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٢٠/١١/٢٠٠٥ر : تاریخ قبول النش ؛ ٢٥/٤/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
فــي تنمیــة المختلفــة التــدریس أســالیببعــض الكشــف عــن اثــر اســتخدام  إلــىیهــدف البحــث 

اســــتخدم  ٠والمقارنــــة بیــــنهم فــــي االختبــــار البعــــدي االتجــــاه النفســــي نحــــو درس التربیــــة الریاضــــیة،

البــا مــن طــالب ) ط٨٠المــنهج التجریبــي لمالئمتــه طبیعــة البحــث ، أذ تكونــت عینــة البحــث مــن (

) ٢٠كلیة التربیة االساسیة/ جامعة الموصل موزعین على اربع مجامیع بواقـع (–المرحلة االولى 

ــــــــ لكــــــــل مجموعــــــــة ، وتــــــــم التكــــــــافؤ فــــــــي مقیــــــــاس االتجــــــــاه النفســــــــي نحــــــــو درس التربیــــــــة  آطالب

الریاضیة.واستخدمت المجموعة التجریبیة االولى االسلوب الفـردي فـي التـدریس ، بینمـا اسـتخدمت

المجموعــة الثانیــة االســـلوب التبــادلي فــي التـــدریس ، بینمــا اســتخدمت المجموعـــة الثالثــة االســـلوب 

التعاوني ، في حـین اسـتخدمت المجموعـة الرابعـة االسـلوب االمـري فـي التـدریس . واسـتغرق تنفیـذ 

حــد ، ) عشــرة اســابیع وبواقــع وحــدة تعلیمیــة واحــدة فــي االســبوع الوا١٠البرنــامج التعلیمــي المقتــرح (

) دقیقـــة وبعـــد تنفیــذ اســـالیب التـــدریس ، وانتهــاء البرنـــامج اجـــري ٩٠وان زمــن كـــل وحـــدة تعلیمیــة (

االختبار البعدي ومن ثم استخدمت الوسائل االحصائیة المناسبة، وقد استنتج ما یاتي :

فاعلیـــة اســـتخدام اســـلوب التـــدریس الفـــردي فـــي تطـــویر االتجـــاه النفســـي للطـــالب نحـــو  درس .١

ریاضیة .التربیة ال

تطورا ملحوظا في تنمیة االتجـاه النفسـي نحـو درس )التدریس (التبادلي والتعاونيباحقق اسلو .٢

التربیة الریاضیة.

تفوق اسـالیب التـدریس الفـردي والتبـادلي والتعـاوني عنـد مقـارنتهم باالسـلوب االمـري فـي تنمیـة .٣

  ٠االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة 
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Abstract:
The aim of this research is to explain the effect of using command

,co-operative, exchangeable and individual teaching methods on the

Development of psychological aspects towards physical Education lesson

, and the comparison among the effect of using teaching methods . The

experimental method is used for its suitability with the nature of the

present research. The sample of the research consist of 80 first year

students enrolled at University of Mosul , Basic education College ,being

distributed into four groups (N=20)of which, each one amounts to 20

students. The first experimental group used the individual method

whereas the second experimental group the exchangeable method, mean

while, the third experimental group used the co-operative method, finally

the fourth group used the command method. The implementation of the

suggested teaching program lasted for ten weeks , one teaching unit for

each week which lasted for (90) minutes. The researchers used the

statistical tools .

The researchers concluded the following :

-The effect of using individual teaching method in Development the

psychological aspects towards the lesson and the study.

-The method of both exchangeable and co-operative demonstrated

development of psychological aspects towards physical Education

lesson.

Mean while, the researchers present a number of recommendations:

-The use of teaching methods (individual , changeable and co-operative

method) according to the findings of the present research compared

with the command method.
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التعریف بالبحث :-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

تهدف التربیة الحدیثة إلى تربیـة  الـنشء  تربیـة متكافئـة جسـمًا وعقـًال وروحـًا داخـل اطـار 

"ولمــا مـن قــیم المجتمــع وتقالیــده واعرافـه ، بهــدف تهیئــة وتنشــئة الجیـل الصــاعد للمــواطن الصــالح.

ویــة فــإن نجــاح هــذه العملیــة مرهــون بالدرجــة االولــى كــان المــدرس عنصــرًا أساســیا فــي العملیــة الترب

بتوفیر مدرس جید االعداد یـتمكن مـن ترجمـة منـاهج التعلـیم وبرامجـه المختلفـة إلـى خبـرات تربویـة 

ناجحــــة یتفاعــــل معهــــا المتعلمــــون فتنمــــوا بهــــا شخصــــیاتهم بجوانبهــــا المختلفــــة المعرفیــــة والمهاریــــة 

ولغـــرض االســـتفادة مـــن وقـــت الـــدرس المحـــدد  .)٨٧، ١٩٩٣والوجدانیـــة واالجتماعیـــة". (األمـــام ، 

ولتحقیق بعض المشاركات من قبل الطالب وتحقیق اهداف الدرس المحددة ، ظهرت اسـالیب فـي 

اذ حظـي االسـلوب التعـاوني باهتمـام العدیـد ،التدریس منها االسلوب (التعاوني والتبـادلي والفـردي) 

وات االخیــرة لمــا لــه مــن نتــائج فعالــة وایجابیــة فــي مــن البــاحثین والتــي زاد االهتمــام بهــا فــي الســن

العملیــة التعلیمیــة التــي تركــز علــى زیــادة دور وفاعلیــة المــتعلم فــي الــدرس مــن خــالل تفاعلــه مــع

ویعــد احــدى  ٠زمالئــه فــي اتخــاذ القــرارات والوصــول الــى حــل للمشــكالت بشــكل جمــاعي وتعــاوني 

ة المعاصــرة ، فهــو موقــف تعلیمــي تعلمــي یعمــل التقنیــات التــدریس التــي جــاءت بهــا الحركــة التربویــ

فیـــه الطـــالب علـــى شـــكل مجموعـــات صـــغیرة تضـــم مســـتویات تحصـــیلیة مختلفـــة ویتعـــاون طـــالب 

المجموعة الواحدة فیما بینهم ، ویشعرفیه  كـل طالـب علـى انـه مسـؤول عـن تعلمـه وتعلـم االخـرین 

ـــة تحقیـــق أهـــداف مشـــتركة Slavenویـــذكر ســـالفین (،بغی لطلبـــة فـــي االســـلوب ان ا  )1983,

التعــاوني یــؤدون ادوارًا متمیــزة ال تجــدها فــي األســلوب األمــري ، فهــم یســلكون ســلوكأ تعاونیــأ حیــث 

الــى ان العدیــد مــن Dyson,2002)) كمــا اشــار (Slaven,1983,435یســاعد بعضــهم بعضــأ (

ریس التربیـة الباحثین اكدوا ان مدرسي التربیة الریاضیة شجعوا اسـتخدام االسـلوب التعـاوني فـي تـد

Dyson,2002)الریاضـیة لمـا لـه مـن دور هـام فـي اكسـاب المهـارة والمعرفـة ( ولمشـاركة  ٠ 22,

، وهــو )الطــالب فعلیــا فــي ادارة الــدرس فقــد بــرز االســلوب التبــادلي الــذي قدمــه ألول مــرة (موســتن

ي األسـلوب اسلوب تعلیمي أعطى للمـتعلم  دورا رئیسـا فـي العملیـة التعلیمیـة ، بعـد ان كـان دوره فـ

األمــري ســلبیا یقتصــر علــى التلقــي . اذ یعمــل هــذا االســلوب علــى تنظــیم الصــف بشــكل ثنائیــات 

بحیــث یعطــي لكــل مــتعلم دورا محــددا ، فیقــوم احــداهما بــدور المــؤدي ویقــوم االخــر بــدور  )ازواج(

الــب المالحــظ ، فــدور الطالــب المــؤدي هــو انجــاز العمــل واتخــاذ القــرارات الممنوحــة ، امــا دور الط

المالحــظ فهــو اعطــاء التغذیــة الراجعــة بصــورة واســعة اثنــاء االداء او بعــده الــى الطالــب المــؤدي ، 

مستندا في ذلك الى معلومات وافیة (ورقة الفعالیات)  سبق للمدرس ان اعدها ، اما بشكل بیانات 

معلقـــة علـــى الحـــائط او تـــوزع علـــى الطـــالب مســـبقا ، وتاكیـــدا مـــن المـــدرس یـــتم شـــرحها بصـــورة

وان العالقــة المتبادلـــة بــین الطــالبین تســـتمر حتــى ینتهــي الطالـــب  ٠مختصــرة فــي الجـــزء التعلیمــي
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المالحــظ والمــؤدي) ، وهــذا یعنــي ان الطــالبین یقومــان بــاالدوار (االول وبعــد ذلــك یســتبدل الــدور 

نفســـها ، ومـــن هنـــا جـــاءت تســـمیة هـــذا االســـلوب  النهـــا تفســـح المجـــال امـــام المتعلمـــین فـــي اخـــذ 

