح للتالميــذ أن يتفـــاعلوا 

 ،امـا التعلـيم المبـرمج  (77:ص 844:ه تقود بالتالي إلـى منتجـات متنوعة)الحليسـي،بطريقة متمايز 
برنامج تعليمي أعدت فيه المـادة التعليميـة إعـدادًا خاصـًا ، وتعـرض فـي صـور مختلفـة  يّعرف بأنه

أجهزة عـرض( وذلـك مـن أجـل قيـادة التلميـذ وتوجيهـه نحـو السـلوك  –آلة تعليمية  –)كتاب مبرمج 
( ،تعد لعبة كرة السلة من االلعاب االساسية التـي تـدرس ضـمن :::ص 4302ور ،المنشود)منص

مقـــررات جميـــع كليـــات التربيـــة البدنيـــة وعلــــوم الرياضـــة وهـــي غنيـــة بالمهـــارات الهجوميـــة ومنهــــا 
التصويب السلمي اذ يعتبر احد المهارات الهجومية المهمـة ذات التـاثير الفعـال فـي اربـاك دفاعـات 

تحتـاج عنــد تعلمهــا  الــى بـذل مجهــود كبيــر مــن قبـل التدريســي باالضــافة  الــى  المنـافس لــذا فهــي  
ضرورة وجود استراتيجية معينـة واسـاليب متنوعـة لغـرض الـتعلم بطريقـة سـهلة ومبسـطة لكـي تـوفر 

ـــى االســـتفادة مـــن فاعليـــة الوقـــت والجهـــد،م ـــة تهـــدف ال ـــة البحـــث كونهـــا محاول ـــا جـــاءت اهمي ن هن
ترحــــــــــة ) التـــــــــــدريس المركــــــــــب الثنــــــــــائي والربــــــــــاعي والمتمـــــــــــايز االســــــــــتراتيجيات االربعــــــــــة المق

ــيم مهــارة التصــويب الســلمي ( بحيــث تتــيح فرصــة للطــالب الســتخدام  والمبرمج(واســتثمارها فــي تعل
قدراتهم العقلية والبدنية بهدف ترتيب بيئة الـتعلم خـالل عمليـة الـتعلم الجمـاعي لتسـيير علميـة تعلـم 

داء مهــارة التصــويب الســلمي للطــالب الحــظ ضــعف فــي الطــالب ،ومــن خــالل متابعــة الباحــث ال
ـــة اســـتخدام االســـتراتيجيات لـــذا ظهـــرت العديـــد مـــن  ادائهـــا وذلـــك لعـــدة اســـباب قـــد يكـــون منهـــا قل
االستراتيجيات التدريسية  المختلفة والتي وفرت فرصة لالختيار االسلوب المالئـم لطبيعـة وظـروف 

بوية والعمل على تنمية قدرات المتعلمين وتطويرهـا،اذ بيئة المتعلمين ليتمكن من تحقيق اهدافه التر 
التوجــد اســتراتيجية تــدريس هــي االمثــل فنجــد لكــل اســتراتيجية اهــداف وتطبيقــات معينــة لــذا وجــب 
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العمــل وفــق اســتراتيجيات متعــددة لمعرفــة فاعليــة ايهمــا افضــل فــي تحقيــق نتيجــة متميــزة اكثــر مــن 
لباحــث اســتخدام االســتراتيجيات المقترحــة) التــدريس غيرهــا، ومــن هنــا تكمــن المشــكلة لــذا ارتــاى ا

المركب الثنائي والرباعي والمتمايز والمبرمج( لمعرفـة اثرهـا فـي تعلـم مهـارة التصـويب السـلمي بكـرة 
السلة ، اما هدفا البحث فهي معرفة تاثير استراتيجيات مقترحـة للتـدريس فـي تعلـم مهـارة التصـويب 

تربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة المرحلــة االولــى /جامعــة ديــالى الســلمي بكــرة الســلة لطــالب كليــة ال
ـــم مهـــارة التصـــويب  وكـــذلك معرفـــة افضـــل المجـــاميع التـــي اســـتخدمت هـــذه االســـتراتيجيات فـــي تعل
السـلمي بكـرة السـلة وافتــرض الباحـث وجـود فــروق ذات داللـة احصـائية بــين المجـاميع االربعـة فــي 

ختبارات البعدية ،وكذلك وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصالح اال
 المجاميع االربعة التجريبية  في االختبارات البعدية.

