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  ٨/١/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :   ؛   : تاریخ تسلیم البحث 

ملخص البحث :
التــدریس فــي تنمیــة بعــض أســالیبیهــدف البحــث الــى الكشــف عــن اثــر اســتخدام بعــض 

لطبیعـة لمالءمتـهسـتخدم المـنهج التجریبـي أالصفات البدنیة والحركیة لدرس التربیة الریاضـیة ، اذ 

التربیـة االساسـیةالمرحلة االولـى لكلیـة ) طالبا من طالب ٨٠البحث ، وتكونت عینة البحث من (

لكـل مجموعـة ، وتـم التكـافؤ بیـنهم  ا) طالبـ٢٠جامعة الموصل موزعین على اربـع مجـامیع بواقـع (

عـــدد مـــن عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة التكـــافؤ فـــي الـــوزن) فضـــال عـــن و الطـــول و فـــي متغیـــرات (العمـــر 

الفـردي  سـلوبالولـى األة التجریبیة ا،واستخدمت المجموعللعبةوالحركیة وبعض المهارات الحركیة 

، بینما استخدمت المجموعة التبادليسلوبنیة األاستخدمت المجموعة التجریبیة الثاو  ،في التدریس

مـــرياأل ســـلوبالتعـــاوني ، فـــي حـــین اســـتخدمت المجموعـــة الرابعـــة األســـلوبالتجریبیـــة الثالثـــة األ

بیع وبواقـع وحـدة تعلیمیـة واحـدة فـي االسـبوع ) اسـا١٠،واسـتغرق تنفیـذ البرنـامج التعلیمـي المقتـرح (

الوســـائل االحصـــائیة (المتوســـط  تواســـتخدم،) دقیقـــة٩٠الواحـــد ، وان زمـــن كـــل وحـــدة تعلیمیـــة (

ـــــاري و الحســـــابي  ـــــاط البســـــیط و االنحـــــراف المعی ـــــاط )بیرســـــون(معامـــــل االرتب الرتـــــب ومعامـــــل ارتب

واختبـار تحلیـل التبـاین باتجـاه واحـد و ، ت للعینـات المرتبطـة المتسـاویة العـدد ااختبار و (سبیرمان) ، 

:الباحثان مایاتي، واستنتجادنكن 

التدریس الفردي في تطویر جمیع عناصر اللیاقة البدنیة والحركیـة قیـد أسلوبفاعلیة استخدام .١

الدراسة.

القـوة االنفجاریـة لعضـالت االطـراف السـفلى والسـرعة التدریس التبادلي تطورا في أسلوبحقق .٢

   ٠ماعدا عنصري الرشاقة والمطاولة العامة یة والتوافق ،االنتقال

القوة االنفجاریة لعضالت االطراف السـفلى والسـرعة التدریس التعاوني تطورا في أسلوبحقق .٣

ما عدا عنصري الرشاقة والمطاولة العامة .االنتقالیة والتوافق
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Abstract:
The study aims at:
1. Revealing the effect of using various teaching method in achieving

some qualifications of physical teaching lesson.
2. Comparing the effect of using various teaching method in post test

in achieving some qualifications of physical teaching lesson.
The researcher used the experimental approach method because it is

suitable in the study. The study sample consisted of (80) students from
academic first class in Teachers College, Mosul University. the sample
devifed distributed into four groups, each of which consisted of (20)
students. Equivalence in age, length, weight variables was achieved, in
addition to some selected physical and movement skills.

The first experimental group used the individual method, the
second experimental one used the reciprocal method, the third
experimental one used the cooperative method, while the fourth group
(control group) used the command method.

The proposed program continued for ten weeks with the average of
one educational unit each week.

Mean, standard deviation, simple correlation coefficient (Person),
paired T-test in one way ANOVA and L.S.R using Duncan test were
processed statistically.

The researcher concluded the following:
1. The efficiency of using individual teaching method in developing

all aspects of physical.
2. Alteruative and cooperative method proved development in aspects

of physical education and the psychological trend for students
towards the lesson and some except agility and endurance.

3. Command method did not prov a development in physical
qualifications except locotor speed.
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:عریف بالبحث الت-١
:ھمیة البحث أالمقدمة و١-١

تعــد التربیــة الریاضــیة مــن بــین المیــادین المعرفیــة التــي ال تقتصــر اهــداف تدریســها علــى 

الجانــب المعرفــي فقــط ، بــل یتجــاوز ذلــك إلــى الصــفات البدنیــة والحركیــة والمهــارات الحركیــة لــدى 

غیــر قــادرة علــى تحقیــق ذلــك أو ان نســبة الطلبــة إال ان المالحــظ علــى هــذه المــادة یتبــین لنــا انهــا 

تحقیــق هــذه االهــداف تكــون محــدودة وان مــن العوامــل االساســیة التــي تــؤثر فــي عــدم تحقیــق هــذه 

المســـتخدم فـــي الوقـــت الحاضـــر دون اللجـــوء الـــى مـــرياأل ســـلوباالهـــداف ربمـــا تعـــود إلـــى ان األ

أخرى أسالیبت األخیرة  ظهرت تدریسیة أخرى في العملیة التعلیمیة. ففي السنواأسالیباستخدام 

Slavenالتعاوني فقد حضـي باهتمـام العدیـد مـن البـاحثین . ویـذكر (سلوبفي التدریس منها األ

، مـرياأل سلوبمتمیزة ال تجدها في األًا◌ً التعاوني یؤدون ادوار سلوبان الطلبة في األ)1983,

حافزیـة وتركیــب متمیــز لمهمــات ولهــم اســساً یســاعد بعضــهم بعضـاذ فهـم یســلكون ســلوكًا تعاونیـا 

ولغـــــرض تحقیـــــق وقـــــت أكثـــــر فـــــي وقـــــت الـــــتعلم االكـــــادیمي  ٠) Slaven,1983.435التعـــــاون (

التبــادلي والــذي یعطــي الطالــب دورًا ســلوبولمشــاركة الطــالب فعلیــا فــي ادارة الــدرس فقــد بــرز األ

لبعضــهم الــبعض یقــوم الطــالب بشــرح المهــاراتســلوبرئیســیا فــي العملیــة التعلیمیــة وفــي هــذا األ

وكــذلك بتصــحیح االخطــاء فــي مرحلــة تطبیــق الــدرس ، فاحــد الطــالب یقــوم بــاداء المهــارات وهــو 

الطالب المؤدي بینما یقوم االخر بالمالحظة واالشراف علیـه ویصـحح لـه االخطـاء إذا حـدث ذلـك 

ریسـیة إلـى ، وهو ما نسمیه بالطالب المالحظ .كما أكد جمیع الخبراء والمختصین فـي العملیـة التد

التعــــاوني ســــلوبضــــرورة مراعــــاة الفــــروق الفردیــــة بــــین المتعلمــــین وهــــذا ال یتحقــــق مــــن خــــالل األ

Blackالفـردي ( سـلوباخـرى ، وبخاصـة األأسـالیبوالتبـادلي بـل مـن  etal,1976. وعلیـه )25

یم فقــد اكــدت الكثیــر مــن البحــوث النفســیة والتربویــة علــى اهمیــة مراعــاة الفــروق الفردیــة فــي التعلــ

) اذ یــرى ١٤٧،  ١٩٨٨(غــزاوي وبــدر ، .االهتمــام مــؤخرا بــالتعلیم المفــردوالتــدریس . كمــا ازداد

الـــــبعض أن التربیـــــة الحدیثـــــة تعنـــــي بتقـــــدیم خبـــــرات تربویـــــة تمكـــــن المـــــتعلم مـــــن تنمیـــــة امكانیاتـــــه 

ـــــى المدرســـــة أن تقـــــدم للمتعلمـــــین األ ـــــذلك فـــــان عل ـــــي تتحـــــدى قـــــدراتهم نشـــــطةواســـــتعداداته ، ل الت

داداتهم ، وعلیه فاننا ینبغي أن نركز على تعلم االفراد افرادًا مستقلین ما امكن بل انه ینبغـي واستع

أن یكون التعلم شخصیا ایضا، ویندرج االهتمام بالمتعلمین افرادا تحت اسم التعلم الفردي أو افـراد 

  ٠)٦٥، ١٩٩٥التعلم (سالمة، 

یة :وفي ضوء ما تقدم تكمن أهمیة  البحث في النقاط اآلت

ـــ أحـــد البـــاحثینمـــن خـــالل تـــدریس.١ المســـتخدم فـــي ســـلوبان األوجـــد درس التربیـــة الریاضـــیة ل

التدریسیة األخرى .سالیبدون اللجوء الى  األمرياأل سلوبالتدریس هو األ
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ســـالیبقلـــة الدراســـات فـــي البیئـــة العربیـــة عامـــة وفـــي العـــراق بصـــورة خاصـــة التـــي تناولـــت األ.٢

التربیة الریاضیة.تدریس درس دي في الفر  سلوبالحدیثة وخاصة األ

تدریســیة تســتخدم فــي أســالیبتعـد هــذه الدراســة محاولــة جدیــدة فــي التعــرف علـى اثــر اســتخدام .٣

درس التربیة الریاضیة وفي المرحلة الجامعیة والمقارنة بینها .

