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ملخص البحث :
إلــى الكشــف عــن اثــر أســلوبي التضــمین واالمــري فــي تعلــیم تالمیــذ یهــدف البحــث الحــالي 

الصــف الخــامس االبتـــدائي بعــض المهــارات األساســـیة فــي لعبـــة كــرة القــدم (الدحرجـــة بوجــه القـــدم 

ـــداخلي ، المناولـــة المتوســـطة ، التهـــدیف بـــداخل القـــدم) ، اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي ،  ال

) تلمیــذًا فــي كــل شــعبة دراســیة ، وعــن طریــق ٢٠وبواقــع () تلمیــذاً ٤٠وتكونــت عینــة البحــث مــن (

القرعـة تـم تسـمیة الشــعبتین لتمثـل شـعبة (أ) المجموعـة التجریبیــة أمـا شـعبة (ب) فتمثـل المجموعــة 

الضابطة ، وتـم تحقیـق التكـافؤ بـین المجمـوعتین فـي متغیـرات (العمـر ، والـوزن ، والطـول) فضـًال 

فات البدنیــة وهــي (الســرعة االنتقالیــة ، الرشــاقة ، القــوة عــن تحقیــق التكــافؤ بیــنهم فــي بعــض الصــ

الممیــزة بالســرعة للــرجلین ، القــوة االنفجاریــة للــرجلین) كــون أن هــذه الصــفات تــؤثر علــى مســتوى 

تعلــــیم التالمیــــذ للمهــــارات األساســــیة (قیــــد الدراســــة) حســــب رأي الخبــــراء ، وتــــم اســــتخدام أســــلوب 

تجریبیـــة أمــا المجموعـــة الضـــابطة فــتم تعلیمهـــا باســـتخدام التضــمین فـــي تعلـــیم تالمیــذ المجموعـــة ال

) أســـابیع وبواقـــع ٥األســـلوب االمـــري المتبـــع لـــدرس التربیـــة الریاضـــیة ، واســـتغرق تنفیـــذ التجربـــة (

) ٤٠خطتــین تعلیمیتــین فــي األســبوع الواحــد لكــل مجموعــة ، وبلــغ زمــن الخطــة التعلیمیــة الواحــدة (

ولغایــة یـــوم االثنـــین الموافـــق  ٩/٣/٢٠٠٩م االثنـــین الموافـــق دقیقــة ، وتـــم البـــدء بتنفیـــذ التجربــة یـــو 

، االنحـــــراف إلحصـــــائیة اآلتیــــة : الوســــط الحســــابي. واســــتخدم الباحــــث الوســــائل ا ١٣/٤/٢٠٠٩

.اختبار (ت) لمتوسطین غیر مرتبطین ولعینتین متساویتین المعیاري ، 

:وبعد تحلیل البیانات إحصائیًا توصل الباحث إلى النتیجة اآلتیة 

بین متوسطات درجات المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة فـي إحصائیةوجود فروق ذات داللة -

جمیع المهارات األساسیة (قید الدراسة) ولصالح المجموعة التجریبیة . 

وعلى ضوء النتیجة السابقة أوصى الباحث بالتوصیات والمقترحات اآلتیة :

ــــة االب- ــــدریبهم علــــى اســــتخدام أســــلوب إقامــــة دورات تأهیلیــــة لمعلمــــي المرحل تدائیــــة لتعــــریفهم وت

التضمین في درس التربیة الریاضیة لما یحققه من تعلم في الجوانب المهاریة للتالمیذ . 

أجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة باستخدام أسلوب التضـمین فـي تعلـیم تالمیـذ الصـف الخـامس -

االبتدائي المهارات األساسیة أللعاب فرقیة أخرى .
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The effect of using inductive and compulsive methods in
teaching fifth primary pupils some basic skills in football

Assist . lecturer Faiq Younis Ali
College of Basic Education - University of Mosul

Abstract:
This paper aims to reveal the effect of using inductive and

compulsive methods in teaching fifth primary pupils some basic skills in
football (rolling by inner face , medium pass , and shooting with inner
face) . The researcher used the descriptive method . The sample was (40)
pupils falling into (20) in every group and using lottery two groups were
named so that group (A) represented experimental group and group(B)
represented the control group. Equivalence between the two groups was

made in (age , weight , height and length) variables in addition to some

physical variables like (quantum speeds , elegance , explosive power of
legs , speed power of legs) because of their impact on learning these basic
skills according to the experts . The experimental group used inductive
method whereas the control group used the compulsive method that is
used in physical education lesson . The experiment lasted for (5) weeks
falling in two educational plans , a week for each group lasting (40)
minute each . The experiment initiated on 9/3/2009 Monday and ended on
Monday 13/4/2009 .

The researcher used the following statistical methods (math means
, standard deviation , and T-test for equal groups yet not connected
means) .

After treating the data statistically , the researcher found :
- Statistically significant differences between the means of the

experimental and control groups in all basic skills (under study) in
favor of experimental group .
Given the above mentioned conclusion , the researcher recommends
the following :

- Making training courses for primary school teachers to train and
prepare them to use inductive method in physical education lessons
because of its value in skillful aspects of students.

- Initiate a similar study using inductive method in teaching fifth
primary class pupils basic skills for other team games.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

إن االهتمـــام بالتلمیـــذ هـــدف مهـــم مـــن أهـــداف المجتمـــع فهـــو مســـتقبل األمـــة وان إعـــداده 

وتربیته تربیة جیدة یعني إعداد جیل قادر على تحمل المسؤولیة ، وتعد المرحلة االبتدائیة من أهم 

وحركیـًا ومهاریـًا ونفسـیًا ، فهـي األسـاس الثابـت والقاعـدة المراحل في تكوین شخصـیة التلمیـذ بـدنیاً 

الصحیحة في البناء الحركي والمهاري إذ نستطیع اعتبارها أغنى مرحلـة یمكـن للتلمیـذ مـن خاللهـا 

الواجــب الحركــي وأداءه . وقــد أصــبحت مــادة التربیــة الریاضــیة فــي المنــاهج الدراســیة فــي  باسـتیعا

تعد تقتصر على النواحي الجسمیة والفسیولوجیة بل أصبحت احد الوقت الحاضر مادة أساسیة لم

أركــان البرنــامج التربــوي العــام الــذي یهــدف إلــى نمــو التلمیــذ نمــوًا متزنــًا مــن جمیــع الجوانــب البدنیــة 

.٧،١٠،  ١٩٨٧والحركیة والمهاریة (العاصي وحدیث ،  (

تـدخل ضـمن المنـاهج الدراسـیة وتعد لعبة كرة القدم اللعبة الشعبیة األولى في العالم والتـي

في المرحلة االبتدائیة والتي یمارسها الصغار والكبار على حد السواء ، وان هذه الممارسة العفویة 

هدفها الترویح عن النفس أوًال وتطویر القابلیات البدنیة والمهاریة ثانیًا ، ولكن عندما یتعلق األمـر 

الهــدف آنــذاك یصــبح جوهریــًا وهــو تحقیــق الفــوز ، بریاضــة االنجــاز فــان األمــر یختلــف كثیــرًا الن

وهذا الهدف ال یمكن تحقیقه إال بإتباع أسالیب علمیـة حدیثـة ومختلفـة ومالئمـة لقـدرات وٕامكانیـات 

التالمیذ ، حیث أن هذه اللعبة لها مقوماتها األساسیة التي ترتكز علیها وتحقق لها سبل النجـاح ، 

وأداء مهـــاري ممتـــاز ، وتبقـــى المهـــارات وكیفیـــة أدائهـــا هـــي فهـــي بحاجـــة إلـــى لیاقـــة بدنیـــة عالیـــة 

الفیصــل األول فــي الملعــب ویتوقــف علــى طبیعــة أدائهــا فــوز أو فشــل الفریــق (الخشــاب وذنــون ، 

٧،  ٢٠٠٥. (  

وهناك أسالیب كثیرة لتدریس مادة التربیـة الریاضـیة والتـي تهـدف إلـى تطـویر التالمیـذ مـن 

والمهاریـــة ، لـــذلك ال بـــد مـــن اختیـــار األســـلوب المالئـــم لمســـتوى كافـــة الجوانـــب البدنیـــة والحركیـــة 

إلـى أن االلتـزام  )٢٠٠٥( التالمیذ وقدراتهم ویراعي مبدأ الفروق الفردیة بینهم ، حیث یشیر الحیلة

 ةبأسلوب مناسب في التدریس یوفر الكثیر من وقت المعلم والمـتعلم كمـا یـوفر علیهمـا جهـودًا كبیـر 

نتیجــة بأقــل وقــت وجهــد ممكــن ، لــذلك تتركــز أهمیــة األســلوب فــي كیفیــة فهــو یوصــلهما إلــى اكبــر

استغالل محتوى المادة التعلیمیة بشكل یمكن جمیع التالمیذ من الوصول إلى الهدف الـذي نسـعى 

  ) .٥٦،  ٢٠٠٥إلى تحقیقه (الحیلة ، 

یـــذ ویعــد أســلوب التضــمین مـــن األســالیب الجدیــدة التــي تواجـــه الفــروق الفردیــة بــین التالم

والتــي تركــز علــى دور المــتعلم فــي عملیــة التعلــیم ، حیــث ینحصــر اتخــاذ بعــض القــرارات فــي هــذا 

ن المهـارات إم قدراتـه وٕامكانیاتـه البدنیـة والحركیـة والمهاریـة ، حیـث ئـاألسلوب على المتعلم بما یال

حســب فــي هــذا األســلوب تقســم إلــى مســتویات حســب صــعوبتها ، فیقــوم التلمیــذ بــأداء هــذه المهــارة 
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،  ١٩٩١قدراتـــــه ووفـــــق المســـــتوى الـــــذي یـــــتالءم مـــــع حـــــدود إمكانیاتـــــه (الســـــامرائي والســـــامرائي ، 

١٠٢،١٠٤. (  

التضــمین  ياثــر أســلوب إلــىوعلــى ضــوء مــا ســبق تبــرز أهمیــة البحــث الحــالي فــي التعــرف 

.في تعلیم تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القدمواالمري 

مشكلة البحث :٢-١
بطرائــــق وأســــالیب التــــدریس علــــى ضــــرورة اســــتخدام أســــالیب تدریســــیة تهــــتم  ونالمختصــــ

بــالمتعلم ، ومــرجعهم فــي ذلــك أن یكــون المــتعلم محــور العملیــة التعلیمیــة ویعنــي ذلــك االنتقــال مــن 

لتعلیمیـة إلـى الفلسفات القدیمة التي تؤكد على دور المعلم بوصفه القائد والمنفذ لجمیع النشاطات ا

فلسفة تربویة أخرى تؤكد على الدور االیجابي للمتعلم بوصفه محـور العملیـة التعلیمیـة ، حیـث أن 

، ولهــذا تعلم مــع األســلوب التدریســي المتبــعاالرتقــاء بــاألداء المهــاري یعتمــد علــى مــدى تفاعــل المــ

تي یستطیع المعلم عـن یتطلب تطبیق أسالیب تتناسب مع میول وقابلیات التالمیذ واستعداداتهم وال

إلـــى أفضـــل مســـتوى ممكـــن مـــن األداء المهـــاري ، وكـــذلك إعطـــاء الفـــرص بهـــمطریقهـــا الوصـــول 

 لهـــذا فـــانللتالمیـــذ التخـــاذ القـــرارات المناســـبة أثنـــاء تنفیـــذ المهـــارات حســـب مســـتویاتهم وقـــدراتهم ، 

فتقــر إلــى ممیــزات یاألســلوب االمــري المتبــع فــي تــدریس التربیــة الریاضــیة فــي المــدارس االبتدائیــة 

تكـون اتخـاذ جمیـع قـرارات الـدرس فیـه مـن قبـل المعلـم مـع تمتاز بها أسالیب تدریسـیة أخـرى حیـث 

هــو محــور عــدم مراعــاة الفــروق الفردیــة بــین التالمیــذ ، علــى العكــس مــن أســلوب التضــمین الــذي 

تلمیـذ أن یـؤدي یأخـذ بنظـر االعتبـار مسـتویات التالمیـذ كافـة فیسـتطیع الالدراسة الحالیة حیث إنـه 

ه ، وبهــذا فــالقرار الرئیســي یكــون مــن قبــل التلمیــذ حــول بــدء ءالمهــارة مــن المســتوى الــذي یمكنــه أدا

العمل والمستوى الذي یمكنه األداء منه ، وبذلك نكون قد وفرنا وقتًا وجهدًا للمعلم والتلمیذ وبالتالي 

ًا تكـرار األداء ألكثـر مـن مـرة لكـل إمكانیة إشراك جمیع التالمیذ في أداء المهارات بل ویمكن أیضـ

تلمیذ ، كما أن هذا األسلوب یتیح للتالمیذ فرصة تقویم أدائهم أثناء العمل بأنفسهم . 

