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ملخص البحث :
تنمیــة االتجــاه أســالیب تدریســیة محــددة فــي اثــر اســتخدامعــن الكشــف  إلــىیهــدف البحــث 

  ٠والمقارنة بینهم في االختبار البعدي ،نحو درس التربیة الریاضیةالنفسي

) طالبة ٨٨طبیعة البحث ، وتكونت عینة البحث من (لمالءمتهاستخدم المنهج التجریبي 

مجـامیع بواقـع أربعـةطالبـات الصـف األول المتوسـط فـي ثانویـة بعشـیقة للبنـات مـوزعین علـى من

النفسـي ) ، إذواالتجـاه الزمنـي (العمـر ي) طالبة لكل مجموعة ، وتم التكافؤ بینهم في متغیر ٢٢(

، بینما  استخدمت المجموعة دریس استخدمت المجموعة التجریبیة األولى أسلوب التضمین في الت

لتجریبیــــة الثانیــــة نمــــوذج المجــــامیع الصــــغیرة متجانســــة التحصــــیل ، بینمــــا اســــتخدمت المجموعــــة ا

التجریبیــــة الثالثــــة نمــــوذج المجــــامیع الصــــغیرة غیــــر المتجانســــة التحصــــیل، فــــي حــــین اســــتخدمت 

فـــي التـــدریس . واســـتغرق تنفیـــذ البرنـــامج التعلیمـــي االمـــريالمجموعـــة التجریبیـــة الرابعـــة األســـلوب 

وبواقــع وحــدتین تعلیمیتــین فــي األســبوع الواحــد ، وكــان زمــن الوحــدة التعلیمــة أســابیع) ٨المقتــرح (

باســــتخدام (الوســــط الحســــابي ، االنحــــراف إحصــــائیامعالجتهــــا تــــم بعــــد جمــــع البیانــــات ، و ) ٤٥(

المعیـــاري ، معامـــل االرتبـــاط البســـیط ، اختبـــار (ت) لوســـطین حســـابین مـــرتبطین، تحلیـــل التبـــاین 

ما یأتي :  اناستنتج الباحثو  .اختبار دنكن)باتجاه واحد ، 

االمــريواألســلوبالصــغیرة  عالمجــامیالتضــمین ونمــوذجین مــن أســلوباثبــت فعالیــة اســتخدام .١

في تنمیة االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة .

نحـو تجانسة) فـي تنمیـة االتجـاه النفسـيتفوق أسلوبي المجامیع الصغیرة (المتجانسة وغیر الم.٢

والتضمین).االمري(باألسلوبینممارسة درس التربیة الریاضیة ، عند مقارنتهما 

  : يویوصي الباحثان ما یأت

التضــمین ونمــوذجین مــن المجــامیع الصــغیرة لمــا لهــم مــن تــأثیر ایجــابي فــي أســلوباســتخدام .١

تنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة درس التربیة الریاضیة لطالبات الصف األول متوسط.

المقترحــة فــي البحــث تــدریب الهیئــات التدریســیة حــدیثي الخبــرة علــى بعــض أســالیب التــدریس .٢

والتطـــویر التـــي  اإلعـــدادالمتجانســـة والغیـــر متجانســـة) مـــن خـــالل دورات الصـــغیرة (المجـــامیع 

تقیمها وزارة التربیة ومدیریاتها .
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Abstract:
The research aims at the following : The Effect of Using the

Inclusion and Command Styles and Two Samples of Small Groups

(Style) in improving psychological tendency of the Physical Education

Lesson first year intermediate stage , and Comparing of them. The study

is based on the experimental approach due to its suitability. The Society

of the research were(88)first year female pupils at their intermediate stage

in Ba’sheeq. They were divided into four groups each of which consisted

of 22 pupils. Equivalence concerning the variables age, psychological

tendency. The first experimental group used the inclusion style in

learning whereas the second experimental group used small homogenous

groups. The third used the sample of small heterogeneous groups while

the fourth experimental group used the imperative style. The execution of

the educational program lasted 8 weeks with the average of two

educational units per week. The time devoted for each educational unit

was 45 minutes. The data were collected and tested statistically by using

mean, standard deviation, simple correlation coefficient (Parson), T-test

for equal correlated samples, analysis variance in one direction and

Duncan’s L.S.R. The analysis showed the following findings:

1. The efficiency of using the inclusion and the two samples of small

groups styles in addition to the imperative style, in developing

students’ physical tendency towards practicing physical education.
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2. The sample of small homogeneous groups compared with the other

educational styles was found more effective in developing the

shooting skill and students’ psychological tendency.