مشكلة البحث : ٢-١
أسـلوب، فراد تدریسـهومحتوى المنهج الذي یـالتدریس ارتباطا وثیقا بأهدافأسالیبترتبط 

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

بعیــدة أو قصــیرة المــدى ، وتختلــف كــذلك تبعــا للمحتــوى الــذي یــراد تدریســه ، فــالمواد النظریــة فــي 

، اال أن هنـــاك تدریســیة تختلــف عـــن المــواد العملیــةأســـالیبمجــال التربیــة الریاضـــیة تحتــاج الــى 

الجیـد سـلوبلكي یوصف بأنه األأسلوببعض الصفات واالجراءات التي یجب أن تتوفر في أي 

تدریس هو الذي یحقق األهداف المحددة ، ولكي یكون للمتعلم الدور الفاعـل أسلوب، وٕان أفضل 

مـرياأل سـلوبالتـدریس ، واالبتعـاد عـن األأسـالیبوالنشـط یسـتدعي ذلـك الـى ضـرورة التنویـع فـي 

لهـذا البـد مـن  ٠الذي یجعل من التلمیذ متلقیا ، وتكون جمیـع قـرارات الـدرس علـى عـاتق المـدرس 

 ٠تتمحـور حـول المـتعلم نفسـه أنشـطةالتعلیمیة التي تتمحور حول المدرس ، الـى نشطةانتقال األ

اال واضـحا المتبع في تدریس التربیة الریاضیة ، وان هنـاك اغفـسلوبهو األ مرياأل سلوبوان األ

، التـي تركـز علـى دور المـتعلم ومشـاركته حدیثة في تدریس التربیـة الریاضـیةالتدریسیة السالیبلأل

التدریســیة الحالیــة فــي ســالیبالفعالــة فــي العملیــة التعلیمیــة ، كــذلك قلــة الدراســات التــي تناولــت األ

جـــراء مثـــل هـــذا ان إلخاصـــة ، دفـــع الباحثـــبمجــال التربیـــة الریاضـــیة عامـــة ، وفـــي لعبـــة كـــرة القـــدم 

أســـالیباثـــر اســـتخدام بعـــض  علـــى عـــرفالتوممـــا ســـبق فـــان مشـــكلة البحـــث تبـــرز فـــي  ٠البحـــث 

فـــي تنمیـــة بعـــض الصـــفات البدنیـــة والحركیـــة لـــدرس التربیـــة الفـــردي والتبـــادلي والتعـــاونيالتـــدریس 

  ٠الریاضیة 

ھدفا البحث :٣-١
یأتي :یهدف البحث الكشف عما

التــدریس فــي تنمیــة بعــض الصــفات البدنیــة والحركیــة لــدرس أســالیبض اثـر اســتخدام بعــ ١-٣-١

.التربیة الریاضي

مختلفـة لالختبـار البعـدي فـي تنمیـة بعـض الصـفات الالتـدریس أسالیببین  داللة الفروق ٢-٣-١

.البدنیة والحركیة لدرس التربیة الریاضیة
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ا البحث :یتفرض ٤-١
التـدریس أسـالیباالختبـارین القبلـي والبعـدي لـبعض وجود فروق ذات داللـة معنویـة بـین  ١-٤-١

في تنمیة بعض الصفات البدنیة والحركیة لـدرس التربیـة  الریاضـیة  ولمصـلحة االختبـار 

البعدي . 

التـدریس المختلفـة فـي أسـالیبوجود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي االختبـار البعـدي بـین  ٢-٤-١

  ٠التربیة الریاضیة تنمیة بعض الصفات البدنیة والحركیة لدرس 

مجاالت البحث : ٥-١
جامعـــة –كلیـــة التربیـــة االساســـیة–طـــالب الســـنة الدراســـیة األولـــى المجـــال البشـــري : ١-٥-١

الموصل.

  ٨/٥/٢٠٠١ولغایة  ٢٠٠١/ ٣/٣المدة من المجال الزماني:  ٢-٥-١

الموصل .جامعة بكلیة التربیة االساسیة في  القاعة الریاضیةالمجال  المكاني:  ٣-٥-١

االطار النظري :١-٢
التعلم الفردي (خطة كیلر) : أسلوب١-١-٢

علــى یــد كیلــر وزمالئــه مــن علمــاء الــنفس  ١٩٦٢الول مــرة عــام ســلوبلقــد ظهــر هــذا األ

كیین ، وتم تجریبها في مادة علم الـنفس فـي جامعـة كولمبیـا البرازیلیـة اول مـرة ، مریالبرازیلیین واأل

لتجریــــب كتــــب (كیلـــر) مقــــال شــــرح فیـــه تفصــــیالت الخطــــة ومكوناتهــــا وبعـــد خمــــس ســــنوات مـــن ا

ثرهـا فـي التحصـیل ، وقیـاس أوخصائصها ، وبعدها توالت البحوث والدراسات من حیث فاعلیتها و 

علـى أساسـین )كیلـر() ، وتقوم خطـة ٢٢٤-٢٢٣،  ١٩٩٣اتجاهات المتعلم نحوها  (الخطیب ، 

افتراضیین هما :

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

ان التعلم یتطلب تقویما مستمرا لتوجیه عملیة التعلم والتعلیم ..٢

التبادلي : سلوباأل٢-١-٢
,Mosstonتعلیمـي قدمـه ألول مـرة (أسـلوبهـو  ) إذ أعطـى للمـتعلم  دورا رئیســا 1981

ســـلبیا یقتصـــر علـــى التلقـــي .ففـــي مـــرياأل ســـلوبي األفـــي العملیـــة التعلیمیـــة بعـــد ان كـــان دوره فـــ

التبادلي ینحصر دور المدرس بشرح المهارات الواجب تعلمها مع اعطـاء نمـوذج عنهـا ، سلوباأل

ثم ارسالها للمتعلمین للتأكد فیما إذا كان لدیهم غمـوض أو استیضـاح عـن ایـة نقطـة لیعیـد شـرحها 

توضــیحاته قــد اســتوعبها المتعلمــون فانــه یــزودهم وتوضــیحها وبعــد ان یطمــئن الــى ان توجیهاتــه و 

ورقــة الفعالیــات) تتضــمن جمیــع المعلومــات والمهمــات التــي ســیؤدیها المــتعلم وكیفیــة (عمــل بورقــة
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عملها في اثناء الدرس إذ ان مـن الصـعب علـى أي مـدرس ان یالحـظ بمفـرده األداء المباشـر كلـه 

لـــه یقـــوم كـــل مـــتعلم یختـــار زمـــیالً  وعلـــى هـــذا فـــان ٠) ٧٧،  ١٩٧٦فـــي وقـــت واحـــد (معـــوض ، 

بالمالحظـة واالشــراف علــى اداء زمیلــه كمـا هــو موجــود فــي بطاقـة المعــاییر متقــابلین مــع بعضــهما 

علـــى شـــكل صـــفین ، یكـــون افـــراد المجموعـــة األولـــى مـــرة مالحظـــین الداء زمالئهـــم المـــؤدین فـــي 

ة وعندما یتقن المتعلم المؤدي المجموعة الثانیة ومرة مؤدین یالحظهم زمالؤهم في المجموعة الثانی

المهــارة المطلوبــة فانــه یقــوم باخــذ دور زمیلــه فیصــبح مالحظــا وهكــذا نــرى ان كــل فــرد ضــمن هــذا 

یقوم باتخاذ عدد مـن القـرارات علـى وفـق طبیعـة الـدور المنـاط بـه . فضـال عـن ذلـك فـان سلوباأل

ائـــه واخطـــاء اآلخـــرین اشـــراك الطالـــب فـــي عملیـــة الـــتعلم تســـاعد علـــى معرفـــة كیفیـــة تصـــحیح اخط

ویمنحــه فرصــة التفاعــل مــع اآلخــرین فــیعلمهم ویــتعلم مــنهم ،وحینمــا یشــارك المــدرس ضــمن الــدور 

مــع اثنــین مــن الطــالب فانــه یــؤدي الــى تكــوین عالقــة ثالثیــة هــي : ســلوبالمحــدد لــه فــي هــذا األ

المدرس ، والطالب المالحظ ، والطالب المؤدي).(

التعاوني : سلوباأل٣-١-٢
عنـــي ترتیــــب الطـــالب فــــي مجموعــــات وتكلـــیفهم بعمــــل أو نشــــاط یقومـــون بــــه مجتمعــــین ی

  ) .٨١،  ١٩٩٥ومتعاونین (ابو سرحان ، 

ویخفـــــف الـــــتعلم التعـــــاوني مـــــن مســـــؤولیة المـــــدرس فـــــي ادارة الصـــــف ، إذ یتعامـــــل مـــــع 

المجموعــات الصــغیرة التــي تكــون الصــف بــدال مــن تعاملــه مــع كــل فــرد علــى حــدة ، فضــال عــن 

فــي التفاعــل مــع عــدد اكبــر مــن الطلبــة ویتــیح لــه تشــخیص الصــعوبات لــدى الطــالب ، مســاعدته

,Okebukolaویضیف ( ) ان التعلم التعاوني یزید اإلبداع والمشاركة الفعالة لدى الطالب 1986

,Okebukolaویقلــل مــن القلــق عنــدهم ویــؤدي الــى تنمیــة مهــارات القیــادة والعمــل الجمــاعي (

1986, 382(.