ثـر واالمـري أالتضـمین يهـل ألسـلوبعلیه یمكـن صـیاغة مشـكلة البحـث بالسـؤال األتـي :

  ة كرة القدم ؟في تعلیم تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسیة في لعب

ھدف البحث : ٣-١
فـي تعلـیم واالمـري التضـمین يیهدف البحث الحالي إلى الكشـف عـن اثـر اسـتخدام أسـلوب

تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم .

فرض البحث : ٤-١
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مـــوعتین التجریبیـــة فـــي االختبـــار البعـــدي بـــین تالمیـــذ المجإحصـــائیةتوجـــد فـــروق ذات داللـــة -

.والضابطة في بعض المهارات األساسیة (قید الدراسة)

مجاالت البحث : ٥-١
بـن العـاص _ مدینـة  وتالمیذ الصف الخامس االبتدائي لمدرسة عمـر المجال البشري :  ١-٥-١

الموصل _ الساحل األیسر .

  . ٢٠/٤/٢٠٠٩ ولغایة ١/٣/٢٠٠٩الفترة من المجال الزماني :  ٢-٥-١

بـــن العـــاص االبتدائیـــة _ مدینـــة  والســـاحة الخارجیـــة لمدرســـة عمـــر المجـــال المكـــاني :  ٣-٥-١

الموصل _ الساحل األیسر .

تحدید المصطلحات : ٦-١
أسلوب التضمین :  ١-٦-١

األسلوب التدریسي الـذي یأخـذ بنظـر االعتبـار مسـتویات الصـف :أنهب )٢٠٠١( عرفه محمد-

نــد أدائــه للحركــة مــن المســتوى الــذي یمكنــه أداؤه ضــمن العمــل كافــة فالتلمیــذ یتخــذ القــرارات ع

  ) .٤٧،  ٢٠٠١الواحد (محمد ، 

أسلوب مـن أسـالیب التـدریس الجدیـدة التـي تواجـه مشـكلة الفـروق إجرائیًا بأنه :ویعرفه الباحث-

الفردیـة بـین المتعلمـین ، ویركـز علـى دور المـتعلم فـي عملیـة التعلـیم ویقـوم علـى أسـاس تقســیم 

واجــب المطلــوب إلــى مســتویات ســواء أكــان هــذا الواجــب بــدني أم حركــي أم مهــاري ، فیقــوم ال

المتعلم البدء بالواجب من المستوى الذي یالءم قدراته وٕامكانیاته . 

المھارات األساسیة (مھارات كرة القدم) :٢-٦-١
عبـة والتـي یتوقـف علـى الدعامة القویة التي تبنى علیها الل:بأنها )١٩٨٠( عرفها عبد الجواد-

،  ١٩٨٠مســتوى أدائهــا وصــول الالعبــین والفریــق إلــى درجــة االمتیــاز والنجــاح (عبــد الجــواد ، 

٢٧. (  

ــًا بأنهــا :ویعرفهــا الباحــث- حجــر األســاس ومجموعــة الركــائز األساســیة للعبــة كــرة القــدم إجرائی

مســتوى أداء العبیــه والتــي ینبغــي مراعاتهــا والتــدریب علیهــا الن نجــاح أي فریــق یتوقــف علــى

لهذه المهارات .
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٣٩٦

اإلطار النظري :١-٢
التدریس وأسالیبھ ، مفھومھما :١-١-٢

فــان الــبعض یعــدها أمــا فنــًا خالصــًا أو علمــًا خالصــًا ، التــدریسعنــد الحــدیث عــن مهنــة 

وحقیقة األمر أن هذه المهنة هي فن یسنده العلـم ، وعلـم ینیـر دربـه الفـن إلـى درجـة كبیـرة ، حیـث

فــن ، الالتــدریس فــن أو اقــرب إلــى "علــى اعتبــار أن نقــًال عــن (التكریتــي) )١٩٥٧أكــد (وودرنــج ، 

فكــل فنــان ینقــل طریقتــه عــن فنــان آخــر یكــون لــه بمثابــة المعلــم ، أمــا المعلــم األصــیل فیطــور فــي 

والتدریس بصورة عامة عبارة عـن  ) .٢٨،  ٢٠٠٤نهایة المطاف طرائقًا خاصة به " (التكریتي ، 

صیلة من الخبـرات والمهـارات المسـنودة إلـى خلفیـة عالیـة مهنیـة یمكـن ممارسـتها بطریقـة تنسـجم ح

وان عملیـة  ) .٧٣،  ١٩٩١وواقع المجموعـة وأهـدافها ومواقفهـا السـلوكیة (السـامرائي والسـامرائي ،

التــدریس تهــدف إلــى إحــداث تغیــرات مرغوبــة فــي ســلوك المــتعلم ، وٕاكســابه المعلومــات والمعــارف 

لمهارات والقیم المرغوب فیها ، لذا یتوجـب علـى المعلـم أن یقـوم بنقـل هـذه المعلومـات والمعـارف وا

لتحقیق التغیر السلوكي التعلیمي بأسلوب مالئم ویثیر اهتمام المتعلم ورغبته إلى الـتعلم مـع األخـذ 

  ) . ٤٨، ٢٠٠١بعین االعتبار صفات المتعلم وخصائصه (الحیلة ،

واجبــًا علــى المعلــم التعــرف علــى أســالیب التــدریس المختلفــة وعلــى ضــوء مــا ســبق أصــبح

وٕاجراءاتها كي یستخدم األسلوب المناسب الذي یتالءم مع مستوى التالمیذ وطبیعة المادة الدراسیة 

  وأهدافها . 

فانـــه مـــرتبط بمفهـــوم التـــدریس أصـــًال والـــذي هـــو الحصـــیلة أســـلوب التـــدریسأمـــا مفهـــوم 

تلمیــذ والمــنهج ، فالحصــیلة هــذه أو النــاتج هــذا البــد لــه مــن أســلوب الناتجــة مــن تفاعــل المعلــم وال

معــین یطبــق وینفــذ إلحــداث التفاعــل والــذي یطلــق علیــه (أســلوب التــدریس) ، لــذا فقــد عرفــه حســن 

) بأنه عبارة عن نظریة في العالقات بین المعلم والتلمیذ والمنهج والواجبات التـي ١٩٩١وآخرون (

تطــور التلمیــذ وأنهــا تركــز علــى مــا یحــدث للتالمیــذ مــن خــالل عملیــة یقومــون بهــا أو تأثیرهــا علــى

  ) .٥، ١٩٩١التدریس (حسن وآخرون ، 

وفــي ضــوء مــا تقــدم یــرى الباحــث بــأن أســلوب التــدریس هــو مجموعــة األنمــاط التدریســیة 

المفضـلة لــدى المعلـم وهــو مجموعـة القــرارات التـي یتخــذها خـالل التــدریس والتـي تعكــس شخصــیته 

تفاعل بینه وبین التالمیذ والمنهج ومن ثَم إنجاح العملیة التعلیمیة .  وتحقق ال

وهــو رائــد مــن رواد أســالیب تــدریس التربیــة الریاضــیة فــي )Mosstonولقــد اعــد موســتن (

الوالیات المتحدة األمریكیة أحـد عشـر أسـلوبًا كنتیجـة لسلسـلة مـن القـرارات التعلیمیـة وقـد تـم تنظـیم 

تحدیـد مـن هـو الـذي یصـنع قـرارات الـدرس ونوعهـا ومتـى تتخـذ فـي كـل هذه األسـالیب علـى ضـوء

أسلوب من هذه األسالیب . ومن بین هذه األسالیب األحد عشر هو أسلوب التضمین أو االحتواء 

والذي هو قید الدراسة الحالیة .
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مفھوم أسلوب التضمین :٢-١-٢
حیـــــث یعـــــد مـــــن التدریســـــیة )Mosston(ن هـــــو احـــــد أســـــالیب موســـــتنیأســـــلوب التضـــــم

األسالیب الجدیدة التي تواجه الفروق الفردیة بین التالمیذ والتي تركز علـى دور التلمیـذ فـي عملیـة 

التعلم فینحصر اتخاذ بعض القرارات هنا على التلمیذ حیث یستطیع اتخاذ قراره فیما یخص قدراته 

یات حســب صــعوبتها ، وفــي إجــراءات هــذا األســلوب فــان المهــارة الواجــب تعلمهــا تقســم إلــى مســتو 

فیقـــوم التلمیـــذ بـــأداء هـــذه المهـــارة حســـب قدراتـــه وفـــق المســـتوى الـــذي یـــتالءم مـــع حـــدود إمكانیاتـــه

ــذا یتوجــب علــى المعلــم فــي هــذا األســلوب أن ١٠٤_١٠٢، ١٩٩١(الســامرائي والســامرائي ،  ) . ل

أفضــل یراعــي فــي مرحلــة التخطــیط تــوفیر اختیــارات ذات مســتویات متدرجــة فــي الصــعوبة لتحقیــق 

) . لذا أن هـذا األسـلوب أوجـد للتلمیـذ قـرارًا رئیسـًا یتخـذه بنفسـه أال ٧،  ١٩٨٧المستویات (سعد ، 

وهـــو مـــن أي نقطـــة أو مســـتوى یســـتطیع أن یمـــارس العمـــل الموكـــل إلیـــه . لـــذا أن هـــدف أســـلوب 

التضــمین هــو مســاعدة التالمیــذ لغــرض النجــاح واســتخدام درجــات الصــعوبة بارتفاعــات ومســافات 

) . أمـا دور المعلـم فـي هـذا األسـلوب فأنـه یتحـدد ١٠٣،  ١٩٩١لفة (السامرائي والسـامرائي ، مخت

في وضع مستویات متعددة طبقًا لدرجة صعوبة األداء ، ویعد اختیار التلمیذ للمستوى الـذي یعتقـد 

اإلجابة عن انه مناسب لقابلیاته البدنیة والمهاریة ، ویقوم المعلم بالتنقل بین التالمیذ ومالحظتهم و 

  ) .١١٧،  ٢٠٠٢األسئلة وتشخیص األخطاء التي یقع فیها التالمیذ أثناء األداء (احمد ، 

وبالتـــالي یـــرى الباحـــث بـــأن اختیـــار التلمیـــذ للمســـتوى الـــذي یرغـــب بالبـــدء منـــه فـــي الـــتعلم 

وبانــدفاع ورغبــة ســوف یســهل عملیــة الــتعلم ویقضــي علــى حالــة الخــوف والقلــق التــي قــد یقــع فیهــا 

میذ وبالتالي إنجاح العملیة التعلیمیة .التال

مراحل أسلوب التضمین : ١-٢-١-٢

یقــوم المعلــم باتخــاذ جمیــع القــرارات فــي هــذه المرحلــة ، مرحلــة مــا قبــل الــدرس (االســتعداد) :  . أ

ومـــن اجـــل تقـــدیم األســـلوب إلـــى صـــف جدیـــد یهیـــئ المعلـــم تقـــدیم الفكـــرة أو الموضـــوع ویراجـــع 

لة المناسبة . مراحلها والجمل واألسئ

مرحلة الدرس (األداء) : .ب

تهیئة الدرس عن طریق عرض الفكرة ، ویمكـن أن یـتم ذلـك بواسـطة الشـرح أو توجیـه عـدد مـن -

األسئلة إلى التالمیذ والتي تؤدي إلى اكتشاف الفكرة المراد تعلمها .