The researcher’s suggests and recommends the follows:

1. Using the inclusion style and the two samples of small groups in

improving psychological tendency physical education for first year

intermediate stage.

2. Training the female teachers of physical education for the application

of the suggested styles.

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

مـي والتكنولـوجي الـذي یشـهده العـالم فـي فـي التطـور العلاألولتعد التربیة العامـل الـرئیس 

متماســكًا فــان كــل مــا یبنــى علیــه، او األســاسألي بنــاء ، فــان كــان األســاسهــذا العصــر ، فهــي 

فـي خلـق جیـل الحاضـر والمسـتقبل الـذي علـى  األولـىسیبنى فوقه سیكون سـلیمًا فالتربیـة الدعامـة 

تربیـة وذلـك عـن طریـق التعلـیم المبنــي ال إصـالحركـائزه تقـوم النهضـة ویتقـدم المجتمـع ، فالبـد مـن 

والمعلــوم ان الــذي هــو رأســمال المجتمــع الحقیقــي .اإلنســانالعلمیــة ، الســلیمة لبنــاء األســسعلــى 

المجتمعــات تقــدمًا فــي مجــاالت الحیــاة هــي تلــك التــي تعطــي التربیــة الریاضــیة اهتمامــًا كبیــرًا أكثــر

ن فــي التربیــة الریاضــیة ان التطــور فــي هــذا وفعــاًال فــي التعلــیم ، حیــث یــرى المختصــون والمهتمــو 

التــي یتبعهــا المربــون فــي واألســالیبللمــادة والمحتــوى  األهــداففهــم  إلــىالمجــال یجــب ان یهــدف 

والمســتوى ، والطــرق التــي یمكــن ان تتبــع فــي تدریســها (الــدیري و  األهــدافتحقیــق  إلــىالوصــول 

 األهـداففـي تحقیـق األساسیةقواعد ودرس التربیة الریاضیة هو احد ال،  )٣٤٣، ١٩٩٣محمد ، 

والمهمـة التـي  األولىالتربویة والتعلیمیة بالمدرسة ، فالعنایة بدرس التربیة الریاضیة یشكل الخطوة 

بواسطتها تجنى الفوائد الموجودة في المنهاج المقرر ، وألهمیة درس التربیة الریاضیة فـي المرحلـة 

في النظام التربوي ذلك ان الطلبة یمرون خاللها سیةاألساالمتوسطة التي هي احدى أهم المراحل 

ـــة المراهقـــة والبلـــوغ (عبـــاس ،  ) . ففـــي هـــذه المرحلـــة تظهـــر علـــى الطالبـــات ٢٦٦، ١٩٩٣بمرحل

التطور فـي المظـاهر الفسـیولوجیة والجسـمیة والعقلیـة واالنفعالیـة واالجتماعیـة فتصـبح لـدیهم القـدرة 

ت والشـعور باالسـتقالل والنضـج، إذ تصـبح الطالبـة قـادرة على التعلم واكتساب المهارات والمعلومـا

على الفهم واستنتاج العالقات واستخالص النتائج، وتزداد قدرتها على التحلیـل والتركیـب (عبیـدات 

تدریسـیة حدیثـة أسـالیبإیجـادولهذا یؤكد معظم المربین على ضرورة  ٠) ١٧١-١٦٤، ١٩٨٥، 
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الفـروق الفردیـة بـل  يال یراعـالتقلیـدي والـذي األسـلوبعـن تنسجم مـع المرحلـة السـنیة ، واالبتعـاد 

ـــین أســـالیبوٕاتبـــاعاألوامـــروٕاطاعـــةیركـــز علـــى الحفـــظ والتلقـــین  تركـــز علـــى االبـــداع والتفاعـــل ب

وبــالرغم مــن االتجاهــات الحدیثــة التــي ظهــرت فــي . ) ٩٠، ١٩٩٢الطالبــات والمدرســة (النهــار ، 

تطبیقهـا فـي مدارسـنا والتـي تكـاد تكـون معدومـة  إلـىنفتقـر إننـاتدریس مادة التربیة الریاضیة ، اال 

حدیثـة فـي تـدریس التربیـة الریاضـیة التـي تتفـق أسـالیبوینبثق مـن هـذا المنطلـق ضـرورة اسـتخدام 

مستوى من التمكن ومرتبة عالیة من الكفـاءة والفاعلیـة ،  إلىمع میول الطالبات ورغباتهن وتصل 