 اجراءات البحث:.2
 البحث: منهج 2.1 

 اسـتخدم الباحـث المــنهج التجريبي)تصـميم المجموعـات االربــع التجريبيـة( لمالءمتــه لطبيعـة     
هــو تغيــر معتمــد ومضــبوط للشــروط المحــددة للواقــع او الظــاهرة المشــكلة، اذ ان المــنهج التجريبــي 

التي تكون موضوعا للدراسة ومالحظة ما ينـتج عـن هـذا التغيـر مـن آثـار فـي هـذا الواقـع والظـاهر 
ـــــاثير 881::18:)عبيـــــدات، ـــــة وملموســـــة عـــــن ت ـــــائج حقيقي ـــــه يعطـــــي نت ( فضـــــال عـــــن هـــــذا فأن

 االستراتيجيات المقترحة قيد البحث.
 نة البحث:مجتمع وعي 2.2

يعد اختيار مجتمع وعينة البحث من اهـم االولويـات التـي تقـع علـى عـاتق الباحـث ذلـك ان العينـة 
ـــه  ـــذي يجـــري الباحـــث مجمـــل ومحـــور عمل هـــي الجـــزء الـــذي يمثـــل مجتمـــع االصـــل او النمـــوذج ال

( وعليه تـم اختيـار مجتمـع البحـث بالطريقـة العمديـة وهـم طـالب المرحلـة 421: 888:)محجوب،
( اذ بلـغ 845:-842:/كية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعـة ديـالى للعـام الدراسـي ) االولى

تــم اختيارهــا بالطريقــة   ( شــعب ،امــا عينــة البحــث7( طالبــا مــوزعين علــى )427عــدد الطــالب )
العشـوائية مســتخدما أسـلوب القرعــة وقـد تــم تقسـيم العينــه الـى اربعــة مجـاميع تجريبيــة  احتـوت كــل 

 لعينـة الكلـي العـدد بلـغ ( طالبـا ولكـل مجموعـة اسـتراتيجية تـدريس معينـة  وقـد15ى ) منهمـا علـ
 .%02االولى وبلغت النسبة المئوية للعينة المرحلة من طالبا (28 ) البحث

 أدوات البحث: 2-3   
 المنهج التعليمي: 1-3-2

ربعــة ) التــدريس بعــد االطــالع علــى المصــادر العلميــة التــي تناولــت اعــداد االســتراتيجيات اال    
 (:10:: 881:الزعبي،المركب الثنائي والرباعي والمتمايز والمبرمج(تم مراعاة ماياتي) 
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 .التدريس طرق وتفعيل تعميق - 4
 .الدراسية المادة خصائص معرفة - :
 .التعلم استراتيجيات استخدام خالل من معارف إلى المعلومات تحويل - 0
 .حمري بشكل التعلم عملية إدارة - 1
 .الجزء مع وليس التربوي، الكل مع التعامل - 7
 .التعليم-التعلم عملية أثناء تحدث التي– العمليات– التفاعالت معرفة - 2
 .حلها ومحاولة التعليم، معوقات على الوقوف - 5
 .والملل الرتابة عن والبعد والمتعة، التشويق بوجود للتعليم، مناسبة بيئة توفير - 0
 طويلة. لمدة الذهن في تترسخ المعلومة الن التحصيل، في عالية نسبة على الحصول - 3
 وقد قام الباحث باعداد استراتيجية لكل مجموعة تجريبية كاالتي:  
( طالــب ، وقــد طبقــت علــى هــذه المجموعــة اســلوب 47عــددها ) المجموعــة التجريبيــة االولــى: -

لمـين فـي ازواج يقـوم احـدهما بـأداء مهـارة حيث يـنظم المتع التدريس المركب بتوجيه االقران الثنائي
التصويب السلمي بكرة السلة واالخر بالمالحظـة ودور المـؤدي تنفيـذ العمـل كمـا جـاء بورقـة العمـل 
)المهــام والمعــايير (.امــا دور المالحــظ فيكــون بالتوجبــه واعطــاء تغذيــة راجعــة للمــؤدي وهــو الــذي 

لمـؤدي والمــتعلم والمالحـظ وهــو الـذي يتخــذ يتصـل بالمـدرس ودور المــدرس هـو مالحظــة المـتعلم وا
 قرارات التخطيط ويتخذ دور المؤدي قرارات التنفيذ والتقويم.