:مرياألسلوبألا ٤-١-٢
الذي یتمیز بقیام المدرس باتخاذ جمیع القرارات سالیباالول في مجموعة األسلوبهو األ

وتركیبه ومن ثم فان دور المدرس  هـو اتخـاذ جمیـع القـرارات فـي مرحلـة مـا سلوبفي بنیة هذا األ

درس (التقـویم) ، قبل الدرس (التحضیر والتهیؤ) ،ومرحلة الدرس (األداء) ،وكذلك مرحلة ما بعد الـ

"ومــن الناحیــة األخــرى فــان دور الطالــب یكــون فــي القیــام بعملیــة األداء وااللتــزام بتعلیمــات المعلــم 

  ) . ٢٧،  ١٩٩١واطاعتها" (حسن وآخران ، 

الدراسات السابقة:٢-٢
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الموسومة:)١٩٨٦دراسة كامل (١-٢-٢
"للتدریس على مستوى االداء الحركيأسالیبتأثیر ثالثة "

والتــدریبي مــريتدریســیة (األأســالیبهــدفت الدراســة للتعــرف علــى مــدى تــأثیر ثالثــة 

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

سـلوبالثالثة لها تاثیر ایجابي فـي تعلـم المهـارة ، تفـوق األسالیبوتوصلت الدراسة الى ان األ

  ٠والتدریبي في تعلم مهارة الوقوف على الیدین في الجمبازمريي األأسلوبالتبادلي على

:الموسومة)٢٠٠٠دراسة صالح (٢-٢-٢
"للتدریس على أكتساب مهارات مختارة لكرة السلةأسالیبتأثیر أربعة "

، مــرياأل أســلوبتــدریس التربیــة الریاضیة(أســالیبهــدفت الدراســة الــى اختیــار اربعــة مــن 

ـــة ، ال أســـلوب ـــات الحركی ـــادلي ، أســـلوبوجب ـــدریس بعـــض )المجـــامیع الصـــغیرةأســـلوبالتب فـــي ت

فــــي تعلــــم ســــالیبالمهــــارات االساســــیة بكــــرة الســــلة ، للتعــــرف علــــى مســــتوى تــــاثیر كــــل هــــذه األ

مهـــــارة(التمریرة واالستالم،المحاورة،التصـــــویب مـــــن الثبـــــات ، التصـــــویبة الســـــلمیة) ، كـــــذلك تحدیـــــد 

لتدریس بعض المهارات االساسیة بكرة السلة ، تضمنت العینة تالمیـذ التدریسي االفضلسلوباأل

التدریسـیة االربعـة سـالیببنین) بالمرحلة االعدادیة ،وقد توصل الباحـث الـى ان األ(الصف االول 

   ٠قید البحث اثبتت صحتها بصفة عامة

منھج البحث : ١-٣
ة البحث.استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة مشكل

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣
–تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن طـــالب الســـنة الدراســـیة األولـــى فـــي كلیـــة التربیـــة االساســـیة 

) عشـرة قاعـات دراسـیة ١٠) طالبـًا وطالبـة مـوزعین علـى (١٨٥جامعة الموصـل  والبـالغ عـددهم (

) قاعـات ٨مثلـون () طالـب وطالبـة ی١٤٥) .أما عینة البحث فقد تكونـت مـن (١٠-١مرقمة من (

مجموعـة كـل دراسیة تم اختیارهم عشـوائیا بطریقـة القرعـة ، وتـم دمـج كـل قـاعتین دراسـیتین لتكـون 

التــدریس المســتخدمة فــي البحــث .واســتبعد الباحثــان عــددًا مــن افــراد عینــة أســالیبینفــذ علیهــا احــد 

طالبـــات المرحلـــة  :مالبحـــث وذلـــك لعـــدم تجانســـهم مـــع بقیـــة افـــراد العینـــة والطـــالب المســـتبعدون هـــ

األولى ،الطالب الراسبون والمؤجلون والتاركون للدراسة ،الطالب الذین یمثلون منتخبات الكلیة في 

) طالبـًا وقـد مثلـت عینـة ٨٠وبذلك تكونت عینة البحث مـن (،  )٦٥والبالغ عددهم ( األلعاب كافة
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ة وكــل مجموعــة % مــن مجتمــع البحــث تــم تــوزیعهم إلــى اربــع مجــامیع عشــوائی ٤٣.٢٤٣البحــث 

  ٠على مجامیع البحث اً التدریس بصورة عشوائیة أیضأسالیب) طالبًا ، ثم وزعت ٢٠تضم (

التصمیم التجریبي : ٣-٣
ــــة)  ــــه أســــم (تصــــمیم المجموعــــات المتكافئ ــــق علی ــــذي یطل ــــي ال تــــم اســــتخدام التصــــمیم التجریب

   .)٢٣٢، ١٩٩٩عالوي وراتب،(طالعشوائیة االختیار ذات المالحظة القبلیة والبعدیة المحكمة الضب

٤-٣ �ΕέΎѧѧϬϣϟ�ϡѧѧϠόΗ�ϲѧѧϓ�ΓέΛ̈́ѧѧϣϟ�ΔѧѧϳϛέΣϟϭ�ΔѧѧϳϧΩΑϟ�ΔѧѧϗΎϳϠϟ�έѧѧλ Ύϧϋ�ΩѧѧϳΩΣΗ
األساسیة واختباراتھا :

بعـــد االطـــالع علـــى محتویـــات المصـــادر المختلفـــة فـــي هـــذا المجـــال ،اســـفر علـــى تحدیـــد 

وتـم عرضـها  )٢حـق(الملالصفات البدنیة واختباراتها من خالل القیام بوضـعها فـي صـورة اسـتبیان

) فــي مجــال التربیــة الریاضــیة بهــدف اختیــار الصــفات البدنیــة ١علــى عــدد مــن المختصــین(ملحق 

تم حذف قسم من هذه العناصـر جابات السادة الخبراء ، والحركیة واختباراتها المناسبة وبعد جمع ا

ة اتفــاق وحســب نســبة اتفــاق المختصــین وعلیــه تــم ترشــیح العناصــر اآلتیــة التــي حصــلت علــى نســب

%) مــن آراء المختصــین"اذ یشــیر بلــوم، واخــرون إلــى انــه علــى الباحــث الحصــول ٧٥أكثــر مــن (

) والعناصـــر التـــي ١٢٦،  ١٩٨٣%) فـــاكثر مـــن آراء الخبـــراء" (بلـــوم ، ٧٥علـــى الموفقـــة بنســـبة (

رشحت هي : 

انبن القوة االنفجاریة لألطراف السفلى : تم قیاسها باختبار الوثب الطویل من الثبات (حسـ.١

 ،١٩٩٥،٣٩٩(

الربیعـــي () متـــر مـــن وضـــع الطـــائر ٣٠تـــم قیاســـها باختبـــار ركـــض (الســـرعة االنتقالیـــة :.٢

  ٠) ١٣٦، ١٩٨٨والمولى ، 

  ٠) ١٨٣، ١٩٨٩خریبط، (تم قیاسه باختبار الدوائر المرقمة التوافق :.٣

  ٠ )٣٤٧، ١٩٩٥الرشاقة : تم قیاسها باختبار الجري المتعرج (حسانین ، .٤

) یــاردة ٦٠٠ین الــدوري والتنفســي : تــم قیاســها باختبــار ركــض أو مشــي (مطاولــة الجهــاز .٥

  ٠) ١٤٢ ١٩٨٦التكریتي وعلي ،(
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تكافؤ مجامیع البحث: ٥-٣

التكافؤ في متغیرات العمر والطول والوزن :١-٥-٣
)یوضح ذلك.١تم تكافؤ افراد عینة البحث بمتغیرات العمر والطول والوزن والجدول (

  )١الجدول (

تحلیل التباین في متغیرات العمر والطول والوزن لمجموعات البحث األربع یوضح 

مصدر التباینالمتغیرات
مجموع 

المربعات

درجــات 
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   ٢.٦٨٠) = ٧٦-٣وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <د نسبة خطأ * قیمة (ف) الجدولیة عن

) وجود فروق ذات داللة غیر معنویة بین مجموعات البحث األربع ١یتضح من الجدول (

في كل من العمر والطول والوزن وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعات البحث في تلك المتغیرات .



وعد اهللا وقصي حازم ولید 

١٦٦  

حركیة :التكافؤ في بعض عناصر اللیاقة البدنیة وال٢-٥-٣
  ٠) یوضح ذلك٢تم تكافؤ عینة البحث باختبارات عناصر اللیاقة البدنیة والجدول (

  )٢الجدول (

تحلیل التباین بین مجموعات البحث األربعة في اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة

مصدر التباینالمتغیرات
مجموع 

المربعات

درجــــات 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

ة المحتسب

القوة االنفجاریة 

لألطراف السفلى

٣٩.٥٠٠٣١٣.١٦٧بین المجموعات 

٦٢١.٣٠٠٧٦٨.١٧٥داخل المجموعات  ١.٦١٠

٦٦٠.٨٠٠٧٩المجموع

السرعة االنتقالیة 

(ثانیة)

٠.٥٦٨٣٠.١٨٩بین المجموعات 

٨.١٠٧٧٦٠.١٠٧داخل المجموعات  ١.٧٦٦

٨.٦٧٥٧٩المجموع

  قالتواف

(ثانیة)

٢٤.٨٧٠٣٨.٢٩٠بین المجموعات 

٧٧٥.٦٣٨٧٦١٠.٢٠٥داخل المجموعات  ٠.٨١٢

٨٠٠.٥٠٨٧٩المجموع

الرشاقة 

(ثانیة)