ات الفردیـــة القائمـــة بـــین المتعلمــین ویوجـــه االهتمـــام لمراعاتهـــا ویؤكــد التعلـــیم الحـــدیث علـــى الفروقــ

تهـتم بنمـو المتعلمـین الـى أقصـى مـا ألنهـاالتدریس وتنویعها أسالیببمختلف السبل ، ومنها تعدد 

التــدریس علــى حاجــات المتعلمــین الحقیقیــة بجعــل  أهــدافتســتطیعه مــن قــدرات كــل مــنهم ، وبنــاء 

مبنیـة لحـاجتهم ، فیتفـاعلون مـع المدرسـة مـن جهـة ومـع  األهـداف المواقف التدریسیة المنبثقـة عـن

تفاعال عمیقا ومستمرا ومؤثرا.أخرىزمیالتهم من جهة 

ولوجـــود الفـــروق الفردیـــة بـــین الطالبـــات أثنـــاء تنفیـــذ درس التربیـــة الریاضـــیة لهـــذه المرحلـــة 

 أهـدافقـدرتها علـى تحقیـق الذي یشكل عائقا لمدرسة المادة في األمراالنتقالیة (مرحلة المراهقة) 

التضمین (االحتواء) الـذي یـتم مـن خاللـه مراعـاة الفـروق أسلوبدرس التربیة الریاضیة لهذا أوجد 

 وأدوارهـنرغباتهن وكل حسب قـدراتهن وحاجـاتهن وٕاشباعالفردیة بین الطالبات في الصف الواحد 

التضـمین یـتم أسـلوبفمـن خـالل التقلیـدي ،األسـلوبالمتمایزة وتقییمهن لذاتهن ، الـذي یفتقـر لـه 

احتواء جمیع الطالبات ضمن العمل في حصة الدرس بشكل فعال متماشیًا مع قدراتهن ، بدال من 

الطالبـــات الضـــعیفات فـــي القـــدرات والتـــي قـــد تكـــون عائقـــًا ، فضـــال عـــن قـــدرة الطالبـــة علـــى إبعـــاد

أ منـــه فـــي العمـــل (محمـــد ممارســـة حقهـــا فـــي تقـــویم أدائهـــا مـــن خـــالل اختیارهـــا للمســـتوى الـــذي تبـــد

   ) .٥٢-٤٧، ٢٠٠١،مصطفى السایح ، 

فرصة اكبر للمتعلمة فـي اتخـاذ قـرارات العملیـة التعلیمیـة مـن خـالل جعـل  إعطاءولغرض 

في عملیة التعلیم وتنمیة مهاراتها االجتماعیة أوجدت فكـرة تقسـیم الطالبـات األساسالطالبة الركن 

األســـلوبالـــدرس . وقـــد حظـــيَّ هـــذا  أهـــداففـــي تحقیـــق مجـــامیع صـــغیرة متعاونـــة فیمـــا بینهـــا إلــى

باهتمــام العدیــد مــن البــاحثین والعــاملین فــي مجــال التــدریس فــالتعلم بشــكل مجــامیع صــغیرة الغیــر 

ولقد رأى  متجانسة التحصیل یعطي الفرصة للطالبات ان یفهمن المواضیع من بعضهن البعض .

ـــتعلم بهـــذا  ١٩٩٥واطســـن  ـــر الدافاألســـلوبان ال ـــة والســـیما یثی ـــدى الطلب ـــة ل یكونـــون فـــي أنهـــمعی

مجموعــات صــغیرة وبقــدرات مختلفــة وهــم جمــیعهم مســؤولون فــي الــتعلم ومســاعدة بعضــهم الــبعض 

)watson,1995, 211,213. ولغرض زیادة روح المنافسة بین الطالبات وتسریع عملیة التعلم )

بالعمــل دون أي إعاقــة مــن فرصــة للطالبــات ذوات المســتوى العــالي  إعطــاءبأقــل وقــت مــن خــالل 

وٕاعطــاء االهتمــام الكبیــر مــن قبــل المدرســة لــذوات المســتویات الضــعیفة األخــرىذوات المســتویات 



…تنمیة االتجاه النفسيأسالیب تدریسیة محددة في اثر استخدام

٣٩

لبلــوغ المســتوى المطلــوب الوصــول الیــه وســرعة تعلــم ذوات المســتوى المتوســط فــي القــدرات أوجــد 

