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 في السلة لكرة األساسیة المهارات بعض اكتساب في متنوعة تدریب أسالیب استخدام تأثیر
  سنة ١٤ بعمر الریاضیة التربیة درس

  م شهاب احمد عكاب.م
  :ملخص البحث

ان التنــوع فــي اســتخدام أســالیب التــدریس یــؤدي إلــى االبتعــاد عــن الملــل وخلــق ظــروف مكانیــة    
  .لمیل إلى خلق جو من التفاؤل في تأدیة المهاراتتجعل الطالب لدیه القدرة على ا

ومــن خــالل المالحظــة العلمیــة وجــد ان الكثیــر مــن الطلبــة ال یســتجیبون لعملیــة الــتعلم بطریقــة    
واحـــدة ممـــا یـــؤدي إلـــى اختالفـــات كثیـــرة بـــین المتعلمـــین، وتـــم اســـتخدام المـــنهج التجریبـــي لمالئمتـــه 

العلمیــة لالختبــارات ـ وتــم تقســیم العینــة إلــى ثالثــة لطبیعــة البحــث باإلضــافة إلــى تحقیــق األســس 
  :طالب ، وكانت أهم االستنتاجات ما یأتي ١٠مجامیع مكونة من 

  .أهمیة استخدام أسلوب االكتشاف الموجه لما له من أهمیة كبیرة في عملیة التعلم -
  .مراد تعلمهامن األفضل استخدام التنوع في أسالیب التدریس حسب الفئة العمریة والمهارة ال -

The effect of using different teaching styles to acquire some basic 
skills in basketball game at sports lessons at age 14 

    The introduction to the study it deals with the problem it emphasizes 
the importance of method logy make ripe of education process develop 
the scientific ability to support the scientific process. 
    It includes the pilot study and the experiment test to limit the statistical 
styles to do the test which support the research procedure. 
The chapter five is devoted the presentation analysis and discussion of the 
previous and later tests for the three researchers group according to 
secdual shows the importance of using different teaching devices 
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٤١١

  الباب االول
  التعریف بالبحث -١
   البحث وأهمیة المقدمة١-١
مماال شك فیه ان االهتمام بدرس التربیة الریاضیة اصـبح مـن المسـلمات الرئیسـیة الواجـب االنتبـاه    

الیها كونها تحمل القدرة على الضبط وتعلیم المهارات الحركیة لما تمتاز به من التزاوج ما بین الخبرة 
عد اسالیب التدریس هي المصب الرئیسي للعلوم التربویة كونها تبرز المعالم الواضـحة والمعلومات وت

وتبرز اهمیة التربیة الریاضیة فـي قـدرتها علـى تنمیـة . للوصول الى الهدف في عملیة التعلم والتعلیم 
ــذا  ن اســـالیب فـــأ "وتطـــویر القابلیـــات البدنیـــة وتحقیـــق االهـــداف الشـــامله والمتوازنـــه بـــدنیًا واجتماعیـــًا لـ

تــدریس التربیــة الریاضــیة هــي البــؤره التــي تتجمــع فیهــا اضــواء علــوم التربیــة الریاضــیة وتــؤدي اســالیب 
   )١("التدریس دورًا في اعداد الطلبة

بــات مــن الضــروري .وبمــا ان التربیــة الریاضــیة علمــًا كســائر العلــوم تــدخل فــي تنمیــة القــدرات البدنیــة 
اســالیب تــدریس متنوعــة بمــا تنســجم وطبیعــة وظــروف كــل مجتمــع  اهتمــام العلمــاء والبــاحثون أســتخدام

ألن درس التربیــة الریاضــیة أحــد المحــاور االساســیة فــي عملیــة الــتعلم والتعلــیم الموجــه للطــالب فهــو 
)) مكـارم ومحمــد ((یسـاعد علـى اكتســاب المهـارات االساسـیة وتحســین االداء الحركـي ویؤكـد كــل مـن 

ربیــة الریاضــیة وبمكوناتــه لغــرض تحقیــق أعلــى مســتوى مــن الــتعلم ضــرورة االهتمــام بــدرس الت "علــى 
  )٢("فضًال عن االغراض التربویة والبدنیة ألنه یمثل الركن االساسي في كل مناهج التربیة الریاضیة

أن االهتمــام بـــدرس التربیــة التربیـــة الریاضـــیة هــو المحاولـــة للوصــول الـــى مســـتوى ناضــج فـــي تحقیـــق 
علــى اداء الحركــات واكتســاب المهــارات االساســیة خــالل فتــرة الــدرس ألن  اســلوب التعلــیم والمســاعده

درس التربیــة الریاضــیة هــو الفتــرة التــي یعطــي فیهــا أي نشــاط جســمي ســواء كــان العابــًا أو تمرینــات "
  .)٣("مادام هذا النشاط یخضع لقواعد تربویة وفیسولجیة كما یخضع لعامل الزمن

لتدریس یؤدي الى االبتعاد عـن الملـل وخلـق ظـروف مكانیـة تجعـل ان التنوع في استخدام اسالیب ا   
 أســالیب ان تعــدد "الطالــب لدیــه القــدرة علــى المیــل الــى خلــق جــو مــن التفــاؤل فــي تأدیــة المهــارات اذ 