رات المناسبة اثناء عملیـة تنفیـذ الـدرس ، وهكـذا نـرى ان كـل طالـب ضـمن هـذا األسـلوب یقـوم القرا

والمقصـود بـالقرارات التـي یقـوم بهـا  ٠باتخاذ عدد من القـرارات علـى وفـق طبیعـة الـدور المنـاط بـه 

هـي المالحظ هنا هي التغذیة الراجعة المباشرة للمـؤدي وبهـذا تتحقـق الغایـة المرجـوة مـن الـتعلم ، و 

ـــ (بیئــة الــتعلم) . وحینمــا یشــارك المــدرس  خلــق جــو اجتمــاعي ونفســي مناســب یعبــر عنــه تربویــا ب

تكـوین عالقـة ضمن الـدور المحـدد لـه فـي هـذا األسـلوب مـع اثنـین مـن الطـالب ، فانـه یـؤدي الـى

، والطالب المالحظ ، والطالـب المـؤدي)،ویتمیز هـذا االسـلوب عـن غیـره بهـذه ثالثیة هي (المدرس

  ٠صیةالخا

ن فـــي العملیـــة التدریســـیة إلـــى ضـــرورة مراعـــاة الفـــروق یلقـــد أكـــد جمیـــع الخبـــراء والمختصـــ

الفردیـة بـین المتعلمــین ، بحیـث یتقــدم المـتعلم فــي مادتـه حسـب ســرعته الذاتیـة وهــذا ال یتحقـق مــن 

خالل االسلوب التعاوني أوالتبادلي أواالمري ، بل مـن اسـالیب اخـرى  والسـیما االسـلوب الفـردي ، 

فانه یراعي مابین المتعلمین مـن فـروق فردیـة ،  وهـو اتجـاه حـدیث فـي التعلـیم ویركـز علـى الـتعلم 

الذاتي واتقان التعلم ، كما یتیح للمـتعلم تحمـل مسـؤولیة تعلمـه ، فیمـارس النشـاطات بحسـب قدرتـه 

ام ) ان التعلـــیم الفـــردي تغیـــر منهجـــي ، یهـــدف االهتمـــ٢٠٠١الحیلـــة ، (وســـرعته الذاتیـــة ، ویـــذكر 

بــالفرد المــتعلم ، والتركیــز علیــه فــي عملیتــي التعلــیم والــتعلم ، ویتطلــب تــوفیر سلســلة مــن االهــداف 

التعلیمیـــة الســـلوكیة التـــي تتصـــل بهـــدف نهـــائي معـــین ، واقتـــراح االنشـــطة التعلیمیـــة التعلمیـــة التـــي 

ویتطلــب تســاعد كــل مــتعلم علــى بلــوغ تلــك االهــداف بالطریقــة ، والســرعة ، والقــدر الــذي یناســبه ،

وهناك  ٠) ٢٠٠١،٢١٢، الحیلة(، ومصادر التعلم التي یحتاج الیها المتعلم توفیر المواد التعلیمیة

المجمعــــات و اســـلوب الــــتعلم بالحقائـــب التعلیمیــــة ، (الكثیـــر مــــن اســـالیب التــــدریس الفـــردي فمنهــــا :

"خطـة كیلـر" التـي ، واسـتخدم الباحثـان )التعلـیم المبـرمج ، ونظـام الـتعلم بخطـة كیلـرو التعلیمیة ، 

علــى یــد كیلــر  ١٩٦٢فــرد كیلــر) ، وقــد ظهــر هــذا األســلوب الول مــرة عــام (تعــود الــى صــاحبها 

وزمالئـه مـن علمـاء الـنفس البـرازیلیین واألمـریكیین ، وتـم تجریبهـا فـي مـادة علـم الـنفس فـي جامعــة 

ـــة  ـــر) مقال ـــة اول مـــرة ، وبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن التجریـــب كتـــب (كیل ـــا البرازیلی شـــرح فیهـــا كولمبی

تفصـیالت الخطــة ومكوناتهــا وخصائصـها ، وبعــدها توالــت البحــوث والدراسـات مــن حیــث فاعلیتهــا 

) وتقـوم ٢٢٤-٢٢٣،  ١٩٩٣، اتجاهـات المـتعلم نحوهـا  (الخطیـبواثرها في التحصیل ، وقیـاس

(خطة كیلر) على أساسین افتراضیین هما :

لقدراتهم وخصائصهم ومهاراتهم .ان هناك تباینا في سرعة التعلم بین المتعلمین تبعا.١

ان التعلم یتطلب تقویما مستمرا لتوجیه عملیة التعلم والتعلیم ..٢
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) إلى الممیزات التي تمیـز خطـة كیلـر مـن غیرهـا مـن ١٩٩٨ولقد أشار (مرعي والحیلة ، 

طرائــق الــتعلم الفــردي والتــي منهــا : اعتمادهــا علــى مبــدأ االتقــان بمعیــار محــدد ، واعتمادهــا علــى 

قــدم المــتعلم فــي مادتــه الدراســیة حســب ســرعته الذاتیــة ، وتأكیــدها علــى الــدرس المكتــوب ، فضــال ت

  ٠)٣٣،١٩٩٨،عن احتوائها على ادلة مطبوعة لمساعدة المتعلمین على التعلم . (مرعي والحیلة

اما دور المدرس وفقا لهذه الخطة ، فیتمثل في معالجة الفروق الفردیـة واالهتمـام بـالمتعلم 

شــیط دوره فــي العملیــة التعلیمیــة ، فضــال عــن ذلــك یقــوم المــدرس بتقســیم المــادة الدراســیة الــى ، وتن

سلســلة مــن الوحــدات الصــغیرة ، ثــم تجهیــز المــواد الخاصــة بكــل وحــدة ، التــي تتكــون مــن اهــداف 

) . امــــا ٣٩،  ١٩٩٨تعلیمیــــة وأســــئلة مســــاعدة للدراســــة وایضــــاحات للنقــــاط الغامضــــة (جامــــل ، 

ي فیتمیز بقیام المدرس باتخاذ جمیع القرارات في بنیة هذا األسلوب وتركیبه ، ومن االسلوب االمر 

ثـــم فـــان دور المـــدرس  هـــو اتخـــاذ جمیـــع القـــرارات فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل التـــدریس ومرحلـــة التـــدریس 

وكــذلك مرحلــة مــا بعــد التــدریس "ومــن الناحیــة األخــرى فــان دور الطالــب یكــون فــي القیــام بعملیــة 

) . فالمــــدرس یتخــــذ ٢٧،  ١٩٩١ام بتعلیمــــات المعلــــم واطاعتهــــا" (حســــن وآخــــران ، األداء وااللتــــز 

لطالـب هـو أن اجمیع القرارات في بنیة هذا األسلوب والمتعلقة بـالتخطیط والتنفیـذ والتقـویم ، ودور 

الحركیـة والوقـت یؤدي ویتابع ویطیع ،وبـذلك یتخـذ المـدرس جمیـع القـرارات عـن المكـان األوضـاع

وفـي ضـوء ماتقـدم تكمـن قیت واالیقاع ووقت انتهاء المدة المخصصة للحركة والراحـة.والبدء والتو 

 هـامقترحة لمساعدة الطالب على تعلم افضل ، وتفاعلیةاهمیة البحث في استخدام أسالیب تدریس

  ٠درس التربیة الریاضیةفي  م المهارات االساسیةیتؤدي الى تعل كيمع العملیة التعلیمیة 

مشكلة البحث :
تـــرتبط اســـالیب التــــدریس ارتباطـــا وثیقـــا بأهــــداف ومحتـــوى المـــنهج الــــذي یـــراد تدریســــه ، 

ســواء أكانــت هــذه فأســلوب التــدریس المختــار یجــب أن یكــون متناســقا مــع األهــداف الموضــوعة ،

ـــدة أ ـــذي یـــراد تدریســـه ، فـــالمواد  ماألهـــداف بعی قصـــیرة المـــدى ، وتختلـــف كـــذلك تبعـــا للمحتـــوى ال

لتربیـة الریاضـیة تحتـاج الــى اسـالیب تدریسـیة تختلـف عـن المـواد العملیــة ، اال النظریـة فـي مجـال ا

أن هنـــاك بعـــض الصـــفات واالجـــراءات التـــي یجـــب أن تتـــوفر فـــي أي اســـلوب لكـــي یوصـــف بأنـــه 

األســـلوب الجیـــد ، وٕان أفضـــل اســـلوب تـــدریس هـــو الـــذي یحقـــق األهـــداف المحـــددة ، ولكـــي یكـــون 

ي ذلــك الــى ضــرورة التنویــع فــي اســالیب التــدریس ، واالبتعــاد للمــتعلم الــدور الفاعــل والنشــط یســتدع

عــن االســلوب االمــري الــذي یجعــل مــن التلمیــذ متلقیــا ، وتكــون جمیــع قــرارات الــدرس علــى عــاتق 

لهـــذا البـــد مـــن انتقـــال االنشـــطة التعلیمیـــة التـــي تتمحـــور حـــول المـــدرس ، الـــى انشـــطة  ٠المـــدرس 

