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اثر اسلوب التعلم الشامل وفق نموذج فارك في تنمية دافعية التعلم وتعلم عدد 
 من انواع التمرير  بكرة السلة

 
 علي فتاح رشيد العبيدي  سراب محمد يونس 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  / قسم التربية االساسية/ كلية  الموصلجامعة 
 ( 23/8/2021، قبل للنشر في   7/2021/ 10)قدم للنشر في  

 
 : ص البحثلخم

 ويهدف البحث الحالي 
 االسلوب الشامل وفق نموذج فارك واالسلوب المتبع في تنمية دافعية التعلم. اثر . 1
 . اثر االسلوب الشامل وفق نموذج فارك واالسلوب المتبع في تعلم عدد من انواع التمرير  بكرة السلة 2
م وتعلم عدد من انواع التمرير  .المقارنة بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية في تنمية دافعية التعل3
 بكرة السلة.   
( طالًبا من طالب   24واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته مع طبيعة مشكلة البحث , إذ تكونت عينة البحث من )    

الرياضة   وعلوم  البدنية  التربية  قسم  في  الثانية  الدراسية  األساسية    –السنة  التربية  ل  –كلية  الموصل  ) جامعة  الدراسي    –  2020لعام 
( وتم توزيعهم إلى مجموعتين) مجموعة ضابطة وُأخرى تجريبية( وعن طريق القرعة العشوائية تم توزيع األساليب التعليمية على  2021

( طالب , وتم التجانس بين مجموعتي البحث في متغيرات )العمر ، الطول ، الكتلة (    12مجموعتي البحث .وتتضمن كل مجموعة )  
 تكافؤ في متغيرات بعض )عناصر اللياقة البدنية والحركية, تعلم عدد من انواع التمرير  بكرة السلة( وال

 (  90( وحدات تعليمية مدة الوحدة الواحدة )6تم وضع خطتين تعليميتين للمجموعتين والبرنامج يتضمن )    
ا        ، المئوية  )النسبة  االتية:  االحصائية  الوسائل  الباحثان  االرتباط  استخدم  معامل  المعياري،  االنحراف   ، الحسابي  لوسط 

( ،اختبار  االلتواء  ,معامل   ) )بيرسون  )T-testالبسيط  اختبار   ، المرتبطة  للعينات  المتوسطات  بين  الفروق  لداللة   )T-test  لداللة  )
 الفروق بين المتوسطات للعينات غير المرتبطة )المستقلة(. 

 االستنتاجات التالية: وتوصل الباحثان إلى 
 اثبت فاعلية استخدام اسلوبي المتبع والشامل في تنمية دافع -1
 حقق كل من اسلوبي المتبع والشامل تعلم عدد من انواع التمرير  بكرة السلة.   -2
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Abstract: 

The current research aims to reveal : 

1.The effect of the comprehensive method according to the vark model and the method used in 

developing learning motivation and learning the skills of shooting from stability and peace in basketball. 

2.The effect of the comprehensive method according to the vark model and the method used in 

learning a number of types of basketball passing 

3.The comparison between the two groups, the control and the experimental, in the post-tests in 

developing learning motivation and learning a number of types of basketball passing. 

    The researchers used the experimental method for its relevance to the nature of the research 

problem, as the research sample consisted of (24) students from the second academic year in the 

Department of Physical Education and Sports Sciences - College of Basic Education - University of 

Mosul for the academic year (2020-2021) and they were distributed into two groups (group (control and 

experimental) and through a random lottery, the educational methods were distributed to the two 

research groups. Two educational plans have been developed for the two groups, and the program 

includes (16) educational units, the duration of one unit is (90.) 

     The researchers used the following statistical methods: (percentage, arithmetic mean, standard 

deviation, simple correlation coefficient (Pearson), skew coefficient, (T-test) to indicate the differences 

between the means of the related samples, the (T-test) to indicate the differences between the means of 

the samples. Unrelated (independent .) 

The researchers reached the following conclusions: 

1.Prove the effectiveness of using the adopted and comprehensive method in developing learning 

motivation among the current study sample . 

2.Both my adopted and comprehensive methods achieved learning a number of types of 

basketball passing. 
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 التعريف بالبحث  -1
 المقدمة وأهمية البحث:1-1
تطورت هذه األساليب من النمطية التي تتصف بالقدم والتي يكون فيها المعلم او المددر  محدورًا للعمليدة التعليميدة،    

ويكددون فيهددا دور الطالددب مقتصددرًا علددى الحفددل واسددت هار المعلومددات الجدداهدة التددي يقدددمها المدددر  لدده ، إلددى اسدداليب 
تعليميدة و بينمدا يقتصدر عمدل المددر  علدى تقدديم النصدد واالر داد اخرى يكون فيها اداء الطالدب هدو محدور العمليدة ال

 وموجهًا إليجاد التفاعل بين الطلبة فيما بينهم وموضوع الدر  من جهة اخرى. 
وهدددذا التطدددور ادى الدددى يهدددور اسددداليب تعليميدددة مختلفدددة التدددي تدددوفر للمددددر  فرصدددة اختيدددار األسدددلوب األمثدددل      

وافرة لكي يتمكن من تحقيق األهداف التربوية والتوصل إلى تنميدة قددرات المدتعلم وتطويرهدا والمالئم للبيئة التعليمية المت
، إذ تشير العملية التدريسية إلى تن يم الخبرات التعليمية وقيادتها ، تحقيقًا للغاية منها، وهي إحداث تغيير في السلوك 

وعدة عالقدات مسدتمرة تنشدن بدين المددر  والطالدب، لدى الطالب والوصول به الدى تعلدم افضدل. والعمليدة التدريسدية مجم
وهذه العالقات تساعد الطالب على تعلم المهارات التي يراد أن تتحقق لديه. ولكدي يدتمكن مددر  التربيدة الرياضدية مدن 
تحقيددق هددذه العالقددات ينبغددي عليدده التعددرف علددى العوامددل التددي تسددهم فددي تحقيقهددا، ومددن أبرزهددا التعددرف علددى أسدداليب 

 ( 17،  2011وكيفية تفعيلها بصورة ناجحة في أثناء عملية التعليم.)الدليمي ،  التعلم،
ويتطلددب تعلدديم الفعاليددات الرياضددية المختلفددة اتبدداع اسدداليب وطرائددق خاصددة التددي تجعددل مددن الطالددب عنصددر      

مددتعلم  الفرصددة فددي فعددال ومشدداركًا يتسددم باإليجابيددة مددن خددالل مشدداركته بتفاصدديل واجددداء الدددر ، وهددذا بدددوره يعطددي لل
 كيفية التفكير ويصبد مستقال في اتخاذ القرار بوقت التعلم ومدته وما يمكن ان يتفيد منه لتعلم المهارة .

" ويعددد االسددلوب الشددامل مددن االسدداليب التددي تسدداعد فددي احددداث عمليددة الددتعلم اذ اندده يشددمل جميددع الطلبددة فددي الددتعلم 
سمد بنداء المهارات بمستويات مختلفة، اذ يبدا الطالب ومن المستوى المالئدم ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة كونه ي

لده ثدم اندده يتددرج فددي بقيدة المسددتويات الدى ان يصددل الدى المسددتوى المطلدوب لتنفيددذ المهدارة  فددي بقيدة المسددتويات االداء 
 ( . 287،  2018التي تتضمنها المهارة المتعلمة ")حسين وعبد علي ،

حركددي( اذ –كتددابي  –بصددري –ن االنمدداط الحديثددة فددي الددتعلم ويتكددون مددن اربعددة انمدداط ) سددمعي ويعددد نمددوذج فددارك مدد
يعتمددد علددى الوسددائل التعليميددة المختلفددة لكددل نمددوذج يتدديد للمددتعلم التعبيددر عددن نفسدده والتعددرف علددى قدراتدده البدنيددة و 

 المهارية ، من خالل ميل المتعلم للمادة التعليمية بنمطه المفضل.
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ميدددة البحدددث الحدددالي فدددي كونددده يتنددداول موضدددوًعا قلدددت الدراسدددات حولددده حسدددب علدددم الباحثدددان, إذ تناولدددت فيددده وتكمدددن أه
استخدام أسلوب التعلم الشامل فوق انموذج فارك فدي تنميدة دافعيدة الطدالب السدنة الدراسدية الثانيدة بقسدم التربيدة البدنيدة 