                                     
 ماجستیر رسالة الثقل قذف الفعالیة وانجاز الفني االداء ومستوى االكادیمي التعلم وقت في ديوالتقلی التبادلي اسلوبین اثر الصفار محمد نشوان )١(
 ٢٣ص ١٩٣٣ الریاضیة التربیة كلیة.  بغداد جامعة.
 ٩٥ ص ١٩٩٩.  للنشر الكتاب مركز.  القاهره. ط. التربیة مناهج.  حلمي مكارم )٢(
 ٨٥ص ١٩٩٧ الحدیثة الطباعة دار.  القاهره.  المعلمین لمعاهد الریاضیة التربیة.  لطفي الفتاح عبد.  عثمان رشدي حسین )٣(
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٤١٢

 یـدرس عنـدما یحصـل الجیـد التـدریس أن كمـا.  النـاجح التعلـیم فـي الكبیـر االثر لها المتنوعة التدریس
 وتماشـیاً  )١(" الطالـب ألسـتجابة أكثـر فـرص تـوفیر لغرض ومنظمة ومتنوعة نةمعی بأسالیب المعلمون

 بتطــویر بأهتمــام بالقلیــل لــیس الریاضــیة التربیــة نصــیب كــان االخــرى العلــوم فــي الحاصــل التطــور مــع
 علـى " الحاضـر الوقـت فـي الهـادف الریاضي المجال في الحاصل التقدم نتیجة فیها التدریس اسالیب
 الكثیـــر نقلـــت التـــي االســـالیب مجموعـــة ظهـــور حتـــى ضـــیقة كانـــت الســـابق التعلـــیم ةعملیـــ أن اعتبـــار
 مع تتزامن التدریس طرائق تنوع ان في البحث أهمیة وتأتي  )٢(" الطالب الى المعلومات من والعدید

 األداء فـي الحریـة لهـم یـوفر بما االمثل  بألشكل الریاضیة التربیة درس استثمار في الطالب استجابة
  . المقرر المنهج ضمن المخصصة المهارات سابوأكت
   البحث مشكلة ٢- ١

 باالســـلوب الریاضـــیة التربیـــة درس اخـــراج اجـــل مـــن أســـتخدامها وكیفیـــة التـــدریس طرائـــق تعـــد    
ــداث المهمــــة العوامــــل مــــن النــــاجح  الحركیــــة المهــــارات اكتســــاب فــــي والتــــأثیر التعلــــیم عملیــــة الحــ

 االكثـر ان نـرى اننـا اال التـدریس طرائـق اسـتخدام من غمالر  وعلى.  مرضیة نتیجة الى والوصول
 تركیزهــا بســبب السـلوك فــي تغیـراً  التحــدث ولكونهـا.  التقلیدیــة الطریقـة هــي االسـتخدام فــي شـیوعاً 
 ان وجــد الباحــث مالحظــة خــالل ومــن.  الطالــب علــى التشــریف یبعــد ممــا.  فقــط المــدرس علــى

 اكتســاب عــدم الــى یــؤدي ذلــك ألن. واحــدة بطریقــة یمالتعلــ لعملیــة الیســتیجبون الطلبــة مــن الكثیــر
 والـذي المتعلمـین بـین كبیـرة اختالفـات الـى یـؤدي ممـا متسـاویة بدرجـة الحركیة للمهارات الطالب

 ایجــاد فــي للمســاهمة البحــث مشــكلة جــاءت هنــا مــن.  المهــارات اكتســاب علــى كبیــر بشــكل یــؤثر
 المنــاهج مفــردات تطبیــق خــالل مــن لجیــدا والمهــاري الحركــي االداء الــى للوصــول الطــرق افضــل

  .  الدراسیة
  
  
  
  

                                     
 العدد.  الریاضیة التربیة مجلة.  القانونیة المدارس في الریاضیة التربیة لدرس المستثمر الوقت في التدریس طرائق بعض اثر.  واخرون لزام قاسم )١(

 ١٧ص ١٩٩٣. الریاضیة التربیة كلیة.  الثاني
 اطروحة(( االكادیمي التعلم وقت ألستثمار السلة بكرة الهجومیة المهارات بعض تعلم على التدریس اسالیب بعض استخدام تأثیر.  رشاد مدمح وداد )٢(

 ١٠ص ٢٠٠٠.  الریاضیة التربیة كلیة– بغداد جامعة – دكتوراة
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٤١٣

   البحث هدفا ٣- ١

 المهــارات بعــض أكتســاب فــي المتنوعــة التــدریس أســالیب أســتخدام تــأثیر مــدى علــى التعــرف -١
   الریاضیة التربیة درس في الحركیة

ــلوب علــــى التعـــرف -٢  التربیــــة درس فــــي الحركیــــة المهـــارات بعــــض أكتســــاب فــــي االفضـــل االســ
   یةالریاض