إیجـاد مـدى معـین احتـواء التلمیـذ فـي أداء الواجـب بواسـطة–تحدید الهدف األساسي لألسـلوب -

یتم فیه أداء الواجب أو الواجبات .

توضیح دور المتعلم والذي یتطلب :-

تفحص الخیارات (المستویات) وتجریبها . -١
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٣٩٨

اختیار المستوى االبتدائي لألداء . -٢

أداء الواجب . -٣

تقویم التلمیذ ألدائه ذاتیًا بالمقارنة مع المعیار المطلوب . -٤

كان مستوى آخر مطلوبًا أو مناسبًا أم ال .تحدید ما إذا  -٥

توضیح دور المعلم ویتضمن :-

اإلجابة عن أسئلة التالمیذ . -١

بدء عملیة االتصال مع التالمیذ . -٢

عرض وتقدیم موضوع الدرس وتحدید درجات الصعوبة ووصف البرنامج الفردي .-

مقاییس الضروریة .توضیح اإلجراءات التنظیمیة واإلداریة وشرحها ووضع ال-

انتشار التالمیذ والبدء باالنشغال في أدوارهم وواجباتهم الفردیة .-

مرحلة ما بعد الدرس (التقویم) : .ج

هم مستخدمین ورقة المقیاس أو المعیار .ئیقوم التالمیذ بتقویم أدا-

بشـكل فـردي هم متصـًال مـع كـل تلمیـذوالتنقـل بیـنتالمیذ لمـدة مـن الوقـت الیقوم المعلم بمراقبة -

.  )١٨٨-١٩٩١،١٨٧(حسن وآخرون ،إلعطاء التغذیة الراجعة ومدى قیامهم بواجبهم

أهداف أسلوب التضمین : ٢- ٢- ١- ٢

إن الهــدف األساســي لهــذا األســلوب هــو إعطــاء فرصــة للتلمیــذ بالتفاعــل مــع النشــاط فــي 

ة للتلمیــــذ ه هــــذه الفرصــــة فهــــي عملیــــة نجــــاح معنویــــة وممتعــــئــــمســــتوى مناســــب لــــه ، وعنــــد إعطا

  ) .٤٣،  ٢٠٠٤(التكریتي ، وبالنتیجة سوف یؤدي التلمیذ الواجب بمستوى عاٍل 

إن األهداف التي یسعى من اجلها هذا األسلوب هي :-

احتواء التالمیذ (اشتراك جمیع التالمیذ في الممارسة) .-١

االهتمام بالفروق الفردیة .-٢

.مع مستوى وقابلیة التالمیذتناسبمنح الفرصة لممارسة الفعالیة أو أداء النشاط بما ی-٣

إتاحة فرصة للرجوع إلى مستوى سابق أدنى إذا لم یحدث نجاح في المستوى المختار.-٤

إتاحة الفرصة للتالمیذ أن یدركوا العالقة بین طموحهم وحقیقة أداءهم .-٥

ت إتاحة الفرصة للناحیة الفردیة أكثر من األسالیب األخرى الن هنـاك اختیـارات بـین مسـتویا-٦

.) ١٢٧،  ١٩٩٠(عبد الكریم ،داخل العمل نفسه 
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ورقة المعیار (الواجبات) : ٤-٢-١-٢

تلعــب ورقــة الواجبــات والمعــاییر دورًا هامــًا فــي مرحلــة تنفیــذ الــدرس لكــي تزیــد مــن فاعلیــة 

میــذ كمــا العملیــة للمهــارة وكوســیلة مــن وســائل االتصــال بــین المعلــم والتال ةالــزمن الفعلــي للممارســ

ـــم المهـــارات وذلـــك تعتبـــر هـــ ذه الورقـــة أو البطاقـــة مـــن أكثـــر الوســـائل التعلیمیـــة المســـاعدة فـــي تعل

بتحقیقها األهداف اآلتیة :

مساعدة التالمیذ على تذكر المهارة التي سوف یؤدوها وكیفیة أداءها .-

تعلـــیم التالمیـــذ علـــى االنتبــــاه ومتابعـــة األعمـــال المطلوبـــة مــــنهم والخاصـــة بالمهـــارة ومراعــــاة -

لیمات مما یساعد على تحسین وٕاتقان المهارة .التع

التقلیل من زمن وجهد شرح المعلم للمهارة .-

مســاعدة المعلــم علــى اإللمــام بالوحــدة التعلیمیــة (المهــارة) ویجــب أن یراعــي فــي تصــمیم ورقــة -

الواجبات والمعیار النقاط اآلتیة :

یة الهامة .توضیح المهارة جزئیًا في صورة متسلسلة مصحوبة بالنقاط الفن-١

توضیح كیفیة أداء المهارة طبقًا للتسلسل والتدرج .-٢

تحدید النقاط الهامة التي یجب أن یالحظها التالمیذ خالل األداء .-٣

) . ٧،  ١٩٨٧تحدید المستوى والمعیار الذي یحكم األداء (سعد ، -٤

المھارات األساسیة (مھارات كرة القدم) :٣-١-٢
لعبة من األلعاب هي الدعامة القویة التي تبنـى علیهـا اللعبـة تعد المهارات األساسیة ألي 

، ویتوقف على مستوى إجادتهـا وصـول الالعبـین أو الفریـق إلـى درجـة النجـاح والفـوز ، لـذا یجـب 

توجیه االهتمام الكلي إلى مرحلـة تعلیمهـا وتـذلیل الصـعاب التـي تجعـل هـذه المرحلـة صـعبة وغیـر 

لیهــا فــي قالــب منافســة مســلیة مــا أمكــن ، باإلضــافة إلــى إتبــاع محببــة للتالمیــذ فیكــون التــدریب ع

خطوات التعلیم التربوي مبتدئین بالسهل متدرجین إلى الصعب ، والمهارات األساسیة في لعبة كرة 

القدم متعـددة ومتنوعـة لـذلك یجـب عـدم محاولـة تعلیمهـا فـي مـدة قصـیرة ، كمـا یجـب االهتمـام بهـا 

ذ علــى نــاحیتین أو أكثــر فــي كــل تمــرین قبــل البــدء باللعــب (عبــد دائمــًا عــن طریــق تــدریب التالمیــ

  ) .  ٢٧،  ١، ط ١٩٨٠الجواد ، 

لــذلك یعــد اإلعــداد المهــاري مــن أهــم أنــواع اإلعــداد فــي لعبــة كــرة القــدم وذلــك ألنــه یضــفي 

السمة الفعالة في رفع مستوى المهـارات األساسـیة ، حیـث انـه كـل اإلجـراءات التـي یتبعهـا المـدرب 

لــم) ویقــوم بتنفیــذها بهــدف تعلــیم الالعبــین (التالمیــذ) المهــارات األساســیة والوصــول بهــم إلــى (المع

  ) .٢٠،  ٢٠٠٨الدقة والتكامل في أدائها (االتروشي ، 
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وبمــا أن اإلعــداد المهــاري هــو عبــارة عــن تمــارین تشــمل المهــارات األساســیة فــي لعبــة كــرة 

میة علـى أن المهـارات األساسـیة یمكـن تحدیـدها فـي القدم ، لذا فقد اتفقت العدید من المصادر العل

المنــاوالت (التمریــرات) ، ضــرب الدحرجــة (الجــري مــع الكــرة) ،اآلتــي : ((اســتقبال الكــرة (الكــتم) ،

الكـرة بــالرأس ، المهاجمـة (قطــع وتشــتیت الكـرة) ، التهــدیف (التصــویب) ، رمیـة التمــاس ، مهــارات 

(حمـاد ;) ٤-٣،  ٢٠٠٥(الخشـاب وذنـون ، ;) ٢٧ ، ١٩٨٠(عبـد الجـواد ، حارس المرمى)) .

 ،٣٥،  ١٩٩٠. (  

أما البحث الحالي فقد تضمن المهارات اآلتیة : الدحرجة (بوجه القدم الداخلي) ، المناولـة 

(المناولة المتوسطة) ، التهدیف (بداخل القدم) .

الدحرجة (بوجه القدم الداخلي) : ١-٣-١-٢

ــــین تعــــد مهــــارة دحرجــــة الكــــرة مــــن الم ــــى جمیــــع الالعب هــــارات األساســــیة التــــي یتحــــتم عل

(التالمیــذ) إتقانهــا ، إذ ال غنــى ألي العــب (تلمیــذ) عــن هــذه المهــارة ، فهــي تمثــل عملیــة انتقــال 

الالعبین (التالمیذ) بالكرة من مكان إلى آخر في الملعب ، لذا علـى الالعـب (التلمیـذ) الـربط بـین 

ٕاال فقــد ســیطرته علیهــا وأصــبحت مــن نصــیب خصــمه ســرعته وتحكمــه بــالكرة خــالل ركضــه بهــا و 

) بأنهــــا : " فــــن اســــتخدام الالعــــب ٢٠٠٥) . ویعرفهــــا الخشــــاب وذنــــون (٧٨،  ٢٠٠١(الـــراوي ، 

أجزاء من القدم للـتحكم فـي الكـرة أثنـاء دحرجتهـا وهـي تحـت سـیطرته والتقـدم " (الخشـاب وذنـون ، 

الدحرجــة بوجــه القــدم اع اآلتیــة :) إلــى األنــو ٢٠٠٥) . وقــد قســمها صــبر وآخــران (١١،  ٢٠٠٥

 ٢٠٠٥الداخلي ، الدحرجة بوجه القدم الخارجي ، الدحرجة بوجه القدم األمـامي (صـبر وآخـران ، 

 ،١٥٥-١٥٤. (   

وبنــــاًء علــــى مــــا تقــــدم یتضــــح لنــــا دور وأهمیــــة مهــــارة الدحرجــــة باعتبارهــــا مــــن المهــــارات 

لك البــد مــن تطــویر هــذه المهــارة لــدى األساســیة والتــي ال یمكــن ألي العــب االســتغناء عنهــا ، لــذ

التالمیذ باستخدام الوسائل المناسبة وبأبعاد مسافات مختلفة .

المناولة (المناولة المتوسطة) :  ٢-٣-١-٢

إن لعبة كرة القدم هـي لعبـة المنـاوالت كمـا أن أداء الالعبـین یكـون علـى درجـة عالیـة مـن 

التي یؤدیهـا هـؤالء الالعبـون ألنهـا تعـد عصـب اللعـب الجمالیة إذا ما تعاقبت استمراریة المناوالت 

والمناولــة تعــدل فــي أهمیتهــا الجمــاعي فــي عملیــة نقــل الكــرة تجــاه هــدف الخصــم وبأســرع وقــت ، 

التصــویب علــى الهــدف بــالرغم مــن أن التصــویب هــو أســاس لعبــة كــرة القــدم فإننــا نجــد أن الفریــق 

ان أفراده ال یجیدون المناولة (عبـد الجـواد الذي یحسن التصویب یصعب علیه كسب المباراة إذا ك

) . لذا فان هذه المهارة من أكثـر المهـارات اسـتخدامًا علـى اإلطـالق خـالل المبـاراة ٥٢، ١٩٨٠، 



…یم تالمیذ الصف الخامس االبتدائيواالمري في تعلاثر أسلوبي التضمین

٤٠١

كما تعد من األسس المهمة فـي اللعـب الجمـاعي مـن خـالل الـربط بـین خطـط اللعـب الجمـاعي إذ 

ورة حسـنة یـتمكن العبـوه مـن زعزعـة دفـاع أن الفریق الذي یتمكن أعضاؤه من إجـادة المناولـة بصـ

الخصم والسیطرة على مجریات اللعب .