لدتعلم مددن خدالل المسددتويات التدي يوفرهددا هدذا االسددلوب. وعلدوم الرياضدة فددي كليدة التربيددة االساسديةا جامعددة الموصدل  ل
فضال عن تعلم الطالب لعددد مدن اندواع التصدويب بكدرة السدلة، وان الغايدة والهددف مدن الدراسدة تحسدين وتسددريع عمليدة 
الدتعلم , وذلددن مددن خددالل تدوفر المسددتويات عددن المهددارات المدراد تعلمهددا ليتسددنى للمددؤدي خلدق قاعدددة معرفيددة تمكندده مددن 

 رجمتها باألداء العملي.ت
 مشكلة البحث: 1-2

مددن خددالل عمددل الباحثددان فددي مجددال التعلدديم  والددتعلم الح ددا وجددود العديددد مددن المشدداكل فددي تعلدديم الفعاليددات الرياضددية 
المختلفة بصورة عامة وفعالية كرة السلة وما تتضمنه من مهارات هجومية بصورة خاصة لكونها من الفعاليات الصعبة  

ضعف في عمليدة الدتعلم وعددم تعلدم المهدارة بالدرجدة المطلوبدة والتدي حسدب تقددير الباحثدان ، ان السدبب فدي وان هناك 
ذلن يعود الى عدم اعطاء الحريدة الكافيدة للفدرد فدي اختيداره للمسدتوى الدذي يبددأ منده فضدال عدن عددم االهتمدام بدالتطور 

نماطهم المفضلة لن فرد من االفراد المتعلمين، ممدا دفدع العلمي الذي ينادي الى تعليم الطالب حسب الفروق الفردية وا
بالباحثان الى اختيار وتجريب اسلوب يشمل ويتناسب مع  جميدع الطدالب علدى اخدتالف مسدتوياتهم  ويراعدي فدي نمدط 

 المتعلمين لديهم مما يجعل عملية تعلمهم افضل ويديد من دافعيتهم للتعلم.
 اهداف البحث:  1-3

 الى: يهدف البحث الحالي 
 الكشف عن اثر االسلوب الشامل وفق نموذج فارك واالسلوب المتبع في تنمية دافعية التعلم.  1-3-1
الكشف عن اثر االسلوب الشدامل وفدق نمدوذج فدارك واالسدلوب المتبدع فدي تعلدم عددد مدن اندواع التمريدر  بكدرة   1-3-2

 السلة
االختبارات البعدية في تنمية دافعية التعلم وتعلدم عددد  المقارنة بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في  1-3-3

 من انواع التمرير  بكرة السلة
 فروض البحث: 1-4 
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وجدددود فدددروق ذات داللدددة معنويدددة بدددين نتدددائج مجمدددوعتي البحدددث الضدددابطة والتجريبيدددة بدددين االختبدددارين القبلدددي  1-4-1
كليدة التربيدة -نية في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة والبعدي في تنمية دافعية التعلم لدى طالب السنة الدراسية الثا

 األساسية.
وجدددود فدددروق ذات داللدددة معنويدددة بدددين نتدددائج مجمدددوعتي البحدددث الضدددابطة والتجريبيدددة بدددين االختبدددارين القبلدددي  1-4-2

يدة البدنيدة وعلدوم والبعدي في تعلم عددد مدن اندواع التمريدر  بكدرة السدلة لددى طدالب السدنة الدراسدية الثانيدة فدي قسدم الترب
 كلية التربية األساسية.-الرياضة 

وجود فروق ذات داللة معنويدة بدين نتدائج مجمدوعتي البحدث الضدابطة والتجريبيدة فدي االختبدارات البعديدة فدي   1-4-3
البدنيدة تنمية دافعية التعلم وتعلم عدد من انواع التمرير  بكرة السلة لددى طدالب السدنة الدراسدية الثانيدة فدي قسدم التربيدة 

 كلية التربية األساسية.-وعلوم الرياضة 
 مجاالت البحث: 1-5
طالب السنة الدراسية الثانية في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةا كليدة التربيدة االساسدية   المجال البشري :  1-5-1
 جامعة الموصل .ا
 . 2021ا   2ا  17ولغاية     2020ا  12ا  6المجال الدماني :  1-5-2
 جامعة الموصل. -المجال المكاني : القاعات الرياضية المغلقة بكلية التربية االساسية 1-5-3
 مصطلحات البحث: 1-6
 االسلوب الشامل: 1-6-1
( " هدو االسدلوب الدذي يعتمدد علدى فكدرة  دمول جميدع المتعلمدين والمهدارات وانخدراطهم فدي  2012عرفته  )الدليمي ،-

 ( 155،  2012العملية التعليمية ، ألنه يوفر فرصا متكافئة لكل منهم لال تراك بالوحدة التعليمية ) الدليمي ، 
 فارك: نموذج 1-6-2

( الطريقة التي يستقبل بها المتعلم المعرفة والمعلومات والخبرات , والطريقة  2018عرفه ) عبد الحسين والمسعودي ، 
االتي يرتب وين م بها هذه المعلومات ثم الطريقة التي يسجل ويرمدد ويددمج فيهدا المعلومدات ويحدتفل بهدا فدي مخدونده 

بالطريقدة التدي تمثدل طريقتده فددي التعبيدر عنهدا  . )عبدد الحسدين ،المسددعودي المعرفدي ثدم يسدترجع المعلومدات والخبددرات 
،2018 ،15 . ) 
 اجراءات البحث:-3
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 منهج البحث: استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته مع طبيعة مشكلة البحث. 3-1
ة الثانيدة فدي قسدم التربيدة مجتمع البحث وعينته: تم اختيار مجتمع البحث بصورة عمديدة مدن طلبدة السدنة الدراسدي  3-2

( والبددالع عددددهم 2021 – 2020جامعددة الموصددل للعددام الدراسددي ) -البدنيددة وعلددوم الرياضددة  بكليددة التربيددة االساسددية 
( طالًبا بنسبة 24*(. موزعين على قاعتين دراستين, أما عينة البحث الرئيسية فقد تكونت من )( طالًبا وطالبة )  59) 
 لبحث األصلي.( من مجتمع ا43,63%)

( طالدب لكدل مجموعدة، إحدداها ضدابطة واألخدرى تجريبيدة 12تم تقسيم عينة البحث إلدى  مجمدوعتين متسداوية وبواقدع )
 وعن طريق القرعة تم توزيع األساليب التعليمية على مجموعتي البحث.

 وتم استبعاد عدد من الطلبة لعدم تكافؤهم مع بقية أفراد العينة ولألسباب اآلتية :
( طالدب للمجموعددة 12، و) A( طالدب للمجموعددة الضدابطة مدن القاعدة12( طالدب، )24طدالب التجربدة الرئيسدة ) -أ

 . Bالتجريبية من القاعة
( طالبددًا, حيددث تددم أخددذهم كدداآلتي: القاعددة 9الطددالب الددذين أجريددت علدديهم التجربددة االسددتطالعية والبددالع عددددهم ) -ب 

 ( طالب.7)  B( طالب والقاعة الثانية 2)A األولى 
 .B( من القاعة الثانية 17و) A(من القاعة األولى 9( طالبة كانوا ) 26الطالبات البالع عددهن )  -جد

 ( 1الجدول )
 يبين مجتمع البحث وعينته ومجموعتي البحث واألساليب التعليمية المستخدمة 

 عينة البحث  المستبعدين  العدد الكلي  األسلوب المستخدم  المجموعة ت 

 12 11 23 االسلوب المتبع  ضابطة  اAاالولىقاعة  1
 12 24 36 أسلوب التعلم الشامل تجريبية  اBقاعة الثانية  2

 24 35 59 المجموع

 التصميم التجريبي: 3-3

 
 .ت حصلت عليها الباحثة من سجل الخاص بالطلبة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةالمعلوما(*)
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اسددتخدم التصددميم التجريبددي الددذي يطلددق عليدده اسددم )تصددميم المجمددوعتين المتكددافئتين( العشددوائية االختيددار ذات       
 ( ذلن.1( ويوضد الشكل )30، 1999المالح ات القبلية والبعدية المحكمة الضبط. )عالوي وراتب، 