   البحث فرضا ٤-١

 تعلــم فــي  كلهــا للمجــامیع والبعدیــة القبلیــة االختیــارات بــین أحصــائیة داللــة ذات فــروق هنــاك -١
   البعدیة االختبارات ولصالح الحركیة المهارات بعض

ــة ذات معنویـــة فـــروق هنـــاك -٢ ــین إحصـــائیة داللـ  البعدیـــة االختیـــارات فـــي  البحثیـــة المجـــامیع بـ
  . الموجه فاالكتشا مجموع ولصالح

   البحث مجاالت ٥-١  

   الجواهري ثانویة: المكاني المجال

   ٢٠٠٩/٤/١ – ٢٠٠٩/٢/٢٥: الزماني المجال

   المصطلحات تحدید ٦-١

 فــي مباشــرة عالقــة لهــا التــي القــرارات مــن سلســلة أنهــا" ٢٠٠٢ ظــافر عرفهــا التــدریس اســالیب -
  )١(" كلیهما أو الطلبة أو رسالمد لدن من توضح القرارات وهذه والتعلیم التعلم عملیة

  

                                     
ــافر )١( ــداخل التدریســــي االســـلوب.  اســــماعیل هاشـــم ظـ ثــــره المتـ ــة التنظیمیــــة الخیـــارات خــــالل نمـــ والتطـــور التعلــــیم فـــي وا  اطروحــــة  تعلـــم لبیئــــة المكانیـ

  ٣٧ص ٢٠٠٢ الریاضیة التربیة كلیة.  بغداد جامعة.دكتوراه
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٤١٤

 جمیـــع فـــي ادائهـــا مـــن الالعـــب علـــى تحـــتم التـــي الحركـــات هـــي" الریاضـــي المجـــال فـــي المهـــارة-
   )١("بالجهد اقتصار مع النتائج أفضل الى للوصول اللعبه تتطلبها التي المختلفة المواقف

 االكتشاف عملیة في التلمیذ اشغال الى یؤدي أو یعمل الذي االسلوب" وهو: الموجه االكتشاف-
  )٢(" والتلمیذ المعلم بین تنشأ التي العالقة خالل من

  الثاني الباب

   والسابقه النظریة الدراسات -١

   النظریة الدراسات  -٢

   الموجه االكتشاف  ١-١-٢

 في التلمیذ أشغال الى یؤدي أو یعمل الذي االول االسلوب الموجه االكتشاف أسلوب یعتبر
 والتلمیذ المعلم بین تنشأ التي الخاصة العالقة هو االسلوب هذا وجوهر . االكتشاف عملیة
 التي االستجابات الى التوصل الى المعلم یوجهها التي المتتالیة االسئلة تقود خاللها من والتي
 أستجابة الى یؤدي المعلم یوجهه سؤال كل أن اذ االسئلة هذه مع تتالئم والتي التلمیذ بها یقوم

  . التلمیذ بأكتشافها یقوم صحیحة واحدة

   الموجه أالكتشاف أسلوب أهداف

  التطابق طریقة أو عملیة - االكتشاف الى تؤدي معینة بعملیة التلمیذ أشغال.١

 یعطیـــه الــذي)  الســؤال( والحـــافز التلمیــذ قبــل مـــن المكثفــة االســتجابة بـــین دقیقــة عالقــة ایجــاد.٢
 .  المعلم

 . معینة فكرة أكتشاف الى تقود متتالیة أشیاء أكتشاف على القابلیة تطویر.٣

                                     
 ٥ص ١٩٩٧ القاهرة للنشر الكتاب مركز.  القیاس وطرق الطائرة لكرة العلمیة االسس.  المنعم عبد حمدي.  صبحي محمد )١(

  ٢ص ١٩٩١. الموصل جامعة.  والنشر للطباعة الكتب دار. مترجم كتاب.  الریاضیة ةالتربی تدریس.  واخرون حسن صالح جمال )٢(
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٤١٥

 عملیـــة متطلبـــات مـــن یعتبـــر والتلمیـــذ المعلـــم مـــن كـــل قبـــل مـــن الصـــبر علـــى القابلیـــة تطـــویر.٤
  )١(االكتشاف

  الموجة االكتشاف أسلوب تطبیق كیفیة ٢-١-٢

 الفقرات قراءة خالل من تكون الموجه االكتشاف عملیة في فكرة لتكوین وسیلة أحسن أن   
 كیفیة في ثالثة أو مثالیین دراسة ثم)   االستعداد( الدرس قبل ما مرحلة توضح والتي االتیة
 هذه خالل ومن الفریده التجربة بهذه بالقیام یتطوع لكي التالمیذ احد من أطلب.  مراحلها تقسیم

   في تكون مهمتك فأن التلمیذ مع تتفاعل عندما أي العملیة

  وتصحیحه وضعه تم ماوك االسئلة من سؤال لكل توجیه تعلم - ١

  التلمیذ قبل من االستجابة عملیة أنتظار - ٢

 الوجدانیة المعلومات من خلیطاً  ذلك ویكون االخطاء وتصحیح المرتده التغذیة اعطاء - ٣
  القیمة او والدقیقة