( طالــب ، وقــد طبقــت علــى هــذه المجموعــة اســلوب 47عــددها ) المجموعــة التجريبيــة الثانيــة: -
علمـين التدريس المركب بتوجيـه االقـران الربـاعي وذلـك بأضـافة مـتعلم ثالـث ورابـع بحيـث يـنظم المت

فـي مجموعـات رباعيـة حيــث يقـوم اثنـان )المؤديــان( مـن المتعلمـين بــأداء مهـارة التصـويب الســلمي 
بكرة السلة ويقوم المتعلمـان االخـران بالتوجيـه والمالحظـة كبـديل للمعلـم ثـم يـتم تبـادل األدوار ألداء 

لمالحظ بالتبادل مع العمل بين المتعلمين االربعة بحيث يقوم كل متعلم منهم بتأدية دور المؤدي وا
المتعلمــين الثالثــة فــي مجموعتــه ويتبــادل معهـــم االدوار بطريقــة تــدوير المجموعــات عكــس اتجـــاه 

 عقارب الساعة.
( طالـب ، وقـد طبقـت علـى هـذه المجموعـة  اسـلوب 47عـددها ) المجموعة التجريبية الثالثة: - 

ــــيم وفــــق الــــذكاءات المتعــــددة ، الـــــتعلم ــــيم المتمــــايز ) التعل ـــــيم وفـــــق أنمــــاط  التعل التعـــــاوني ، التعل
المتعلمين( فان األسـاس هـو تلبيـة احتياجـات الطالـب المختلفـة اذ اخــذت أســاليب الــتعلم المتنوعــة 
واهتمامــات الطلبـــة بعــين االعتبارتمثـــل الجــودة الشـــاملة التوجــه الحـــديث و الهــدف المنشـــود لـــدول 

اعـاة الميــول والقــدرات واالهتمامــات المختلفــة المتقدمة في شتى المجـاالت وتـم فـي نفــس الوقــت مر 
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لديهم ،كما تم تكليف الطالب بواجبات  متعددة، كمـا تـم  اعــتماد معــايير تعلــيم أساسـية يأخـذ ذات 
 .أنواع وأشكال  مختلفة حسب احتياجات الطلبة

ب ( طالــب ، وقــد طبقــت علــى هــذه المجموعــة اســلو 47عــددها )المجموعــة التجريبيــة الرابعــة: -
 من خطوات سلسلة شكل تم تقديم شرح مفصل عن المهارة وكيفية ادائها علىالتعليم المبرمج اذ  

 الخطوة الى خطوة من ينتقل تعقيدًا، وال االكثر الى البسيطة المعلومات من تتدرج متتابعة صغيرة
 كـل فـي مـدرسال ان السـابقة،اي الخطـوة في اليه هدف ما فهم قد ان طالبه تاكد اذا اال تليها التي
 كـل وفـي.اليهـا يرمي التي االهداف بلوغ نحو طالبه نمو باول اوالً  يقوم خطوات الدرس من خطوة
 اسـتيعابه اختبار يتم خاللها ومن ، المعلومات هذه على يجيب الطالب ان من يدرك وتريد خطوة

 السـير اللالصـحيحة مـن خـ اسـتجابته الكتشـاف الفور على راجعة تزويده بتغذية يتم ذلك وبعد ،
 تعلـم المهارة،ويسـتطيع فـي الطالـب وسـرعة وقابليـات امكانيـات حسـب بالتـدريج البرنـامج بخطوات
 والموجـه،وتقع المرشـد دور المـدرس المعلم،ويكـون مساعدة بدون المعد له بالبرنامج السير الطالب
ؤ العينـة ولغـرض التأكـد مـن تكـاففهمهـا،  الطالـب علـى يصـعب التـي المـادة توضيح مسؤولية عليه

في مستوى اداء التصويبة السلمية ،والبدء بنقطة شـروع  واحـدة بـين المجـاميع البحثيـة االربـع ،فقـد 
للتعـرف الـى واقـع الفـروق فـي مسـتوى اداء لتصـويب  (F-test)تم استخدام قانون تحليـل التبـاين  

 (.4ل)السلمي بين المجاميع االربعة وقد توصل  الباحث الى النتائج التالية كما جدو 
 (1جدول ) 

يبين نتيجة اختبار تحليل التباين الختبار التصويب السلمي بكرة السلة القبلي بين المجموعات 
 التجريبية االربعة