اكثــر االحیــان فــي المــري هــو االســلوب المتبــع فــيوان االســلوب ا ٠تتمحــور حــول المــتعلم نفســه 

التـي تركــز و  ،ســالیب التـدریس الحدیثــة ألالتربیـة الریاضــیة ، وان هنـاك اغفــاال واضـحا درس  تنفیـذ
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ـــت  ـــة الدراســـات التـــي تناول ـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة ، كـــذلك قل علـــى دور المـــتعلم ومشـــاركته الفعال

هـذه المرحلـة الدراسـیة خاصـة بیة الریاضیة عامة ، وفـياالسالیب التدریسیة الحالیة في مجال التر 

٠دفع الباحثان الجراء مثل هذا البحث مما،

ھدف البحث :
في تنمیـة االتجـاه النفسـي نحـو درس المختلفة اسالیب التدریس بعض اثر استخدام الكشف عن -

  ٠ والمقارنة بینهمالتربیة الریاضیة

فرضا البحث :
داللـــة معنویـــة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي الســـالیب التـــدریس الفـــردي التوجـــد فـــروق ذات. ١

  ٠والتبادلي والتعاوني واالمري في تنمیة االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة 

التوجـد فــروق ذات داللــة معنویــة فـي االختبــار البعــدي بــین اسـالیب التــدریس الفــردي والتبــادلي . ٢

  ٠میة االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة والتعاوني واالمري في تن

مجاالت البحث:   
جامعة الموصل–كلیة التربیة االساسیة–المجال البشري: طالب السنة الدراسیة األولى . ١

   ٢٠٠١المجال الزماني: للفصل الدراسي الثاني لعام . ٢

  ٠جامعة الموصل –ة كلیة التربیة االساسی–المجال  المكاني: القاعة الریاضیة . ٣

االطار النظري والدراسات السابقة :-٢
االطار النظري :١-٢
األھداف التعلیمیة :١-١-٢
المجال المعرفي .والأ

ویشــمل هــذا المجــال األهــداف التــي تركــز علــى القــدرات أو العملیــات العقلیــة التــي تتصــل 

ئـــــق واألســـــالیب الخاصـــــة بمعالجـــــة بمعرفـــــة الحقـــــائق ، وعملیـــــات الفهـــــم والتـــــذكر ، ومعرفـــــة الطرا

المعلومات ، وبناء المفاهیم والمبادئ والتعلیمات ، وقد قام بلوم بتقسیم هذا المجال بدوره إلى سـتة 

مستویات متدرجة من المستوى البسیط إلى المستوى المعقد .



…في تنمیة االتجاه النفسيالمختلفة اسالیب التدریس بعض اثر استخدام 

٢٣٧

المجال االنفعالي (الوجداني) ا. ثانی
لمشـــاعر واالنفعـــاالت مثـــل المیـــول ، وتنـــدرج تحـــت هـــذا المجـــال األهـــداف التـــي تتصـــل با

واالتجاهات ، والقـیم . وتكمـن أهمیـة األهـداف التـي تنتمـي إلـى هـذا المجـال فـي أنهـا تسـاعد علـى 

فهـو یمثـل التغیـرات الداخلیـة التـي تطـرأ ، تحقیق العالقة المتبادلة بین التربیة والقیم المرغوب فیهـا 

المواقــف واالتجاهــات والمبــادئ والمعــاییر والقــیم علــى مشــاعر المــتعلم ومیولــه ، وتــؤدي إلــى تنمیــة 

) ٢٩٧،  ٢٠٠٠التـي توجــه ســلوكه وتصــرفاته وتــؤثر فیمــا یتخـذ مــن أحكــام وقــرارات (أبــو جــادو ، 

."ویجــب تعــدیل ســلوك المــتعلم منــذ بدایــة وعیــه بالظــاهرة وحتــى نظرتــه الشــاملة للحیــاة والتــي تــؤثر 

   ٠)٤١،  ١٩٩١حمد ، على كل أفعاله وقراراته فیما بعد" .(محمد وم

ــــــیم ، والتنظــــــیم  ــــــة مســــــتویات (االســــــتقبال ، االســــــتجابة ، والتقی تشــــــمل األهــــــداف الوجدانی

والتوصیف بالقیمة) "فاالستقبال هو أدنى المستویات في المجال االنفعالي ویتراوح ناتج الـتعلم هنـا 

عــدة مثیــرات منافســة" مــا بــین الــوعي بوجــود المثیــرات إلــى االنتبــاه االنتقــائي لمثیــر معــین مــن بــین 

) ، بمعنـــى آخـــر "ان المـــتعلم  ال یقـــوم بـــاي دور فـــي اكتشـــاف المعلومـــات ٨٨،  ١٩٩٨(عـــودة ، 

وانمـــا یتحـــدد دوره فـــي اســـتقبال المعلومـــات والمعـــارف التـــي تعـــرض أمامـــه" (عثمـــان والشـــرقاوي ، 

مـات مشـوقة ) ، فالمعلومات تكون معدة ومتوفرة أمام الطالب ، وكلما كانت المعلو ٢٢٤،  ١٩٧٨

وجدیدة لفتت انتباه الطالب الیها .

أمـــا االســـتجابة فیبـــدي الطالـــب فیهـــا مشـــاركة فاعلـــة لـــیس النتباهـــه للحركـــة فحســـب وانمـــا 

بتفاعله معها بأي اسلوب فتتشكل میوله ورغباته ورضاه ، بعـدها یـاتي التقیـیم فالسـلوك الـذي یقـوم 

یدل على بدایة ظهور اتجاهات محددة عنده ثم به الطالب یبین ارتباطه بالحركة أو المهارة ، كما

یبدأ التنظیم بتكوین الطالب نطاقا قیما لنفسـه والتأكیـد علـى عمـل المقارنـة والعالقـة وخلـق قـیم مـن 

قبـــل المعلـــم . بـــذلك یحـــدد المـــتعلم طموحاتـــه ضـــمن قدراتـــه . امـــا المســـتوى األخیـــر فهـــو الوصـــف 

وتصــبح لــه شخصــیته المتمیــزة ویكــون ثابتــا بمواقفــه بالقیمــة أو التمییــز فتظهــر هنــا فردیــة الطالــب 

وتتكامل اتجاهاته فضال عن اكتساب قیم جمالیة وفنیة من خالل التربیة الحركیة التي تعمل على 

فنجـد االهتمـام بـات واضـحا بالمجـال  ) .٩٢-٨٩، ١٩٩٨تحقیق الرضا الجمالي والفني (عودة ، 

یمة درس التربیـة الریاضـیة اذ ان تنمیـة االتجاهـات الوجداني (االنفعالي) من خالل التركیز على ق

نحـو ممارســة درس التربیــة الریاضـیة لــدى الطــالب سـوف یــنعكس علــى مهـاراتهم الحركیــة ، كــذلك 

سوف یتم استقبال المعلومات بحمـاس واهتمـام اكبـر ، "فاالتجـاه النفسـي اسـتعداد وجـداني مكتسـب 

) . وهــذا یعنــي ان ١١٣ب.ت ،ینــة" (صــالح.معثابــت نســبیا یحــدده شــعور الفــرد إزاء موضــوعات 

الطالب تتولد لدیه اتجاهات نحو شيء معین یدفعه إلى األخذ والعطاء بینه وبین ما یحیط بـه فـي 

اقبــال الطــالب نحــو الــدرس وحضــورهم المبكــر ویــذكر  انمســتقبله . فضــال عــن ذلــك وجــد الباحثــ

تعلم المهارة ، كـان دافـع االنجـاز لـدیهم ) أنه "كلما كان اتجاه الطلبة ایجابیا نحو ١٩٨٩(زیدان ، 
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ان هــذا المجــال یفــوق فــي أهمیتــه المجــاالت األخــرى كافــة ، وذلــك  ).٨٦، ١٩٨٩قویــا" (زیــدان ، 

ألنــه یتــرك أثــرا واضــحا فیمــا یتعلمــه الطالــب وطبیعــة ذلــك الــتعلم فــالمرء یحمــل اتجاهــات تــؤثر فــي 

ما نحو شيء أو شخص ویؤثر فـي تقبلـه سلوكه وحكمه على الحوادث ، فقد یشعر الفرد شعورا عا

أو رفضه .