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعات 
تقيدددددديم االداء المهدددددداري  المجموعة الضابطة

لعدد مدن اندواع التمريدر  
 بكرة السلة 

 واختبار دافعية التعلم

تقيدددددديم االداء المهدددددداري  اسلوب المدر  المتبع
لعدد مدن اندواع التمريدر  

 بكرة السلة
 واختبار دافعية التعلم 

 أسلوب التعلم الشامل المجموعة التجريبية 

 التصميم التجريبي المستخدم في البحث ( يوضد 1الشكل )
 وسائل جمع البيانات والمعلومات: 3-4

 استخدمت  وسائل بحثية عديدة لجمع المعلومات للوصول إلى البيانات والنتائج المطلوبة على وفق ما ينتي:
    المراجع والمصادر العلمية.  -1
 اختبار نموذج فارك.-2
 مقيا  دافعية التعلم.-3
 االستبيان.-4
 اختبارات العناصر البدنية والحركية.-5
 تقييم االداء الفني لمهارات لعدد من انواع التمرير  بكرة السلة.-6
 تجانس عينة البحث: تم التجانس ألفراد عينه البحث في المتغيرات اآلتية: 3-5

 العمر ا مقاسا بالشهر. 
 الطول ا مقاسا بالسنتمتر.
 الكتلة ا مقاسا بالكيلو غرام.

للتحقق من تجانس إفراد عينة البحث ولتجنب العوامل التي قد تؤثر في نتدائج التجربدة فقدد أخدذت القياسدات الخاصدة   
بمتغيرات )العمر والطول والكتلة( ألفراد العينة واستخرجت القيمة معامل االلتواء للمتغيرات المذكورة انفًا ويبين الجدول 

 ( ذلن. 2) 
 (  2الجدول ) 
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 إلفراد عينة البحث   يبين التجانس
   
 
 
 
 
 
 
( 3( علددى أن القياسددات جميعهددا تحقددق المنحنددى االعتدددالي الددذي يوضددد أنهددا تتددراو  بددين )  2يتبددين مددن الجدددول )   

 مما يدل على حسن توزيع أفراد عينة البحث وتجانسهم في متغيرات )العمر والطول والكتلة(.
( فدي المنحندى التوزيدع الطبيعدي 3 إذ تشير أغلب المصادر إلى "انه كلمدا كاندت الددرجات الناتجدة محصدورة بدين )    

 (. 38، 1999دل ذلن على أن الدرجات تتوزع توزيعا طبيعيا مع وجود تجانس في العينة المختارة" )مصطفى، 
 ( لتحديد انماط عينة مجموعتي البحث:  VARKاختبار  نموذج فارك ) 3-6
صدري، حركدي، لف دي، سدمعي بصدري، لتحديد انماط عينة مجموعتي البحث وفقا ال نمدوذج فدارك )سدمعي ، ب    

سددمعي حركددي, سددمعي لف ددي، بصددري سددمعي، بصددري حركددي، بصددري لف ددي، حركددي سددمعي، حركددي بصددري، حركددي 
لف ي، لف ي سمعي، لف ي بصري، لف ي حركي( اطلع الباحثان على العديد من الدارسات  السابقة والبحوث العلميدة 

للمتعلمددين، فتوصددل الباحثددان الددى وجددود اختبددار مددن خددالل ن ددام  التددي تناولددت اختبددار فددارك لتحديددد الحاسددة المفضددلة
محوسب على جميع أفراد العينة)التجريبية والضدابطة( يتضدمن مجموعدة مدن االسدئلة  المتنوعدة يدتم االجابدة عليهدا مدن 

اسددب لكددل قبدل أفددراد العينددة وبعددد االنتهدداء مددن االسددئلة يددتم الضددغط علدى انتهدداء ومددن ثددم ت هددر نتيجددة فوريددة للددنمط المن
 طالب من طالب مجموعتي البحث .

 مقيا  دافعية التعلم: 3-7    
بعددد اطددالع الباحثددان علددى المقدداييس المعدددة فددي دافعيددة الددتعلم ، ارتددنى ان تسددتخدم مقيددا  الدافعيددة   ) غصددون عبددد 

هدذا المقيدا   ( والذي هو معد من قبل ) ريتشارد وتتكو ( وترجمة )محمد حسن عالوي ( والدذي يتكدون 2011الكريم،  
( فقدددددددرة كدددددددان مطبدددددددق علدددددددى طالبدددددددات كليدددددددة التربيدددددددة الرياضدددددددية المرحلدددددددة الثالثة)جامعدددددددة بابدددددددل اكدددددددربالء 52مدددددددن )

 وحدت المتغيرات 
 القيا  

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 االلتواء أكبر قيمة  اقل قيمة

 0,43 22,73 20,92 2,14 261.84 بالشهر  العمر
 1,34 188 160 6,56 174,16 سم  الطول
 1,88 85,00 50,00 4,12 67,5 كغم  الكتلة
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( وبعد عرض المقيا  على الخبدراء تدم تعدديل بعدض الفقدرات الخاصدة بالمقيدا  بمدا يالئدم   2012ا2011كوفة  ()  ا
 م.2020ا  12ا  10وم الخميس الموافق طبيعة البحث تم اجراء االختبار على طالب مجموعتي البحث  ي

 تكافؤ مجموعتي البحث:  3-8
 تكافؤ عينة البحث في عناصر اللياقة البدنية  3-8-1

تمكدددن الباحثدددان مدددن السددديطرة علدددى العناصدددر البدنيدددة المدددؤثرة فدددي تعلدددم عددددد مدددن المهدددارات الهجوميدددة بكدددرة السدددلة بدددين 
بينهمددا فددي عناصددر اللياقددة البدنيددة المختددارة ، كمددا هددو مبددين فددي  المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة مددن خددالل التكددافؤ

 ( 3الجدول ) 
 (  3الجدول ) 

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحتسبة وقيمة نسبة الخطن لمجموعتي البحث لعدد من  
 الصفات البدنية والحركية 

 ت 
البدنية   الصفات 

 االختبارات  والحركية
وحدة 

 قيا  ال

المجموعة 
 الضابطة 

المجموعة 
 قيمة )ت( التجريبية 

 المحسوبة 
 نسبة الخطن 

(sig) 
  ع       ع     

  30عدو   السرعة االنتقالية  1
 20والبدء 

 0,72 0,36 0,26 4,08 0,37 4,26 ثانية 

2 
المميدة  القوة 

 بالسرعة 

الحجل 
القصى  

في   مسافة 
 ثانية   10

 0,26 1,16 0,43 4,99 0,46 5,18 متر 

 الر اقة 3

اختبار  
الجري 

المكوكي 
4 *10 

 0,11 1,71 0,598 13,9 0,517 13,7 ثانية 
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4 
االنفجارية   القوة 

 للرجلين 

القفد 
العمودي من 

 الثبات 
 0,79 0,26 0,137 261 0,123 259 سم 

5 
االنفجارية   القوة 

 للذراعين 
كرة   رمي 

 0,72 3,89 4,08 3,99 4,17 4,22 متر  طبية 

 المرونة 6
الجذع   ثني 
 0,07 1,98 0,839 5,83 0,134 6,21 درجة من الوقوف

 ( 0,05) ≥*معنوية عند نسبة خطن 
( عدددم وجددود فددروق ذات داللددة معنويددة بددين أفددراد مجمددوعتي البحددث فددي المتغيددرات جميعهددا 3يتبددين مددن الجدددول )    

( ممدددا يددددل علدددى تكدددافؤ 0,05أعددداله، إذ بلغدددت نسدددبة الخطدددن للصدددفات البدنيدددة والحركيدددة المحدددددة جميعهدددا أكبدددر مدددن )
 المجموعتين في هذه المتغيرات.