وتستخدم المناولة المتوسـطة مـن قبـل الالعبـین فـي المنـاطق الدفاعیـة للفریـق وفـي منطقـة 

وســط الملعــب وفـــي أثنــاء المنـــاوالت العرضــیة لمنطقـــة جــزاء الخصـــم ، وهــذه المناولـــة تكــون حـــدًا 

قصـیرة والمناولـة الطویلـة ، إذ تكـون المسـافة التـي تقطعهـا الكـرة عنـد أداء وسطًا ما بین المناولة ال

مهارة المناولة المتوسطة اكبر من تلك المسافة المقطوعة فـي المناولـة الطویلـة . ویشـیر (إلهیتـي) 

إلـــى " إن نســـبة اســـتخدام هـــذه المهـــارة مـــن قبـــل الالعبـــین خـــالل المبـــاراة نســـبة عالیـــة أكثـــر مـــن 

ى لذا یتطلب التركیز علیها وٕاتقانها خالل التدریبات المكثفة حتى یتمكن الالعبون المهارات األخر 

  ) .  ٧٦،  ٢٠٠٨من أدائها بشكل صحیح (الهیتي ، 

التهدیف (بداخل القدم) : ٣-٣-١-٢

یعد التهدیف من المهارات األساسیة المهمـة فـي لعبـة كـرة القـدم ، إذ بواسـطة هـذه المهـارة یـتم 

ریات لذلك فهو یعد احد وسائل الهجـوم الفـردي الـذي یتسـلح بـه الالعبـون لتحقیـق حسم نتائج المبا

هدف في مرمى الفریق اآلخر ، إذ أن الفریق الذي یسـجل اكبـر عـدد مـن األهـداف خـالل المبـاراة 

) إلــى ٢٠٠٥وأشــار الخشــاب وذنــون ( ) .١٠٤،  ٢٠٠٨یكــون مرشــحًا للفــوز بالمبــاراة (الهیتــي ، 

د العبــوه التهــدیف تكــون فــرص فــوزه كبیــرة علــى عكــس الفریــق الــذي ال یجیــد أن الفریــق الــذي یجیــ

العبوه التهدیف حیث تكون فرصهم بالفوز معدومة وان أحسن ما یمكن تحقیقه خالل المباراة هو 

) عــددًا مــن العوامــل الرئیســیة ١٩٩٤) . ویــذكر حمــاد (٩٩،  ٢٠٠٥التعــادل (الخشــاب وذنــون ، 

دقـة وقـوة التصـویب ، ارتفـاع مسـار الكـرة وهـي مصـوبة نحـو الناجح :المؤثرة في عملیة التهدیف 

) . ویشــیر ٩٩،  ١٩٩٤المرمــى ، الزاویــة التــي تصــوب الكــرة إلیهــا ، توقیــت التصــویب (حمــاد ، 

) إلـــى " انـــه لكـــي یـــؤدى التصـــویب بشـــكل صـــحیح یجـــب أن یـــؤمن الالعـــب ١٩٨٠عبـــد الجـــواد (

العــب علــى القــوة عــن طریــق التمرینــات البدنیــة عنصــرین هــامین همــا الدقــة والقــوة ، ویحصــل ال

المختلفة ، أما الدقة فیحسن التدریب علیها عن طریق التصویب على مربعات صغیرة ترسـم علـى 

حائط ، أو عن طریق التصویب داخل أطواق قطرها متر تقریبًا ، والتدریب على التصویب مقابل 

ســـتقبال الكــرة مـــن مختلــف الزوایـــا غیـــر الحــائط یعـــد مــن انجـــح وســائل التـــدریب إذ یتـــیح لالعــب ا

المتوقعــة ثــم التصــویب ثانیــة إلــى المكــان المطلــوب ، وهــذا مــا یكســب الالعــب الدقــة والســرعة فــي 

ـــد الجـــواد ،  ـــاء تعلـــیم هـــذه المهـــارة ٥٢-٥١ ، ١٩٨٠األداء " (عب ) . وهـــذا مـــا أجـــراه الباحـــث أثن

للتالمیذ .
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الدراسات السابقة :٢-٢
:٢٠٠٤دراسة خلقة (١-٢-٢ (

هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن اثــر اســتخدام أســلوب التضــمین واالمــري ونمــوذجین مــن 

المجــامیع الصــغیرة فــي تحقیــق بعــض أهــداف درس التربیــة الریاضــیة ، اســتخدمت الباحثــة المــنهج 

) طالبــة مــن طالبــات الصــف األول المتوســط مــوزعین ٨٨التجریبــي ، وتكونــت عینــة البحــث مــن (

) طالبـة لكـل مجموعـة ، إذ اسـتخدمت المجموعـة التجریبیـة األولـى ٢٢(یع بواقـع على أربعـة مجـام

ـــة نمـــوذج المجـــامیع  أســـلوب التضـــمین فـــي التعلـــیم ، بینمـــا اســـتخدمت المجموعـــة التجریبیـــة الثانی

الصــــغیرة متجانســــة التحصــــیل ، بینمــــا اســــتخدمت المجموعــــة التجریبیــــة الثالثــــة نمــــوذج المجــــامیع 

التحصــیل ، فــي حــین اســتخدمت المجموعــة التجریبیــة الرابعــة األســلوب الصــغیرة غیــر المتجانســة

) أســــابیع وبواقــــع وحــــدتین ٨االمــــري فــــي التعلــــیم . واســــتغرق تنفیــــذ البرنــــامج التعلیمــــي المقتــــرح (

) دقیقـــة . واســـتخدمت الباحثـــة ٤٥تعلیمیتــین فـــي األســـبوع الواحــد ، وكـــان زمـــن الوحـــدة التعلیمیــة (

على نتائج البحث وهي : (الوسط الحسـابي ، االنحـراف المعیـاري ، الوسائل اإلحصائیة للحصول

معامل االرتباط البسیط ، اختبار (ت) لوسـطین حسـابین مـرتبطین ، تحلیـل التبـاین باتجـاه واحـد ، 

اختبار دنكن) ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الباحثة ما یأتي :

ــــر فاعلیــــة اســــتخدام أســــلوب التضــــمین ونمــــوذجین مــــن المجــــ- امیع الصــــغیرة (المتجانســــة وغی

المتجانسة) في تنمیة جمیع عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة لدرس التربیة الریاضیة .

حقق أسلوب التضمین ونموذجین من المجامیع الصغیرة  (المتجانسة وغیر المتجانسة) تنمیة -

.في بعض المهارات األساسیة (التمریرة ، الطبطبة ، التهدیف من الثبات) 

:٢٠٠٦دراسة الھسنیاني (٢-٢-٢ (
اثــر اســتخدام أســلوبي التضــمین واالمــري فــي تعلــم األداء هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن 

، اســتخدم لــبعض مهــارات الجمبــاز لــدى طــالب قســم التربیــة الریاضــیة فــي كلیــة التربیــة األساســیة

المرحلـة الثالثـة فـي  بالمـن طـ ) طالـب٤٠وتكونت عینة البحـث مـن (الباحث المنهج التجریبي ، 

) طالبــًا لكــل ٢٠(بواقــع مجمــوعتینمــوزعین علــى قســم التربیــة الریاضــیة بكلیــة التربیــة األساســیة

مجموعـــــة ، إذ اســـــتخدمت المجموعـــــة التجریبیـــــة األولـــــى أســـــلوب التضـــــمین فـــــي التعلـــــیم ، بینمـــــا 

ق تنفیــذ البرنــامجین اســتخدمت المجموعــة التجریبیــة الثانیــة األســلوب االمــري فــي التعلــیم . واســتغر 

) أســابیع وبواقــع وحــدة تعلیمیــة واحــدة فــي األســبوع الواحــد ، وكــان زمــن ١٠التعلیمیــین المقتــرحین (

) دقیقة . واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة للحصول على نتائج البحـث وهـي : ٩٠كل وحدة (

متســاویتین فــي العــدد) (الوســط الحســابي ، االنحــراف المعیــاري ، اختبــار (ت) لعینتــین مســتقلتین و 

ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث ما یأتي :
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فــي تعلــم فــن األداء لــبعض مهــارات ایجابیــاً اً إن اســتخدام أســلوبي التضــمین واالمــري حقــق أثــر -

.)ن القفز ، جهاز المتوازيحركات األرضیة ، جهاز حصاالالجمباز (

المـــري فـــي تعلـــم فـــن األداء لـــبعض مهـــارات حقـــق أســـلوب التضـــمین أفضـــلیة علـــى األســـلوب ا-

.)جهاز حصان القفز ، جهاز المتوازيحركات األرضیة ، الالجمباز (

منھج البحث وإجراءاتھ :-٣
المنهج التجریبي وذلك لمالئمته لطبیعة البحثاستخدم الباحثمنھج البحث : ١-٣

.ته ومشكل

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣
بن العاص ، الصف الخامس االبتدائي والبالغ  وذ مدرسة عمر حدد مجتمع البحث بتالمی

) تلمیذًا ، والذین یؤلفون الشعبتین الدراسیتین ( أ + ب) .٥٧عددهم (

وقد استبعد الباحث عددًا من تالمیذ كال الشعبتین وذلك لألسباب اآلتیة :

) تالمیذ .٦والبالغ عددهم ( ونالتالمیذ الراسب  -١

) تالمیذ .٣ذ الذین كانت لدیهم غیابات ألكثر من درسین وعددهم (عدد من التالمی -٢

) تالمیذ .٨تالمیذ التجربة االستطالعیة وعددهم ( – ٣

، فـي كـل شـعبة دراسـیةتلمیـذاً )٢٠وبواقـع () تلمیـذًا ٤٠وبهذا اإلجراء فقـد بلغـت عینـة البحـث (

كـان األسـلوب االمـري لشـعبة ثم وزع المتغیران المستقالن عشوائیًا على مجموعتي البحث ، حیـث

.)(ب) ، أما أسلوب التضمین فقد حدد لشعبة ( أ 

التصمیم التجریبي : ٣-٣
الباحث أن یختار التصمیم التجریبي الذي یوفر له الحد األدنى من الصدق الداخلي على 

ات والخارجي لنتائج البحث ، كما ویمكن اشتقاق تصامیم تجریبیة أخرى عن طریق إدخال تحسین

) ، وعلیه استخدم ١٧٨،  ١٩٨٧على بعض التصامیم التجریبیة األخرى (عودة وملكاوي ، 

التصمیم التجریبي الذي یطلق علیه (منهج المجموعة المتكافئة) لغرض تحقیق هدف الباحث

.) والذي یتناسب مع البحث الحالي ٣٦٤،  ١٩٨٥(فان دالین ، البحث 

وسائل جمع البیانات :  ٤-٣
وسائل بحثیة عدة للوصول إلى بیانات ونتائج البحث المطلوبة وهي الباحثاستخدم 

(المصادر العلمیة ، االطاریح والرسائل الجامعیة ، البحوث المنشورة ، االستبیان ، االختبارات 

والقیاس) . 
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تحدید المھارات األساسیة في لعبة كرة القدم : ١-٤-٣
میة المختلفة واالطاریح والرسائل الجامعیة بعد االطالع على محتویات المصادر العل

عددًا من دراسة الحالیة ، فقد حدد الباحثوعدد من البحوث المنشورة والمشابهة الختصاص ال

) تم عرضه على مجموعة من الخبراء ١بصورة استبیان (الملحقالمهارات األساسیة ووضعها

المالئمة والضروریة لتالمیذ هذه الفئة حیث تم تحدید أهم هذه المهارات األساسیة )*(والمختصین

.التهدیف بداخل القدم، المناولة المتوسطة، الدحرجة بوجه القدم الداخلي : هيالتي العمریة و 

تحدید اختبارات المھارات األساسیة في لعبة كرة القدم : ٢-٤-٣
تثبیت األساسیة المهمة والمالئمة لتالمیذ عینة البحث تمالمهاراتبعد أن حددت 

الخبراء ) ثم عرضت على ٢ملحق(الفي صورة استبیان لهذه المهارات االختبارات الخاصة 

، وحسب نسب اتفاق المختصین تم تبني االختبارات التي الذین حددوا هذه المهارات المختصین و 