ادق والهاشـمي مجامیع صـغیرة متجانسـة التحصـیل ، حیـث یـذكر (صـ إلىتقسیم الطالبات أسلوب

مجـــامیع متجانســة القـــدرات مـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى  إلـــى) ضــرورة تقســـیم الطالبـــات ١٩٨٨، 

وفي ضوء ما تقدم تكمن أهمیة  ) .٧٨، ١٩٨٨سهولة وسرعة عملیة التعلیم (صادق والهاشمي ، 

البحث في النقاط اآلتیة :

ربیــــة الریاضــــیة لطــــالب . الحظــــت الباحثــــان مــــن خــــالل األشــــراف علــــى مــــادة تطبیــــق درس الت١

ـــة المتوســـطة ان  المســـتخدم هـــو األســـلوب التقلیـــدي دون ألتدریســـياألســـلوبوطالبـــات المرحل

اللجوء إلى استخدام أسالیب تدریسیة حدیثة أخرى .

. قلــة الدراســات فــي البیئــة العراقیــة والعربیــة علــى حــد علــم الباحثــان بخصــوص اســتخدام اســلوبي ٢

ن المجامیع الصغیرة في تدریس مادة التربیة الریاضیة .التضمین واألمري ونموذجین م

التضـــمین واألمـــري أســـلوبي. تعـــد هـــذه الدراســـة محاولـــة جدیـــدة فـــي الكشـــف عـــن أثـــر اســـتخدام ٣

درس التربیــة الریاضــیة لطالبــات  أهــدافونمــوذجین مــن المجــامیع الصــغیرة فــي تحقیــق بعــض 

الصف األول المتوسط 

مشكلة البحث :٢-١
االرتقـاء بمسـتوى تـدریس مـادة التربیـة الریاضـیة فـي مدارسـنا عمومـًا  إلىاجة الحأصبحت

ضرورة ملحة ألهمیة هذا الدرس في نمو القدرات العقلیة والبدنیة والنفسیة واالجتماعیة وعلى وجه 

باعتبارها مرحلـة انتقالیـة لهـا أهمیةالخصوص طالبات المرحلة المتوسطة لكون هذه المرحلة ذات 

مراحل النمو لدى الطالبات ، واعتبارها احدى المراحـل الحرجـة فـي حیـاتهن فضـًال خصوصیة في

التقلیدي عند تـدریس مـادة التربیـة الریاضـیة األسلوبعن وجود الفروق الفردیة وعدم مراعاتها في 

األسـالیبالكثیـر مـن إیجـادولعدم اسـتغالل الطاقـات الهائلـة للطالبـات أثنـاء الـدرس ، لهـذا یتطلـب 

مسـتوى أفضـل إلـىیثة في التدریس ، والتي عن طریقها تستطیع المدرسة الوصول بالطالبات الحد

رغباتهن وتفهم حاجاتهن وبنـاء عالقـات وٕاشباعالمهاري والبدني والنفسي  األداءممكن في تطویر 

اجتماعیــة بیــنهن والســیما وهــن فــي مرحلــة المراهقــة مــن خــالل إعطــائهن  فرصــة التخــاذ القــرارات 

تنفیــذ المهمــات الحركیــة ومراعــاة الفــروق الفردیــة مــن هنــا تتجلــى مشــكلة البحــث فــي محاولــة أثنــاء 

التضـمین واألمـري ونمـوذجین مـن المجـامیع الصـغیرة أسـلوبيجدیدة للكشف عن تجریب اسـتخدام 

متوسط في محافظة نینوى .األولفي تدریس مادة التربیة الریاضیة لطالبات الصف 

ھدفا البحث :٣-١
ف البحث الحالي للكشف عن :یهد



أمال نوري و  وعد اهللاولید 

٤٠

نحــــو درس التربیــــة تنمیــــة االتجــــاه النفســــيأســــالیب تدریســــیة محــــددة فــــي اثــــر اســــتخدام ١-٣-١

الریاضیة.

نحــــو درس التربیــــة تنمیــــة االتجــــاه النفســــيأســــالیب تدریســــیة محــــددة فــــي اثــــر اســــتخدام ٢-٣-١

في االختبار البعدي .الریاضیة

فرضا البحث : ٤-١
ما یأتي : انافترض الباحث

األربــعوجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین االختبــارین القبلــي والبعــدي لمجــامیع البحــث  ١-٤-١

لطالبــات الصــف األول متوســط نحــو درس التربیــة الریاضــیةتنمیــة االتجــاه النفســيفــي 

ولمصلحة االختبار البعدي .