 
 االختبار

 
 المجموعات
 التجريبية

 
 ن

 
 مصدر
 التباين
 

 
 مجموع
 المربعات

 
 درجة
 الحرية

 
 متوسط
 المربعات

 
 )ف(

 المحسوبة

 
 
 الفرق
 

  
 التصويب
 السلمي
 بكرة
 السلة

 بين 15 االولى
 المجموعات

..85 3 ..283 

..252 
 
 غير
 معنوي

 15 الثانية
 داخل 15 الثالثة

 المجموعات
11.33 56 ..2.2 

 15 الرابعة

 (5...عند مستوى الداللة) 1.4( الجدولية Fقيمة )
ـــين الـــدول ) ـــة االربعـــةفي نتـــائج اختبـــار ( المحســـوبة بـــين المجموعـــات التجريبF( أن قيمـــة )4يب ي

ــــي حريــــة 8.87( عنــــد مســــتوى داللــــة ):7:.8التصــــويب الســــلمي بكــــرة الســــلة بلغــــت ) ( ودرجت
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( ممــا يــدل علــى عــدم وجــود 8.87عنــد مســتوى الداللــة) 4.1( الجدوليــة Fقيمــة )(،وكانـت 0،72)
واحـد فـي  فروق ذات داللة احصائية بين هذه المجموعات التجريبية االربعة وانها على خط شـروع

 نتائج االختبارات القبلية.
 االختبارات المستخدمة 2-3-2

 (15:: 4333اختبار التصويب السلمي المعد من قبل )حمودات واخرون،  -
 األدوات المستخدمة 3-3-2

اسـتمارة تســجيل نتــائج اختبــارات مهــارات التصــويب الســلمي الخاصــة بــالطالب،كرات ســلة قانونيــة 
 ( متر. 48(،شريط قياس بطول )7عدد)

 المعالجات االحصائية: 4-3-2 
                        ( االصـدارSPSSتم استخدام نظام الحقيبة االحصائيه االجتماعيـة )    
(statisitical package v24 for social sciences وتـم اليـا حسـاب كـل مـن قـيم النسـبة )

-t( باتجـاه واحـد ،اختبــار )Fالتبــاين) المئويـة ،الوسـط الحســابي،االنحراف المعياري،اختبـار تحليـل
test( للعينات المترابطة،اختبار اقل فرق معنوي)LSD.) 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشاتها:  -3

ـــم المعالجـــة  ـــة ت ـــارات القبليـــة والبعدي ـــات الناتجـــة عـــن االختب بعـــد إن اســـتكمل الباحـــث جمـــع البيان
 ه البيانات ومن ثم مناقشتها .بالوسائل االحصائية المالئمة والتعرف على طبيعة هذ

ـــي والبعـــدي للمجـــاميع االربعـــة فـــي مهـــارة 3-1  عـــرض نتـــائج الفـــروق بـــين االختبـــارين القبل
 التصويب السلمي وتحليلها.  

 (1شكل )
 يوضح االوساط الحسابية الختبارات القبلية والبعدية للمجاميع االربعة 

 في مهارة التصويب السلمي

 

االختبار القبلي

االختبار البعدي

Column1

0

2

4

6

8

ية مج تجريب
(4)

ية مج تجريب
(3)

ية مج تجريب
(2)

ية مج تجريب
(1)

االختبار القبلي

االختبار البعدي

Column1
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 (2جدول) 
 ين االختبارات القبلية والبعدية للمجاميع االربعة في مهارة التصويب السلمييبين الفروق ب

 المجموعات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع ف ف -س  
 ت

 )المحسوبة(
 

 نسبة 
 الخطا

 الداللة
 ع س   ع س     

 معنوي 0.000 572..3 743.. 5.867 414.. 6.8 485.. 83.. (1مج تجريبية )

 معنوي 0.000 22.848 788.. 4.733 535.. 6 584.. 1.27 (2ية )مج تجريب

 معنوي 0.000 26.844 632.. 4.4 516.. 5.53 584.. 1.13 (3مج تجريبية )

 معنوي ..... 28.883 535.. 4 352.. 5.13 352.. 1.13 (4مج تجريبية )

للمجموعــات  و البعديــة( يظهــر ان الفــروق معنويــة بــين االختبــارات القبليــة :يتبــين مــن  الجــدول )
( وهــي اقــل مــن 0.00التجريبيــة االربعــة لمهــارة التصــويب الســلمي اذ ان نســبة الخطــأ قــد بلغــت)