 يرة الصدرية والمرتدة ومن فوق الكتف  )االختبارات القبلية(:التكافؤ في مهارات  التمر  3-8-1
 تم إجراء التكافؤ وهو بمثابة االختبارات القبلية على مجموعتي البحث في يوم  الخميس الموافق    
م وبمساعدة فريق العمل المساعد , وقبل البدء بنجراء االختبار القبلي أجري  ر  مبسدط وعدرض 2020ا  12ا    17  

ت البحدث الحدالي مدن قبدل مددر  المدادة، وبعدد ذلدن تدم أداء محداولتين تجدريبيتين لكدل طالدب لينخدذ فكدرة بسديطة لمهارا
( محدداوالت لكددل طالددب ، وصدداحب األداء الفنددي لكددل  3عددن كددل مهددارة حركيددة . وتمددت االختبددارات القبليددة ب عطدداء ) 

 محاولة من محاوالت الطالب تصوير األداء  بآلة تصوير فيدوية .
 ( 4الجدول ) 

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحتسبة لمجموعتي البحث في مهارات  التمريرة الصدرية 
 والمرتدة ومن فوق الكتف )األداء المهاري(

 المهارات األساسية  ت 
 وحدة 
 القيا  

المجموعة 
 الضابطة 

المجموعة 
ت   التجريبية  قيمة 

 المحتسبة 
 الخطن نسبة 

(sig) 
  ع       ع     
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 0,49 0,692 0,65 3,33 0,52 3,50 درجة التمريرة الصدرية  1
 0,53 0,632 0,79 2,91 0,45 2,75 درجة التمريرة المرتدة 2
 0,43 0,793 0,51 3,08 0,51 2,91 درجة التمريرة من فوق الكتف 3

 ( 0,05) ≥*معنوية عند نسبة خطن 
( عدم وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين أفراد مجموعتي البحث في المتغيدرات جميعهدا 4يتبين من الجدول )    

( مما يدل على تكافؤ المجمدوعتين 0,05في أعاله، اذ بلغت نسبة الخطن لالختبارات جميعها لهذه المهارات أكبر من )
 في هذه المتغيرات.

 في البحث : األجهدة واألدوات المستخدمة 3-9
 األجهدة المستخدمة في البحث : 3-10-1
 (.5( عدد )LENOVO(( و)DELLحاسبات نوع  -1
 (.1( عدد )sonyكامرة نوع ) -2
 ميدان الكتروني نوع )دديتكو( ايطالي الصنع لقيا  طول وكتلة الجسم. -5

 ملعب كرة السلة قانوني مع كافة مستلدماته.
  ريط الصق.
 (.6 واخص عدد )

 م(لقيا  المسافات.30قيا  بطول) ريط 
 صافرة.

 ( لقيا  الدمن.3ساعة توقيت عدد )
 استمارة تسجيل وتفريع البيانات والمعلومات.

 التجارب االستطالعية 3-10
إن التجربددة االسددتطالعية "عبددارة عددن دراسددة تجريبيددة أوليددة يقددوم بهددا الباحددث علددى عينددة صددغيره قبددل قيامدده ببحثدده    

( وقدد ُأجريدت التجدارب االسدتطالعية مدن ق بدل 1997،204ب البحث وأدواته")حسانين وعبد المدنعم،بهدف اختيار أسالي
( طالبدًا 9مدر  المادة للخطط التعليمية وعلى طالب من خارج عينة البحدث ومدن مجتمدع البحدث نفسده وبلدع عدددهم )
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فيدذ التجدارب االسدتطالعية يدومي المدوافقين   وذلن للوصول إلدى نتدائج دقيقدة قبدل تنفيدذ الوحددة التعليميدة الرئيسدية, وتدم تن
 2020ا  12ا21 -20
 التجربة االستطالعية األولى 3-10-1
تددم إجددراء التجربددة االسددتطالعية األولددى وذلددن بتطبيددق الوحدددة التعليميددة الخاصددة بالمجموعددة الضددابطة يددوم االحددد    

 م في الساعة التاسعة صباًحا.2020ا  12ا    20الموافق  
 لتجربة االستطالعية الثانية ا 3-10-2
تددددم إجددددراء التجربددددة االسددددتطالعية الثانيددددة وذلددددن بتطبيددددق الوحدددددة التعليميددددة الخاصددددة بالمجموعددددة التجريبيددددة  والتددددي    

 م في الساعة العا رة والنصف صباًحا.2020ا 12ا  21استخدمت أسلوب التعلم الشامل يوم األثنين الموافق 
 عية هو:وكان الهدف من التجارب االستطال

 التنكد من صالحية الوحدات التعليمية الخاصة بالمجموعة الضابطة والتجريبية. -1
 مدى مالءمة زمن الوحدة التعليمية وأقسامها لعينة البحث . -2
 مدى صالحية فقرات الوحدات التعليمية واستجابة الطالب لها . -3
 0ث التنكد من صالحية االجهدة واالدوات المستخدمة في البح -4
مدددى صددالحية ومالءمددة مسددتويات التمددارين فددي الجدددء التطبيقددي ألسددلوب الددتعلم الشددامل ومدددى اسددتجابة الطددالب  -5

 لهذه المستويات .
 التعرف على األخطاء والصعوبات والمشكالت المتوقعة في التنفيذ والتهيؤ لها .-6

 وكان من نتائج التجارب االستطالعية:
 التعليمية الخاصة بالمجموعة الضابطة والتجريبية.صالحية الوحدات  -1
 مالءمة زمن الوحدة التعليمية وأقسامها لعينة البحث . -2
 صالحية فقرات الوحدات التعليمية واستجابة الطالب لها . -3
 0صالحية االجهدة واالدوات المستخدمة في البحث  -4
ألسددلوب الددتعلم الشددامل ومدددى اسددتجابة الطددالب لهددذه  صددالحية ومالءمددة مسددتويات التمددارين فددي الجدددء التطبيقددي -5

 المستويات .
 تشخيص األخطاء والصعوبات والمشكالت ووضع الحلول لها .-6
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 التجربة االستطالعية لعملية التصوير لألداء الفني في تعلم المهارات قيد الدراسة: 3-10-3
تطالعية مدن أجدل ضدبط عمليدة التصدوير لدألداء الفندي ا ستطاع ت الباحثان ومعها الفريق المساعد بعمل تجربدة ا سد    

( 6الددذي سدديقوم بدده طددالب عينددة البحددث لمهددارتي التصددويب مددن الثبددات والسددلمي بكددرة السددلة, وُأجريددت التجربددة علددى )
م , 2020ا   12ا      22طالبًا وهم الذين أجريت عليهم التجارب االستطالعية للخطدط التعليميدة يدوم  الموافدق     

 الغرض منها اآلتي:وكان 
 معرفة بعد وارتفاع آلة التصوير .  -1
التعدددرف علدددى زاويدددة آلدددة التصدددوير وموقعهدددا لتالفدددي األخطددداء التدددي قدددد تحددددث عندددد تنفيدددذ االختبدددار البعددددي لعيندددة  -2

 البحث .
 كفاية فريق العمل المساعد. -3

ركية مدن مهدارات موضدوع الدراسدة الحاليدة ، إذ كان من نتائج هذه التجربة التعرف على المسافة الخاصة بكل مهارة ح
والتعرف علدى ارتفداع عدسدة التصدوير والداويدة الصدحيحة لوضدع آلدة التصدوير وكدذلن لتالفدي األخطداء التدي يمكدن أن 

 يقع فيها فريق العمل أثناء التجربة األساسية.
 التجربة الرئيسة  3-11 

م وبواقددع وحدددتين 2020ا  12ا  23عتي البحددث يددوم الموافددق تددم البدددء بتنفيددذ الوحدددات التعليميددة علددى مجمددو         
 تعليمية )وحدة تعليمية لكل مجموعة( في األسبوع الواحد  ، تنفذ يوم 

األربعددداء مدددن كدددل أسدددبوع واسدددتخدم المددددر  االسدددلوب الخددداس لكدددل مجموعدددة )الضدددابطة االسدددلوب المتبدددع، والتجريبيدددة 
لمهدارات االساسدية بكدرة السدلة وحسدب المدنهج المقدرر للمجمدوعتين فدي اسلوب التعلم الشامل( في عمليدة الدتعلم بعدض ا

القاعة الرياضية المغلقة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية االساسية ا جامعة الموصل  وحسدب الخطدط 
 10وم االربعداء  الموافدق المعدة مسبقا ولكال المجموعتين، تم االنتهاء من تنفيذ الوحدات التعليمية لمجموعتي البحث ي

 م2021ا 2 ا
 المجموعة الضابطة: 3-11-1
تددؤدي عينددة البحدددث الواجبددات والمهدددام علددى وفددق الوحددددة التعليميددة المتبعدددة مددن ق بددل مددددر  المددادة فدددي الكليددة والدددذي  

( 90وزمنهدا ) ( أسابيع وبواقع وحدة تعليمية واحدة فدي األسدبوع 6يتضمن تعلم بعض المهارات االساسية بكرة السلة ) 
دقيقدة ، إذ قددام مدددر  المددادة بتنفيددذ وحدددات المددنهج التعليمددي المتبددع و ددر  المهددارة المطلوبددة بشددكل مفصددل وواضددد ثددم 
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الجدئيددة( ، وتدددم بعدددها التطبيددق العملدددي  –عرضددها بددننموذج فدددي الجدددء التعليمددي مدددن القسددم الددرئيس بالطريقدددة )الكليددة 
 للمهارة المعطاة من قبل الطالب.