المجال النفس حركي  اً. ثالث
"یتضـــمن هـــذا المجـــال الســـلوكیات التـــي ینســـب القیـــام بهـــا بصـــورة اساســـیة إلـــى الجهـــاز 

) ،"وهــذا یعنــي األهــداف المرتبطــة بالمعالجــة الیدویــة والمهــارات ٩٧،  ١٩٩٨العضــلي" (عــودة ، 

  ) .٣٠،  ٢٠٠٠لتمرینات البدنیة"(أبو جادو ، الحركیة كالكتابة والكالم وا

الدراسات السابقة:٢-٢
) هدفت الدراسة للتعرف على مدى تأثیر ثالثة اسالیب تدریسیة (االمـري ١٩٨٦دراسة كامل (.١

والتــدریبي والتبــادلي) فــي تعلــم مهــارة الوقــوف علــى الیــدین فــي الجمبــاز لــدى طــالب المرحلــة 

ى ان االســالیب الثالثــة لهــا تــاثیر ایجــابي فــي تعلــم المهــارة ، االعدادیــة ، وتوصــلت الدراســة الــ

كمـــا تفـــوق االســـلوب التبـــادلي علـــى اســـلوبي االمـــري والتـــدریبي فـــي تعلـــم مهـــارة الوقـــوف علـــى 

٠الیدین في الجمباز

) هدفت الدراسة للتعرف علـى كـل مـن االسـلوبین االمـري ١٩٩٢دراسة السامرائي والمشهداني(.٢

ارة الدحرجـــة االمامیـــة ، وقـــد اظهـــرت نتیجـــة الدراســـة الـــى وجـــود فـــرق والتبـــادلي فـــي تعلـــیم مهـــ

٠معنوي لصالح الطلبة الذین تم تعلمهم باالسلوب التبادلي 

) هدفت الدراسة الى اختیار اربعة مـن اسـالیب تـدریس التربیـة الریاضـیة ٢٠٠٠دراسة صالح (.٣

)وب المجــامیع الصــغیرةاسـلوب االمــري ، اســلوب الوجبــات الحركیــة ، اســلوب التبــادلي ، اســل(

فـــي تـــدریس بعـــض المهـــارات االساســـیة بكـــرة الســـلة ، للتعـــرف علـــى مســـتوى تـــاثیر كـــل هـــذه 

ـــــات ، التصـــــویبة  ـــــم مهـــــارة(التمریرة واالستالم،المحاورة،التصـــــویب مـــــن الثب االســـــالیب فـــــي تعل

الســلمیة) ، كــذلك تحدیــد االســلوب التدریســي االفضــل لتــدریس بعــض المهــارات االساســیة بكــرة 

بنـین) بالمرحلـة االعدادیـة ،وقـد توصـل الباحـث (لسلة ، تضمنت العینة تالمیذ الصـف االول ا

٠الى ان االسالیب التدریسیة االربعة قید البحث اثبتت صحتها بصفة عامة

) هدفت الدراسة للتعرف على بعض اسـالیب التـدریس فـي تعلـم ٢٠٠٤دراسة المفتي والكاتب (.٤

) ٢٠) طالبـــة فـــي المجموعـــة الضـــابطة و(٢٠(ینـــة البحـــثمهـــارة الســـباحة الحـــرة ، تضـــمنت ع

طالبة في المجموعة التجریبیة ، وتم التجانس بینهم فـي اختبـار الطفـو لمسـافة فـي االختبـار ، 

بعــدها تــم تطبیــق اســالیب التــدریس المقترحــة علــى المجموعــة التجریبیــة ، واســلوب االعتیــادي 
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م باالسـتعانة بعـدد مـن ٢٥الفنـي لمسـافة علـى المجموعـة الضـابطة ، ثـم اجـري اختبـار لـالداء

وقد توصلت الدراسة الى ان استخدام اسالیب التدریس(االمري   ٠الخبراء في ریاضة السباحة 

، والتــدریبي ، والتبــادلي ، وفحــص الــنفس ، والتضــمین) یؤثرایجابــا فــي مســتوى تعلــم الســباحة 

   ٠الحرة للطالبات 

اجراءات البحث :-٣
استخدم المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة مشكلة البحث.منھج البحث :١-٣

مجتمع البحث وعینتھ : ٢-٣
جامعـة –تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة األولى في كلیة التربیة االساسیة

) طالبــًا وطالبــة مــوزعین علــى ١٨٥م والبــالغ عــددهم ( ٢٠٠١-٢٠٠٠الموصــل ، للعــام الدراســي 

) طالـب ١٤٥) .أما عینـة البحـث فقـد تكونـت مـن (١٠-١اسیة مرقمة من () عشرة قاعات در ١٠(

) قاعــات دراســیة تــم اختیــارهم عشــوائیا بطریقــة القرعــة ، وتــم دمــج كــل قــاعتین ٨وطالبــة یمثلــون (

واسـتبعد عـددًا .الیب التـدریس المسـتخدمة فـي البحـثدراسیتین لتكون مجموعـة ینفـذ علیهـا احـد اسـ

لعــدم تجانســهم مــع بقیــة افــراد العینــة والطــالب، وبــذلك تكونــت عینــة مــن افــراد عینــة البحــث وذلــك

) ٢٠) طالبـًا بعـدها تـم تـوزیعهم إلـى اربـع مجـامیع عشـوائیة وكـل مجموعـة تضـم (٨٠البحث مـن (

   ٠طالبًا ، ثم وزعت اسالیب التدریس بصورة عشوائیة أیضا على مجامیع البحث االربع 

التصمیم التجریبي :٣-٣
میم التجریبــــي الــــذي یطلــــق علیــــه أســــم (تصــــمیم المجموعــــات المتكافئــــة) اســــتخدم التصــــ

  ) ٢٣٢،  ١٩٩٩العشوائیة االختیار ذات المالحظة القبلیة والبعدیة (عالوي وراتب ، 

:نحو درس التربیة الریاضیة مقیاس االتجاه النفسي  ٤-٣
لـــذي یحـــدد وهــو مقیـــاس (ثرســـتون) وقــد قـــام (الطالـــب والقرغــولي) بتطـــویر هـــذا المقیــاس ا

االتجــاه النفســي لطلبــة الجامعــة نحــو الــدروس التــي یدرســونها وبضــمنها درس التربیــة الریاضــیة ، 

ویحتـــوي المقیـــاس علـــى عـــدد مـــن الفقـــرات ویطلـــب مـــن الطـــالب الـــذین یطبـــق علـــیهم المقیـــاس ان 

لیها من أمام العبارة التي یوافقون علیها فقط وتترك العبارات التي ال یوافقون ع(×)یضعوا عالمة 

  ).١٤٨-١٤٧،  ٢٠٠٠) عبارة (الطالب والویس ، ٢٥غیر اشارة ، ویتكون المقیاس من (
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األسس العلمیة لمقیاس االتجاه النفسي :-
صدق مقیاس االتجاه النفسي :-

علــــى الصــــدق الظــــاهري فــــي اختبــــار مقیــــاس االتجــــاه النفســــي اذ یشــــیر  اناعتمــــد الباحثــــ

)Eble مـن صـدق االداة هـو ان یقـرر عـدد مـن المتخصصـین مـدى فضل وسیلة للتأكـدأ) إلى أن

,Ebleتغطیــة الفقــرات لجوانــب الصــفة المــراد قیاســها وشــمولیتها ( 1972, P.555. (  ولغــرض

تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المتخصصــین فــي مجــال ،) ١التأكــد مــن صــدق المقیــاس (ملحــق

كـان اتفـاق جمیـع آراء المتخصصـین  وقـد، )٢التربیة الریاضیة والعلـوم التربویـة والنفسـیة (الملحـق 

في استخدام هذا المقیاس لتحقیق أهداف البحث.

ثبات المقیاس :-
إذ تـــم اســـتخدام طریقـــة اعـــادة االختبـــار، وقـــد طبـــق المقیـــاس علـــى مجموعـــة مـــن طـــالب 

) طالبــــًا ثــــم اعیــــد االختبــــار علــــى ٢٠المرحلــــة األولــــى (التجربــــة االســــتطالعیة) والبــــالغ عــــددهم (

) ٠.٨٢نفسها بعد مضي ثالثة أیام وتم حساب معامل الثبـات اذ بلـغ معامـل االرتبـاط (المجموعة 

   ٠وهو معامل ارتباط معنوي

االختبار القبلي وتكافؤ مجامیع البحث: ٥-٣
االختبار القبلي :١-٥-٣

  ٠ ٢٦/٢/٢٠٠١تم البدء باجراء االختبار القبلي  یوم 

تكافؤ مجامیع البحث: ٢-٥-٣
Anovaلیل التباین باتجاه واحـد وباستخدام تح one way، تـم تكـافؤ افـراد عینـة البحـث

  ذلك. یبین) ١( رقم تجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة والجدولاال مقیاس في

  )١الجدول (

تحلیل التباین بین مجموعات البحث في مقیاس االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة 

  نمصدر التبایالمتغیرات
مجموع 

المربعات

درجــــات 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

المحتسبة

مقیاس االتجاه 

النفسي

٠.٤٦٣٣٠.١٥٤بین المجموعات

٣٤.١٩٩٧٦٠.٤٥٠داخل المجموعات  ٠.٣٤٣

٣٤.٦٦٢٧٩المجموع

  ٢.٦٨٠) = ٧٦-٣وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <* قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطأ 
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) التوجد فروق ذات داللة معنویة بـین مجموعـات البحـث األربعـة ممـا ١قم (من الجدول ر 

یشیر الى تكافؤ مجموعات البحث في مقیاس االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة.