عـــرض نتــائج االختبـــارات البعديــة للمجـــاميع االربعــة فـــي مهـــارة 2 -3( 0.05مســتوى الداللــة )
 التصويب السلمي وتحليلها:

  ( 3جدول)
 بعة في مهارة التصويب السلميللمجاميع االر يبين نتيجة اختبار التباين 

 
 االختبار

 
 المجموعات
 التجريبية

 
 ن

 
 مصدر التباين
 )االختالف(

 
 مجموع
 المربعات

 
 درجة 
 الحرية

 
متوسط 
 المربعات

 
 )ف(

 المحسوبة 

 
 نسبة 
 الخطأ

 
 

   
 الفرق

 

 

 
 التصويب 
 السلمي 
 بكرة 
 السلة

 بين  15 االولى
 المجموعات

 

23..67 
 
 

3 7.688  
 
36.285 
 

 
 
..... 
 
 

 
 
 معنوي   

 15 الثانية

 داخل  15 الثالثة
 المجموعات

11.867 
 

56 ..212 
 15 الرابعة

المحسوبة بين المجموعات التجريبية االربعة في نتـائج اختبـار  (F(ان قيمة )0يتبين من الجدول )
(ودرجتـي حريـة 8.87مسـتوى داللـة ) (عنـد07:.02التصويب السلمي بكرة السـلة البعـدي بلغـت )

(ممــا يــدل 0.05( وهــي اقــل مــن مســتوى الداللــة )80.00(وكانــت نســبة الخطــأ قــد بلغــت)0،72)
 على وجود فروق معنوية بين هذه المجموعات التجريبية ،
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وبغية اختبار معنوية الفروق الدالة احصائيا لصالح اي من المجموعات التجريبية استخدم الباحث 
 (1( وكما مبين بالجدول)LSDل فرق معنوي )اختبار اق

 ( 4جدول) 
(البعدية فيما بين مجموعات البحث االربعة لمهارة التصويب السلمي   LSDيبين نتائج اختبار )

 بكرة السلة

 االختبار والمجموعات
 نتائج فروق 
 االوساط

 نسبة 
 نوع الداللة الخطأ

 
 التصويب
 السلمي 
 بكرة السلة

1-2  ..8* 0.000 
 نوي لصالح المجموعة التجريبية االولىمع

 

1-3  *1.267  معنوي لصالح المجموعة التجريبية االولى 0.000 

 معنوي لصالح المجموعة التجريبية االولى ...00 * 1.667 1-4
 معنوي لصالح المجموعة التجريبية الثانية ...00 *467.. 2-3
 تجريبية الثانيةمعنوي لصالح المجموعة ال ...00 *867.. 2-4
 معنوي لصالح المجموعة التجريبية الثالثة ...00 *4.. 3-4

ـــين اســـتخراج معنويـــة الفـــروق فـــي اختبـــار اقـــل فـــرق معنـــوي 1مـــن مالحظـــة جـــدول )         ( يتب
(LSD ـــة ـــة االربعـــة ،اذ كانـــت المعنوي ( فيمـــا بـــين االوســـاط الحســـابية لمجموعـــات البحـــث التجريبي

يبية االولى التي جـاءت بالمرتبـة االولـى فـي تعلـم مهـارة التصـويب السـلمي لصالح المجموعة التجر 
بكرة السلة ،تلتها المجموعة التجريبية الثانية والتي جاءت بالمرتبة الثانية، ثـم المجموعـة التجريبيـة 
الثالثــة التــي جــاءت بالمرتبــة الثالثــة ،ثــم المجموعــة التجريبيــة الرابعــة التــي جــاء ترتيبهــا اخيــرا" فــي 

 نتائج االختبار البعدي فيما بين هذه المجموعات لهذه المهارة.
ــــة لمهــــارة التصــــويب الســــلمي بكــــرة الســــلة  3-3 ــــارات القبليــــة والبعدي ــــائج االختب مناقشــــة نت

 للمجموعات التجريبية االربعة. 
( ان المتعلمين في المجموعات التجريبيـة االربعـة جميعهـا قـد تعلمـوا :يتبين من الجدول )

ــــوق متعلمــــي 1(و)0تصــــويب الســــلمي بكــــرة الســــلة ،ومــــن مراجعــــة الجــــدولين)مهــــارة ال ــــين تف ( يتب
المجموعة التجريبية االولى في تعلـم هـذه المهـارة عـن متعلمـي بـاقي المجموعـات التجريبيـة الـثالث 