 المجموعة التجريبية )اسلوب التعلم الشامل( 3-11-2
( أسدابيع  6تؤدي عينة البحث الواجبات والمهام على وفق المنهج التعليمدي لتمدارين اسدلوب الدتعلم الشدامل لفتدرة )     

حددات ( دقيقدة، إذ قدام مددر  المدادة بتنفيدذ و 90وبواقع وحدة تعليمية واحدة في األسبوع الواحد وزمن الوحددة التعليميدة )
المنهج التعليمي و در  المهدارة المطلوبدة بشدكل مفصدل وواضدد ثدم عرضدها بدننموذج مدن قبدل مددر  المدادة فدي الجددء 
التعليمي من القسم الرئيس بنسلوب التعلم الشامل مراعيا مستويات الطالب والفروق الفردية لديهم في وضع المستويات 

ج بصعوبة وسهولة التمارين )الفرديدة والدوجيدة والجماعيدة( حسدب المتدرجة للوصول الى تعلم افضل , فضال عن التدر 
المسددتويات للخطددة التعليميددة وكددذلن ضددمن المسددتوى الواحددد ايضددا ومجهدددين بورقددة عمددل خاصددة اعدددت لهددذا الغددرض 

قبددل والتددي تخدددم المهددارة المددراد تعلمهددا مبينددا فيهددا المسددتويات والتمددارين الخاصددة، ثددم يددتم بعدددها التطبيددق العملددي مددن 
 المتعلمين للتمارين المهارية والتي تخدم المهارة المعطاة وحسب االسلوب المستخدم.

 االختبارات البعدية : 3-12
 تم إجراء االختبارات البعدية في لمقيا  دافعية التعلم و تقييم االداء الفني لبعض المهارات     

م وبدددنفس اجدددراءات االختبدددارات 2021ا  2ا  17ق  الهجوميدددة  قيدددد الدراسدددة لمجمدددوعتي البحدددث يدددوم االربعددداء الموافددد
 القبلية. 

 تقييم األداء الفني لمهارات  التمريرة الصدرية والمرتدة ومن فوق الكتف. 3-13
تددم إجددراء تقيدديم األداء الفنددي للمهددارات قيددد الدراسددة ذلددن مددن خددالل إعطدداء ثددالث محدداوالت لكددل طالددب يقددوم بتنديددة    

سددلة وصدداحب  األداء عمليددة التصددوير الفيددديوي ومددن بعدددها تددم اسددتخدام المالح ددة العلميددة  المهددارات االساسددية بكددرة ال
وذلن بعرض التصوير الفيديوي علدى المقيميدين العلميدين فدي كليدة التربيدة البدنيدة وعلدوم الرياضدة فدي جامعدة الموصدل 

(  10ختبدر وكاندت الدرجدة مدن ) م وعمل  المقيميين العلميدين علدى إعطداء درجدة لكدل م2021ا 2ا  17يوم  الموافق  
لكددل مهددارة وبعدددها تددم جمددع درجددات المقيميددين الثالثددة لكددل مختبددر علددى حدددة ولكددل مهددارة وبعدددها تددم اسددتخراج الوسددط 
الحسابي لكل مهارة ، وتم تسجيل النتائج في استمارات خاصة أُعددت لهدذا الغدرض ولكدل مجموعدة علدى حدده، وبهددف 

ن المقيمين الثالث تم اختيار إحدى مهارات كرة السلة  بصورة عشوائية فكانت )التمريرة التنكد من موضوعية التقييم بي



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 

778 

 

( وهدو معامدل ارتبداط عدال  0.88المرتدة(، وتم حساب معامل االرتباط المتعددد بدين درجدات المقيميدين الدثالث فكاندت )
 في تقييم المهارات وهذا يدل على أن عملية التقييم كانت موضوعية. 

 -سائل االحصائية:الو  3-14
 ( وباستخدام القوانين اإلحصائية ذات العالقة.SPSS 25الباحثان الحقيبة اإلحصائية ) استخدم    

 عرض النتائج ومناقشتها
 عرض ومناقشة النتائج:  -4

 فيما ينتي عرض ومناقشة النتائج اإلحصائية التي تم التوصل اليها لمتغيرات البحث تبعا لفرضيات البحث:    
الفرضية األولى: وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية بين االختبارين  

كلية  -دراسية الثانية في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  القبلي والبعدي في تنمية دافعية التعلم لدى طالب السنة ال
 ( يبين ذلن.5التربية األساسية والجدول )

 (  5الجدول )
يبين المعالم اإلحصائية بين مجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية( في االختبارين القبلي والبعدي في تنمية دافعية  

 التعلم 

 وحدة  االختبار  ت 
 القيا  

ت  االختبار البعدي االختبار القبلي  قيمة 
 المحتسبة 

ت  قيمة 
 الجدولية

نسبة  
 الخطن

(sig)      ع       ع  

1 
المجموعة 
 الضابطة 

 درجة
146,14 16,16 167,66 11,40 3,81 * 

2,20 
0,003 

2 
المجموعة 
 التجريبية 

151,08 14,84 200,58 5,99 12,00 * 
0,009 

 (22( امام درجة حرية )0,05) ≥*معنوية عند نسبة خطن 
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( وللمجموعدة التجريبيدة 0,003أن قيمدة نسدبة الخطدن لدافعيدة الدتعلم للمجموعدة الضدابطة هدي )  (  5يتبين من الجدول )
( ممدا يعندي وجدود فدروق ذات داللدة معنويدة بدين قديم االختبدارين القبلدي 0,05( وهي اقل من نسبة خطدن )0,009هي )

 والبعدي ولمصلحة االختبارات البعدية لمجموعتي البحث.
فرضدية البديلدة التدي تؤكدد وجدود فدروق ذات داللدة معنويدة بدين نتدائج االختبدارين القبلدي والبعددي وبناًء على ذلن تقبل ال

لمجمددوعتي البحددث )الضددابطة والتجريبيددة( فددي تنميددة دافعيددة الددتعلم لدددى طددالب السددنة الدراسددية الثانيددة فددي قسددم التربيددة 
 ت البعدية.البدنية وعلوم الرياضة ا كلية التربية األساسية ولمصلحة االختبارا

ويعدو الباحثان الى ان هذا التطور الحاصل في تنمية دافعية الدتعلم ألفدراد مجمدوعتي البحدث )الضدابطة والتجريبيدة(   
بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي ولكال المجموعتين الى االثر الذي احدثه كل مدن االسدلوبين 

ية التعلم إذ أسهم في زيادة دافعية التعلم للمتعلمين  بتوفير بيئة آمنة وغنيدة بالمصدادر )المتبع والشامل( في تنمية دافع
والمثيرات ومراعيًا قدرات الطالب وامكانيات وميولهم وان تطبيق الخطط التعليمية بخطواتهدا واجراءاتهدا الصدحيحة ادى 

لمقدمدة مدن قبدل المددر  اثنداء تطبيدق التمدارين الى حصول التنمية في دافعية نحو التعلم، فضال عن التغذية الراجعدة ا
 الخاصة بالمهارات قيد الدراسة.