التجربة الرئیسة:  ٦-٣
) ١٠وبواقــــع ( ٨/٥/٢٠٠١وانتهــــت بتــــاریخ  ٣/٣/٢٠٠١بــــدأت التجربــــة الرئیســــة بتــــاریخ 

(الفــردي والتبــادلي والتعــاوني ت االســالیبوتضــمن ٠ أســلوب تدریســي مقتــرحلوحــدات تعلیمیــة لكــ

، علـــى اربعـــین وحـــدة تعلیمیـــة لـــدرس التربیـــة الریاضـــیةواألمـــري) فـــي تـــدریس المهـــارات الحركیـــة 

، وقـــد تضـــمن كـــل وحـــدة تعلیمیـــة علـــى الجـــزء االعـــدادي (المقدمـــة ، األربـــعالبحـــثمجموعـــاتول

) ، والجــزء الرئیســي (الجــزء التعلیمــي والجــزء التطبیقــي) ، وأخیــرا الجــزء االحمــاء ، التمــارین البدنیــة

فیكـون زمـن تنفیـذ كـل اسـلوب تدریسـي یسـاوي ، ) دقیقـة٩٠الختامي ، وكل وحدة تعلیمیـة زمنهـا (

) ٦٠) دقیقـة أي مـا یعـادل (٣٦٠٠من الكلي للبرامج التعلیمیة فیصل الى () دقیقة ، اما الز ٩٠٠(

) یوضــــح أربعــــة نمــــاذج لوحــــدات تعلیمیــــة ٣، والملحــــق(ســــاعة تعلیمیــــة للفصــــل الدراســــي الثــــاني

وفیمایلي توضیح الجراءات كل اسلوب :باالسالیب قید البحث

المجموعة األولى (االسلوب الفردي لخطة كیلر) :-
اعداد البرنامج التعلیمي جهدا یقع على عـاتق المـدرس ، أذ تـم أعـداد وتخطـیط یظهر في 

 أذ  ٠المقررة بالـدرسالوحدات التعلیمیة باسلوب "خطة كیلر" بهدف تعلم بعض المهارات االساسیة 

یقــوم المــدرس باعــداد دلیــل مطبــوع یســاعد المــتعلم فــي وضــوح اهــداف الوحــدة التعلیمیــة ، وكیفیــة 

فضـال ،درس التربیـة الریاضـیة ات وتنفیذ االنشطة والتمرینـات التطبیقیـة لمهـارات السیر في الوحد

الختبــار فــي نهایــة لتنفیــذ االختبــارات الذاتیــة بــین واجــب حركــي واخــر ، وكــذلك كیفیــة التقــدم  عــن

الوحــدة ومعیــار االتقــان المعتمــد لتلــك الوحــدة ، وتــوفر لكــل طالــب دلیــل موضــحا فیــه األداء الفنــي 

لمهارة ، ویقوم المدرس بشرح وتطبق المهارة  ثم یتم توزیـع دلیـل الوحـدة التعلیمیـة المعـد الصحیح ل

مــن قبلــه ، ویـــتم االتصــال بــین المـــدرس والطالــب مــن خـــالل الــنص المكتــوب الـــذي یتضــمن فیـــه 

التمــارین التطبیقیــة للمهــارة الحركیــة ، والتــي تــم اعــدادها بشــكل یتناســب وقــدرات المتعلمــین ، ممــا 

المتعلمین من اجتیاز اختبار معیار االتقـان المعتمـد فـي كـل وحـدة تعلیمیـة ، امـا المراقبـون یساعد 

فهــم یختــارون مــن الطلبــة المتفــوقین فــي الصــف ، والــذین انهــوا واجبــاتهم الحركیــة بســرعة واتقــان 

وهــــؤالء یقــــدمون لــــزمالئهم المســــاعدة عنــــد مــــواجهتهم ایــــة صــــعوبات تتعلــــق بالمهــــارة الحركیــــة  ، 

، ویكـون متعاونـا مـع زمالئــه قیـد الــدرسالمراقـب بإلمامـه الجیـد  فــي المهـارات االساسـیة یتصـفو 

، معتمــدا علــى قدراتــه الشخصــیة علــى تنفیــذ یطبــق الطالــب التمــرین بصــورة فردیــةوالیشــهر بهــم ، و 

الواجــب الحركــي وعلــى الطالــب االســتعانة بخبراتــه اثنــاء تطبیــق التمــارین واالســتفادة مــن التغذیــة 
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جعـــة الداخلیـــة والخارجیـــة مـــن قبـــل المراقـــب والمـــدرس عنـــد الضـــرورة ، ویشـــجع الطـــالب علـــى الرا

  ٠االعتماد فردیا في اكتساب الخبرات 

المجموعة الثانیة (االسلوب التبادلي) :-
طبقـــت هـــذه المجموعـــة البرنـــامج التعلیمـــي المقتـــرح باســـتخدام اســـلوب التـــدریس التبـــادلي ، 

ن یة الفرعیـة األولـى الطـالب المالحظـمجموعتین ، إذ تضم المجموعحیث یتم تقسیم الطالب إلى 

ن ، ودور الطالــب العامــل هــو یة الفرعیــة الثانیــة الطــالب العــامللــألداء ، فــي حــین تضــم المجموعــ

انجــاز العمــل واتخــاذ القــرارات الممنوحــة ، امــا دور الطالــب المالحــظ فهــو اعطــاء التغذیــة الراجعــة 

وتاكیـدا مـن ،یانات ، وتوزع على الطالب قبل البدء بالوحدة التعلیمیةالى الطالب العامل بشكل ب

المعلم یتم شرحها بصورة مختصرة في الجزء التعلیمي مـن الوحـدة والعالقـة المتبادلـة بـین الطـالبین 

تســتمر حتــى ینتهــي الطالــب االول مــن عملــه ، وبعــد ذلــك یســتبدل الــدور ، حیــث یصــبح الطالــب 

المالحـظ عـامال ، ویـتم التبـادل بـین عمـل المجمـوعتین بعـد االنتهـاء مـن العامل مالحظـا والطالـب

كـل تمـرین ، واذا مااحتــاج الطالـب العامـل الــى ایضـاح فانــه یطلبـه مـن الطالــب المالحـظ ، فضــال 

عــن ذلــك فــان دور الطالــب المالحــظ مراقبــة انجــاز الطالــب العامــل ومقارنــة انجــازه بورقــة العمــل 

حتـــوي علـــى وصـــف دقیـــق لمهمـــات كـــل مـــن الطالـــب المـــؤدي والطالـــب ورقـــة الفعالیـــات) التـــي ت(

المالحــظ ومـــا ســیقومان بـــه اثنــاء الـــدرس  ، ومــن ثـــم الحكــم علـــى انجــازه واعـــالم الطالــب العامـــل 

اما واجبات المدرس الرئیسة فهو یتخـذ جمیـع القـرارات  ٠بانجازه بعد االنتهاء من الواجب الحركي 

رس مــن انشــطة وتمــارین مهاریــة متدرجــة یفیــد فیهــا العمــل مــع المناســبة بشــأن ماتحتویــه مــادة الــد

الزمیل كذلك یراقب اسلوب متابعة وتقویم الزمیل لزمیله ، فضال عن قیامه بشرح الواجـب الحركـي 

والنقـــاط المهمـــة التـــي یجـــب مالحظتهـــا للطالـــب المالحـــظ عنـــد اداء زمیلـــه ، ویشـــرف علـــى تقســـیم 

یحـدد تنـاوب العمـل بـین الطـالبین وتحدیـد الـزمن المطلـوب الطالب عشـوائیا قبـل البـدء بالـدرس ، و 

تنفیذه في كل تمرین ، والمرور على الطالب لتصحیح المهام الوظیفیة ، وتشجیع المجتهدین ویتم 

اعطــاء التوجیهــات والتصــحیحات للطالــب المالحــظ ، فعنــدما یخطــئ الطالــب المــؤدي فانــه یطلــب 

، ویبقـــى الـــى جانبــه الـــى ان یتاكـــد مـــن ان مــؤديلمالحـــظ ان یصــحح خطـــا زمیلـــه المــن الطالـــب ا

، وخــالف ذلـك یمكنــه ایقـاف ممارســة التمـارین عنــد ســوء ؤدي قــد اتقـن المهــاره بصـورة صــحیحةالمـ

   ٠فهم الكثیر ویقوم بایقاف الممارسة ایضا عند انتهاء الزمن المخصص للتمرین 
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المجموعة الثالثة(االسلوب التعاوني) :-
لبرنامج التعلیمي المقتـرح باسـتخدام اسـلوب التـدریس التعـاوني ، إذ طبقت هذه المجموعة ا

) طالب غیر متجانسین في التحصیل ٥تم تقسیم الطالب إلى اربع مجامیع وكل مجموعة تضم (

لكـل  ررنامج التعلیمـي ، ویـتم تحدیـد دو البدني والمهاري ،  ویكون هذا التقسیم في بدایة تطبیق الب

رس ة ، علــى ان یتبــادل طــالب المجموعــة الواحــدة تلــك االدوار مــن دطالــب فــي المجموعــة الواحــد