االختبارات هي : هذه من آراء المختصین ، و فأكثر%) ٧٥حصلت على نسبة اتفاق (

) شــواخص المســافة بینهــا ٥جــه القــدم الــداخلي : اختبــار دحرجــة الكــرة بــین (الدحرجــة بو  -١

  ) .١١٢،  ١٩٩٢)م ذهابًا وٕایابًا /ثانیة . (علي ، ٢(

) دوائر مرسومة على األرض ٣المناولة المتوسطة : اختبار دقة المناولة المتوسطة على ( -٢

  ) .١١٣،  ٢٠٠٩)م /درجة . (النداوي ، ١٣من مسافة (

ف بــداخل القــدم : التصــویب مــن مســافات مختلفــة علــى هــدف مرســوم علــى الحــائط التهــدی -٣

  ) .٤٠٣،  ١٩٨٢) مستطیالت /درجة . (الخولي وراتب ، ٥ومقسم إلى (

) الخبراء والمختصین*(

أ.د. زهیر قاسم الخشاب / تدریب ریاضي /كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل - ١

أ.د. معتز یونس ذنون / تدریب ریاضي / كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصل - ٢

ساسیة/جامعة الموصلأ.م.د. قصي حازم محمد / طرائق تدریس / كلیة التربیة األ - ٣

أ.م.د. أفراح ذنون یونس / طرائق تدریس / كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل - ٤

أ.م.د. أیاد محمد شیت / طرائق تدریس / كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل - ٥

طرائق تدریس / كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلأ.م.د. صفاء ذنون اإلمام / - ٦

ة التربیة األساسیة/جامعة الموصلد. آمال نوري بطرس / طرائق تدریس / كلیأ.م. - ٧
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(قید الدراسة) واالختبارات المالئمة لھا : 

تعلیمها للتالمیذ هي مهارات جدیدة لم یسبق وان یروم الباحثا أن المهارات التي بم

هذه المهارات لذا تعلمها التالمیذ وان هناك بعض الصفات البدنیة التي تؤثر على مستوى تعلیم

عرض مجموعة من الصفات البدنیة التي قد تؤثر على تعلیم هذه المهارات ارتأى الباحث

الخبراء) تم عرضه على ٣صورة استبیان (الملحق في واالختبارات المالئمة لها ووضعها

الصفات واالختبارات وبعد جمع االستبیان تم تحدید أهم هذه الذین سبق ذكرهمالمختصین و 

وهي : المالئمة

  ).٣٨،  ١٩٩٥.(حسانین ، )م من الوضع الطائر /ثا ٢٠اختبار عدو (:السرعة االنتقالیة -١

، وحسانین(عبد الحمید/سم . الوثب العریض من الثباتبار للرجلین : اختالقوة االنفجاریة -٢

٢٧٢،  ١٩٩٧( .  

.)٢٧٥،  ١٩٨٤(احمد وصالح ، : اختبار الجري بین أربعة موانع /ثا . الرشاقة -٣

)م /ثا. ١٠القوة الممیزة بالسرعة للرجلین : اختبار الحجل على الرجل المختارة لمسافة ( -٤

  .) ٣٤٥،  ١٩٨٧(عالوي ورضوان ، 

وبما أن االختبارات البدنیة والمهاریة المختارة هي اختبارات مقننه على البیئة العربیة 

والعراقیة وقد استخدمت في االطاریح والرسائل الجامعیة مع عدد من البحوث المنشورة ، لذا فإنها 

جاهزة للتطبیق على العینة المختارة وقد استوفت األسس العلمیة لها . 

ألدوات المستخدمة : األجھزة وا ٥-٣
لغرض تطبیق االختبارات البدنیة والمهاریة وتجربة البحث الحالي ، فقد استوجب البحث 

شریط قیاس عدد ،  )١ساعة توقیت الكترونیة عدد (، میزان لقیاس الوزن:استخدام ما یأتي 

.طباشیر ملون،  )١صافرة عدد (،  )٣كرات قدم عدد (،  )١٠شواخص عدد (،  )١(

التجربة االستطالعیة لالختبارات :  ٦-٣
) تالمیذ اختیروا ٨أجریت التجربة االستطالعیة لالختبارات على عینة مؤلفة من (

وكان الهدف من هذه  )١/٣/٢٠٠٩( یوم األحد الموافقبالطریقة العشوائیة من مجتمع البحث 

التجربة التعرف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث أثناء تنفیذ االختبارات لتالمیذ 

:للتجربة االستطالعیةالرئیسةاألخرى، ومن األهدافمجموعتي عینة البحث

.تحدید الفترة الزمنیة التي ستستغرقها تنفیذ االختبارات -١

لالختبارات فیما بینها .األبعاد والمسافات -٢
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.لتالمیذومالئمة االختبارات لمدى استجابة  -٣

وكان من النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل هذه التجربة ما یأتي :

األساسیة.مهاراتاإلحماء قبل البدء بتنفیذ االختبارات الخاصة بال ألداءإعطاء مدة مناسبة  -١

تبار مع تحدید مسافة أمان لعدم حدوث اإلصابات .تحدید األماكن الخاصة لكل اخ -٣

تكافؤ مجموعتي البحث :٧-٣
ینبغي على الباحث تكوین مجموعات متكافئة على األقل فیما یتعلق بالمتغیرات التي لها "

الباحث التكافؤ بین أجرىتحقیق ذلك وألجل) . ٣٩٨،  ١٩٨٤عالقة بالبحث " (فان دالین ، 

العمر  ) :٥/٣/٢٠٠٩- ٣أدناه ولمدة ثالثة أیام للفترة من (ط المتغیرات مجموعتي البحث لضب

.بالسنتمترالطول مقاساً ، بالكیلو غرامالوزن مقاساً ،باألشهرمقاساً 

تم تحدید التكافؤ بین أفراد المتغیرات المذكورة آنفاً  في وللتعرف على داللة الفروق

الخاصة بذلك . یوضح النتائج )٢والجدول (،مجموعتي البحث

  )٢جدول (ال

المعالم اإلحصائیة لمتغیرات العمر والوزن والطول لتالمیذ مجموعتي عینة البحث

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة عَس عَس 

  ٠.٨٨٠  ٦.٢٠  ١٥٣.٨٥  ١٥١.٩٥٨.٣٨أشهرالعمر/ 

٣٢.٠٠٣.٠٩٣١.٥٥٣.٨١٠.٥٠٦الوزن / كغم

١٣٧.٣٠٥.٨٠١٣٧.٠٠٦.٣٠٠.١٨١الطول / سم

  )٢.٠٢) هي (٣٨) ودرجة حریة (٠.٠٥( نسبة داللةقیمة (ت) الجدولیة عند *

فـــي المتغیـــرات إحصـــائیةوجـــود فـــروق ذات داللـــة غیـــر یتبـــین) ٢ومـــن خـــالل الجـــدول (

المذكورة أعاله مما یدل على تكافؤ مجموعتي عینة البحث .

إجراء التكافؤ بین أفراد مجموعتي عینة البحـث فـي بعـض الصـفات البدنیـة والتـي تـم كما تم

تحدیـدها مـن قبـل المختصــین والتـي تـؤثر علــى مسـتوى تعلـیم المهـارات األساســیة قبـل البـدء بتنفیــذ 

التجربة وذلك ألغراض توزیع العینة إلى مجمـوعتین متكـافئتین وٕابعـاد العوامـل التـي قـد تـؤثر علـى 

غیــرات ســالفة وألجــل التحقــق مــن تكــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي المتعلــیم هــذه المهــارات ، مســتوى ت

باستخدام اختبار (ت) لمتوسطین غیر مرتبطین ولعینتین متساویتین والجدول الذكر ، قام الباحث

) یوضح النتائج الخاصة بذلك .٣(

  )٣جدول (ال
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میذ مجموعتي عینة البحثتالعناصر اللیاقة البدنیة لالمعالم اإلحصائیة لمتغیرات 

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة عَس عَس 

  ٣.٩٧٠.٧٥٣.٧٩٠.٣٨٠.٨١٦السرعة االنتقالیة /ثا

١٢٦.٥٠١٤.٧٠١٣٤.٠٠١٤.٤٩١.٥٤٩القوة االنفجاریة للرجلین /سم

٩.٠٥٠.٥٣٩.٢٧٠.٥٢١.٧٥٨الرشاقة /ثا

٣.٧٧٠.٥٢٣.٦٩٠.٤٦٠.٤٩٩قوة الممیزة بالسرعة /ثاال

  ) ٢.٠٢) هي (٣٨) ودرجة حریة (٠.٠٥( مستوى داللةقیمة (ت) الجدولیة عند *

فـــي المتغیـــرات إحصـــائیةوجـــود فـــروق ذات داللـــة غیـــر بـــین) یت٣ومـــن خـــالل الجـــدول (

المذكورة أعاله مما یدل على تكافؤ مجموعتي عینة البحث .

التعلیمیة :الیباألس٨-٣
:لدرس التربیة الریاضیةاالمري المتبعاألسلوب١-٨-٣

لـــدرس التربیـــة الریاضـــیة علـــى تالمیـــذ المجموعـــة الضـــابطة األســـلوب االمـــريتـــم تطبیـــق 

.للتالمیذ  في كرة القدم األساسیةالمهاراتتعلیموالذي تضمن 

:أسلوب التضمین٢-٨-٣
ة وتحلیل محتوى العدید من الدراسات السابقة والبحوث على المصادر العلمی اإلطالعبعد 

والرجــوع إلــى آراء المختصــین فــي مجــال طرائــق تــدریس التربیــة أســلوب التضــمینالتــي اســتخدمت 

الشـامل تعلـیمفیـه المراعیـاً ) ٤بصورة استبیان   (الملحق األسلوب، قام الباحث بوضع الریاضیة

الــذین ســبق ذكــرهمالمختصــینالخبــراء و ثــم عــرض علــى ،األساســیة قیــد الدراســة المهــاراتلكافــة 

   .ا لغرض تطبیقهالنهائیة ابصیغتهخطط التعلیمیةوضع التموبعد جمع االستبیان 

التجربة االستطالعیة للبرنامج : ٩-٣
علــى عینــة مــن تالمیــذ مجتمــع البحــث ألســلوب التضــمینتــم إجــراء التجربــة االســتطالعیة 

، وكـان مـن أهـداف هـذه التجربـة  )٨/٣/٢٠٠٩الموافق (األحدفي یوم یذم) تال٨والبالغ عددهم (

ما یأتي :

.األسلوبالتأكد من مدى صالحیة -١

اختبار صالحیة وكفایة األدوات المستخدمة في البحث . -٢

.التجربةعند تنفیذلباحثالتعرف على األخطاء والمعوقات التي تواجه ا -٣
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  ة : تنفیذ التجربة الرئیسی١٠-٣
) ٥فــي ( أســلوبتعلیمیــة لكــل خطــط )١٠التعلیمیــین والبالغــة (األســلوبینخطــطتــم تنفیــذ 

تعلیمیــة خطــةلكــل مجموعــة وبواقــع درس واحــد لكــل تعلیمیتــین أســبوعیاً خطتــینوبواقــع ،أســابیع

التـدریس ) ، حیث تمـارس المجموعـة التجریبیـة والخمیس، االثنین ) دقیقة في یومي (٤٠( ةوالبالغ

لــدرس  التــدریس باألســلوب االمــري المتبــع، أمــا المجموعــة الضــابطة فتمــارس لوب التضــمینبأســ

التربیــة الریاضـــیة ، وقـــد تـــم تـــدریس تالمیـــذ مجمــوعتي عینـــة البحـــث فـــي ســـاحة النشـــاط الریاضـــي 

االثنـین الموافــقالتعلیمیــین مـن یـوماألسـلوبینللبنــین ، واسـتغرق تنفیـذ عمـرو بـن العـاصلمدرسـة 

  .) ١٣/٤/٢٠٠٩( الموافقاالثنین ولغایة یوم )٩/٣/٢٠٠٩(

ضبطھا : كیفیة تحدید المتغیرات و١١-٣
لكــي  دقیقــاً مــن ممیــزات العمــل التجریبــي" أن یقــوم الباحــث الكــفء بفحــص خططــه فحصــاً 