المركــب بتوجيـه االقــران  التـدريس إســتراتيجيةالــى اسـتخدام  النتـائج،ويعـزو الباحــث  ظهـور هــذه 
 وتحمـل التعـاون مثـل االجتماعيـة المهـارة أهمهـا عديـدة ان الطالب قد اكتسـب مزايـا الثنائي، فنجد
 ،وأيضـا فيهـا الـذاتي واالسـتقالل عمليـة التعلـيم تجـاه وااللتـزام الجماعـة أهـداف تجـاه المسـوؤلية
 الـرأي واحتـرام المـدرس ومـع  العمـر نفـس مـن الزميـل  مـع الجيـد الحـوار إدارة مهـارة اكتسـاب
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 واسـتراتيجيات مـن التفكيـر مـن جديـدة ونمـاذج مناسـبة معلومـات يكتسـبون الطـالب أن األخركمـا
اسـتراتيجيات  الجماعيـة مبـادالتهم عبـر يكتسـبون حيـث اقرنـائهم مـع وحـواراتهم تفـاعالتهم خـالل
 الطالـب يقـوم حيـث ًمباشـر ًونفسـيا ًاجتماعيـا جـوا لتخلـقاتصـاالتهم  فـي يسـتخدمونها جديـدة

 قبل من المقدمة الورقة باستعمال الراجعة التغذية ويعطيه األخر الطالب اقبةبمر  المراقب)المالحظ(
صـحيحة كمـا ان طبيعـة هـذا االسـلوب فرضـت وجـود مراقـب  بصـورة المعلومـات المـدرس فتعطـى

واحد بمثابة مدرس لكل طالب مـؤدي ليسـاعده مـن الـتخلص مـن االخطـاء التـي يرتكبهـا اثنـاء اداء 
المراقب يقوم بعمل تصور ذهنـي للمهـارة الحركيـة عنـد تصـحيح االخطـاء المهارة ، اذ نجد الطالب 

(،امــا المجموعــة التجريبيــة 884:::0لزميلـه المــؤدي وهــذا مـا يطــور الجانــب الفكــري لديـه)كاطع ،
بأسـتخدام اسـلوب التـدريس المركــب بتوجيـه االقـران الربـاعي والــذي الثانيـة فجـاءت بالمرتبـة الثانيــة 

ية المهارة في جميع مراحلها بأوضاعها السليمة مما ساعد على استيعابهم اتاح فرصة للطالب لرؤ 
وكـــــذلك التقـــــويم المســـــتمر وتقـــــديم التغذيـــــة الراجعـــــة مـــــن الزميـــــل اثناءمرحلـــــة الـــــتعلم واكتشـــــاف 
االخطاءوتصحيحها وهذا يؤدي على التقدم والتحسن في تعلم المهارة،اذ تظهـر فائدتـه فـي المراحـل 

ا يحتــاج المــتعلم الــى التعــرف علــى نقــاط هامــة بعــد كــل محاولــة لتصــحيح االولـى مــن الــتعلم عنــدم
امــا المجموعـــة  (، 18:4338االداء الحركــي للمهــارة وبــذلك يــوفر معلــم لكــل طالب)عبــد الكــريم ،

ــــة الثالثــــة  ــــة فجــــاءت بالمرتب ــــيم المتمــــايز التجريبيــــة الثالث ــــت هــــذه بأســــتخدام اســــلوب التعل اذ  عمل
ـــة اال ـــى تلبي ـــين االســـتراتيجية عل ـــة ب ـــار مراعـــاة  الفـــروق الفردي ـــات االعتب حتياجـــات والميـــول والرغب

شباع  مسـتوى يرفـع و الدافعيـة مسـتوى يعـزز ممـا المختلفـة  واالتجاهـات الميول وتنمية الطالب وا 
 ويكشـف االبتكـار تنميـة علـى المتمايزساعد الطالب بان التعليم القول للتعلم ويمكن لديهم التحدي
 بـين التكامـل علـى يقـوم أنـه أهميتـة مـن يزيـد إبـداعات وممـا مـن المتعلمـين لـدى مـا عـن

 النـوع هـذا اسـتخدام أثنـاء إسـتراتيجية مـن أكثـر اسـتخدام خالل من المختلفة للتعليم االستراتيجيات
 تنويـع الطرائـق أسـاس علـى يقـوم ألنـه الطـالب لجميـع مناسـبة تعليميـة بيئـة يـوفر التعلـيم، اذ مـن