  التالي السؤال الى االنتقال ثم - ٤

 بها االستمرار على راً قاد كنت هل.  التجربة هذه نتائج بمراجعة أبدء التدریسیة الوحدة نهایة وفي
 الجوابیة المعلومات اعطاء على قادراً  كنت هل ؟ استجابة كل انتظار على قادراً  كنت هل ؟

 االجابة وبعد ؟ اضافیة اسئلة الى تمدد كنت هل مالئمة؟ االسئلة سلسلة كانت هل المالئمة؟
  . خرآ تلمیذ مع العملیة بهذه للقیام استعداد على تكون سوف االسئلة هذه على

  

  
 

                                     
 والنشر للطباعة الكتب دار.  العالي التعلیم وزارة.  مترجم كتاب.  الریاضیة التربیة تدریس) .  وآخرون( ف صالح جمال )١(
 ٨٧ص ١٩٩٩ الموصل جامعة.
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٤١٦

  الثالث الباب
  المیدانیه وأجراءاته البحث منهج٣

   البحث منهج ١- ٣

 لبحث المالئم المنهج أختیار" أن أذ البحث لطبیعة لمالئمته التجریبي المنهج الباحث أستخدام
  )١(" البحث علیها تترتب التي الخطوات من یعد المشكلة

  البحث وعینة مجتمع ٢- ٣

 نتائج تعطي لكي بها االهتمام ینبغي التي حقیقیاً  تمثیالً  لمجتمعا تمثل التي العینة أختیار یعد
   )٢(" علیه عمله یحمل الباحث یجري الذي النموذج" هي العینة ألن ووقوعاً  دقة أكثر

  : التالیة بأالجراءات الباحث قام لذا

 :  التالیة لألسباب العملیة بالطریقة الجواهري ثانویة أختیار تم -

   المركز وسط تقع كونها -

  البحث مستلزمات توفر - 

 بین القرعة أجراء خالل من الظابطة والمجموعة التجریبیین المجموعتین تحدید تم وبالقرعة
 على توزیعهم تم) طالب٣٠(من المكونة) ب( شعبة أختیار تم أذ،  متوسط الثاني الصف شعبة
  : لألسباب  االخرین وأستبعاد للمجموعة ٧ بواقع مجامیع ثالث

 . مهم لقسم أصابات لوجود -

 . االخر القسم رسوب وبسبب -

                                     
ـــب محمــــــود )١( ـــــي البحــــــث.  الغریــــ ـــه العلمــ ـــــب.  واالجـــــــراءات لتصــــــمیما.  ومناهجــــ ـــــكندریة.  الحـــــــدیث الجــــــامعي المكتــ .  االســ

 ١٧٧ص١٩٩٧

  ١٨١ص ١٩٩٣ والنشر للطباعة الحكمة دار بغداد.  ومناهجه العلمي البحث طرائق.  محجوب وجیه )٢(
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٤١٧

 المستخدمة واالدوات االجهزه ١-٣

  واالجنبیة العربیة المصادر -

  والقیاسات االختبارات -

  االستبیان أستمارة -

  المساعد الكادر -

  البحث في المستخدمه واالجهزه االدوات ٢-٣

  الساحات -

 ))٥(( عدد سلة كرة -

  توقیت ساعة -

  اخصشو  -

  تصویب نقاط -

  صافره -

   السلة لكرة االساسیة المهارات تحدد ٤- ٣

 المـراد بالظـاهره تـرتبط التـي المتغیرات لقیاس المستخدمة االختبارات أختیار عملیه تكون أن البد
 عملیـة أجـراء وبعـد فعال قیاسه یراد ما قیاس لغرض مالئمة تكون ان البحث مجاالت في قیاسها

 وطرائــق الســلة وكــرة الحركــي الــتعلم مجــالت فــي المختلفــة العلمیــة لمراجــعا فــي والبحــث االطــالع
 مــن كثیـر فـي المسـتخدمة المقننـة االختیـارات اختیـار بعـد اسـتبیان اسـتمارة تحدیـد تـم فقـد التـدریس
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٤١٨

ــارات ــد االختیــ ــرة مهــــارات لتحدیــ ــلة كــ ــها وبعــــد واختباراتهــــا الســ علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء  عرضــ
  ).١(هارات واالختبارات المبینة في جدولتم تحدید الم *والمختصین

  )١(جدول
   المهارات واالختبارات المستخدمة في االبحث

   التكرار المرشحة أالختیارات المهارة المهارة

 المناولة  المناولة
 الصدریة

 .الحائط على مرسوم هدف نحو الكرة مناولة

 . زمن واقل سرعه بأقصى الحائط على مناولة ٢٥

 . زمن واقل سرعة باقصى الحائط ىعل مناولة ٢٥

١  
  صفر

٩ 

١٠%  
  

٩٠% 

  
  