یتأكــد فیمــا إذا كانــت هنــاك مــؤثرات خارجیــة ومتغیــرات ترجــع إلــى اإلجــراءات التجریبیــة ومتغیــرات 

تــؤثر فــي المتغیــر التــابع ، وعلیــه إن یبــذل كــل جهــد مســتطاع لضــبط المتغیــرات ترجــع إلــى العینــة

) . ولقد تضمن البحث المتغیرات آالتیة:٣٨٦،  ١٩٨٤التي یتبینها " (فان دالین ، 

.أسلوب التضمین:(التجریبي)المتغیر المستقل -أ

التــي هــي (الدحرجــة بوجــه بعــض المهــارات األساســیة فــي لعبــة كــرة القــدم و المتغیــر التــابع  : -ب

.القدم الداخلي ، المناولة المتوسطة ، التهدیف بداخل القدم)

المتغیــرات الدخیلــة (غیــر التجریبیــة) : یعــرف المتغیــر الــدخیل بأنــه نــوع مــن المتغیــر المســتقل  -ج

الــذي ال یــدخل فــي تصــمیم البحــث وال یخضــع لســیطرة الباحــث ولكــن یــؤثر فــي نتــائج البحــث 

مرغوب فیه وال یستطیع الباحث مالحظة المتغیـر الـدخیل أو قیاسـه ، وعلیـه یجـب غیر تأثیراً 

) ، ومن المتفـق علیـه ١٣٧،  ١٩٨٧تحدید هذه المتغیرات والسیطرة علیها (عوده وملكاوي ، 

أن سالمة التصمیم التجریبـي لهـا جانبـان أحـدهما داخلـي واآلخـر خـارجي (الزوبعـي والغنـام ، 

المتغیرات التي تهدد السالمة الداخلیة والخارجیة للبحث . أهم ) ، وفیما یلي٩٥،  ١٩٨١

یتم تحقیق السالمة الداخلیة للبحـث عنـدما یـتمكن الباحـث مـن السالمة الداخلیة للتصمیم : -أوال

السیطرة على المتغیرات التي تؤثر في المتغیر التابع وهذه المتغیرات هي :

: والمقصــود بهــا كــل الحــوادث التــي یمكــن حــدوثها ظــروف التجربــة والعوامــل المصــاحبة لهــا  -١

ر فـي أثناء فترة تطبیق التجربة إذ لم یتعرض الباحث طیلة فترة تطبیق التجربـة ألي حـادث اثّـ

والـذي یصـادف ذكـرى احـتالل العـراق ، إذ تـم  ٩/٤/٢٠٠٩عدا یوم الخمیس الموافـق التجربة 

  .١٣/٤/٢٠٠٩تعویض هذا الیوم بیوم االثنین الموافق 
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العوامــل المتعلقــة بالنضــج : ویقصــد بهــا " كــل المتغیــرات فــي النمــو البیولــوجي والنفســي التــي  -٢

،  ١٩٨١یتعرض لهـا التالمیـذ فـي هـذه المـدة ممـا یـؤثر فـي اسـتجاباتهم " (الزوبعـي والغنـام ، 

ــــات النمــــو نفســــها ، ٩٥ ــــى عملی ــــة البحــــث یتعرضــــون إل ــــذ مجمــــوعتي عین ) ، وبمــــا أن تالمی

لعینـة وبعـض الصـفات البدنیـة قیق التكافؤ في العمر الزمني والطـول والـوزن تحباإلضافة إلى 

البحث ، فان كل هذه العوامل قللت من تأثیر هذا المتغیر في المتغیرات التابعة . 

موحـدة لعینـة البحـث وأجهـزة  أدواتأدوات القیاس : تمت السیطرة علـى هـذا العامـل باسـتخدام  -٣

عالم ،..الخ) . (الكرات ، الشواخص ، األل مث

لتالفــي هــذا العامــل اســتخدم الباحــث طریقــة االختیــار فــروق االختیــار فــي اختیــار التالمیــذ : -٤

العشوائي لمجموعتي البحث ، وتم تحقیق التكافؤ بین مجموعتي البحث ، كما مر ذكره سـابقا

.

ر النــاتج عــن انقطــاع التــاركون للتجربــة (االنــدثار التجریبــي) : یقصــد باالنــدثار التجریبــي األثــ -٥

بعض التالمیذ من إحـدى مجمـوعتي البحـث عـن التجربـة ممـا یـؤثر فـي مسـتوى تطـور بعـض 

للتالمیـــذ ، حیـــث لـــم یحـــدث هـــذا خـــالل التجربـــة الرئیســـیة إذ كانـــت نســـبة المهـــارات األساســـیة

.خطتینالغیابات قلیلة وال تتعدى 

ارجیة للتصمیم عنـدما یـتمكن الباحـث مـن تتحقق السالمة الخالسالمة الخارجیة للتصمیم ::ثانیا

، )١٧٢، ١٩٨٧(عوده وملكــاوي، ف مماثلــةتعمــیم نتــائج بحثــه خــارج نطــاق البحــث وفــي مواقــ

:وللتأكد من تحقیق السالمة الخارجیة ینبغي أن تكون التجربة خالیة من األخطاء آالتیة

لـیس لهـذا  هیـرى الباحـث أنـتفاعل تأثیر المتغیـر المسـتقل (التجریبـي) مـع تحیـزات االختیـار : -١

الباحث استخدم طریقة القرعة عند توزیع عینة البحث إلى مجمـوعتین العامل تأثیر وذلك الن 

، وتحقیق التكافؤ بین مجموعتي البحث كما مر ذكره سابقا .تجریبیة وضابطة

لریاضـیة علـى اثر اإلجراءات التجریبیة : اتفق الباحث مـع إدارة المدرسـة ومعلـم مـادة التربیـة ا -٢

یقـوم ضرورة سریة البحـث وعـدم إخبـار التالمیـذ بطبیعـة البحـث وأهدافـه ، حیـث كـان الباحــث

وبهذا زال تأثیر هذا المتغیر .باإلشراف على المعلم عند تدریس مجموعتي البحث

ـــدم فقـــد تطلـــب العمـــل التجریبـــي فـــي البحـــث ضـــبط عوامـــل أخـــرى تتعلـــق  فضـــال عمـــا تق

:جریبي من آثارها وهذه العوامل هيحفاظا على سالمة التصمیم التباإلجراءات التجریبیة

هما :األسالیباشتملت المادة التعلیمیة على نوعین من المادة التعلیمیة :-أ

.لدرس التربیة الریاضیةاالمري المتبعاألسلوب -١

بیـــة : اعتمـــده الباحـــث مـــن مصـــادر عدیـــدة فـــي مجـــال طرائـــق تـــدریس التر أســـلوب التضـــمین -٢

التـي تهـدف إلـى تحقیـق أهـداف التمـارین علـى مجموعـة مـن األسـلوبالریاضیة حیث یحتـوي

البحث .
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ــادة التعلیمیــة : -ب ــدریس الم بتــدریس تالمیــذ مجمــوعتي (*)معلــم مــادة التربیــة الریاضــیة قــام  ت

البحث .

ث لمــدة تمــت الســیطرة علــى هــذا العامــل بإخضــاع مجمــوعتي البحــالمــدة الزمنیــة للتجربــة : -ج

ـــــــــة واحـــــــــدة ـــــــــدریسزمنی ـــــــــاریخللت ـــــــــة بت ـــــــــدأت التجرب ـــــــــاریخ )٩/٣/٢٠٠٩( ، إذ ب وانتهـــــــــت بت

لكــل مجموعــة ، وقــد وبمعــدل درســین أســبوعیاً تعلیمیــةخطــط) ١٠( وبواقــع،)١٣/٤/٢٠٠٩(

.المادة إلعطاءحرص الباحث على تنظیم الجدول الدراسي بشكل یتضمن التقارب الزمني 

میــذ مجمــوعتي عینــة البحــث التــدریس فــي مكــان واحــد وهــو ســاحة تلقــى تالمكــان التــدریس : -د

في محافظة نینوى . عمرو بن العاصالنشاط الریاضي لمدرسة

ـــ )قــام بعملیــة تقیــیم مجمــوعتي البحــث فریــق العمــل المســاعدالمقومــون :-ه ** فــي اختصــاص (

.التربیة الریاضیة

االختبارات البعدیة : ١٢-٣
لبعدیــة علـى تالمیــذ مجمـوعتي عینــة البحـث بعــد االنتهـاء مــن تنفیــذ تـم إجــراء االختبـارات ا

تالمیذ مجموعتي عینة البحث لیهإاألساسیة الذي وصل المهاراتوذلك لتحدید مستوى األسلوبین

  .) ٢٠/٤/٢٠٠٩-١٩( یومي األحد واالثنین الموافقین

الوسائل اإلحصائیة :١٣-٣
.الوسط الحسابي-

.االنحراف المعیاري-

اختبار (ت) لمتوسطین غیر مرتبطین ولعینتین متساویتین .-

  )٢٧٩–١٠١،  ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي ، 

:تھاومناقشعرض النتائج  -٤
درس التربیـة المتبـع لـأسلوب التضمین وتأثیر األسلوب االمـري تأثیرعرض نتائج المقارنة بین -

فـي تعلـیم تالمیـذ الصـف الخـامس االبتــدائي بعـض المهـارات األساسـیة فـي لعبـة كــرة الریاضـیة 

:تهاومناقشالقدم 

أیاد محمد عبد      معلم مادة التربیة الریاضة / مدرسة عمرو بن العاص االبتدائیة .(*)

( ** ) فریق العمل المساعد :

دائیة .أیاد محمد عبد      معلم مادة التربیة الریاضة / مدرسة عمر بن العاص االبت-

أكرم حمید محمد   طالب مرحلة رابعة / قسم التربیة الریاضیة / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل.-

نوزت محمد عبد   طالب مرحلة رابعة / قسم التربیة الریاضیة / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل.-
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  )٤الجدول (

المعالم اإلحصائیة لالختبار البعدي بین تالمیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة في بعض 

المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم

المتغیرات
قیمة تالضابطةالمجموعةالمجموعة التجریبیة

المحتسبة   ع َس   ع َس 

  * ٢.٣٣٢  ١.٥٣٨  ١٤.٩٥٠  ١.١٥٤  ١٣.٩٥٠  /ثاالدحرجة بوجه القدم الداخلي

  * ٢.٥٧١  ٢.٦٦٥  ١١.٥٠٠  ٢.٢٣٦  ١٣.٥٠٠  درجة/المناولة المتوسطة 

  * ٢.٠٦٨  ٥.٦٨٣  ٢٩.١٠٠  ٥.٣٢٢  ٣٢.٧٠٠  درجة/التهدیف بداخل القدم 

  )٢.٠٢) ، قیمة (ت) الجدولیة (٣٨درجة حریة (أمام )٠.٠٥( *معنوي عند نسبة خطأ

بـــــین متوســـــطات درجـــــات إحصـــــائیة) وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة ٤مـــــن الجـــــدول (بـــــینیت

جمیــع المهــارات األساسـیة فــي لعبــة كــرة القــدم (قیــد الدراســة) المجمـوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي 

 ٢.٣٣٢( المهارات على التواليلهذه بلغت قیمة (ت) المحتسبة  إذ، ولصالح المجموعة التجریبیة 

) ونســـبة خطـــأ ٣٨مـــن قیمـــة (ت) الجدولیـــة عنــد درجـــة حریـــة (اكبـــر) وهــي ٢.٠٦٨،  ٢.٥٧١، 

  ) . ٢.٠٢) البالغة (٠.٠٥(

ویعزى ذلك إلى فعالیة الخطط التعلیمیة التي تضـمنها أسـلوب التضـمین الـذي طبـق علـى 

تمارین هادفة تهدف إلى تطویر هذه المهارات تالمیذ المجموعة التجریبیة من حیث احتواؤها على 