٢٧.٠٥٠٣٩.٠١٧بین المجموعات 

٨٣٥.٧٠٠٧٦١٠.٩٩٦داخل المجموعات  ٠.٨٢٠

٨٦٢.٧٥٠٧٩المجموع

مطاولة الجهازین 

الدوري و التنفسي 

نیة)(ثا

٠.٦١٧٣٠.٢٠٦بین المجموعات 

١٢.١٦٠٧٦٠.١٦٠داخل المجموعات  ١.٢٨٦

١٢.٧٧٧٧٩المجموع

  ٢.٦٨٠) = ٧٦-٣وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <* قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطأ 

) عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجموعات البحـث األربـع ٢یتضح من الجدول (

ى تكافؤ مجموعات البحث في اختبارات بعض عناصر اللیاقة البدنیـة والحركیـة قیـد  ، مما یشیر ال

  ٠البحث 

التجربة الرئیسة للبحث: ٦-٣
) فــــي مــــريالفــــردي ، والتبــــادلي ، والتعــــاوني ، واألســــلوبتضــــمنت البــــرامج التعلیمیــــة (األ

میـة علـى اربعـین وحـدة تدریس المهارات الحركیة لدرس التربیة الریاضیة ، وتضمنت البـرامج التعلی

) دقیقـة ولكافـة مجـامیع ٩٠زمـن الوحـدة التعلیمیـة ( ٠) وحدات تعلیمیة ١٠تعلیمیة لكل مجموعة (

   ٠البحث 
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الفردي لخطة كیلر) :سلوباأل(المجموعة األولى -

یظهر في اعداد البرنامج التعلیمي جهدا یقع على عـاتق المـدرس ، أذ تـم أعـداد وتخطـیط 

"خطــة كیلـر" بهــدف تعلـیم بعــض المهـارات االساســیة فـي درس التربیــة أسـلوبیــة بالوحـدات التعلیم

أذ یقــــوم المــــدرس باعـــداد دلیــــل مطبــــوع یســـاعد المــــتعلم فــــي وضـــوح اهــــداف الوحــــدة  ٠الریاضـــیة 

والتمرینـــات التطبیقیـــة لمهـــارات اللعبـــة ، نشـــطةالتعلیمیـــة ، وكیفیـــة الســـیر فـــي الوحـــدات وتنفیـــذ األ

ارات الذاتیـة بـین واجـب حركـي واخـر ، وكـذلك كیفیـة التقـدم الختبـار فـي نهایـة وكیفیة تنفیذ االختبـ

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

ق المهـــارة  ثــم یـــتم توزیــع دلیـــل یــالصــحیح للمهــارة المطلـــوب تعلمهــا ، ویقـــوم المــدرس بشـــرح وتطب

میة المعد من قبله ، ویتم االتصـال بـین المـدرس والطالـب مـن خـالل الـنص المكتـوب الوحدة التعلی

ها بشــكل یتناســب وقــدرات الـذي یتضــمن فیــه التمــارین التطبیقیــة للمهــارة الحركیـة ، والتــي تــم اعــداد

، یمیـة، مما یساعد المتعلمین من اجتیاز اختبار معیار االتقان المعتمد في كـل وحـدة تعلالمتعلمین

لمراقبـــون فهـــم یختــارون مـــن الطلبـــة المتفــوقین فـــي الصـــف ، والــذین انهـــوا واجبـــاتهم الحركیـــة امــا ا

بســـرعة واتقـــان وهـــؤالء یقـــدمون لـــزمالئهم المســـاعدة عنـــد مـــواجهتهم ایـــة صـــعوبات تتعلـــق بالمهـــارة 

الحركیــة  ، ویتصــف المراقــب بإلمامــه الجیــد  فــي المهــارات االساســیة بكــرة القــدم ، ویكــون متعاونــا 

زمالئه والیشهر بهم ، ویطبـق الطالـب التمـرین بصـورة فردیـة ، معتمـدا علـى قدراتـه الشخصـیة مع 

ادة من على تنفیذ الواجب الحركي ، وعلى الطالب االستعانة بخبراته اثناء تطبیق التمارین واالستف

ب ، والخارجیــة مــن قبــل المراقــب والمــدرس عنــد الضــرورة، ویشــجع الطــالالتغذیــة الراجعــة الداخلیــة

   ٠على االعتماد فردیا في اكتساب الخبرات 

التبادلي) :سلوبالمجموعة الثانیة (األ-

التــدریس التبــادلي ، أســلوبطبقــت هــذه المجموعــة البرنــامج التعلیمــي المقتــرح باســتخدام 

ن یحیث یتم تقسیم الطالب إلى مجموعتین ، إذ تضم المجموعة الفرعیـة األولـى الطـالب المالحظـ

ن ، ودور الطالــب العامــل هــو یحــین تضــم المجموعــة الفرعیــة الثانیــة الطــالب العــامللــألداء ، فــي 

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

الى الطالب العامـل بشـكل بیانـات ، وتـوزع علـى الطـالب قبـل البـدء بالوحـدة التعلیمیـة وتاكیـدا مـن 

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

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

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

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

عــن ذلــك فــان دور الطالــب المالحــظ مراقبــة انجــاز الطالــب العامــل ومقارنــة انجــازه بورقــة العمــل 
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ورقـــة الفعالیـــات) التـــي تحتـــوي علـــى وصـــف دقیـــق لمهمـــات كـــل مـــن الطالـــب المـــؤدي والطالـــب (

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

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

وتمــارین مهاریـة متدرجــة یفیـد فیهــا العمـل مــع أنشـطةالمناسـبة بشــأن ماتحتویـه مــادة الـدرس ، مــن 

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

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

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

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

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

مــن الطالــب المالحــظ ان یصــحح خطــا زمیلــه المــؤدي ، ویبقــى الــى جانبــه الــى ان یتاكــد مــن ان 

، وخــالف ذلـك یمكنــه ایقـاف ممارســة التمـارین عنــد ســوء صــحیحةالمهــاره بصـورة المـؤدي قــد اتقـن 

   ٠فهم الكثیر ویقوم بایقاف الممارسة ایضا عند انتهاء الزمن المخصص للتمرین 

التعاوني) :سلوباأل(المجموعة الثالثة-

التـــدریس التعـــاوني أســـلوبطبقـــت هـــذه المجموعـــة البرنـــامج التعلیمـــي المقتـــرح باســـتخدام 

) ٥) ، إذ تــم تقســیم الطــالب إلــى اربــع مجــامیع وكــل مجموعــة تضــم (١(جكســو باســتخدام طریقــة 

طــالب غیــر متجانســین فــي التحصــیل البــدني والمهــاري ،  ویكــون هــذا التقســیم فــي بدایــة تطبیــق 

لكـل طالــب فــي المجموعـة الواحــدة ، علـى ان یتبــادل طــالب البرنـامج التعلیمــي ، ویـتم تحدیــد دورٍ 

فــي كــون مســؤولیته تدوار مــن درس الخــر ، ویعــین لكــل مجموعــة قائــدا المجموعــة الواحــدة تلــك اال

توجیه الطـالب النجـاز واجبـاتهم ، وهـو الـذي یسـیطر علـى تنفیـذ المهـارات التعاونیـة مثـل التعـاون 

بینمـــا المستوضـــح  ٠واحتـــرام اآلخـــرین وضـــبط الـــنفس وادارة العمـــل و االداء بـــین افـــراد مجموعتـــه 

لمهــــارة ویقــــوم بــــاداء نمــــوذج لهــــا امــــام مجموعتــــه ، امــــا مقــــرر فتكــــون مســــؤولیته حــــول توضــــیح ا

المجموعة فمسؤولیته تسجل مایدور من مالحظات ومناقشات ، اما المراقب فیحدد صحة او خطأ 

االداء للواجب الحركي المطلـوب ، ویتاكـد مـن تقـدم مجموعتـه نحوتحقیـق الواجـب الحركـي ، بینمـا 

وتسـتبدل هـذه  ٠ه مـن نـواحي القـوة والضـعف للمجموعـة المقیم ، فهو الذي یستحسن ماسجله زمیل

رس المــادة المهمــات فــي كــل وحــدة تعلیمیــة ، وعنــد مواجهــة أي صــعوبات یمكــنهم الرجــوع إلــى مــد

، وفضال عن متابعته للمشاركة ل مروره بین المجامیع التعاونیة، من خاللالستفسار وحل المشاكل

ل االنتهــاء یـتم تقــویم المجـامیع التعاونیــة مـن خــالل االیجابیـة بـین طــالب المجموعـة الواحــدة ، وقبـ

تقیــیم العمــل باختیــار احــد الطــالب وطلــب اداء المهــارة الحركیــة المطلــوب تعلمهــا فــي تلــك الوحــدة 

التعلیمیــة ، فــاذا اســتطاع تنفیــذها حصــلت مجموعتــه علــى درجــة تــدون فــي جــدول یقــوم المــدرس 
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مجــامیع االخــرى والمجموعــة الفــائزة هــي التــي بوضــعه امــام الطــالب ، ویســتمر العمــل هكــذا مــع ال

   ٠تحصل على درجة عالیة ، ویتم تعزیزها

:مرياأل سلوبالمجموعة الرابعة (األ- (

، تعلقـة بـالتخطیط والتنفیـذ التقـویموالمسـلوبیتخذ المـدرس جمیـع القـرارات فـي بنیـة هـذا األ

سـلوبمنـه ، وان اسـاس هـذا األودور الطالب هو أن یؤدي ویتـابع ویطیـع االوامـر وینفـذ مایطلـب 

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

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

المكـــان واألوضـــاع الحركیـــة ، والوقـــت والبـــدء والتوقیـــت واالیقـــاع ووقـــت انتهـــاء المـــدة المخصصـــة 