 ے

  
  الطبطبة

  
 الطبطبة
 العالیة

 . حواجز اربعة بین الطبطبة

 . حواجز ستة بین الطبطبة

 . حواجز ثمانیة بین الطبطبة

٣  
٥  
٢ 

٣٠%  
٥٠%  
٢٠% 

  
 ے

  
 التصویب

  
 الحرة الرمیه

 . االمامي التهدیف

 . خط على من التهدیف

 . الحره الرمیة

٥  
٢  
٣ 

٥٠%  
٢٠%  
٣٠% 

 ے

  
   االستطالعیة التجربة ٥- ٣

 ومـن البحث عینة غیر من طالب) ٧( من مكونة عینة على االستطالعیة التجربة أجراء تم    
  : مایلي منها الغرض وكان المتوسط الثاني الصف

  االختبارات في الباحث تواجه التي الصعوبات معرفة - ١

  البحث في تخدمةالمس االجهزة وكفاءة مالئمة مدى معرفة - ٢

  لالختبارات المستغرق الوقت معرفة - ٣

  االختبارات الجراء طریقة افضل الى التوصل معرفة - ٤

                                     
 الستار عبد د.م.أ رشید حمید أیاد د.م.أ اهللا سعد جبار فرات د.م.أ شاكر محمود نبیل د.أ ،جواد كاظم ناظم د.أ : الخبراء *

 فاضل عابس د.اللطیف م عبد ماهر د.م رمضان احمد د.م.أناصر راشد  الرحمن عبد د.م.أش كمب حمید ماجده د.م.جاسم أ
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٤١٩

 واالختبارات الرئیسیة التجربة متغیرات بتنفیذ المساعد الكادر تفهم مدى معرفة - ٥
 المستخدمة

   العینة تكافؤ ٦-٣

 تحدید وذلك البحث في المستخدمة المهاریة االختبارات في العینة تكافؤ بأجراء الباحث قام   
  )٢( رقم الجدول في موضح وكما الرئیسیة التجربة اجراء في الشروع نقطة

  )٢( رقم جدول

  القبلي االختبار في المهاریة االختبارات في العینة تكافؤ یوضح

  المصادر المهاره
 درجة
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 الداللة Fقیمة
 لجدولیةا  المحتسبة  االحصائیة

 الرمیة
  الحره

  عشوائي ٢،٨٤٧ ٠،٠٠٩ %٦ ٦ %٩٥ المجامیع بین

 داخل
 المجموعات

١،٧٠ ١٤ ٢٣،٨٠   

 المناوله
  الصدریه

 معنوي غیر ٢،٨٤٧ %٣٩ ٠،٠٧١ ٦ ٠،٤٢٦ المجامیع بین

   ١،٨٣٤ ١٤ ٢٥،٦٧ المجامیع داخل

 معنوي غیر   ٠،١٦٤ ٦ ٠،٩٨٦  المجامیع بین  الطبطبة

 ٢،٨٤٧ %١٠٢ ١،٦٠ ١٤ ٢٢،٥٤ المجامیع داخل

  
   البحث أجراءات ٧- ٣

 المستخدمة المهاریة االختیارات تحدید وبعد مجامیع ثالث الى عشوائیاً  البحث عینة توزیع بعد
   التالیة بالصیغة المجامیع كانت اذا.  البحث في

  الموجه االكتشاف اسلوب استخدمت:  االولى التجریبیة المجموعة - ١

  التدریبي االسلوب أستخدمت:  الثانیة التجریبیة المجموعة - ٢

 ) ظابطة مجموعة باعتبارها( االمري االسلوب أستحدمت:  الثالثة التجریبیة المجموعة - ٣
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   القبلیة االختبارات ٨-٣

 باجراءتها الخاصة المستلزمات كافة تهیئة بعد) ١٨/٢/٢٠٠٩( بتاریخ القبلي االختبار أجراء تم
  . الثالث بمجامیعها بحثال عینة على

   الرئیسیة التجربة ٩- ٣

) ١/٣/٢٠٠٩( بتاریخ الرئیسیة بالتجربة البدء تم مجامیع ثالث الى البحث عینة توزیع بعد
.  االسبوع في تعلیمیتین وحدتین وبواقع شهر ٢\١ ولمدة المستخدمة التدریس أسالیب حسب
 في المبینة النموذجیة التعلیمیة الوحدة ماقسا حسب موزعة) د٤٠( الواحده التعلیمیة الوحده وقت

  ).د ٤٨٠( مقداره زمن وبمایشكل()  رقم الملحق

   البعدیة االختبارات ١٠-٣

   القبلیة االختبارات أجراء مواصفات سبق ٥/٤/٢٠٠٩ بتاریخ البعدیة االختبارات أجراء تم

  :  االحصائیة الوسائل ١١-٣

    المئویة النسبة   

    التباین تحلیل
  لباب الرابعا ٤ 
  :عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها ٤
   الثالثة البحث بمجامیع والبعدیة القبلیة االختبارات نتائج ومناقشة وتحلیل عرض١- ٤

 الحــرة الرمیـة مهـارة اختبـار فـي للفـرق  المحتســبة  T قیمـة ان) ٢( رقـم الجـدول مـن لنـا یتضـح   
%)    ١٤،٩١( الطبطبـة مهـارة اختیـار وفـي )١٥،١٥( المناولة مهارة اختبار وفي)١٩،٩٧٥( وهو
 المناولـة ولمهـارة) ٩،٨٢( الحـرة الرمیـة لمهـارة الفـرق تلـك مجمـوع حیـث في.  االولى التجربة في