وكذلك حسن تنظیم هذه الخطـط مـن حیـث التـدرج فـي زیـادة صـعوبة األداء فـي كـل خطـة تعلیمیـة 

فضًال عن تقسیم المهارات إلى مستویات متدرجة في الصعوبة بحیث تسمح لكل تلمیذ باألداء من 

للوقــت الفعلــي  األمثــلاالســتثمار ریــة ، وكــذلك المســتوى الــذي یــالءم قدراتــه وٕامكاناتــه البدنیــة والمها

 إعــادةزیــادة الممارســة الفعلیـة عــن طریــق  إلـىالمخصـص فــي تنفیــذ الواجـب الحركــي والــذي یــؤدي 

زیـــادة الحركـــة والنشـــاط وتطـــویر هـــذه  إلـــى أدىالـــذي  األمـــروتكـــرار المحاولـــة لكـــل تلمیـــذ التمـــرین

الحركـي األداءالل وقـت الـدرس فـي زیـادة اسـتغ أنعلى "  )٢٠٠١اإلمام (ؤكد ت، حیث المهارات

، اإلمــام"(والمهاریــة سیكســب المتعلمــین تطــورًا فــي العدیــد مــن القــدرات البدنیــة والحركیــة والمهــاري

فضـًال عــن أن أســلوب التضــمین یراعــي مبـدأ الفــروق الفردیــة بــین التالمیــذ حیــث ) . ٧١ ، ٢٠٠١

المهــاري لــذا فــان هــذا األســلوب یســمح للتالمیــذ أن التالمیــذ قــد لــم یكونــوا بمســتوى واحــد فــي األداء

باختیار المستوى المالئم لهـم وٕاعطـاءهم الفرصـة المناسـبة لتكـرار األداء وتقـویم أنفسـهم بأنفسـهم ، 

) إلــى " انــه یجــب ممارســة وتكــرار المهــارة مــرة تلــو المــرة لكــي ٢٠٠٠حیــث یشــیر شــلش ومحمــود (

،  ٢٠٠٠كل صـحیح وسـلیم " (شـلش ومحمـود ، یسیطر المـتعلم علـى حركاتـه ، بحیـث یؤدیهـا بشـ

وكذلك فان التدرج في أداء المستویات للواجب الحركي أو المهاري سوف یـؤدي إلـى زیـادة  ) .٤٠

وقت التعلم ویتیح الفرص للمتعلم في استغالل قدراته وٕامكانیاته فـي األداء وهـذا مـا یؤكـده كـل مـن 
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Mosston(موســــتون واشــــوارت  and ashwartاســــتثمار الوقــــت فــــي زیــــادة عــــدد  ) "أن

Mosstonالمحــاوالت یشــكل عالقــة ترابطیــة لخلــق ظــروف تعزیــز كفــاءة عملیــة الــتعلم "( and

ashwart , 1994, Chalip). كمــا یشــیر جالــب (157 et.al إلــى أن البحــوث فــي أســلوب (

عنـدها التضمین نصـت علـى انـه فـي حالـة تـوفیر الخیـارات المناسـبة للواجـب الحركـي أو المهـاري

Chalipسیصبح المستوى التنافسي في الفعالیة متوازنًا ( et.al., 1984,109-116. (

وخالصـة مــا تقــدم یمكننــا القــول بــأن سـبب تفــوق تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة علــى تالمیــذ 

المجموعة الضابطة في تعلم بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم (قید الدراسـة) یعـود إلـى 

ئص واإلمكانات التي یتیحها أسـلوب التضـمین للتالمیـذ والتـي انعكسـت بشـكل واضـح علـى الخصا

مستوى تعلم تالمیذ المجموعة التجریبیة لهذه المهارات . 

االستنتاجات والتوصیات والمقترحات : -٥
االستنتاجات :١-٥
جمیـع المهـارات إن أسلوب التضمین كان له دور واضـح فـي تعلـیم تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة-

األساسیة (قید الدراسة) .  

كان ألسلوب التضمین أثرًا واضحًا في تعلیم تالمیذ الصـف الخـامس االبتـدائي جمیـع المهـارات -

األساسیة (قید الدراسة) مقارنة باألسلوب االمري المتبع لدرس التربیة الریاضیة .  

التوصیات والمقترحات :٢-٥
لمعلمــي المرحلــة االبتدائیــة لتعــریفهم وتــدریبهم علــى اســتخدام أســلوب إقامــة دورات تأهیلیــة -

التضمین في درس التربیة الریاضیة لما یحققه من تعلم في الجوانب المهاریة للتالمیذ . 

أجــراء دراســة مشــابهة لهــذه الدراســة باســتخدام أســلوب التضــمین فــي تعلــیم تالمیــذ الصــف -

أللعاب فرقیة أخرى .الخامس االبتدائي المهارات األساسیة
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المصادر العربیة واألجنبیة :-
المصادر العربیة :-
طــرق التــدریس فــي مجــال التربیـــة ) : ١٩٨٤احمــد ، بسطویســي وصــالح ، عبــاس احمــد (.١

، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد .الریاضیة 

م مهــارة اإلرســال ) : تــأثیر أســالیب تدریســیة مختلفــة فــي تعلــ٢٠٠٢، مــازن عبــد الهــادي (احمــد.٢

  .)٢) ، العدد (١، المجلد (مجلة علوم التربیة الریاضیة،الریشة الطائرةالعالي الطویل في 

مهـاري) فـي -اثر منهاج تدریبي هـوائي (بـدني) : ٢٠٠٨االتروشي ، دلدار أمین نافخوش (.٣

غیر ، رسالة ماجستیر بعض الصفات البدنیة والمهارات األساسیة لالعبي كرة القدم الشباب

منشورة ، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل .

تـــأثیر بـــرامج مقترحـــة بـــدمج الجـــزء التعلیمـــي ) : ٢٠٠١اإلمـــام ، صـــفاء ذنـــون إســـماعیل (.٤

بــالتطبیقي باســتخدام أنمــاط الــتعلم بــالنموذج فــي تحقیــق بعــض األهــداف التعلیمیــة لــدرس 

لتربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة االتربیة الریاضیة

التطبیقـــات اإلحصـــائیة ) : ١٩٩٩، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي ، حســـن محمـــد عبـــد (التكریتـــي .٥

، دار الكتـب للطباعـة والنشـر ، جامعـة واستخدامات الحاسوب فـي بحـوث التربیـة الریاضـیة

الموصل ، الموصل .

مین وأثــره فــي احتفــاظ الــتعلم أســلوب التضــ) : ٢٠٠٤التكریتــي ، رنــا عبــد المجیــد علــوان (.٦

، رسـالة ماجسـتیر والنقل من مهارة البدایة في السباحة إلـى مهـارة الغطـس فـي الجمناسـتك

غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة بغداد .

، ٢، جالقیـاس والتقـویم فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة) : ١٩٩٥، محمد صبحي (حسانین.٧

ر العربي ، القاهرة .، دار الفك ٣ط

، دار الكتــب للطباعــة تــدریس التربیــة الریاضــیة) : ١٩٩١حســن ، جمــال صــالح وآخــرون (.٨

والنشر ، جامعة الموصل .

، : الجدیـد فـي اإلعـداد المهـاري والخططـي لالعـب كـرة القـدم) ١٩٩٤حماد ، مفتي إبـراهیم (.٩

دار الفكر العربي ، القاهرة . مصر .

، دار الكتــــاب  ١، ططرائــــق التــــدریس واســــتراتیجیاته) : ٢٠٠١الحیلــــة ، محمــــد محمــــود (.١٠

الجامعي ، العین ، اإلمارات العربیة .

اثر استخدام أسلوب التضمین واالمري ونموذجین من ) : ٢٠٠٤خلقة ، آمال نوري بطرس (.١١

، أطروحـة دكتـوراه غیـر المجامیع الصغیرة في تحقیق بعض أهداف درس التربیة الریاضـیة

لیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .منشورة ، ك
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كـرة القـدم _ مهـارات _ اختبـارات _ ) : ٢٠٠٥الخشاب ، زهیر قاسم وذنـون ، معتـز یـونس (.١٢

، دار ابن األثیر للطباعة والنشر ، الموصل .قانون 

(مراجعـــة وتقـــدیم) التربیـــة الحركیـــة) : ١٩٨٢الخـــولي ، أمـــین أنـــور وراتـــب ، أســـامة كامـــل (.١٣

وي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .محمد حسن عال

: بناء بطاریة اختبار المهـارات األساسـیة بكـرة القـدم ) ٢٠٠١مكي محمود حسین (الراوي ، .١٤

ــوى ــي شــباب محافظــة نین ، أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، لالعب

جامعة الموصل .

، منـاهج البحـث فـي التربیـة) : ١٩٨١د (الزوبعي ، عبد الجلیل إبـراهیم والغنـام ، محمـد احمـ.١٥

، مطبعة جامعة بغداد . ١ط

: كفایــات تدریســیة فــي ) ١٩٩١السـامرائي ، عبــاس احمــد والســامرائي ، عبـد الكــریم محمــود (.١٦

، دار الحكمة ، جامعة البصرة .طرائق تدریس التربیة الریاضیة 

ن علـى مسـتوى أداء تعلـم : دراسة مقارنة بـین طـریقتین تعلیمیتـی)١٩٨٧سعد ، محمود یحیى (.١٧

، المجلــد مجلــة بحــوث التربیــة الریاضــیة، ویب مــن الوثــب فــي ریاضــة كــرة الســلةمهـارة التصــ

  ) .٧،٨، العدد ()٤(

، دار  ٢، طالـتعلم الحركـي) : ٢٠٠٠شلش ، نجاح مهدي ومحمـود ، أكـرم محمـد صـبحي (.١٨

الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

، مطبعة : أسس التعلم والتعلیم وتطبیقاته في كرة القدم) ٢٠٠٥صبر ، قاسم لزام وآخران (.١٩

التعلیم العالي ، بغداد .

اثـر األسـلوبین التبـادلي والتقلیـدي فـي وقـت الـتعلم ) : ١٩٩٣الصفار ، نشوان محمد داؤد (.٢٠

، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة األكادیمي ومستوى األداء الفنـي لفعالیـة قـذف الثقـل

لریاضیة ، جامعة الموصل .التربیة ا

طرق التدریس فـي التربیـة ) : ١٩٨٧العاصي ، نزهان حسین وحدیث ، مازن عبد الرحمن (.٢١

، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .الریاضیة

كـــرة القـــدم _ المبـــادئ األساســـیة _ األلعـــاب اإلعدادیـــة _ ) : ١٩٨٠عبـــد الجـــواد ، حســـن (.٢٢

، دار العلم للمالیین ، بیروت . ٥، طالقانون الدولي

، مطبعــة التــدریس للتعلــیم فــي التربیــة الریاضــیة والبدنیــة) : ١٩٩٠عبــد الكــریم ، عفــاف (.٢٣

منشأة المعارف ، اإلسكندریة .

، اختبــارات األداء الحركــي) : ١٩٨٧عــالوي ، محمــد حســن ورضــوان ، محمــد نصــر الــدین (.٢٤

، دار الفكر العربي ، القاهرة . ٢ط
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دراسة بعض القدرات البدنیة الخاصة لناشئ كـرة القـدم بمراكـز ) : ١٩٩٢مفید دخیل(علي ، .٢٥

، كلیـة التربیــة الریاضـیة للبنــین ، ،رســالة ماجسـتیر غیــر منشـورةالشـباب بمحافظــة اإلسـكندریة

اإلسكندریة .