للحركة والراحة ، اذ یقوم المدرس بشرح المهارة الحركیة وتنفیذ نموذج للمهارة من قبله ، ومن ثمـة 

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

یحــق للطالــب االســتعانة بزمیلــه بخصــوص مجــامیع للبــدء بتنفیــذ التمــارین التطبیقیــة للمهــارة ، وال

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

عملیـــة التقـــویم وتصـــحیح االخطـــاء التـــي یراهـــا عنـــد مـــروره بـــین الطـــالب الصـــف ، والیحـــق  علـــى

للطالــب اتخــاذ أي قــرار حــول بــدء التمــرین او التوقــف او االنتهــاء منــه واالنتقــال الــى تمــرین اخــر، 

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

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

االختبارات البعدیة :٧-٣
طبقـــــت االختبـــــارات البعدیـــــة ، والتـــــي تضـــــمنت نفـــــس االختبـــــارات القبلیـــــة علـــــى طـــــالب 

مجموعات البحث األربع لبعض الصفات البدنیة المختارة قید البحث ، وتحت نفس الظروف التـي 

   ٠ ١٣/٥/٢٠٠١-٩فیها االختبارات وتمت بتاریخ جرت

الوسائل اإلحصائیة:٨-٣
الوســط الحســابي ـاالنحراف المعیــاري ـمعامل االرتبــاط البســیط، معامــل ارتبــاط الرتــب 

التكریتـــي ٠تحلیـــل التبـــاین باتجـــاه واحـــدو (ســـبیرمان) ـاختبار (ت) لوســـطین حســـابیین مـــرتبطین 

  ٠)٧٧-٧٣،  ١٩٨٠(الرواي وخلف اهللا ، .ار دنكناختبو  )٢٧٩- ١٠٢، ١٩٩٦(والعبیدي

ومناقشتھا :وتحلیلھاعرض النتائج -٤
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١-٤�ν έϋ�ϝϳϠΣΗϭϷ�ϡΩΧΗѧγ�έѧΛ��ΞΎѧΗϧΏϳϟΎѧγ�ϲѧϓ�ΔѧϔϠΗΧϣϟ�ΔϳѧγϳέΩΗϟ
�Ι ѧѧΣΑϟ�ΕΎѧѧϋϭϣΟϣϟϭ�ˬ�ΔѧѧϳϛέΣϟϭ�ΔѧѧϳϧΩΑϟ�ΔѧѧϗΎϳϠϟ�έѧѧλ Ύϧϋ�ν ѧѧόΑ�έϳϭѧѧρΗ

.األربع ومناقشتھا
) ما یأتي :٢یبین الجدول (ول عرضي 

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین متوســطات درجــات االختبــارین القبلــي والبعــدي فــي جمیــع . ١

الفـردي فـي  سـلوبعناصر اللیاقة البدنیـة والحركیـة لـدى المجموعـة األولـى والتـي اسـتخدمت األ

-٢.٨١٧(ت) المحسوبة لعناصر اللیاقة البدنیة والحركیة مابین (قیم عملیة التدریس اذ بلغت 

) ٠.٠٥( <) ونسبة خطـأ ١٩، وهي أكبر من قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة ( )٤.٨٧٧

المسـتخدم مـن سـلوب) ولمصلحة االختبار البعدي ، ویعزى ذلـك الـى فاعلیـة األ٢.٠٩البالغة (

حیث االستثمار األمثـل للوقـت الفعلـي المخصـص فـي تنفیـذ الواجـب الحركـي والـذي یـؤدي الـى 

ن طریــق اإلعــادة والتكــرار للتمــرین الواحــد لكــل طالــب ، األمــر الــذي زیــادة الممارســة الفعلیــة عــ

أدى الى زیادة الحركة والنشاط وتطویر اكثر عناصر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة ویؤكـد (اإلمـام ، 

) "على ان استغالل وقت الدرس في زیادة االداء الحركي سیكسب المتعلمین تطـورا فـي ٢٠٠١

) إذ ١٩٨٧) ، ویــذكر (كامــل والهاشــمي ، ٧١،  ٢٠٠١إلمــام ، العدیـد مــن الصــفات البدنیــة (ا

"ان زیـــادة الوقـــت الفعلـــي لـــألداء المهـــاري ســـوف یـــؤدي الـــى زیـــادة فـــي القـــدرات البدنیـــة (كامـــل 

  ).١٧،  ١٩٨٧والهاشمي ، 

وجود فروق ذات داللة معنویة بین متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعـدي فـي عناصـر . ٢

والحركیـة (القـوة االنفجاریـة ، السـرعة االنتقالیـة ، التوافـق) لـدى المجموعـة الثانیـة اللیاقة البدنیة

التبـادلي فـي التـدریس ، اذ بلغـت قـیم (ت) المحسـوبة لعناصـر اللیاقـة سلوبالتي استخدمت األ

) وهـــــي أكبـــــر مـــــن قیمـــــة (ت) ٣.١٦٨،  ٣.٢٩١، ٢.٦١٥البدنیـــــة والحركیـــــة علـــــى التـــــوالي (

) ولمصـلحة االختبـار ٢.٠٩) البالغـة (٠.٠٥( <) ونسـبة خطـأ ١٩یـة (الجدولیة عند درجـة حر 

التبــادلي ممــا أدى الــى أداء ســلوبالبعـدي ، ویعــزى ذلــك الــى وجــود الطالــب (المالحـظ) فــي األ

الواجــب الحركــي بصــورة صــحیحة ومــؤثرة ، كمــا أن عملیــة تلقــي األوامــر والتوجیهــات كــان لهــا 

تنفیـــذ الواجبـــات بصـــورة دقیقـــة ، ممـــا أبـــرز فـــي هـــذا األثـــر فـــي تحفیـــز الطالـــب (المـــؤدي) الـــى 

میزة هي التفاعل والثقة واالطمئنان الـذي حصـل بـین الطالـب المالحـظ والمـؤدي ، إذ سلوباأل

یشعر كل منهما انه یؤدي دور المدرس فیشعران بالمسؤولیة ویتحمسان ألدائها بشكل  صحیح 

التبـادلي سـلوبمن ابرز ممیـزات هـذا األ ) "ان١٩٩١وكامل ، ویؤكد (السامرائي والسامرائي ، 

هو صالحیته وٕامكانیة استخدامه مع الطلبة الذین یرمون العمل في مهنـة التـدریس أو التـدریب 

ـــة أو فـــي مؤسســـات اعـــداد المعلمـــین" (الســـامرائي والســـامرائي ،  ال ســـیما فـــي المرحلـــة الجامعی

متوسـطات درجـات االختبـارین بینما ال توجد فـروق ذات داللـة معنویـة بـین  ٠) ٩١،   ١٩٩١
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بة و (ت) المحســــــتــــــيالقبلــــــي والبعــــــدي لعنصــــــري (الرشــــــاقة والمطاولــــــة العامــــــة) إذ بلغــــــت قیم

أصغر من قیمة (ت) الجدولیة ، فیعزو الباحثـان سـبب ذلـك الـى ان ما) وه١.٩٩٤-١.٩١٦(

الصــــفتین تحتاجـــــان الـــــى الممارســـــة المكثفـــــة فـــــي االداء والممارســـــة المهاریـــــة ، لكـــــن نجـــــد ان

التبادلي یفتقـر الـى الممارسـة المكثفـة بسـبب وجـود الطالـب المالحـظ الـذي یقـوم بـدور سلوباأل

المدرس من حیث تقدیم التغذیة الراجعـة الـى الطالـب المـؤدي مـن جهـة علـى وفـق مـا لدیـه مـن 

تعلیمات وتوجیهات ومن جهة اخرى صلة الوصل بین الطالب المـؤدي والمـدرس والـذي یحسـم 

القرارات الحاسمة . وربما تحتـاج هاتـان الصـفتان الـى عـدد وحـدات تعلیمیـة المشكالت ویعطي

  ٠أكبر مما هو علیه في البرنامج المقترح 

توجد فروق ذات داللة معنویة بین متوسطات درجات االختبـارین القبلـي والبعـدي فـي عناصـر . ٣

التعـاوني فـي التـدریس  بسـلو اللیاقة البدنیة والحركیة لدى المجموعة الثالثة والتي اسـتخدمت األ

، اذ بلغــت قــیم (ت) المحســوبة لعناصــر اللیاقــة البدنیــة (القــوة االنفجاریــة ، الســرعة االنتقالیــة ، 

) وهي أكبر من قیمة (ت) الجدولیـة عنـد ٢.٧١٠،  ٢.٨٠٣،  ٢.٦١٥التوافق) على التوالي (

البعــــدي ، ) ولمصــــلحة االختبــــار٢.٠٩) البالغــــة (٠.٠٥( <) ونســــبة خطــــأ ١٩درجــــة حریــــة (

ویعـــزى ذلـــك الـــى ان المجموعـــة التعاونیـــة قـــد أدى طالبهـــا حماســـا ومشـــاركة فعلیـــة فـــي تنفیـــذ 

التمرینات البدنیة والمهاریة الخاصة بالوحدات التعلیمیة ، فضال عن المبادرة وتحمل المسؤولیة 

,Manningمن الجمیع كل فـي مجموعتـه فـي اثنـاء تنفیـذ أحـدهم الواجـب الحركـي ، ویـذكر (

التعــاوني یعمــل علــى المشــاركة الفعالــة بــین الطــالب ویبنــي ســلوب) " بــان اســتخدام األ1991