( بنن أساليب التدريس تعد من مكونات المنهج األساسية ألن األهداف التعليميدة 2009والدبيدي،    ويذكر )االطوي     
والمحتددوى الددذي يختدداره المختصددون ال يمكددن تقويمهمددا إال بواسددطة المدددر  واألسدداليب التددي يتبعهددا فددي التدددريس، لددذا 

ويتضدمن اسدتراتيجية التددريس بهدذا الشدكل يمكن أن يعدد التددريس بمثابدة همددة الوصدل بدين الطالدب ومكوندات المدنهج، 
المواقددف التعليميددة التددي تدددتم داخددل الصددف أو الفصددل التدددي ين مهددا المدددر  واألسددلوب الدددذي يتبدددددددعه إذ يجددددددددددعل هدددذه 

(.    وللخطددددط التعليميددددة الخاصددددة 318، 2009المدددددددددواقف فددددددددددددداعلة ومثمددددرة فددددي الوقددددت نفسدددده. )االطددددوي والدبيدددددي، 
جموعتي البحث )الضابطة والتجريبة( وما تتضمنها من تمدارين مهاريدة معددة مدن مددر  المدادة والباحثدان دور بدارز لم

فدددي زيدددادة دافعيدددة وريبدددة طدددالب عيندددة البحدددث لألسدددلوبين كليهمدددا وممدددا أكدتددده األوسددداط الحسدددابية التدددي تحققدددت فدددي 
اد هذه االختبارات مؤ رًا إلدى تنميدة دافعيدة الدتعلم المرغدوب االختبارات البعدية مقارنة باالختبارات القبلية إذ يمكن اعتم

 احداثها لدى عينة البحث.
( بددنن المندداهج التعليميددة أو التدريبيددة يقددا  نجاحهددا بمدددى التقدددم الددذي  1999وتتفددق الباحثددان مددع مددا يددذكره ) القددط ، 

 ( 12،  1999يحققه الطالب أو الالعب في نوع النشاط الممار  ) القط ، 
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لى الرغم من النتائج التي حققها االسلوب المتبع في تنمية دافعية التعلم اال ان االسلوب الشامل الذي تفوق بنتائجده وع
 على االسلوب المتبع من خالل المقارنة بين نتائج االختبارات البعدية.

ذي يبددأ منده عملده مدن اجدل ويعدو الباحثان سبب هذا التفوق الدى الحريدة المسدندة الدى الطالدب فدي اختيداره للمسدتوى الد
الدخول للمهارة المراد تعلمها، وهذا اسهم برفع الرو  المعنوية والنفسية للطالب والمشاركة والتعاون بدين الطدالب ضدمن 
متطلبات هذا االسلوب مما عدز من دافعيته للدتعلم واالنتقدال بدين مسدتويات الدتعلم لتحقيدق الهددف مدن الوحددة التعلميدة 

( أنَّ الهدددف األسددا  مددن هددذا األسددلوب هددو إعطدداء فرصددة للمددتعلم   2004ا مددا اكددده ) مقصددود  , وهددو الددتعلم. وهددذ 
لمشددداركة اآلخدددرين اجتماعيددداً  وجعلددده أكثدددر قددددره علدددى اختيدددار المسدددتوى الدددذي يرغدددب البددددء فيددده ، وهدددو عمليدددة ممتعدددة 

"إذ إنَّ عنددما تددداد الثقدة إلدى نقطدة ( وهذا يؤدي إلى زيدادة الثقدة بدالنفس ،  32،  2004ومشجعة للتعلم " ) مقصود، 
 ( 72،  1997مثلى ف ن األداء يتحسن " ) راتب , 

فضال عن االدوات والمستويات وطبيعة االداء التي يوفرها االسلوب الشامل ساعد في نقل المفداييم والمعدارف الن ريدة 
يددة العمليددة وحسددب  ددروط اداء المهددارة المقدمددة سددواءا مددن المدددر  او ورقددة المهددام ومددن ثددم ترجمتهددا بدداألداءات الحرك

 وضمن المستويات الموضوعة . 
(بننهددا مددواد وادوات تقنيددة مالئمددة للمواقددف التعليميددة المختلفددة يسددتعملها المدددر  والمددتعلم بخبددرة 2011وتددذكر ماجدددة ) 

ين لمديد من المشاركة لتحسين عمليتي التعليم والتعلم، كما تساعد على نقل المعاني وتوضيد االفكار، وتحفيد المتعلم
فددي المواقددف التعليميددة، ويجعددل الددتعلم افضددل، ويتوقددف نجددا  الوسددائل التعليميددة وتحقيددق دورهددا علددى قدددرة المدددر  فددي 

 (. 55، 2011استخدامها بشكل وييفي بخطة مدروسة)ماجدة، 
والتجريبية بين االختبارين الفرضية الثانية: وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج مجموعتي البحث الضابطة   4-2

القبلي والبعدي في تعلم عدد من انواع التمرير  بكرة السلة بكرة السلة لدى طالب السنة الدراسية الثانية في قسم التربية 
 ( ذلن.6كلية التربية األساسية. ويبين الجدول )-البدنية وعلوم الرياضة 

 ( 6الجدول )
ن مجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية( في االختبارين القبلي والبعدي في يبين المقارنة في المعالم اإلحصائية بي 

 تعلم عدد من انواع التمرير  بكرة السلة 
  المعالم اإلحصائية 

ت  االختبار البعدي االختبار القبلي وحدة  قيمة 
 المحتسبة 

نسبة  
 المهارات مجموعتي   الخطن
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القيا    البحث 
10 
 

 (sig)  ع       ع     

المجموعة 
 الضابطة 

 0,01 * 7,38 0,86 5,75 0,52 3,50 درجة التمريرة الصدرية 
 0,001 * 10,5 0,57 5,16 0,45 2,75 درجة التمريرة المرتدة

فوق   من  التمريرة 
 الكتف

 0,02 * 10,6 0,79 6,08 0,51 2,91 درجة

المجموعة 
 التجريبية 

 0,001 * 14,3 2,20 7,00 0,65 3,33 درجة التمريرة الصدرية 
 0,001 * 14,1 0,45 6,75 0,79 2,91 درجة التمريرة المرتدة

فوق   من  التمريرة 
 0,001 * 13,1 0,79 7,50 0,51 3,08 درجة الكتف

 2.20( قيمة )ت( الجدولية 22( امام درجة حرية )0,05) ≥*معنوية عند نسبة خطن 
أن قيمة نسبة الخطن  الختبارات االداء المهاري لمتغيرات الدراسة الحاليدة للمجموعدة الضدابطة  ( 6يتبين من الجدول )

( وهي اقل من نسبة خطن 0.001، 0.001, 0.001( وللمجموعة التجريبية )0.02،  0.001،  0.01وعلى التوالي )
لمجمدددوعتي البحدددث )الضدددابطة ( ممدددا يعندددي وجدددود فدددروق ذات داللدددة معنويدددة بدددين االختبدددارين القبلدددي والبعددددي 0,05)

 والتجريبية( في اختبارات  االداء المهاري ولمصلحة االختبارات البعدية.
وبناًء على ذلن تقبل الفرضدية البديلدة التدي تؤكدد وجدود فدروق ذات داللدة معنويدة بدين نتدائج االختبدارين القبلدي والبعددي 

المهدداري لدددى طددالب السددنة الدراسددية الثانيددة فددي قسددم  لمجمددوعتي البحددث )الضددابطة والتجريبيددة( فددي اختبددارات  االداء
 التربية البدنية وعلوم الرياضة ا كلية التربية األساسيةا جامعة الموصل ولمصلحة االختبارات البعدية.