في تنمیة األربعیع البحث وجود فروق ذات داللة معنویة في االختبار البعدي بین مجام ٢-٤-١

  ٠لطالبات الصف األول متوسط نحو درس التربیة الریاضیةاالتجاه النفسي

مجاالت البحث : ٥-١
المتوسـط فـي مدرسـة ثانویـة بعشـیقة للبنـات فـي األولالمجال البشري : طالبـات الصـف  ١-٥-١

محافظة نینوى .

  . ٦/١/٢٠٠٣ولغایة  ٢٠٠٢/ ١٦/١٠المجال الزماني :  ٢-٥-١

المجال المكاني : مدرسة ثانویة بعشیقة للبنات في محافظة نینوى . ٣-٥-١

تحدید المصطلحات : ٦-١
التدریسیة :األسالیب١-٦-١

العملیــــة  أهــــدافعرفهــــا أحمــــد "هــــي مجموعــــة خبــــرات یتبعهــــا المــــدرس مــــن اجــــل تحقیــــق 

وعمر المتعلم" .التعلیمیة والتربویة مع األخذ بنظر االعتبار الواجب المراد تعلیمه 

  )١١٦،  ٢٠٠٢(احمد ، 

التضمین :أسلوب٣-٦-١
الـذي یأخـذ بنظـر االعتبـار مسـتویات الصـف ألتدریسـياألسـلوبعرفه محمد بقوله : هـو 

كافـة فالطالـب یتخــذ القـرار عنــد أدائـه للحركــة مـن المسـتوى الــذي یمكنـه أداؤه ضــمن العمـل الواحــد 

  ) ٤٧، ٢٠٠١(محمد ، مصطفى ، 

المجامیع الصغیرة المتجانسة :وبأسل ٤-٦-١
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مــن الــتعلم ضــمن مجموعــة متجانســة التحصــیل أســلوبویعرفهــا الحیلــة: بأنــه عبــارة عــن 

قــادرة علــى التعامــل مــع المــادة التعلیمیــة المقدمــة مــن خــالل الجهــود التنافســیة الفردیــة للمجموعــة 

  ) ١٥٣، ٢٠٠١الواحدة (الحیلة ، 

المتجانسة :المجامیع الصغیرة غیرأسلوب ٥-٦-١
عرفه الهرمزي: بأنه عبارة عن خطة تنظیمیة صفیة عامـة یحـدد المعلـم فیهـا مـادة دراسـیة 

وینظم الطلبة في مجامیع صغیرة غیر متجانسة مـن حیـث القـدرات التحصـیلیة تعمـل علـى تحقیـق 

  )١٩، ١٩٩٥المجموعة الواحدة (الهرمزي ، أعضاءفردیة تنفذ من  أهداف

:الدراسات السابقة والنظرياإلطار-٢
اإلطار النظري :١-٢
أسالیب التدریس:١-١-٢

التدریس مرتبط بمفهوم التدریس أصًال والـذي هـو الحصـیلة الناتجـة مـن أسلوبان مفهوم 

معـین یطبـق أسـلوبالنـاتج هـذا البـد لـه مـن  أوتفاعل المدرس والطالب والمنهج ، فالحصیلة هـذه 

التدریس) .أسلوبالتفاعل یطلق علیه (إلحداثوینفذ 

التـــدریس وحســـب وجهـــة نظـــرهم لكنهـــا تنصـــب أســـالیبوقـــد عـــرف الكثیـــر مـــن البـــاحثین 

الطالـــب ومـــن خاللـــه  إلـــىجمیعهـــا فـــي كیفیـــة اختیـــار الطریـــق الصـــحیح لتوصـــیل المـــادة الدراســـیة 

التعلیمیة والتربویة للمنهاج الدراسي .  األهدافتتحقق 

ن نظریــة فــي العالقــات بــین المــدرس والطالــب بأنهــا عبــارة عــاألســالیبفعرفــت "مجموعــة 

 ثمــا یحــدتأثیرهــا علــى تطــور الطالــب وأنهــا تركــز علــى  أووالمــنهج والواجبــات التــي یقومــون بهــا 

تعـد دلـیًال األسالیبمن خالل عملیة التدریس والتعلم ، وكتخطیط عملي فان مجموعة لألشخاص

لما یأتي :

  . األهدافعة معینة من مجمو  إلىالمالئم للتوصل األسلوباختیار .١

االنتقال المدروس ضمن الخیارات المتوفرة لضمان انسجام وتوافق الهدف مع العمـل " (حسـن .٢