 و بالطريقـة األهـداف المطلوبـة بلـوغ مـن طالـب كـل يمكـن الـذي مـراأل واألنشـطة واإلجـراءات
( امـا المجموعـة التجريبيـة الرابعـة فجـاءت 0:1: 883:يالئمـة )عطيـة ، الـذي النشـاط و األدوات

ويعـزو الباحـث السـبب الـى  اسـتخدمها الحاسـبة   بأسـتخدام اسـلوب التعلـيم المبـرمجبالمرتبة الرابعـة 
يجــاد الرغبــة فــي العمــل  وصــوال إلــى إذ ســاعد المتعلمــين علــى اكت ســاب المهــارة وابتكــار الــدوافع وا 

المعرفة من اجل إتقان تكنيـك التصـويب السـلمي فضـاًل عـن الوسـائل التعليميـة تهيـئ فـرص الـتعلم 
ـــه مـــع المعلومـــات  ـــى نفســـه عـــن طريـــق  تفاعل ـــه فـــي االعتمـــاد عل ـــد مـــن قدرت ـــذاتي للمـــتعلم وتزي ال

ائل التعليميـة المختلفــة فـي العمليــة التعليميـة تجعــل عمليـة الــتعلم الموجـودة فــي الحاسـبة ، ان الوســ
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الحركي أكثر فعالية وايجابية إذ يصبح المـتعلم مسئــوال ومشاركــا وايجابيــا علــى نحــو كبيـر بعـد ان 
 (  .4305::47كان مستقبــال ومقــلدا)عثمان،

 الخاتمة4.
المقترحـــة االســتراتيجيات  االتـــي، اناحــث فــي ضـــوء نتــائج الدراســـة ومناقشــاتها يســـتنتج الب       

المركب الثنائي والرباعي والمتمايز والمبرمج( لهم تاثير مباشر في تعلم مهـارة التصـويب  )التدريس
السلمي بكرة السلة، وان اسلوب التدريس المركب الثنـائي افضـل اسـلوب ثـم يـاتي التـدريس المركـب 

 والمرتبة الرابعة التعليم المبرمج.الرباعي ثم ياتي بالمرتبة الثالثة المتمايز 
 المصادروالمراجع:

  الحليسي ، معيض بن حسن بن معيض :أثر استخدام إستراتيجية التعليم المتمايز على التحصيل
ماجستير منشورة،  االبتدائي رسالةالدراسي في مقرر اللغة االنجليزية لدى تالميذ الصف السادس 

:844. 
 المفرق:دار المسار للتوزيع  التدريس العامة مهارات واستراتيجياتطرق ؛الزعبي ،ابراهيم بن احمد.

 .882:والنشر،
 4333: جامعة الموصل، دارالكتب للنشر،كرة السلةحمودات ، واخرون ؛  
  عبد العال،إيمان محمدو؛ فاعلية استخدام التدريس المتمايز في تنمية بعض مهارات الحياة االسرية

 .840:الحياتية( لدى طالب الجامعة ،مجلة القراءة والمعرفة ،مصر،) الصحية والتعامل مع الضغوط 
  ،عبد الكريم، عفاف :التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضية،منشاة المعارف،االسكندرية

4338. 
  881:عمان، دار الفكر ،  :البحث العلمي مفهومه وأدائه وأساليبه؛ عبيدات، ذوقان، وآخرون. 
 4350:الكويت،دار القلم،م الحركي والتدريب الرياضيالتعلعثمان،محمد؛. 
 عمان،دار الصفاء للنشر   الجودة الشاملة والجديد في التدريس عطية،علي بن محسن؛:

 .883:والتوزيع،
  كاطع، عادل عودة ؛تاثير اساليب تدريسية على استثمار الوقت وتعلم عدد من المهارات االساسية

 .884:منشورة،جامعة بابل ،  بكرة القدم،رسالة ماجستير غير 
 888::بغداد،دار الكتب للطباعة والنشر،البحث العلمي ومناهجهمحجوب،وجيه؛. 
  الكويت، منشورات تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكير االبتكاريمنصور، أحمد حامد ؛ :

 .١٨٨١ذات السالسل، 
 عمان :دار الصفاء للنشر تفكير.االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية ال يونس، نادية؛

 .847:والتوزيع،
 
 