ويعدو الباحثان الى هذا الفرق بالنتائج في االداء المهداري لعددد مدن متغيدرات البحدث بدين االختبدارين القبلدي والبعددي   
لمصدلحة االختبدارات البعديدة الددى فاعليدة االسدلوبين )المتبدع والشددامل( فدي تعلدم مهدارتي التصددويب مدن الثبدات والسددلمي 

 بكرة السلة.
ت الدراسدة الحاليدة لدددى طدالب المجموعددة الضدابطة التدي اسددتخدمت األسدلوب المتبددع ويعددو الباحثدان سددبب تعلدم مهددارا

إلددى ممارسددة التمدددارين الخاصددة للوحددددة التعليميددة ، فضدددال عددن االنشددطة التدددي قددام بهدددا الطددالب نتيجدددة تنفيددذ التمدددارين 
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سببا في تعلم هذه المهارات على  التطبيقية الخاصة بالمهارات األساسية للعبة كرة السلة طيلة فترة البرنامج ، ربما كان
 الرغم من أن جميع قرارات تنفيذ الدر  تعود إلى المدر .

ويدددذكر الباحثدددان الدددى ان سدددبب تفدددوق فدددي نتدددائج االختبدددارات البعديدددة  للمجموعدددة التجريبيدددة إلدددى أن اسدددلوب الدددتعلم     
ي ين ددر للمددتعلم بنندده نشددط يبنددي معرفتدده الشددامل وفقددا ألنمددوذج فددارك والددذي يبددين لنددا االنمدداط المفضددلة للمتعلمددين الددذ 

بتفاعله مع المعلومات ، كما ان التعدرف علدى احتياجدات المتعلمدين وتحديدد مسدتوياتهم المعرفيدة واسدتعداداتهم وميدولهم 
وأنشددطة الددتعلم التددي تددتالءم معهددم مددا ادى الددى تحقيددق مددا هددو مطلددوب مددنهم تحقيقدده فددي المحاضددرات بحسددب االهددداف 

 وكية المحددة على وفق الخطط التعليمية التي اعدت لذلن.التعليمية والسل
( " ان الهدددف األساسددي لهددذا األسددلوب هددو اعتمدداد المددتعلم علددى نفسدده فددي إنجدداز الواجددب 1995وهددذا مددا اكددده الشدداهد)

الحركدي و تثبيدت المهدارات الحركيدة مدن خدالل تقدديم المهدارات للمدتعلم فدي  دكل حركدات متدرجدة فدي الصدعوبة لينتقددي 
نهددا مددا يتناسددب مددع قدراتدده كخطددوة أولددى يخطددو منهددا إلددى الواجددب التددالي حتددى يصددل إلددى تحقيددق الهدددف النهددائي ". م

 ( 65، 1995)الشاهد، 
الفرضية الثالثة: وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية فدي االختبدارات   4-3

لددم عدددد مددن انددواع التمريددر  بكددرة السددلة لدددى طددالب السددنة الدراسددية الثانيددة فددي قسددم البعديددة فددي تنميددة دافعيددة الددتعلم تع
 كلية التربية األساسية.-التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 ( ذلن: 7ويبين الجدول )
 (  7الجدول )

دية في تنمية يبين المقارنة في المعالم اإلحصائية بين مجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية( في االختبارات البع
 دافعية التعلم 

الوسط  العينة  المجموعة
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
نسبة  
 الخطن

(sig) 
 المعنوية 

 11,40 167,66 12 المجموعة الضابطة 
 معنوي  0,001 * 8,85

 5,99 200,58 12 المجموعة التجريبية 
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 (  8الجدول ) 

يبين المقارنة في المعالم اإلحصائية بين مجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية( في االختبارات البعدية في تعلم عدد 
 من انواع التمرير  بكرة السلة 

 المهارات األساسية  ت 
 وحدة 
 القيا  

المجموعة 
 الضابطة 

المجموعة 
ت  التجريبية  قيمة 

 المحتسبة 

نسبة  
 الخطن

(sig)   +  ع  +    ع  
 0,001 * 4,10 0,60 7,00 0,86 5,75 درجة التمريرة الصدرية  1
 0,001 * 7,47 0,45 6,75 0,57 5,16 درجة التمريرة المرتدة 2

3 
فوق  من  التمريرة 

 * 4,36 0,79 7,50 0,79 6,08 درجة الكتف
0,0001 

 (22( امام درجة حرية )0,05) ≥*معنوية عند نسبة خطن 
 ( وجود وفوق ذات داللة احصائية ولصالد االختبار البعدي وللمجموعة التجريبية8و7يتبين من الجدول )    

ويعدددددو الباحثددددان سددددبب معنويددددة هددددذه الفددددروق ولصددددالد المجموعددددة التجريبيددددة التددددي طبقددددت االسددددلوب الشددددامل )متعدددددد 
المستويات(  إلى إيجابيته في التعلم إذ إن استخدام هذا األسلوب ساهم مساهمة فعالة في تعلم مهارات الدراسة الحالية  

م محور العملية التعليمية ممدا يديدد مدن دافعيتده نحدو عمليدة الدتعلم ألنه يعد من األساليب العلمية التي يكون فيها المتعل
كمددا اندده يعمددل علددى تددوفير وقددت كددافي لتطبيددق وتقددديم المعلومددات وتصددحيد األخطدداء ممددا أتددا  فرصددة اكبددر للتكددرار 

الدتعلم  المهارة ضمن مستويات هذا االسلوب، فضال عن إن هذا األسلوب يتم بمصدادر االهتمدام والددافع والتشدويق إلدى
( ان وجود االسلوب التدريسدي المناسدب يخلدق جدوا مدن العالقدات االنسدانية 1999للمتعلمين. ويضيف )أحمد ونادر ،  

بددين المتعلمددين انفسددهم مددن جهددة وبيددنهم وبددين المدرسددين مددن جهددة اخددرى ، ويسددمد فددي الوقددت نفسدده ب يصددال االفكددار 
 (.141، 1998دافعية التعلم والتفكير لديهم )أحمد ونادر، للمتعلمين ، كما يعدز ثقة المتعلمين بننفسهم، ويثير

ان لخصوصية هذا االسلوب الشامل وما يترتب عليه من تحويدل القدرار مدن المددر  الدى المدتعلم اسدهم وبشدكل واضدد 
مددن النتددائج التددي حصددلت عليهددا الباحثددان حددول االمكانيددات والفددرس التددي وفراهددا االسددلوب الشددامل حيددث اعطددى حريددة 
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تيدار للمدتعلم فدي اتخداذ القدرار فدي مدن اجدل الددخول للعمليدة التعليميدة مدن المسدتوى الدذي يراهدا مناسدب لقدراتده هدذا االخ
عددددز ورفدددع مدددن معنويدددات المدددتعلم وزادت الثقدددة بقرارتددده ممدددا ادى الدددى تنميدددة وتعديدددد لدافعيتددده مدددن اجدددل انجددداز المهدددام 

 ال او البقاء في المستوى الذي حققه. المطلوبة منه، زاد من فرس النجا  لديه ومن ثم االنتق
( ، ان اتخدداذ القددرار حددول العمددل أو االنجدداز الندداجد والمقبددول مددن قبددل الطلبددة سددوف يختلددف 2001اذ يؤكددد )محمددد ، 

حالددددددده مدددددددن الرضدددددددا والقبدددددددول فدددددددالقلق قليدددددددل والنجدددددددا  هدددددددو األكثدددددددر  ددددددديوعا والشدددددددعور تجددددددداه االخدددددددرين هدددددددو األكثدددددددر 
 (52، 2001ايجابية)محمد،

( :"بان النشاط الذي يقوم به المتعلم بمفدرده مددفوعا برغبتده الذاتيدة 2012لباحثان مع ما ا ارت اليه )الدليمي، وتتفق ا
بهدددف تطددوير اسددتعداداته وامكانياتدده وقدراتدده مسددتجيبا لميولدده واهتماماتدده بمددا يحقددق تنميددة  خصدديته وتكاملهددا والتفاعددل 

 2012الثقدددة بقدراتددده فدددي عمليدددة الدددتعلم الحركدددي". )الددددليمي ، النددداجد مدددع مجتمعددده عدددن طريقدددة االعتمددداد علدددى نفسددده و 
،158) 

ويعدو الباحثدان ان مدن أسدباب تفدوق التدي ايهرتده نتدائج المجموعدة التجريبيدة علدى نتدائج المجموعدة الضدابطة الدى ان 
يتطلددب مددن  اسددتخدام االسددلوب الشددامل يددنتي اسددتجابة الحتياجددات المتعلمددين ومسددتوياتهم واسددتعداداتهم وميددولهم، ممددا

المدرسددين تبسدديط المحتددوى وتدريجدده فضدداًل عددن تددوفير المددوارد التعليميددة، وأنشددطة الددتعلم، لتلبيددة االحتياجددات المتنوعددة 
 للطالب لتحقيق أقصى قدر من فرس التعلم للمتعلمين كلهم في الفصل الدراسي .