 ))T قیمــة وكانــت الثانیــة التجریبیــة المجموعــة فــي) ٨،١٥( الطبطبــة ولمهــارة) ٧،٩٥( الصــدریة

ــــارة المبینـــــة ــــة لمهـ ـــرة الرمیـ ــــةالمنا ولمهـــــارة) ٥،١٠( الحــ ــــدریة ولـ ــارة) ٤،٨١( الصـ  الطبطبـــــة ولمهـــ
ــا الثانیـــة التجریبیـــة المجموعـــة فـــي) ٤،٦٦( ــین احصـــائیة مـــن اكبـــر وجمیعهـ ــارین بـ  القبلـــي االختبـ
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٤٢١

.  الثالثـة الحثیـة المجـامیع فـي البعدیـة االختبـارات ولصـالح المختـارة المهارات جمیع في والبعدي
  )حذام ١٩٨٨.....  یروم المدرس اجواء مع التفاعل ان القزویني حذام یؤكد اذ(

 العالقــة خــالل مــن وذلــك الموجــه االكتشــاف بأســلوب المســتخدمة التمرینــات اهمیــة علــى ممایــدل
 الـى المعلـم یوجههـا التـي المتتالیـة االسـئلة تقـود خاللهـا مـن والتـي والتلمیـذ الطالـب بین تنشأ التي

 صـــالح جمـــال( ویؤكـــد ســـئلةاال مـــع تـــتالئم والتـــي التلمیـــذ بهـــا یقـــوم التـــي االجابـــات الـــى التوصـــل
ــه الســــؤال ان" )  واخــــرون ــؤدي المعلــــم یوجههــ ــى یــ  بأكتشــــافها یقــــوم صــــحیحة واحــــدة اســــتجابة الــ

  )١("التلمیذ

 ومـا المهـام بعـض یأخـذ المعلـم ان" خـالل مـن التدریسـي االسـلوب أهمیـة علـى النتـائج دلت كذلك
 التــي كــاالت االنــي المعلــم ربــأم التقیــد وعــدم حــر بشــكل الحركــي الواجــب أداء اال التالمیــذ علــى

  )٢("األداء عند التوقف تتطلب

  : االتیة المفردات تطبیق خالل من وذلك

 . التنفیذ اثناء المحددة والظوابط المطلوب بالمقیاس االلتزام - ١

 . وسالمتها االدوات على بالحفاظ االلتزام - ٢

 . الرئیسي القسم في للتالمیذ القرارات روح توضح - ٣

 .   والیه الملعب من االدات بنقل االلتزام - ٤

ــة المحصــــلة مــــع التدریســــي االســــلوب اســــتخدام اهمیــــة علــــى یــــدل ممــــا                                             ســــنة ١٣-١٢ العمریــ
ــذلك ــیت فـــي االمـــري االســـلوب اســـتخدام اهمیـــة علـــى النتـــائج دلـــت كـ  المطلــــوب الـــتعلم تحضـ

 یكــون اذ المــدارس فــي المســتخدمة الســالیبا اقــدم مــن((  یعــد اذ.  التعلیمیــة العملیــة الهــداف

                                     
 ٢٧٣ ص ذكره سبق مصدر) واخرون( صالح جمال )١(

  ١٨ ص ١ط ٢٠٠٩ الریاضیة التربیة تدریس طرائق/  كمبش ماجدة )٢(
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٤٢٢

 التلمیـذ یـؤدي حیـث الوامـره االستجابة اال التلمیذ على وما التعلیمیة العملیة محور هو المعلم
   المعلم من بإیعاز واالداء الحركة حیث من الحركي الواجب

  

  )٢(الجدول
  المحسوبة لعینة البحث في االختبارات المستخدمة في البحث) ت(قیم 

  

  

                                     

  المجامیع ت
  
  
 

 االختبارات
   المهاریة

 

 وحدة
  القیاس

 

  
  

  ف-س
 

  
  

 ح مج
  ٢ف
 

    
 T قیمة

  داللة
 الفروق 

 الجدولیة المحتسبة
 

 االولى المجموعة ١
  الموجه االكتشاف

  معنوي ٢،٤٥ ١٦،٩٧٥ ٨٤ ٢٤ درجه الحرة الرمیة
  

  معنوي
  
  