تعاونــا بنــاءا یــتم مــن خاللــه اإلفــادة مــن قــدرات طــالب المجموعــة الواحــدة بحیــث یــؤدي انــدماج 

هـــذه القـــدرات فـــي محصـــلة واحـــدة تتحـــد معـــا لیفیـــد منهـــا افـــراد المجموعـــة الواحـــدة ویحـــس أنهـــم 

,Manningز كل فرد وعن تحقیق هدف جماعي" (مسؤولون عن انجا 1991, ) . بینما 125

ال توجد فـروق ذات داللـة معنویـة فـي متوسـطات درجـات االختبـارین القبلـي والبعـدي لعنصـري 

أصـغر مـا) وه١.٥٩٧،  ١.٩٦١بة (و (ت) المحسـتي(الرشاقة والمطاولة العامة) إذ بلغت قیم

فــــروق معنویــــة إلــــى ان الفــــروق الفردیــــة فــــي مــــن قیمــــة (ت) الجدولیــــة ، فیعــــزى عــــدم ظهــــور

المجموعــة الواحــدة ووجــود الطــالب الضــعفاء فــي كــل مجموعــة ربمــا قــد أثــر فــي أداء الواجبــات 

.الحركیة وتنفیذها بصورة جیدة

داللة معنویـة فـي متوسـط درجـات االختبـارین القبلـي والبعـدي لعنصـر (السـرعة  يد فرق ذو وج. ٤

ار البعدي ،ویعزى ذلك الـى التمـارین البدنیـة العامـة والخاصـة التـي االنتقالیة) ولمصلحة االختب

نفذت في الجزء االعدادي من الدرس مضافا الیها تنفیذ التمارین المهاریة في الجـزء التطبیقـي، 

) "ان للتمـارین أهمیـة كبـرى فـي االعـداد ٢٠٠٠أدت ربما الى هذا التطور، ویذكر (محجوب ، 

اد المهـاري ان كانـت للمبتـدئین أو للمسـتویات العلیـا بمـا تتمیـز بـه البدني العام والخاص واالعد
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مـــــــن خصــــــــائص لتهیئـــــــة الریاضــــــــیین بـــــــدنیا ومهاریــــــــا ونفســـــــیا ، وبمــــــــا یتناســـــــب مــــــــع ذلــــــــك 

التوجــــد فــــروق ذات داللــــة معنویــــة بــــین متوســــطات ، بینمــــا )٢٠٠٠،١٦٧النشــــاط"(محجوب،

نیـة والحركیـة لـدى المجموعـة الرابعـة درجات االختبارین القبلي والبعدي في عناصـر اللیاقـة البد

فـي التـدریس ، اذ بلغـت قـیم (ت) المحسـوبة لعناصـر اللیاقـة مرياأل سلوبوالتي استخدمت األ

،  ١.٤٨٩،  ١.٧٠٧البدنیــة (القــوة االنفجاریــة ، التوافــق ، الرشــاقة ، المطاولــة) علــى التــوالي (

) ونسـبة خطـأ ١٩حریـة () ، هي اصغر من قیمة (ت) الجدولیـة عنـد درجـة١.٤٠٥، ١.١٠٧

یختلــف عــن بــاقي مــرياأل ســلوب) ، ویعــزى ذلــك ربمــا یعــود ان األ٢.٠٩) البالغــة (٠.٠٥( <

فــي تنفیــذ قــرارات الــدرس ، إذ ان المــدرس یتخــذ جمیــع القــرارات مــن حیــث التخطــیط ســالیباأل

مـن أوامـر والتنفیذ والتقویم ، بینما دور الطالب هـو ان یـؤدي ویتـابع ویطیـع كـل مـا یلقـى علیـه 

یقید المشاركة الفعلیة و عـدم االعتمـاد علـى سلوبوتعلیمات صادرة من المدرس ، وان هذا األ

قدرات المتعلمین البدنیة والمهاریة،مما یولد الملل والضجر لدى المتعلمین وعدم تفاعلهم النشط 

"ان النقــد ) ١٩٩٣والفعــال نحــو المشــاركة الفعلیــة فــي تنفیــذ الواجــب الحركــي . ویؤكــد (كامــل ، 

فــي التــدریس هــو عــدم اتاحــة الفرصــة الكافیــة للتطــور مــرياأل ســلوبالــذي یمكــن ان یوجــه لأل

) یوضــح ٢، والجــدول ( )٦١،  ١٩٩٣البــدني والحركــي فــي درس التربیــة الریاضــیة" (كامــل ، 

  ٠ذلك
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)٢الجدول (

یاقة البدنیة والحركیة لمجموعات البحث األربعیوضح المعالم االحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي في تطویر بعض عناصر الل

التدریسیة المختلفةسالیبوحسب األ

ت
القدرات البدنیة 

والحركیة
اسم االختبار

وحدة 

القیاس

نوع 

الختبار

مرياأل سلوباألالتعاونيسلوباألالتبادليسلوباألالفردي سلوباأل

ت المحتسبةع +َس المحتسبة تع +َس ت المحتسبةع +َس ت المحتسبةع +َس 

١.
القوة االنفجاریة 

لألطراف السفلى

الوثب الطویل من 

الثبات
متر

١.٦٣٠.١٩٠قبلي
٣.٠١٧*

١.٦٥١.١٧٤
٢.٦١٥*

١.٦٠٠.٢٥٤
٢.٦٠٥*

١.٦٦٠.٢٢٠
١.٧٠٧

٢.١١٠.٢٢٩١.٨٥١.٥٤٦١.٦٧١.٢٢٦١.٥٦٠.٢٤٢بعدي

السرعة االنتقالیة.٢
(وضع م  ٣٠ركض 

طائر)
ثانیة

٤.٥٨٠.٣٣٦قبلي
٤.٨٧٧*

٤.٥٠٠.٣٧١
٣.٢٩١*

٥.١٠٠.٢٦٣
٢.٨٠٣*

٥.١٣٠.٤٦١
*٢.٤١٨

٤.٠٩٠.٤٨١٤.٣٠٠.٤٨٩٤.٥١٠.٢٧٤٤.٧١٠.٣٧١بعدي

ثانیةالدوائر المرقمةالتوافق.٣
٦.٢٣٠.٣٢٨قبلي

٣.٦٦٩*
٦.١١٠.٨١٥

٣.١٦٨*
٦.٢٠١.٧٦٨

٢.٧١٠*
٦.١٨٠.٦٩٥

١.٤٨٩
٥.١٤٠.٧٦٨٥.٥٥٠.٦٦٤٦.٤٥٠.٤٩٧*٥.٠٣٠.٤٦١بعدي

الرشاقة.٤
الركض بین 

الشواخص
ثانیة

٧.٢٥٠.٣٣٨قبلي
٣.٧٠٤*

٧.٢٨٠.٧٤٥
١.٩١٦

٧.٣٠٠.٨٩٦
١.٩٦١

٧.٣٨٠.٨١٩
١.١٠٧

٦.٠٥٠.٤١٧٧.٣٤٠.٨٩٦٧.٧٩٠.٨٩٩٨.٠٨٠.٧٨١بعدي

المطاولة العامة.٥
 ٦٠٠أو مشي  ركض

یاردة
دقیقة

١٢٠.٣٢.١٨٩قبلي
٢.٨١٧*

١١٠.٧٠.٢٦٧
١.٩٩٤

١١٨.٨١.٣٤٩
١.٥٩٧

١٢١.٦٠.٢٩٦
١.٤٠٥

١٠٣.٨١.٧٣٤١١٦.٤٠.٣٤٩١٢٧.٢٠.٣٦٤١٤٢.٨٠.٣١٣بعدي

)٢.٠٩) علما ان قیمة (ت) الجدولیة = (١٩) وأمام درجة حریة (٠.٠٥* معنوي عند نسبة خطأ < (
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٢-٤�ϡΩΧΗγ�έΛ�ϥϳΑ�ΔϧέΎϘϣϟ�ΞΎΗϧ�ν έϋΏϳϟΎѧγ�ϲѧϓ�ΔѧϔϠΗΧϣϟ�α ϳέΩѧΗϟ
�ϊ ѧΑέϷ�Ι ѧΣΑϟ�ΕΎѧϋϭΟϣϟ�ΔѧϳϛέΣϟϭ�ΔϳϧΩΑϟ�ΔϗΎϳϠϟ�έλ Ύϧϋ�ν όΑ��ΔϳϣϧΗ

في االختبارات البعدیة ومناقشتھا :
  )٣الجدول (

تحلیل التباین بین مجموعات البحث األربع في اختبارات اللیاقة البدنیة  البعدیة المختارة

مصدر التباینالختباراتا
مجموع 

المربعات
درجات الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

بةو المحس

القوة االنفجاریة 

(السفلى)

  ٦.١٢٩  ٣  ١٨.٣٨٨  بین المجموعات 

  ٠.٧٨٩٢  ٧٦  ٥٩.٤٨٥  داخل المجموعات   *٧.٧٦٨

    ٧٩  ٧٧.٨٧٣  المجموع

السرعة 

االنتقالیة

(ثانیة)

  ٠.٥٢٢  ٣  ١.٥٦٨  بین المجموعات 

  ٠.١١٩  ٧٦  ٩.١٠٧  داخل المجموعات   *٤.٣٨٦

    ٧٩  ١٠.٦٧٥  المجموع

التوافق

(درجة)

  ٣.١٧٩  ٣  ٩.٥٣٨  بین المجموعات 

  ٠.٩٩٧  ٧٦  ٧٥.٨٢٠  داخل المجموعات   *٣.١٨٨

    ٧٩  ٨٥.٣٥٨  المجموع

الرشاقة

(ثانیة)