مع امكانياته وقدراته وسرعته الذاتية في ( "ان االسلوب الشامل يحقق لكل متعلم تعلما يتناسب 2012وتشير الدليمي )
 (160، 2012التعلم واالداء ويعتمد على دافعيته لهما".)الدليمي،

ويرى الباحثان ان لألسلوب الشامل وما يتضمنه من محتوى تعليمدي يناسدب قددرات جميدع المتعلمدين ويراعدي الفروقدات 
تمددارين متنوعددة فرديددة اكانددت ام زوجيددة او جماعيددة الفرديددة لددديهم مددن خددالل مددا يددوفره مددن مسددتويات متعددددة تتضددمن 

 تتناسب مع الموقف والمستوى التعليمي زادت من عملية التعلم للمتعلمين.
"ان اسلوب الشامل يراعي مستويات المتعلمين من خالل التمرينات التي يتضمنها هذا االسدلوب وهدذه التمريندات اعتمدد 

من الفروق الفردية تجعل من المتعلم قادرا مدن خدالل هدذه التمريندات علدى  على امكانيات المتعلمين انفسهم على الرغم
المددرور بددالمواقف التعليميددة المختلفددة ليددتمكن مددن اكتسدداب المهددارات والمعلومددات بهددا بالشددكل الددذي يكددون فيهددا محددورا 

هددي تمرينددات تعليميددة للعمليددة التعليميددة، وان هددذه التمرينددات والمسددتويات التددي تقددع ضددمن اولويددات االسددلوب الشددامل و 
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ومسدداعدة، حيددث ان لدددور الدميددل فددي هددذه التمرينددات يعمددل كمسدداعد فددي االداء وتسددمى ايضددا بتمرينددات اال ددتراك مددع 
 (161، 2012الدميل ". )الدليمي،

يدددرى الباحثدددان ان مدددا يميدددد االسدددلوب الشدددامل هدددو حريدددة االختيدددار والتنقدددل بدددين المسدددتويات التدددي وفرهدددا هدددذا االسدددلوب 
ين مما جعلهم امام امرا مهما هو االعتمداد علدى الدنفس بالدرجدة االولدى فدي اتخداذ القدرار الصدائب والددخول مدن للمتعلم

 المستوى المالئم وتنفيذ الهدف الرئيسي من الوحدة التعليمية .
مددل "ان االسددلوب الشددامل يددوفر للمددتعلم حريددة االختيددار للمسددتوى الددذي يتناسددب مددع امكانياتدده وقدراتدده، فضددال عددن تح

 (162، 2012المتعلم مسؤولية تعليم نفسه بنفسه". )الدليمي،
 االستنتاجات: 5-1

 في ضوء نتائج البحث وضمن حدوده استنتج الباحثان ما ينتي :
 ايهرت النتائج  فاعلية كال االسلوبين المتبع والشامل في تنمية دافعية التعلم لدى عينة الدراسة الحالية.

 ع والشامل تعلم  عدد من انواع التمرير بكرة السلة.  حقق كل من األسلوبين المتب
 ايهرت النتائج تفوق لألسلوب الشامل في تنمية دافعية التعلم عند مقارنته بنتائج األسلوب المتبع .

ايهرت النتائج تفوق اسدلوب الشدامل فدي تعلدم عددد مدن اندواع التمريدر بكدرة السدلة  قياسدا بالنتدائج التدي حققهدا األسدلوب 
 ع .المتب

 بالنتائج التي حققها األسلوب المتبع .
 التوصيات : 5-2

 في ضوء استنتاجات البحث يوصي الباحثان باآلتي:
استخدام اسلوب الشامل لما له من تنثير ايجابي في تنمية الدافعية التعلم والدتعلم عددد مدن اندواع التمريدر  بكدرة  -1

 السلة
ة الددتعلم الحركددي وطرائددق التدددريس فددي الدددرو  العمليددة فددي ضددرورة ادخددال اسددلوب الشددامل ضددمن مقددررات مدداد  -2

 اقسام وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة. 
تدريب الهيئات التدريسية حديثي الخبرة على االسلوب الشامل من خالل دورات االعداد والتطدوير التدي تقيمهدا  -3

 وزارتي التعليم العالي والتربية ومديرياتها . 
 المصادر
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( : تدنثير األسدلوبين التعليمدي الشدامل واللعدب فدي تطدوير القددرات  2011الدليمي ، خالدة عبد زيد بعيوني )  . -1
 المعرفية والمهارات األساسية للطالب ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية , جامعة بابل .

ئدة التددريس نحدو اسداليب تددريس ( : اتجاهدات اعضداء هي1998أحمد ، مروة كامل ، وندادر احمدد ابدو  ديته ) -2
ميدانية على بعض كليات االقتصداد والعلدوم االداريدة فدي الجامعدة االردنيدة، مجلدة البصدائر تصددر عدن جامعدة البندات 

 (.2( العدد)2االردنية األهلية ،المجلد )
 ، القاهرة .مصر.1(: مناهج وطرق تدريس، ط1995الشاهد ، سعيد) -3
، دار الفكددر  1( : ويددائف اعضدداء التدددريب الرياضددي  ، مدددخل تطبيقددي ، ط  1999القددط ، محمددد علددي  ) -4

 العربي ، القاهرة ، مصر.
( : المعدددددامالت العلميدددددة بدددددين الن ريدددددة والتطبيدددددق ، الثبدددددات ، الصددددددق ، 1999مصدددددطفى ، حسدددددين بددددداهي ) -5

 الموضوعية ، المعايير ، القاهرة ، مصر .
( :  تددنثير برنددامج تطددويري وفقددا لألهددداف الفتريددة فددي تنميددة  دافعيددة  2012غصددون عبددد االميددر ) ناصددر ، -6

الددتعلم وأداء بعددض المهددارات فددي الجمناسددتن الفنددي للطالبددات ، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة ، كليددة التربيددة الرياضددية 
 جامعة بابل .

: طرائدددق تددددريس التربيدددة الرياضدددية، كليدددة التربيدددة ( 2009األطدددوي، وليدددد وعدددد ي والدبيددددي، قصدددي حدددازم )  -7
 األساسية، جامعة الموصل، العراق.

 ( : اساليب في التعلم الحركي  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان. 2012الدليمي ، ناهدة  عبد زيد ) -8
مدتعلم  ، دار الرضدوان ( :انمداط الدتعلم وتطبيقاتده بدين المعلدم وال 2018عبد الحسين ، وسدام صدال  واخدران ) -9

 للنشر والتوزيع.
( البحدددث العلمدددي فدددي التربيدددة الرياضدددية وعلدددم الدددنفس 1999عدددالوي ، محمدددد حسدددن وراتدددب ، اسدددامة كامدددل ) -10

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة مصر . 1الرياضي ، ط
فدي تعلدم بعدض  ( : تنثير اسدتخدام االسدلوب الشدامل 2018حسين ،احالم صادق وعبد علي ،احالم صادق ) -11

 المهارات الكشفية , بحث منشور ، كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية .
( : اسدددداليب فددددي الددددتعلم الحركددددي ،دار الكتددددب العلميددددة للتددددنليف والترجمددددة 2012الدددددليمي ، ناهدددددة عبددددد زيددددد ) -12

 والطباعة والنشر والتوزيع، بغداد ، العراق.
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( : . التدددددريس ب سددددلوب التضددددمين وتداخلدددده مددددع أسددددلوبي التمددددرين  2004مقصددددود ، عصددددام نجدددددت قاسددددم ) -13
العشددوائي والمتسلسددل وأثددره فددي تعلددم الطددالب بعددض مهددارات كددرة السددلة واالحتفددا  بدده ، رسددالة ماجسددتير ، كليددة التربيددة 

 الرياضية ، جامعة بغداد.
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