  ) ٥، ١٩٩١وآخران ، 

عملیة منظمة لجمع وتحلیل المعلومات من اجل تحدیـد درجـة تحقیـق ألتدریسيفاألسلوب

  ) ٥٣، ١٩٨٥واتخاذ القرارات (عودة،  األهداف

جدیـدة فــي أسـالیبلـى عـاتق المدرسـة تحــتم علیهـا ان تجـرب باسـتمرار فـان واقـع العمـل ع

المنهج المقرر تدریسه . أهدافتدریس مادتها لتحقیق 
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أســـالیبالمـــنهج فقـــط الیـــتم مـــن خـــالل  أهـــداف) ان تحقیـــق ١٩٨٧إذ یؤكـــد عبـــد القـــوي (

وبأسـلوبالتدریس المستخدمة حالیًا حیث یقوم المدرس بتدریس مقرر ثابـت فـي وقـت زمنـي ثابـت 

واالســـتظهار (عبـــد القـــوي، األوامـــر إطاعـــةواحـــد یتبـــع فـــي كـــل المواقـــف التعلیمیـــة ویعتمـــد علـــى 

التـــدریس المختلفـــة لهـــا أهمیـــة بالغـــة لمعرفـــة كیفیـــة بأســـالیب) فـــان معرفـــة المدرســـة ١٦٩، ١٩٨٧

ن للمــــتعلم (زیــــوٕایصــــالهافاعلیـــة فــــي تنظــــیم المــــواد التعلیمیـــة أكثــــراألســــالیبحـــدوث الــــتعلم وأي 

,Bloom) ویتفق كل من بلوم (٢٧٢،  ١٩٨٢، وآخرونالعابدین  ) و(عفاف عبد الكـریم 1971

) على ان المعلم الكفء هو الذي یستطیع ان یقدم باستمرار ، ویعرف الكثیر من مـداخل ١٩٩٤،

التدریس المباشر وغیر المباشر ، وانه من خالل التدریس یجـب ان یكـون موقـف المـتعلم وأسالیب

) ١٩٧،  ١٩٩٤ولـیس سـلبیًا ،  ونشـطًا فعـاًال ال مسـتقبًال لكـل مـا یلقـى الیـه (عبـد الكـریم، ایجابیاً 

التـــــدریس أســـــلوب) ان أســـــس العالقـــــات بـــــین moston,1995) ویـــــذكر (٢٠، ١٩٧١،(بلـــــوم ، 

فـــي الطالـــب وذلـــك مـــن خـــالل تمتـــع الطالـــب بحریـــة األســـلوبوالطالـــب تعتمـــد علـــى درجـــة تـــأثیر 

والتربویـــــــة واألخالقیـــــــةبدنیـــــــة والنفســـــــیة واالجتماعیـــــــة والذهنیـــــــة والمعرفیـــــــة االســـــــتقالل الفردیـــــــة ال

)moston,1995,4(

ان ألسالیب التدریس أهمیة كبیـرة فـي العملیـة التربویـة وعملیـة التـدریس ، وممـا یؤكـد هـذه 

أســـالیبالتـــي تناولـــت عالقـــة األســـالیباألهمیـــة إجـــراء الكثیـــر مـــن الدراســـات والبحـــوث عـــن تلـــك 

) ١٩٩١بمتغیرات منها : التحصیل الدراسـي ، ومـن هـذه الدراسـات دراسـة (االیزیرجـاوي، التدریس 

المـدرس أثنـاء التـدریس أسـلوبحیث اثبـت ان هنـاك عالقـة ایجابیـة بـین تحصـیل الطالـب وفعالیـة 

  ) ٣١، ١٩٩١(االیزیرجاوي، 

لتــدریس ا ألســلوبولهـذا فــان عملیـة التــدریس لـن تكــون ناجحــة مـا لــم یـتم اختیــار المدرسـة 

العام وطرائق التدریس ، والـتعلم المـراد مـن خاللـه تحقیـق اإلجراءالخاص المناسب ضمن اإلجراء

محددة سابقًا . أهداف

التضمین :أسلوب٢-١-٢
ان الفــروق الفردیــة مــن المظــاهر العامــة فــي الصــف والمدرســة ، وان مدرســة مــاد التربیــة 

ات فـي القـدرات البدنیـة والحركیـة والمهاریـة واخـتالف الریاضیة عادة تواجه تلك الفـروق بـین الطالبـ