  ٢.٤٧٣  ٣  ٧.٤١٨  بین المجموعات 

  ٠.٨٠٥  ٧٦  ٦١.١٦٠  داخل المجموعات   *٣.٠٧٢

    ٧٩  ٦٨.٥٧٨  المجموع

المطاولة 

العامة

(ثانیة)

  ٣.٨٤٦  ٣  ١١.٥٤٠  بین المجموعات 

  ٠.٧٤٥  ٧٦  ٥٦.٦٨٠  داخل المجموعات   *٥.١٦٢

    ٧٩  ٦٨.٢٢٠  المجموع

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

) أن ٣یبــــین الجــــدول ( قیمــــة (ف) المحســــوبة لمعظــــم عناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة والحركیــــة                                           

) والبالغة ٧٦، ٣) وأمام درجة حریة (٠,٠٥( <هي اكبر من قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطأ 

ث البحــأســالیب) ، ولغــرض اختبــار جمیــع الفــروق الممكنــة بــین متوســطات مجموعــات و ٢.٦٨٠(

یختلف ویتفوق عن اآلخر اسـتخدم أسلوبالختبارات عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة ولتحدید أي 

) یوضحون ذلك:٨-٤الباحثان اختبار (دنكن) لمعرفة هذه الفروق ، والجداول (
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  )٤الجدول (

  ةالتدریسیسالیباختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار القوة االنفجاریة لألطراف السفلى لأل

.L.S.Rَس 
متر١.٨٥٦

تبادلي

متر١.٦٧٢

تعاوني

متر١.٥٦٩

أمري

  *٠.٥٤٦  *٠.٤٤٣  ٠.٢٥٩  ٠.٢٩٨  فردي –متر ٢.١١٥

  ٠.٢٨٧  ٠.١٨٤  -٠.٢٨٩  تبادلي–متر ١.٨٥٦

  ٠.١٠٣  -  -٠.٢٧٤  تعاوني-متر١.٦٧٢

----أمري-متر١.٥٦٩

  ) ٠.٠٥( <معنوي عند نسبة خطأ *

  )٥الجدول (

التدریسیة المستخدمةسالیبقارنة متوسطات اختبار السرعة االنتقالیة لألأختبار دنكن لم

.L.S.Rَس 
ثانیة٤.٣٠٢

تبادلي

ثانیة٤.٥١٢

تعاوني

ثانیة٤.٧١٦

أمري

*٠.٦٢٦-*٠.٤٢٢-*٠.٢١٢-٠.١١٥فردي–ثانیة ٤.٠٩٠

*٠.٤١٤-*٠.٢١٠--٠.١١٢تبادلي–ثانیة ٤.٣٠٢

*٠.٢٠٤---٠.١٠٦تعاوني–ثانیة ٤.٥١٢

----أمري–ثانیة ٤.٧١٦

) .٠.٠٥( <معنوي عند نسبة خطأ *

  )٦الجدول (

التدریسیة المستخدمة سالیباختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار التوافق حسب األ

.L.S.Rَس 
ثانیة٥.١٣٩

تبادلي

ثانیة٥.٥٥٨

تعاوني

ثانیة٦.٤٥

أمري

*١.٤٢١-*٠.٥٢٩-٠.١١٠-٠.٣٤٠فردي–ثانیة ٥.٠٢٩

*١.٣١١-*٠.٤١٩--٠.٣٢٧تبادلي–ثانیة ٥.١٣٩

*٠.٨٩٢---٠.٣١٠تعاوني–ثانیة ٥.٥٥٨

----أمري–ثانیة ٦.٤٥

  ) .٠.٠٥( <معنوي عند نسبة خطأ *
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  )٧الجدول (

التدریسیة المستخدمة سالیباختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار الرشاقة حسب األ

.L.S.Rَس 
ثانیة ٧.٣٤٥

تبادلي

ثانیة٧.٧٩٢

تعاوني

ثانیة٨.٠٨٣

أمري

*٢.٠٣٦-*١.٧٤٥-*١.٢٩٨-٠.٣٠٥فردي –ثانیة ٦.٠٤٧

*٠.٧٣٨-*٠.٤٤٧--٠.٢٩٥تبادلي–ثانیة ٧.٣٤٥

*٠.٢٩١---٠.٢٨٠تعاوني–ثانیة ٧.٧٩٢

----أمري–ثانیة ٨.٠٨٣

  ) .٠.٠٥( <معنوي عند نسبة خطأ *

  )٨الجدول (

التدریسیة المستخدمة سالیباختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار المطاولة العامة  حسب األ

.L.S.Rَس 
١١٦.٤

تبادلي–ثانیة 

١٢٧.٢

تعاوني-ثانیة

١٤٢.٨

أمري-ثانیة

*٣٩.٠٠-*٢٣.٤-١٢.٦-١٧.٥٢فردي–ثانیة ١٠٣.٨

*٢٦.٤-١٠.٨--١٦.٩٨تبادلي–ثانیة ١١٦.٤

١٥.٦---١٦.٠٨تعاوني-ثانیة١٢٧.٢

----أمري-ثانیة١٤٢.٨

  ) .٠.٠٥( <معنوي عند نسبة خطأ *

) المقارنة بین متوسطات نتائج اختبارات بعض الصفات البدنیة ٨-٤تضح من الجداول (ی

التدریسیة المستخدمة في البحث وكما یاتي: سالیبوالحركیة، وحسب  األ

األخـــرى (التبــــادلي ، ســـالیبالفـــردي واأل ســـلوبداللـــة معنویـــة بـــین األوجـــود فـــروق ذات

الفــردي یعتمــد ســلوبالفــردي ، ویعــزى ســبب ذلــك ان األســلوب) ولمصــلحة األمــريالتعــاوني ، األ

علــى تنفیــذ التمــارین المهاریــة بصــورة فردیــة وعلــى ذات المــتعلم ، كمــا یراعــي الفــروق الفردیــة بــین 

ین المهاریة حسب قدرته المتعلم وسرعته الذاتیـة فـي تقدمـه ، فضـال عـن المتعلمین وممارسة التمار 

الفــردي  ســلوبذلــك فــأن مبــدأ أتقــان الوحــدة التعلیمیــة المحــدد بمعیــار او محــك جعــل أفــراد عینــة األ

یتفوقون على غیرهم في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة القدم ویشـجعهم علـى الممارسـة،كذلك 

علم باالنتقــال مــن وحــدة تعلیمیــة الــى وحــدة تعلیمیــة جدیــدة اال بعــد اتقــان فرصــة عــدم الســماح للمــت

) ان التعلـــیم الفـــردي هـــو ذلـــك الـــنمط مـــن ٢٠٠١الحیلـــة،(ویشـــیر  ٠المـــادة التعلیمیـــة لتلـــك الوحـــدة 

التعلم المخطط، والمنظم ، والموجه ذاتیا أو فردیأ ، والذي یمارس فیه المـتعلم النشـاطات التعلیمیـة 
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تنقـــل مـــن نشـــاط الـــى اخـــر متجهـــأ نحـــو االهـــداف التعلیمیـــة المقـــررة بحریة،وبالمقـــدار بمفـــرده ، وی

ویضـیف (كامـل  ٠)٢١٩ ،٢٠٠١ ،(الحیلةوالسرعة التي تناسبه مستعینا في ذلك بالتقویم الذاتي

) "ان زیـادة الوقـت الفعلـي لـألداء المهـاري سـوف یـؤدي الـى زیـادة فـي القـدرات ١٩٨٧والهاشمي ، 

  ).١٧،  ١٩٨٧والهاشمي ، البدنیة (كامل

ین الفـــردي والتبـــادلي فـــي بعـــض ســـلوببینمـــا لـــم تظهـــر فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین األ

،ویعـزى ذلـك إلـى )عناصراللیاقة البدنیة (القوة االنفجاریة لالطـراف السـفلى ، والتوافـق ، والمطاولـة

م واعتماده على قدراته الذاتیة اوجه التشابه في تنفیذ التمارین المهاریة بصورة فردیة من قبل المتعل

فــــي اتقــــان الواجــــب الحركــــي ولكثــــرة الممارســــة واعتمــــاد المــــتعلم علــــى ســــرعته الذاتیــــة فــــي الــــتعلم 

واســـتخدامه التغذیـــة الراجعـــة الداخلیـــة ومســـتعینا بورقـــة العمـــل لمقارنـــة أدائـــه ،بینمـــا وجـــود   ورقـــة 

الب المؤدي مباشـرة بعـد كـل أداء ادى الفعالیات لدى الطالب المالحظ وتقدیم نتیجة أنجازعمل الط

الى ممارسة التمارین المهاریة بصورة دقیقة ،االمر الذي ربما أدى الى عدم ظهور فروقات بینهما 

) ٢٠٠١ین ،ویؤكـد (اإلمـام ، سـلوبتصل الى حد المعنویة فـي تنمیـة هـذه الصـفات البدنیـة لكـال األ

ي سیكسـب المتعلمـین تطـورا فـي العدیـد مـن "على ان استغالل وقت الدرس فـي زیـادة االداء الحركـ

  ٠) ٧١،  ٢٠٠١الصفات البدنیة (اإلمام ، 
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االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥

في ضوء النتائج التي توصل الیها الباحثان استنتج ما یأتي :