توجیــه الطــالب النجــاز واجبــاتهم ، وهــو  هــيكــون مســؤولیته ت دالخــر ، ویعــین لكــل مجموعــة قائــ

الــذي یســیطر علــى تنفیــذ المهــارات التعاونیــة مثــل التعــاون واحتــرام اآلخــرین وضــبط الــنفس وادارة 

المستوضح فتكون مسؤولیته حول توضیح المهارة ویقوم أما  ٠ته االداء بین افراد مجموعالعمل و

ل مایـدور مـن مالحظـات یباداء نموذج لها امـام مجموعتـه ، امـا مقـرر المجموعـة فمسـؤولیته تسـج

ومناقشات ، اما المراقب فیحدد صحة او خطأ االداء للواجب الحركي المطلوب ، ویتاكد من تقدم 

، بینمـــا المقـــیم ، فهـــو الـــذي یستحســـن ماســـجله زمیلـــه مـــن مجموعتـــه نحوتحقیـــق الواجـــب الحركـــي

وتستبدل هـذه المهمـات فـي كـل وحـدة تعلیمیـة ، وعنـد مواجهـة  ٠نواحي القوة والضعف للمجموعة 

أي صعوبات یمكنهم الرجوع إلى مدرس المـادة لالستفسـار وحـل المشـاكل ، مـن خـالل مـروره بـین 

شــاركة االیجابیـــة بــین طـــالب المجموعــة الواحـــدة ، المجــامیع التعاونیــة ، وفضـــال عــن متابعتـــه للم

وقبــل االنتهــاء یــتم تقــویم المجــامیع التعاونیــة مــن خــالل تقیــیم العمــل باختیــار احــد الطــالب وطلــب 

اداء المهــارة الحركیــة المطلــوب تعلمهــا فــي تلــك الوحــدة التعلیمیــة ، فــاذا اســتطاع تنفیــذها حصــلت 

درس بوضـعه امـام الطـالب ، ویسـتمر العمـل هكـذا مجموعته على درجة تدون في جدول یقـوم المـ

   ٠مع المجامیع االخرى والمجموعة الفائزة هي التي تحصل على درجة عالیة ، ویتم تعزیزها 

المجموعة الرابعة (االسلوب االمري) :-
، تعلقـة بـالتخطیط والتنفیـذ التقـویمیتخذ المـدرس جمیـع القـرارات فـي بنیـة هـذا األسـلوب والم

لب هو أن یؤدي ویتـابع ویطیـع االوامـر وینفـذ مایطلـب منـه ، وان اسـاس هـذا األسـلوب ودور الطا

هو العالقة المباشرة بین تنبیهات المدرس واستجابة الطالب ، فاشارة األمر من المدرس تسبق كل 

حركة من الطالـب والتـي تـؤدى حسـب النمـوذج المقـدم ، وبـذلك یتخـذ المـدرس جمیـع القـرارات عـن 

لكـل وضاع الحركیة ، والوقت والبدء والتوقیت واالیقاع ووقت انتهاء المـدة المخصصـة المكان واأل

للمهــــارة مــــن قبلــــه ، ومــــن ثمــــة رح المهــــارة الحركیــــة وتنفیــــذ نمــــوذج، اذ یقــــوم المــــدرس بشــــتمـــرین

وذج من الطالب كي ینفذ الحركة ، ثم یتم بعـدها توزیـع الطـالب عشـوائیا الـى اربعـة ماالستعانة بن

لبـــدء بتنفیـــذ التمـــارین التطبیقیـــة للمهـــارة ، والیحـــق للطالـــب االســـتعانة بزمیلـــه بخصـــوص مجـــامیع ل

مراقبة ادائه وتقدیم التغذیة الراجعة اال من قبل المدرس فقط  ، لهذا فان المدرس هو الـذي یشـرف 

علـــى عملیـــة التقـــویم وتصـــحیح االخطـــاء التـــي یراهـــا عنـــد مـــروره بـــین الطـــالب الصـــف ، والیحـــق 
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خــاذ أي قــرار حــول بــدء التمــرین او التوقــف او االنتهــاء منــه واالنتقــال الــى تمــرین اخــر، للطالــب ات

وان اغلـــب قــــرارات المــــدرس التنــــاقش ، فضــــال عــــن ذلــــك فــــان الجانــــب االبــــداعي للطــــالب یقــــرره 

المدرس والعالقة للطالب به والتؤخذ الفروق الفردیة في القدرات عند الطالب بعین االعتبار .

ر البعدي :االختبا٧-٣
بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن عملیـــــة تنفیـــــذ التجربـــــة الرئیســـــة اجریـــــة االختبارالبعـــــدي علـــــى طـــــالب 

   ٠ ٩/٥/٢٠٠١مجموعات البحث األربع یوم 

  ٠المستخدمة :تم استخدام بعض الوسائل االحصائیة المناسبة:الوسائل اإلحصائیة ٨-٣

٤ - ϳέϟ�ΔѧѧѧϳΑέΗϟ�α έΩ�ϭѧѧѧΣϧ�ϲѧѧѧγϔϧϟ�ϩΎѧѧѧΟΗϻ�α ΎѧѧѧϳϘϣ�ΞΎѧѧѧΗϧ�ν έѧѧѧϋ�Δϳѧѧѧο Ύ
ومناقشتھا.

١-٤�ϡΩΧΗγ�έΛ�ΞΎΗϧ�ν έϋ�ν όΑ�α ϳέΩѧΗϟ�ΏϳϟΎѧγ�ΔѧϔϠΗΧϣϟ�ΔѧϳϣϧΗ�ϲѧϓ
االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة ومناقشتھا: 

  )٢( الجدول

المعالم اإلحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي لمجموعات البحث االربع في مقیاس یبین 

یاضیة وحسب األسالیب التدریسیة المستخدمة االتجاه النفسي نحو درس التربیة الر 

االسلوب
(ت) االختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة ع+َس ع+َس 

*٦.٦٧٠.٥٩٠٧.٢٨٠.٧٥٤٤.١٨٣األول (الفردي)

*٦.٦٦٠.٧٥٧٦.٩١٠.٨٢١٣.٦٦٥الثاني (التبادلي)

*٦.٦٤٠.٧٤٣٦.٨٩٠.٧٩٢٣.٦١٣الثالث (التعاوني)

٦.٦٨٠.٦٨١٦.١٧٠.٦٨٤١.٨١٣مري)اال(الرابع

  )٢.٠٩) علما ان قیمة (ت) الجدولیة = (١٩) وأمام درجة حریة (٠,٠٥( <*معنوي عند نسبة خطأ 

) ما یاتي :٢یتضح من الجدول (

وجود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین متوسـطات درجـات االختبـارین القبلـي البعـدي فـي مقیـاس .١

األولــى والثانیــة والثالثــة  اتنفســي نحــو درس التربیــة الریاضــیة لــدى طــالب المجموعــاالتجــاه ال

والتــي اســتخدمت االســالیب التالیــة (الفــردي ، التبــادلي ، التعــاوني) فــي التــدریس ، ولمصــلحة 

) ٣.٦١٣،  ٣.٦٦٥، ٤.١٨٣االختبار البعدي اذ بلغت قیمة (ت) المحسـوبة علـى التـوالي  (

) والبالغــة ٠.٠٥( <) ونســبة خطــأ ١٩الجدولیــة عنــد درجــة حریــة (وهــي أكبــر مــن قیمــة (ت) 

ویعزى ذلك الى زیادة فرصـة الممارسـة واالبتعـاد عـن التوقفـات والشـرح فضـال عـن  ) .٢.٠٩(
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ذلك انتقال قـرارات الـدرس مـن المـدرس الـى الطالـب قـد ادى الـى شـعور المـتعلم بالثقـة بـالنفس 

) "ان مـن بـین ٢٠٠٠بها إذ یؤكد (الطالب والـویس ، نتیجة تنفیذ المهارات والتمارین الخاصة

العوامل المؤثرة في تكوین االتجاه ونموه هو تأثیر ارتباط الفرد بموضوعات ترضـي فیـه دوافـع 

معینـة وتخلــق عنــده مشــاعر ســارة ویكــون لدیــه اتجــاه موجبــا نحــو تلــك الموضــوعات .(الطالــب 

  )١٣٩،  ٢٠٠٠والویس ، 

لـــة معنویـــة بـــین متوســـط درجـــات االختبـــارین القبلـــي البعـــدي فـــي فـــروق ذات دالبینمـــا التوجـــد .٢

مقیــاس االتجــاه النفســي نحــو درس التربیــة الریاضــیة لــدى طــالب المجموعــة الضــابطة والتــي 

) وهــي أقــل ١.٨١٣اســتخدم األســلوب األمــري فــي التــدریس ، اذ بلغــت قیمــة (ت) المحســوبة (

 ) .٢.٠٩) والبالغــة (٠.٠٥( <طــأ ) ونســبة خ١٩مــن قیمــة (ت) الجدولیــة عنــد درجــة حریــة (