اتجاهاتهن نحو ممارسة درس التربیة الریاضیة ، فمن الضرورة إیجاد أسلوب التضمین (االحتواء) 

اإلخـاللالـذي یمكننـا مـن مراعـاة الفـروق فـي الخبـرات التعلیمیـة لـدى الطالبـات وقـدراتهن مـن دون 

یمیــة ، وال سـیما وان الطالبـات یمـررن فــي مرحلـة المراهقـة التــي والكفـاءة التعلاألكـادیميبالمسـتوى 

تتمثل في االختالف بهذه القدرات . 
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التطبیق بالتوجیه الذاتي متعدد المستویات حیث بأسلوباألسلوبعلى هذا  أیضاویطلق 

یجــب علــى المــدرس ان یراعــي فــي مرحلــة التخطــیط تــوفر اختیــارات ذات مســتویات متدرجــة فــي 

  )٧،  ١٩٨٧المستویات وهو الهدف النهائي .(سعد،أفضلتحقیق الصعوبة ل

حیث تقوم المدرسة بمساعدة الطالبة في اختیار مستوى الدخول الذي یناسب الطالبة، أي 

صــعبا بـل یكـون بمسـتوى یمكــن جمیـع الطالبـات مـن االشــتراك  أوال یكـون الواجـب الحركـي سـهال 

اتهن وتوفیر فرص التنافس بینهن. الواجب الحركي المطلوب وكل حسب قدر  أداءفي 

المجامیع الصغیرة :أسلوب٣-١-٢
تضـمین مجموعـة مـن المبـادئ النظریـة  إلـىالتعلیمیـة للمجـامیع الصـغیرة األسـالیبتسعى 

نحـــو العملیـــة التربویـــة .وهـــي لیســـت األساســـيمنبثقـــة مـــن التوجـــه الفلســـفي والنفســـي واالجتمـــاعي 

، فالبحـث الجمـاعي تجسـد المبـادئ حـول الـتعلم المدرسـي العملیة فحسـباإلجراءاتمجموعة من 

كعملیـة بحثیـة یـتم بتعـاون الـزمالء مـع بعضـهم الـبعض حیـث یقـوم الطلبـة معـًا بتخطـیط مـا سـوف 

یدرسونه من مهمـات تعلیمیـة بتلـك التـي قـاموا بتحدیـدها والتـي تسـتدعي وجـود االستفسـار الحقیقـي 

  ) .٢٢، ١٩٩٨(شاران، 

جامیع الصغیرة المتجانسة :المأسلوب١-٣-١-٢
عبــارة عــن خطــة تعلیمیــة یــتم فیهــا العمــل ضــمن مجموعــات األســلوبان الــتعلم فــي هــذا 

تربــوي واضــح یقــود بالنتیجــة وبأســلوبصــغیرة متجانســة التحصــیل یــتم فیهــا مبــدأ العمــل الجمــاعي 

بویـــــة للشخصــــیة االشــــتراكیة لــــدى الطالـــــب ویوطــــد العالقــــة التر األساســـــیةترســــیخ الصــــفات  إلــــى

الســـریع مـــن قبـــل الطـــالب   واإلدراكالصـــحیحة بـــین المـــدرس والطالـــب وینمـــي روح االبـــداع لـــدیهم 

للمعلومات المطروحة للدرس وبذلك تكون الفائدة أعظم مع اختصار واضح للوقت .

  )١٨٣، ٢٠٠٠(صالح ، 

الجماعات الصغیرة فعـاًال فالبـد ان یكـون تشـكیل الجماعـة یمثـل أسلوبوحتى یكون تعلم 

الجماعـــة ، فعنـــدما یـــتم الـــتعلم فـــي جماعـــات  أفـــرادتجانســـًا معقـــوًال فـــي الفـــرص التـــي یضـــم حولهـــا 

متشــابهین مــن ناحیــة احتیاجــات الــتعلم  أفــرادمتجانســة یجــب ان تتشــكل كــل مجموعــة صــغیرة مــن 

المهــاري  أوحتـى یتیســر للمـدرس معالجــة الموقـف ، فالتجــانس البــد ان یكـون فــي المجـال البــدني  

باألســـــلوب) ان الـــــتعلم ١٩٨٣عـــــالم وشـــــریف ،أبـــــو) ویضـــــیف (٣٨٥-٣٨٤، ١٩٧٢(لطفـــــي ، 