ة والحركیة التدریس الفردي في تطویر جمیع عناصر اللیاقة البدنیأسلوباثبت فاعلیة استخدام -

  ٠لدرس التربیة الریاضیة 

القـوة االنفجاریــة لعضـالت االطــراف السـفلى والســرعة التــدریس التبـادلي تطــورا فـي أسـلوبحقـق -

درس التربیة الریاضیة . في ماعدا عنصري الرشاقة والمطاولة العامةاالنتقالیة والتوافق ،

یـة لعضـالت االطـراف السـفلى والسـرعة القـوة االنفجار التدریس التعـاوني تطـورا فـي أسلوبحقق -

ما عدا عنصري الرشاقة والمطاولة العامة االنتقالیة والتوافق

الرشــاقة القــوة االنفجاریــة لعضــالت االطــراف الســفلى والتوافــقتطــورا مــرياأل ســلوبلــم یحقــق األ-

  ٠والمطاولة العامة ما عدا صفة السرعة االنتقالیة 

) فــي تعلــم بعــض مــري(التبــادلي والتعــاوني واألســالیبرنتــه باألالفــردي عنــد مقاســلوبتفــوق األ-

  ٠المهارات االساسیة للعبة كرة القدم

التوصیات :٢-٥
التدریســیة المقترحــة فــي تنمیــة ســالیبالفــردي فــي التــدریس بوصــفه أفضــل األســلوباســتخدام األ-

   ٠بعض الصفات البدنیة (قید الدراسة) 

دریســیة األخــرى مثــل (التبــادلي والتعــاوني) وحســب نتــائج الدراســة التســالیبمحاولــة اســتخدام األ-

.مرياأل سلوبالحالیة مقارنة باأل

تدریسیة اخرى ولمراحل دراسیة مختلفة مقارنة   أسالیباجراء دراسة تتناول استخدام -

   ٠ مرياأل سلوبباأل



…اثر برنامج تعلیمي في تنمیة اسالیب تعلیم التفكیر السابر

١٧٩

المصادر العربیة واالجنبیة :-
، ٣٦ل فـــــي مجموعات،رســـــالة المعلم،المجلـــــد ): نظـــــام العمـــــ١٩٩٥ابـــــو ســـــرحان،عبد عـــــودة(.١

  .)١دد(عال

) : تـــــاثیر بــــرامج مقترحـــــة بــــدمج الجـــــزء التعلیمـــــي ٢٠٠١االمــــام ، صـــــفاء ذنــــون اســـــماعیل (.٢

بالتطبیقي باستخدام انماط التعلم بالنموذج في تحقیـق بعـض األهـداف التعلیمیـة لـدرس التربیـة 

جامعة الموصل.–لریاضیة الریاضیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة،كلیة التربیة ا

) : التطبیقــات االحصــائیة فـــي ١٩٩٦التكریتــي ، ودیــع یاســـین ، و العبیــدي ، حســن محمـــد (.٣

بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل.

) : االعــداد البــدني للنســاء ، دار ١٩٨٦التكریتــي ، ودیــع یاســین ومحمــد علــي ، یاســین طــه (.٤

عة والنشر ، جامعة الموصل.الكتب للطبا

، ١) : القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضـــیة ، ج١٩٩٥حســانین ، محمــد صــبحي (.٥

، دار الفكر العربي ، القاهرة . ٣ط

ـــدریس التربیـــة الریاضـــیة ، دار الكتـــب للطباعـــة ١٩٩١حســـن ، جمـــال صـــالح واخـــران (.٦ ) : ت

والنشر ، جامعة الموصل.

) : موسوعة القیاسات واالختبارت في التربیة البدنیة والریاضیة ١٩٨٩(خریبط ، ریسان مجید .٧

، مطابع التعلیم العالي ، بغداد. ١، ج

) : تحلیــل تجریبــي الثــر بعــض عناصــر خطــة كیلــر علــى تحصــیل ١٩٩٣الخطیــب ، جمــال (.٨

  .)٢٨دد(الطلبة في مسار جامعي ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة ، ع

) : االعداد البدني بكرة القـدم ، مطبعـة ١٩٨٨المولى ، موفق مجید (الربیعي ، كاظم عبد ، و .٩

بیت الحكمة ، جامعة بغداد .

) : كفایـات تدریسـیة فـي ١٩٩١لسامرائي ، عباس أحمد ، والسـامرائي ، عبـد الكـریم محمـود (ا.١٠

طرائق تدریس التربیة الریاضیة ، دار الحكمة ، البصرة .

س الریاضیات بین النظریة والتطبیـق ، دار الفجـر ) : طرق تدری١٩٩٥سالمة ، حسن علي (.١١

للنشر والتوزیع ، القاهرة .

للتــــدریس علــــى أكتســــاب أســــالیبتــــأثیر أربعــــة  ):٢٠٠٠(صــــالح ، أشــــرف محمــــد مصــــطفى .١٢

مهـارات مختـارة لكـرة السـلة ، رسـالة دكتــوراه ، كلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات بالقـاهرة ، جامعــة 

  ٠حلوان 

) : أســس التــدریب الریاضــي لتنمیــة ١٩٩٧وحســانین ، محمــد صــبحي (عبــد الحمیــد ، كمــال .١٣

اللیاقة البدنیة في دروس التربیة البدنیة بمدارس البنین والبنات،دار الفكر العربي،القاهرة.
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) : البحـث العلمـي فـي التربیـة الریاضـیة ١٩٩٩عالوي ، محمد حسـن وراتـب ، اسـامة كامـل (.١٤

ر العربي ، القاهرة .، دار الفك ٢وعلم النفس الریاضي ، ط

) : التصـــمیم النظـــامي للمجموعــــات ١٩٨٨غـــزاوي ، محمـــد ذیبـــان ، وبـــدر ، قاســــم یعقـــوب (.١٥

التعلیمیة ، مجلة العلوم االجتماعیة ، عدد خاص .

االكتشـاف الموجـه فـي تـدریس أسـلوب) : فاعلیـة اسـتخدام ١٩٩٣كامل ، زكیة ابراهیم احمد (.١٦

ركـي والمعرفـي لتلمیـذات الصـف الخـامس ، المجلـة بعض مهارات الجمباز على التحصیل الح

ـــة للتربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، المجلـــد األول ، بحـــوث مـــؤتمر (رؤیـــا مســـتقبلیة للتربیـــة   العلمی

البدنیة والریاضیة في الوطن العربي) ، كلیة التربیة الریاضیة بالهرم ، جامعة حلوان ، القاهرة 

.

) : تحلیـــل واقـــع االخـــراج لـــبعض الـــدروس ١٩٨٧كامـــل ، شـــامل و الهاشـــمي فاطمـــة یاســـین (.١٧

العملیـــة واثـــره علـــى العملیـــة التدریســـیة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، بحـــوث المـــؤتمر  العلمـــي 

الثالث لكلیات التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

داء الحركـــــي للتـــــدریس علـــــى مســـــتوى االأســـــالیبتـــــأثیر ثالثـــــة : )١٩٨٦(كامـــــل ، عصـــــمت .١٨

  ٠،المؤتمر العلمي االول ، التربیة الریاضیة والبطولة ، جامعة حلوان ، مصر

) : التعلم وجدولة التدریب ، المكتبة الوطنیة ، بغداد .٢٠٠٠محجوب ، وجیه (.١٩

) : طرق التدریس في التربیة الریاضة ، الجهاز المركزي للكتب ١٩٧٦معوض ، حسن سید (.٢٠

سائل التعلیمیة ، القاهرة .الجامعیة والمدرسیة والو 
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  )١الملحق (

الخبراء والمختصین الذین تم عرض استبیانات الدراسة علیهم 

خبراء علم التدریب الریاضي :

جامعة بغداد كلیة التربیة الریاضیةأ.د. أحمد ناجي محمود -

جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیةلباقيأ.م.د. عناد جرجیس عبد ا-

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیةأ.م.د. ایاد محمد عبد اهللا-

جامعة الموصلكلیة التربیة االساسیةم.د معتز یونس ذنون ٠أ - 

خبراء طرائق التدریس:

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

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة اء قاسم الخیاط أ.د. ضی-

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 -
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  )٢ملحق (

المالحظاتدرجة األھمیةاصر اللیاقة البدنیة وأوجھھاعنت
القوة العضلیة .١
القوة القصوى أ.

القوة القصوى لألطراف العلیا اوال.

القوة القصوى للجذعثانیا.

القوة القصوى لألطراف السفلى   ثالثا.
القوة االنفجاریة ب.
علیا القوة االنفجاریة لألطراف الاوال.
القوة االنفجاریة لألطراف السفلى ثانیا.
مطاولة القوة العضلیة ج.

مطاولة القوة لألطراف العلیا اوال.

مطاولة القوة للجذع ثانیا.

مطاولة القوة لألطراف السفلى   ثالثا.
السرعة .٢
السرعة االنتقالیة أ.
سرعة االستجابة ب.
عة االستجابة لألطارف العلیا سراوال.
سرعة االستجابة لألطراف السفلى ثانیا.
السرعة الحركیة ج.

السرعة الحركیة لألطارف العلیا اوال.

السرعة الحركیة لألطراف السفلى ثانیا.
المرونة .٣
المرونة االیجابیة أ.
المرونة السلبیة ب.
التوافق   .٤
الرشاقة   .٥
التوازن   .٦
التوازن الثابتأ.
التوازن المتحرك ب.
الدقة .٧
المطاولة .٨
مطاولة الجھازین الدوري والتنفسيأ.