بســبب قــرارات تنفیــذ ، عــدم اســتثارة دوافــع الطــالب للممارســة والســبب فــي ذلــك ربمــا یعــود الــى

تقــدیم لالــدرس الواقعــة علــى عــاتق المــدرس مــن دون االســتعانة بــالطالب فــي مســاعدة زمالئهــم 

فـــي هـــذا لمهاریـــة التمـــارین اولهـــذا اصـــبحت ممارســـة ، التغذیـــة الراجعـــة أو تصـــحیح األخطـــاء 

بة وینتابهـــا الملـــل والضـــجر وعـــدم الرغبـــة فـــي تنفیـــذ النشـــاط بالمســـتوى و صـــعأكثـــر األســـلوب 

) "ان الـتعلم الـذي یـؤدي الـى تكـوین اتجاهـات مرغوبـة ١٩٧٥ویذكر (البسـیوني ، ، المطلوب 

  ) .٧٦، ١٩٧٥م الذي یؤدي الى كسب المعرفة فقط(البسیوني، في الطالب اكثر جدوى من التعل

٢-٤�ϡΩΧΗѧѧѧγ�έѧѧѧΛ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϧέΎϘϣϟ�ΞΎѧѧѧΗϧ�ν έѧѧѧϋ�ν ѧѧѧόΑ�α ϳέΩѧѧѧΗϟ�ΏϳϟΎѧѧѧγ
�ΔѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟ�Δϳѧѧѧѧο Ύϳέϟ�ΔѧѧѧѧϳΑέΗϟ�α έΩ�ϭѧѧѧѧΣϧ�ϲѧѧѧѧγϔϧϟ�ϩΎѧѧѧѧΟΗϻ�ΔѧѧѧѧϳϣϧΗ�ϲѧѧѧѧϓ

لمجموعات البحث األربع في القیاس البعدي ومناقشتھا: 
  ) ذلك .٣( رقم الجدولیبینتحلیل التباین باتجاه واحد و  اناستخدم الباحثو 

  )٣( الجدول

مقیاس االتجاه النفسي ل االختبار البعديباین بین مجموعات البحث األربع فيتحلیل الت

مصدر التبایناالختبارات
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

المحتسبة

قیاس 

االتجاه 

النفسي

١٠.٨٤٠٣٣.٦١٣بین المجموعات

٤٦.٨٣٥٧٦٠.٦١٦داخل المجموعات  *٥.٨٦٥

٥٧.٦٧٥٧٩المجموع

  )٢.٦٨٠) علما ان درجة ف الجدولیة = (٧٦-٣) وأمام درجة حریة (٠,٠٥( <* معنوي عند نسبة خطأ 

) ان قیمـة (ف) المحســوبة لقیــاس االتجـاه النفســي نحــو درس التربیــة ٣( رقــم الجــدولیبـین

-٣) وأمــام درجــة حریــة (٠,٠٥( <الریاضــیة هــي أكبــر مــن قیمــة (ف) الجدولیــة عنــد نســبة خطــأ 
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). وللتعرف على أي من مجموعات البحث األربـع األكثـر تطـورا فـي تنمیـة ٢.٦٨٠) والبالغة (٧٦

لجأ الباحثان إلى ،لذااالتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة التي اظهرت فروقا معنویة بینها

  ) .٤( رقم في الجدولبیناختبار (دنكن) وكما هو ماستخدام 

  )٤( الجدول

مقارنة متوسطات مقیاس االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیةاختبار دنكن ل

.L.S.Rَس 
درجة٦.٩١٥

تبادلي

درجة٦.٨٩٥

تعاوني

درجة٦.١٧٥

أمري

*١.١١٠*٠.٣٩٠*٠.٢٦٥٠.٣٧٠فردي–درجة ٧.٢٨٥

*٠.٠٢٠٠.٧٤٠-٠.٢٥٦تبادلي–درجة ٦.٩١٥

*٠.٧٢٠--٠.٢٤٣تعاوني-درجة٦.٨٩٥

----أمري–درجة٦.١٧٥

  ) .٠.٠٥( <* معنوي عند نسبة خطأ 

) المقارنــة بــین متوســطات نتــائج مقیــاس االتجــاه النفســي نحــو درس ٤( رقــم الجــدولیبــین 

التربیــة الریاضــیة حســب األســالیب التدریســیة المســتخدمة فــي البحــث ، فقــد تبــین وجــود فــروق ذات 

ولمصـلحة األسـلوب )التعـاوني واألمـري و التبـادلي(داللة معنویة بین األسلوب الفردي واألسـالیب 

) علــى التــوالي وهــن أعلــى مــن ١.١١٠،  ٠.٣٩٠،  ٠.٣٧٠الفــردي حیــث كانــت درجــات الفــرق (

) ، بینمــا لــم یظهــر فــرق ذو داللــة معنویــة بــین ٠.٢٦٥) المحســوبة والتــي تســاوي (.L.S.Rقیمــة (

).L.S.R) وهـــي أقـــل مـــن قیمـــة (٠.٠٢٠األســـلوب التبـــادلي والتعـــاوني حیـــث كـــان درجـــة الفـــرق (

) ، بینمـــا ظهـــر فـــرق ذو داللـــة معنویـــة بـــین األســـلوب التبـــادلي ٠.٢٥٦المحســـوبة والتـــي تســـاوي (

) وهـــي أعلـــى مـــن قیمـــة ٠.٧٤٠واألمـــري ولمصـــلحة األســـلوب التبـــادلي حیـــث كـــان درجـــة الفـــرق (

)L.S.R.ي واألســـلوب ) المحســـوبة ، وكـــذلك ظهـــر فـــرق ذو داللـــة معنویـــة بـــین األســـلوب التعـــاون

) المحسوبة والتي تساوي .L.S.R) وهي أعلى من قیمة (٠.٧٢٠األمري حیث كان درجة الفرق (

ـــة باألســـلوب الفـــردي جعـــل ٠.٢٤٣( ـــذ الواجبـــات الحركی ـــى ان خصوصـــیة تنفی ـــك ال ) . ویعـــزى ذل

ممــا ادى الــى المتعــة ،المتعلمــین یتشــوقون الــى ممارســة الواجبــات الحركیــة فــي الوحــدة التعلیمیــة

كــذلك شــعور المتعلمــین بــأن قــرارات و والســرور فــي ظهــور الطاقــات والقابلیــات الفردیــة لكــل طالــب 

الـــدرس تعتمـــد كلیـــا علـــى ذاتهـــم مـــوظفین خبـــراتهم الســـابقة فـــي تحقیـــق الواجبـــات الحركیـــة، ویـــذكر 

) الــى انــه "كلمــا كــان اتجــاه المــتعلم ایجابیــا نحــو تعلــم المــادة الدراســیة كــان دافــع ١٩٨٩(زیــدان ، 

  ) .٢٠،  ١٩٨٩االنجاز لدیه قویا" (زیدان ، 
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داللـــة معنویـــة بـــین األســـلوب التبـــادلي واألمـــري ولمصـــلحة  اذ افرقـــالنتـــائج  تظهـــر أبینمـــا 

إلـــى ان الطالـــب العامـــل یقـــوم باتخـــاذ قـــرارات مرحلـــة ،والســـبب فـــي ذلـــك یعـــوداألســـلوب التبـــادلي

لتــدریس ، ولهــذا فــان  تــوفیر التغذیــة التــدریس امــا الطالــب المالحــظ فیتخــذ قــرارات مرحلــة مــا بعــد ا

الراجعة المستمرة من قبـل الطالـب (المالحـظ) اثنـاء قیـام الطالـب المـؤدي بتنفیـذ الواجبـات الحركیـة 

تحســن مــن ادائــه ، وتزیــد الثقــة بنفســه لمعرفتــه انجــاز كــل اداء یقــوم بــه مباشــرة ، إذ تعــد التغذیــة 

لتعلم واتقان المهارات الحركیة ،  وٕان المعلومـات الراجعة من أهم المتطلبات األساسیة في عملیة ا

التي یزود بها المتعلم عند ادائـه الحركـي مـن خـالل تعلمـه المهـارة تعـد مـن أكثـر المتغیـرات اهمیـة 

في التعلم النها تعمل بمثابة دافع یؤدي الى بذل مزید من الجهد لتحقیق مستوى افضل في االداء 

) "ان جمیــع ٢٠٠٠ویؤكــد (محجــوب ،  ٠الحركیــة بنجــاح واتخــاذ اكبــر عــدد ممكــن مــن الواجبــات

المعلومـــات التـــي یمكـــن ان یحصـــل علیهـــا الطالـــب ومـــن مصـــادر مختلفـــة ســـواء كانـــت داخلیـــة ام 

خارجیة قبـل أو اثنـاء أو بعـد االداء الحركـي الهـدف منهـا تعـدیل االسـتجابات الحركیـة وصـوال إلـى 

  ) .٨٥،  ٢٠٠٠لیة التعلم (محجوب ، االستجابات المثلى هي أحد الشروط األساسیة لعم

االستنتاجات والتوصیات: -٥
االستنتاجات :١-٥
فاعلیة استخدام اسلوب التدریس الفردي في تطویر االتجاه النفسي للطالب فـي ممارسـة درس .١

التربیة الریاضیة.