 معنوي

 المناولة
 الصدریة

 ١٥،١٥ ٥٥،٣٨ ١٥،٢٩ ثا

 ١٤،٩١ ٤٢،١٩ ١٤،٢٧ ثا  الطبطبة

   الثانیة المجموعة ٢
 یبيالتدر  االسلوب

  معنوي ٢،٤٥ ٩،٨٢ ٤٨ ١٨ درجه               الحره الرمیه
  

  معنوي
 معنوي

 المناوله
 الصدریه

 ٧،٩٥ ٥١،١٥ ١٤،٣٣ ثا

 ٨،١٥ ٣٨،١٧ ١٢،١٦ ثا الطبطبة

 الثالثة المجموعة ٣
 االمري االسلوب

   معنوي ٢،٤٥ ٥،١٠ ٧٥ ٢٢ درجه  الحره الرمیه
  

  معنوي
  

  معنوي

 المناوله 
 یهالصدر 

 ٤،٨١ ٤٨،١٩ ١٢،٤٥ ثا

 ٤،٦٦ ٣٥،٠٨ ١٠،١٩ ثا الطبطبة



   ٢٠١٠األول علوم الریاضة   العدد مجلة 
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  سنة ١٤ بعمر الریاضیة التربیة درس

 
 

٤٢٣

  )٣( رقم جدول
  الثالث للمجامیع ساسیةاال المهارات الختبارات االحصائیة ودالالتها والجدولیة المحتسبة) F( قیمة یوضح
 مجموع المصادر المهارات

 المربعات

 درجة
  الحریة

 متوسط
 المربعات

 الداللة f قیمة
 الجدولیة المحتسبة االحصائیة

 الرمیه
 الحره

 بین
 المجموعات

 معنوي ٢،٨٤٧ ٥،٤٩١ ٢،٥٤٨ ٦ ١٥،٢٩

 داخل
 المجموعات

٠،٤٦٤ ١٤ ٦،٤٩ 

 المناولة
  الصدریه

 بین
  عاتالمجمو 

 معنوي ٢،٨٤٧ ٣،٩٩٣ ٢،٣٠٨ ٦ ١٣،٨٥

 داخل
  المجموعات

٠،٥٧٨ ١٤ ٨،٠٩ 

 بین  الطبطبة
  المجموعات

 معنوي ٢،٨٤٧ ٣،٨٥٢ ٢،٤٤٢ ٦ ١٤،٦٥

 داخل
 المجموعات

٠،٦٣٤ ١٤ ٨،٧٨ 

  
) ٥،٤٩١( بلغـت قـد الحـرة الرمیـة اختبـار فـي المحتسـبة)) Fقیمـة أن) ٣( رقـم الجدول یوضح    
 وجـود یعنـي وهـذا) ٢،٨٤٥( والبالغـة) ١٤،٤( حریة درجة عند الجدولیة) F( قیمة من اكبر وهي

ـــروق ـــة ذات معنویـــــة فـ ـــائیة داللــ ــة االختبـــــارات فـــــي احصـ ـــد الـــــثالث وللمجـــــامیع البعدیــ  اي ولتحدیــ
 بــین الفـروق حقیقیـة لدراسـة)L.S.D( معنــوي فـرق اقـل اختیـار اســتخدام مـن البـد افضـل المجـامیع
 مهــارة اختیــار فــي تعلمــاً  االكثــر المجموعــة علــى للتعــرف الــثالث لمجموعــاتل الحســابیة األوســاط

   الجدول في مبین وكما الحرة الرمیة
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٤٢٤

  )٤( رقم جدول

  الحرة الرمیة مهارة الختبار للمجموعات)) L.S.D(( معنوي فرق اقل وقیمة الحسابیة االوساط بین الفرق یبین

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

 االحصائیة الداللة L.S.D الحسابیة االوساط بین الفرق المجامیع

 االكتشاف بین الفرق  ٠،٤٢٨  ٤،٤٢٩-٤،٨٥٧ ٢م -١م
 L.S.D ٠،٧٧٩ ٣،٨٥٧-٤،٨٥٧ ٣م -١م واالمري الموجه

 ٠،٥٧٢ ٣،٨٥٧-٤،٤٢٩ ٣م -٢م

 االحصائیة الداللة L.S.D الحسابیة األوساط بین الفرق المجامیع

 بین االكتشاف معنوي ٠،٦٥٢ ١٧،٢٢٦ -١٦،٥٧٤ ٢م -١م
 االمري تشافاالك

 والموجه
  ٠،٩١١L.S.D ١٧،٦٢٧ -١٦،٥٧٤ ٣م -١م

 ١،٠٤٣ ١٧،٦٨٧ -١٧،٢٢٦ ٣م -٢م

 االوساط بین الفرق المجامیع
 الحسابیة

L.S.D الداللة 
 االحصائیة

 بین معنوي  ٠,٤٢٨ ١٧،٣٦٤ -١٦،٩٣٦ ٢م -١م
 االكتشاف

 واالمري الموجه
 L.S.D ٠,٨٦٩ ١٧،٩٦٩ -١٦،٩٣٦ ٣م -١م

 ١،٠٣٣ ١٧،٩٦٩ - ١٧،٣٦٤ ٣م -٢م
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٤٢٥

   االولى المجموعة بین معنویة فروق ظهور عدم لنا یتضح) ٤( رقم الجدول خالل من      

 بــین معنویــة فروقـات ظهــرت ولكـن)  التــدریبي االسـلوب( الثانیــة والمجموعـة) الموجــه االكتشـاف(
ــة االولـــى المجموعـــة  اســـتخدمت التـــي لمجموعـــةا  ان اي الحـــرة الرمیـــة مهـــاره اختیـــار فـــي والثالثـ