: أساســـیات البحـــث العلمـــي فـــي ) ١٩٨٧عـــودة ، احمـــد ســـلیمان وملكـــاوي ، فتحـــي حســـن (.٢٦

، مكتبة المنار للنشر والتوزیع ، جامعة الیرموك ، األردن . ١، طاإلنسانیة التربیة والعلوم

(ترجمــة) منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفس) : ١٩٨٤فانــدالین ، دیوبولــد وآخــرون (.٢٧

، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة . ٣محمد نبیل نوفل وآخرون ، ط

، تـدریس التربیـة البدنیـة والریاضـیةاتجاهات حدیثة فـي) ٢٠٠١حمد ، مصطفى السایح (م.٢٨

، اإلسكندریة .، مطبعة اإلشعاع الفنیة ١ط

دراســة مقارنــة ألثــر اســتخدام طــریقتین تدریســیتین فــي ) : ٢٠٠٩لنــداوي ، فــواز جاســم (ا.٢٩

، حركــي لـدرس التربیـة الریاضـیة لتالمیــذ الصـف الخـامس االبتــدائي-تحقیـق الهـدف نفـس

ة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلی

اثر استخدام أسـلوبي التضـمین واألمـري فـي تعلـم ) : ٢٠٠٦الهسنیاني ، بشار جمیل علي (.٣٠

ــة  ــة التربی ــي كلی ــة الریاضــیة ف ــدى طــالب قســم التربی ــاز ل ــبعض مهــارات الجمب ــن األداء ل ف

ة الموصل .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة األساسیة ، جامع،األساسیة 

،  ١، ط: الـتعلم والمهـارات األساسـیة فـي كـرة القـدم) ٢٠٠٨الهیتي ، موفق اسعد محمـود (.٣١

دار دجلة ، عمان ، األردن .

المصادر األجنبیة :-
32. Chalip, I. Csikszent Mihalyi, M.Kleiber, D.Larson, R.(1984) :

Variations of experience in formal and in formal sport , Research
Quarterly, p:55 .

33. Mosston , M. And Ashowerth , S. (1994) : Instractional design in
physical education class, New York, p: 5 .
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  )١الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الریاضیة

في لعبة كرة القدم المهارات األساسیة لتحدید أهم استمارة استبیان

لتالمیذ الصف الخامس االبتدائي

المحترم .األستاذ الفاضل...................................

…تحیة طیبة 

(اثر أسلوبي التضمین واالمري في تعلیم بـیروم الباحث أجراء بحثه الموسوم

ونظرًا لما ، )ة في لعبة كرة القدمتالمیذ الصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسی

لذا یلتمس الباحث من حضراتكم ، اختصاصكم في مجال علمیةبه من خبرة ودرایة  نتتمتعو 

إبداء المساعدة في تحدید أهم المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم المالئمة لتالمیذ هذه المرحلة 

.ن المرفقتان طیًا من خالل اطالعكم على المهارات المدونة في االستمارتی

مالحظات:

* عنــــــد تحدیــــــد المهــــــارات األساســــــیة التــــــي تراهــــــا ضــــــروریة یرجــــــى وضــــــع درجــــــة أمامهــــــا مــــــن 

_...الخ) وحسب تسلسل أهمیتها .٢_١(

مهارة أساسیة تراها ضروریة ومالئمة لتالمیذ هذه المرحلة العمریة.من الممكن إضافة أي **

مع جزیل الشكر والتقدیر

اسم المختص :

اللقب العلمي :                                                        

االختصاص :                                                         الباحـــث

الجامعة والكلیة :

لتوقیع :ا

التاریخ :

استمارة االستبیان
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المالحظاتالتسلسل حسب األهمیةالمهارات األساسیة وأوجهها  ت

الدحرجةأوالً 

الدحرجة بوجه القدم الداخلي  أ

الدحرجة بوجه القدم الخارجي  ب

الدحرجة المستقیمة  ج

الدحرجة المتعرجة  د

استقبال الكرةثانیاً 

لكرة بباطن القدماستالم ا  أ

استالم الكرة بوجه القدم الخارجي  ب

استقبال الكرة بأسفل القدم  ج

امتصاص الكرةثالثاً 

امتصاص الكرة بوجه القدم  أ

امتصاص الكرة بالفخذ  ب

امتصاص الكرة بالصدر  ج

امتصاص الكرة بالرأس  د

مناولة الكرةرابعاً 

      طن القدممناولة الكرة ببا  أ

مناولة الكرة بوجه القدم الخارجي  ب

مناولة الكرة بوجه القدم الداخلي  ج

مناولة الكرة بكعب القدم  د

المناولة المتوسطة  هـ

المناولة العالیة الطویلة  و

المراوغة (الخداع)خامساً 

المراوغة بدفع الكرة إلى األمام والجانب  أ

  ب
مویه إلى جانب والمرور من المراوغة بالت

الجانب اآلخر

  ج
المراوغة مرتین والتخلص من المدافع في المرة 

الثالثة

المراوغة بتمریر الكرة بباطن القدم  د

  هـ
المراوغة بسحب الكرة إلى الخلف ثم سحبها 

لألمام

المراوغة بالتمویه للمناولة بوجه القدم الخارجي  و

یه للتصویبالمراوغة بالتمو   ز

التهدیفسادساً 
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المالحظاتالتسلسل حسب األهمیةالمهارات األساسیة وأوجهها  ت

التهدیـف بالقـدم  - ١

التهدیف بداخل القدم  أ

التهدیف بخارج القدم  ب

التهدیف بوجه القدم  ج

التهدیف بمقدمة القدم  د

التهدیـف بالـرأس  - ٢

التهدیف بالرأس من األمام  أ

التهدیف بالرأس من الخلف  ب

الجانبالتهدیف بالرأس من  ج

التهدیـف البعیـد  - ٣

التهدیف البعید من الكرات الثابتة  أ

التهدیف البعید من الكرات المتحركة  ب

قطع وتشتیت الكرةسابعاً 

قطع وتشتیت الكرة قبل استالم الخصم لها  أ

قطع وتشتیت الكرة عند استالم الخصم لها  ب

خصم لهاقطع وتشتیت الكرة بعد استالم ال  ج
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)٢الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الریاضیة

استمارة استبیان حول تحدید أهم االختبارات المالئمة لقیاس بعض المهارات األساسیة 

في لعبة كرة القدم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

المحترم………………………………………….األستاذ الفاضل

طیبة :تحیة

(اثـر أســلوبي التضـمین واالمـري فـي تعلـیم تالمیــذ بــیـروم الباحـث إجـراء بحثـه الموسـوم 

، وبـالنظر لمـا تتمتعـون الصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القـدم)

ســاعدة فــي بــه مــن خبــرة ودرایــة فــي مجــال اختصاصــكم ، یلتمـــس الباحــث مــن حضــراتكم إبــداء الم

تحدیــد أهــم االختبــارات المالئمــة لقیــاس بعــض المهــارات األساســیة فــي لعبــة كــرة القــدم لــدى تالمیــذ 

الصف الخامس االبتدائي المعروضة في استمارة االستبیان المرفقة طیًا .

المالحظات :

* یرجى وضع عالمة (    ) أمام االختبار المناسب لقیاس المهارة .

أي اختبار تراه مالئمًا ومناسبًا لتالمیذ هذه المرحلة في قیاس المهارة .** من الممكن إضافة 

مع وافر التقدیر

اسم المختص :                                                                                        

اللقب العلمي :                                                      

االختصاص :                                                         الباحــــث 

الجامعة والكلیة :

التوقیع :

التاریخ :
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استمارة االستبیان

اسم االختباراألساسیةالمهارات 
وحدة 

القیاس

اختیار 

االختبار

المناولة المتوسطة

درجةیاردة) ٢٠( مسافةدوائر من  )٤( دقة المناولة المتوسطة على

درجةیاردة على دائرة) ٢٠( دقة المناولة المتوسطة من مسافة

درجة) م١٣( دوائر من مسافة )٣(دقة المناولة المتوسطة على 

بداخل التهدیف

القدم

درجةدقة التهدیف على المرمى من جزء محدد منه

درجةدقة التهدیف القریب

ترملبعید على هدف مقسم بالمنتصفدقة التهدیف ا

درجةالتصویب على هدف كرة قدم بداخله هدف كرة الید

التصــویب مــن مســافات مختلفــة علــى هــدف مرســوم علــى الحـــائط 

) مستطیالت ٥ومقسم إلى (
درجة

بوجه القدم الدحرجة

الداخلي

نیةثاابام ذهابًا وٕای)٢(شواخص) المسافة بینها  ٥دحرجة الكرة بین (

نیةثادحرجة الكرة حول دائرة منتصف الملعب

نیةثایاردات )٦( دحرجة الكرة حول منطقة
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استمارة استبیان آراء المختصین حول تحدید أهم الصفات البدنیة التي تؤثر على تعلیم 

یذ الصف الخامس االبتدائي واالختبارات بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم لدى تالم

المالئمة لها

المحترم………………………………………….األستاذ الفاضل

تحیة طیبة :

(اثـر أسـلوبي التضـمین واالمـري فـي تعلـیم تالمیـذ بــیروم الباحـث إجـراء بحثـه الموسـوم 

نظر لمـا تتمتعـون ، وبـالالصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القـدم)

به من خبرة ودرایة في مجال طرائق تدریس التربیة الریاضیة والتدریب الریاضي ، یلتمـس الباحـث 

من حضراتكم إبداء المساعدة في تحدید أهم الصفات البدنیة مع االختبارات المالئمة لها والتي قد 

یذ الصف الخـامس االبتـدائي تؤثر في تعلیم بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم لدى تالم

، علمـــًا أن هـــذه المهـــارات هـــي (المناولـــة المتوســـطة ، الدحرجـــة بوجـــه القـــدم الـــداخلي ، التهـــدیف 

بداخل القدم) .

المالحظات :

-١رجــــى وضــع درجــــة أمامهــا مـــن (* عنــد تحدیــد الصـــفة البدنیــة التـــي تراهـــا ضـــروریة ومــؤثرة ی

.ا مع تحدید االختبار المالئم لهایتهالخ) في المربع المخصص وحسب تسلسل أهم…٢

** مــن الممكــن إضــافة أیــة صــفة بدنیــة تراهــا ضــروریة ومــؤثرة مــع وضــع الدرجــة المناســبة لهــا 

وحسب تسلسل أهمیتها .

مع وافر التقدیر

اسم المختص :                                                                                        

لقب العلمي :                                                        ال

االختصاص :                                                         الباحــــث

الجامعة والكلیة :

التوقیع :

التاریخ :
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استمارة االستبیان

الصفات البدنیة

التسلسل 

حسب

األهمیة

اسم االختبار
وحدة

القیاس

اختیار 

االختبار

السرعة االنتقالیة

ثانیة)م من الوضع الطائر٢٠الجري (

نیةثام من الوقوف)٢٥( عدو

نیةثام من الوقوف)٢٠( عدو

ثانیة)م من بدایة عالیة١٥الجري (

ثانیة)م من وضع الطائر٢٠اختبار عدو (

القوة االنفجاریة

للرجلین

سمالعمودي من الثبات القفز  

سمالوثب العریض من الثبات

الرشاقة

نیةثام)١٠×٤(الجري المكوكي 

نیةثااختبار بارو للرشاقة 

ثانیةالجري بین أربعة موانع

القوة الممیزة 

بالسرعة للرجلین

ثانیة)م ١٠الحجل على الرجل المختارة لمسافة (

متر) ثوانِ ١٠ى الرجل المختارة ألقصى مسافة في (الحجل عل

ثانیة  )م١٠الحجل بالقدمین لمسافة (
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  )٤الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الریاضیة

استمارة استبیان آراء الخبراء والمختصین حول تحدید مدى صالحیة الخطط التعلیمیة الخاصة 

وب التضمینبأسل

تحیة طیبة ...

فــي تعلــیم تالمیــذ واالمــري التضــمین ي(اثــر أســلوبالموســوم بــ یـروم الباحــث إجـراء بحثــه

، وبـالنظر لمـا تتمتعـون الصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القـدم)

القیـاس و  یب الریاضـيتربیـة الریاضـیة والتـدر به من خبرة ودرایـة علمیـة فـي مجـال طرائـق تـدریس ال

التعلیمیـة المرفقـة خطـطمن حضراتكم بیان رأیكـم حـول مـدى صـالحیة الوالتقویم ، یلتمس الباحث

طیًا .

وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدیر

التوقیع :

االسم الثالثي :

اللقب العلمي :

االختصاص :

الباحـــثالتاریخ :                                               