س در فــي ممارســة التطــورا فــي االتجــاه النفســي نحــو والتعــاونيحقــق اســلوب التــدریس التبــادلي.٢

التربیة الریاضیة ..

لــم یحقــق األســلوب األمــري تطــورا  فــي االتجــاه النفســي نحــو ممارســة الطــالب لــدرس التربیــة .٣

الریاضیة .

تطـــویر تفـــوق االســـلوب الفـــردي عنـــد مقارنتـــه باالســـالیب (التبـــادلي والتعـــاوني واالمـــري) فـــي .٤

   ٠االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة
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التوصیات :٢-٥
بما یأتي : انء االستنتاجات التي توصل الیها الباحثان ، یوصیفي ضو 

اســـتخدام األســــلوب الفــــردي فــــي التــــدریس بوصـــفه أفضــــل األســــالیب التدریســــیة المقترحــــة قیــــد .١

  ٠الدراسة 

محاولة استخدام األسالیب التدریسـیة األخـرى مثـل (التبـادلي والتعـاوني) وحسـب نتـائج الدراسـة .٢

ألمري .الحالیة مقارنة باالسلوب ا

تنمیة االتجاهات االیجابیة لمدرسي التربیة الریاضیة نحو اسـتخدام االسـالیب التدریسـیة ومنهـا .٣

(الفردي والتبادلي والتعاوني) لما حققته من نتائج ایجابیة.

المصادر العربیة :-
) : عم النفس التربوي ، دار المسیرة للنشـر والتوزیـع ، ٢٠٠٠ابو جادو ، صالح محمد علي (.١

األردن . -مان ع

، دار المعارف ، القاهرة . ٢) : اصول التربیة الفنیة ، ط١٩٧٥البسیوني ، محمود (.٢

) : تقیــیم تعلـــم الطالــب التجمیعـــي والتكــویني ، ترجمـــة: ١٩٨٣بلــوم، بنیــامین . س وآخـــرون (.٣

محمد أمین المفتي وآخرون ، القاهرة .

لتعلیمیة في القیاس والتقویم واكتسـابها ) : الكفایات ا١٩٩٨جامل ، عبد الرحمن عبد السالم (.٤

  االردن . -بالتعلم الذاتي ، دار المناهج للنشر ، عمان

ـــدریس التربیـــة الریاضـــیة ، دار الكتـــب للطباعـــة ١٩٩١حســـن ، جمـــال صـــالح واخـــران (.٥ ) : ت

والنشر ، جامعة الموصل.

الكتــــــاب ، دار  ١) : طرائــــــق التــــــدریس واســــــتراتیجیاته ، ط٢٠٠١الحیلــــــة ، محمــــــد محمــــــود (.٦

الجامعي ، العین ، االمارات العربیة المتحدة .

الخطیــــب ، أحمــــد ، و الخطیــــب ، رواح (ب.ت) : اتجاهــــات حدیثــــة فــــي التــــدریس ، مطــــابع .٧

  االردن . –الفرزدق التجاریة ، عمان 

) : العالقـــات بـــین دافعیـــة االنجـــاز واالتجـــاه نحـــو مـــادة ١٩٨٩زیـــدان ، عبـــد المـــنعم شـــناوي (.٨

  . ٢٩ة الخلیج العربیة ، عالریاضیات ، رسال

صالح ، احمد زكي (ب.ت) : علم النفس التربوي ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة..٩

، دار الكتـــب  ٢) : طـــرق التـــدریس فـــي التربیـــة الریاضـــیة ، ط٢٠٠٠صـــالح ، عبـــاس أحمـــد (.١٠

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

، دار الكتـــــب  ٢الریاضـــــي ، ط) : علـــــم الـــــنفس٢٠٠٠الطالـــــب ، نـــــزار ، والـــــویس ، كامـــــل (.١١

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل  .
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، ، دار الثقافــة للطباعــة والتوزیــع) : الــتعلم وتطبیقاتــه١٩٧٨عثمــان ، ســید والشــرقاوي انــور (.١٢

  األردن . –عمان 

) : البحـث العلمـي فـي التربیـة الریاضـیة ١٩٩٩عالوي ، محمد حسـن وراتـب ، اسـامة كامـل (.١٣

، دار الفكر العربي ، القاهرة . ٢، طوعلم النفس الریاضي

، دار االمــل  ٢) : القیــاس والتقــویم فــي العملیــة التدریســیة ، ط١٩٩٨عــودة ، أحمــد ســلیمان (.١٤

للنشر و التوزیع ، االردن .

) : التعلم وجدولة التدریب ، المكتبة الوطنیة ، بغداد .٢٠٠٠محجوب ، وجیه (.١٥

، اساسـیات فـي طرائـق التـدریس العامـة): ١٩٩١، داؤد ماهر ، ومحمـد ، مجیـد مهـدي (محمد.١٦

دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

) : اثـر خطـة كیلـر فـي تحصـیل طلبـة ١٩٩٨مرعـي ، توفیـق أحمـد والحیلـة ، محمـد محمـود (.١٧

  .١لیمیة ، مجلة المعلم الطالب، عالصف العاشر االساسي لمادة التاریخ في منطقة اربد التع

18.Eble, R. L., (1972). Essentials of educational measurement, 2nd ed.,

Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey .U.S.A.

19.Dyson, B.2002. The Implementation of Cooperative Learning in an

Elementary Physical Education Program,Journal of Teaching in

Physical Education,V.1,pp.22 .U.S.A.

20.Slavin, R. (1983). “When does cooperative learning increase student

achievement”, Psychological Bulletin, Vol. 4, No. 3.U.S.A.



ولید وعد اهللا وقصي حازم

٢٥٠

  )١الملحق (

المقیاس: ضعر  علیهمن الذین تمصوالخبراء والمخت

اوال.  خبراء علم النفس العام والریاضي :

جامعة بغداد كلیة التربیة الریاضیةمحمد أ. د. محمد جاسم-

جامعة الموصلالتربیة االساسیةكلیة أ.م.د. جاجان جمعة محمد -

جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیةأ.م.د. خالد فیصل حامد -

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیةأ.م.د. ناظم شاكر الوتار -

. خبراء طرائق التدریس:ثانیا

جامعة بغدادكلیة التربیة الریاضیة ة یاس الهاشمي مأ.د. فاط -

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة أ.م.د. ضیاء قاسم الخیاط -

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة أ.م.د. قتیبة زكي طه التك -

جامعة بغداد كلیة التربیة الریاضیة أ.م.د.عبد الجبار سعید محسن -

جامعة بغداد كلیة التربیة الریاضیة أ.م.د. فاطمة ناصر هاشم -

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة أ.م.د. حازم أحمد مطرود-

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة أ.م.د. طالل نجم عبد اهللا -

جامعة المستنصریةكلیة المعلمین م.د. اقبال طه یاسین-

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة   تم. ایاد محمد شی-



…في تنمیة االتجاه النفسيالمختلفة اسالیب التدریس بعض اثر استخدام 

٢٥١

  )٢( ملحقال

مقیاس االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة

عزیزي الطالب : 

بــین (×)أدنــاه قائمــة بعبــارات تســاعدك فــي تقیــیم درس التربیــة الریاضــیة ، ضــع عالمــة 

أشیر . القوسین امام العبارات التي توافق علیها فقط واترك باقي العبارات دون ت

……………إن درس التربیة الریاضیة 

)(ھو احسن درس یدرس في الكلیة على االطالق .١
)(ھو من الدروس التي اكره حتى التفكیر فیھا .٢
)(ممل .٣
)(مفید بعض الشيء  .٤
)(من اردء الدروس التي تدرس في الكلیة  .٥
  )  (        ة ھو بكفاءة أي درس یدرس في الكلی .٦
)(عدیم الفائدة .٧
)(ال یحبھ الطالب الذین ال یحبون الجامعة بشكل عام.٨
)(یستحق كل الثناء .٩
)(دخیل على المناھج .١٠
)(غیر مرغوب فیھ .١١
)(الجامعیة المتمیزة یجب ان یعمم نموذجا للدروس .١٢
)(تزید اضراره على فوائده.١٣
)(تتعادل رغبتي مع كرھي لھ .١٤
)(اثبت وجوده ضمن الدروس المتمیزة .١٥
)(یساعد في تكوین العقل السلیم .١٦
)(ھو من احسن الدروس .١٧
)(الكلیة یمثل النموذج الرديء للدروس التي تدرس في.١٨
)(یحقق اھدفا تربویة محدودة .١٩
)(مفید حتما .٢٠
)(قلیل الفائدة .٢١
)(لھ منافع عدیدة .٢٢
)(یشغل وقتا یمكن ان یستفاد منھ في نشاطات اكثر فائدة .٢٣
)(رس الرديءلیس بالدرس الجید كما انھ لیس بالد.٢٤
)ھو احسن درس أعرفھ .٢٥ )