   المجامیع بین االفضل هي كانت الموجة االكتشاف اسلوب

 التـدریبي االسلوب استخدمت التي الثانیة المجموعة تلتها الحره الرمیة مهارة تعلم في البحثیة    
 اســـتخدمت التـــي الثالثـــة المجموعـــه ثـــم التـــدریبي االســـلوب اســـتخدمت التـــي الثانیـــة المجموعـــة ثـــم

 التمرینـــات ان( یؤكـــد الـــذي الموجـــه االكتشـــاف اســـلوب اهمیـــة علـــى یـــدل ممـــا المـــريا االســـلوب
....  المهـــارات بعـــض اكتســـاب حـــدوث فـــي اســـهمت الموجـــه االكتشـــاف اســـلوب فـــي المســـتخدمة

 شــيء كــل یجهلــون الـذین التالمیــذ مــع اسـتخدامه اهمیــة علــى)   ماجـدة ذلــك بعــد ١٩٨٣ سـلیمان
 وال توقـف دون مسـتمرة بصورة االسئلة لسلسلة االستجابةب یقومون وهم المطلوب الدرس موضوع
  .الجزئیة المعرفه على اعتماداً  شارداً  یتركون

  الخامس الباب
  والتوصیات االستنتاجات ٥

   االستنتاجات ١-٥

 المرحلـة لطـالب التعلم عملیة في كبیره اهمیة من لماله الموجه االكتشاف اسلوب استخدام اهمیة -
  المتوسطة

  تعلمها المطلوبة والمهارة العمریة الفئة حسب التدریس اسالیب في التنوع استخدام االفضل من -

 عملیـة بدایـة فـي المعلـم قبـل من االخطاء وتصحیح التعلیم عملیة في التكرار مبدء على االعتماد -
  التعلم

 . االخرین الطالب وتوجیه التكرار عملیة في انفسهم على باالعتماد للمتعلمین الفرصة اعطاء -
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٤٢٦

  :المصادر

 
 الكتـــب دار.  العـــالي التعلـــیم وزارة.  متـــرجم كتـــاب.  الریاضـــیة التربیـــة تـــدریس) .  وآخـــرون( صـــالح جمـــال -

  ١٩٩٩ الموصل جامعة. والنشر للطباعة

ـــة تـــدریس.  واخـــرون حســـن صـــالح جمـــال - .  والنشـــر للطباعـــة الكتـــب دار. متـــرجم كتـــاب.  الریاضـــیة التربی
   ١٩٩١. الموصل جامعة

 الطباعـــة دار.  القـــاهره.  المعلمــین لمعاهـــد الریاضـــیة التربیــة.  لطفـــي الفتـــاح عبــد.  عثمـــان رشـــدي نحســی -
  ١٩٩٧ الحدیثة

ــافر - ــداخل التدریســــي االســــلوب.  اســــماعیل هاشــــم ظــ ــره المتــ  الخیــــارات خــــالل مــــن والتطــــور التعلــــیم فــــي واثــ
  ٢٠٠٢ الریاضیة التربیة یةكل.  بغداد جامعة.دكتوراه اطروحة  تعلم لبیئة المكانیة التنظیمیة

 المـدارس فـي الریاضـیة التربیـة لـدرس المسـتثمر الوقـت فـي التـدریس طرائـق بعـض اثـر.  واخـرون لزام قاسم -
  ١٩٩٣. الریاضیة التربیة كلیة.  الثاني العدد.  الریاضیة التربیة مجلة.  القانونیة

   ١ط ٢٠٠٩ الریاضیة التربیة تدریس طرائق/  كمبش ماجدة -

 للنشــر الكتــاب مركــز.  القیــاس وطــرق الطــائرة لكــرة العلمیــة االســس.  المــنعم عبــد حمــدي.  صــبحي حمــدم -
  ١٩٩٧ القاهرة

 االسـكندریة.  الحـدیث الجـامعي المكتـب.  واالجراءات التصمیم.  ومناهجه العلمي البحث.  الغریب محمود -
 .١٩٩٧ 

  ١٩٩٩.  للنشر تابالك مركز.  القاهره. ط. التربیة مناهج.  حلمي مكارم -

 الفنـــي االداء ومســـتوى االكـــادیمي الـــتعلم وقـــت فـــي والتقلیـــدي التبـــادلي اســـلوبین اثـــر الصـــفار محمـــد نشـــوان -
  الریاضیة التربیة كلیة.  بغداد جامعة. ماجستیر رسالة الثقل قذف الفعالیة وانجاز

   ١٩٩٣ والنشر اعةللطب الحكمة دار بغداد.  ومناهجه العلمي البحث طرائق.  محجوب وجیه -

 السـلة بكـرة الهجومیـة المهـارات بعـض تعلـم علـى التـدریس اسـالیب بعـض اسـتخدام تـأثیر.  رشاد محمد وداد -
  ٢٠٠٠.  الریاضیة التربیة كلیة– بغداد جامعة – دكتوراة اطروحة(( االكادیمي التعلم وقت ألستثمار

 

  