ظهـور  إلـىالمتجانس یزید مـن رغبـة الطالـب نحـو الـتعلم وتشـجع علـى التعـاون فیمـا بیـنهم وكـذلك 

  ) .١٤٣، ١٩٨٣عالم ، وشریف،أبو القیادات بین الطالب (
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نسـة التحصـیل ، ان مجموعـات متجا إلـىفـي تقسـیم الطالبـات األسـلوبویـرى مؤیـدوا هـذا 

هـذا لدى المجموعة وتكون الجهود المبذولة لبلوغ األساسيالمهارات لدى المتعلم هو الهدف إتقان

المجموعـات سـویة مـا تـم تعلـم أي مـن المهـارات االجتماعیـة فـيوٕاذاالفردي تنافسیة في الغالب،اإلنجاز

  ).١٩٩٩،٣٤٢التحصیل،تكون عرضیًا أي من خالل التجربة والخطأ(الحیلة،

مجموعـــات متجانســـة ، تســـهل مهمـــة المدرســـة فـــي  إلـــىتقســـیم الطالبـــات أهمیـــةلهـــذا فـــان 

تعاملها مع طالبات متقاربات في القابلیات ، وتمكنها من تهیئة الخبرات والنشاطات لكل مجموعـة 

حماسًا ونشاطًا في التعلمأكثر، وان وجود الطالبة في مجموعة صغیرة قریبة من مستواها تجعلها 

.أقرانهاالتنافس مع  إلىوتشعر ان هناك انسجامًا داخلیًا یشدها 

المجامیع الصغیرة الغیر متجانسة:أسلوب٣-٣-١-٢
التدریس عـن طریـق المجـامیع الصـغیرة الغیـر متجانسـة التحصـیل الـذي یجعـل أسلوبان 

كمــــا ان الــــتعلم بهــــذا الطالبــــة محــــورًا لعملیتــــي التعلــــیم والــــتعلم ، ویزیــــد دافعیــــة الطالبــــات للــــتعلم . 

إنجــازیــوفر وســطا تعلیمیــًا ایجابیــًا لــدى الطالبــات مــن خــالل تعــاونهن ومشــاركتهن فــي األســلوب

مجموعــات یتكــون أعضــاؤها مــن  إلــىمهمــاتهن التعلیمیــة المطلوبــة مــنهن . إذ ان تقســیم الصــف 

ون والنظــام ولكــل مجموعــة قائــدة مســؤولة علــى تنفیــذ المهــارات االجتماعیــة كالتعــاأعضــاء) ٦-٢(

مسؤولة عن قدرتها في تعلیم مهارة تعلیمیـة ألعضـاء مجموعتهـا ، یعطـي هـذا نسـبة أخرىوطالبة 

عالیة من االستقاللیة لدى الطالبة ألنها تقوم بعمل جزء خاص من الموضـوع المخصـص للدراسـة 

,Slavin,1980، ویتضمن درجة عالیة من االعتماد المتبادل ( 321(

تعلم بالمجموعات الصغیرة ركائز ال ٤-٣-١-٢
المجـامیع الصـغیرة وهـي أسـلوبالتي تسـتند علیهـا تعلـیم األساسیةهناك عدد من الركائز 

:

المشتركة ودور كل فرد فـي تحقیـق ذلـك  األهداف. التعاضد االیجابي : وذلك عن طریق تحدید ١

والمشاركة في استخدام المواد والمعلومات .

الب : من خالل تفاعل الطالب مباشرة مع بعضهم البعض وخاصـة . التفاعل المباشر بین الط٢

عن طریق الحوار ، كما یتطلب ذلك من المدرس متابعة الطالب وتوفر التغذیة الراجعة لهم .

. المحاسبة الفردیة :وهـي ان یفهـم كـل طالـب فـي المجموعـة المهمـة التعلیمیـة ویسـاهم فعلیـًا فـي ٣

.إنجازها
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مهـــارات االجتماعیــــة) :تكتســـب المهــــارات االجتماعیـــة بنمــــوذج المجــــامیع . مهـــارات التعامــــل (ال٤

الصــغیرة المتجانســة بشــكل عرضــي أمــا الغیــر متجانســة فیــتم اكتســاب المهــارة االجتماعیــة عــن 

طریق التعامل مع اآلخرین .

ـــة والتـــي ٥ ـــى تقـــویم تقـــدمهم فـــي انجـــاز المهمـــة المطلوب ـــة ال ـــاج الطلب ـــة : یحت . المعالجـــة الجماعی

ن تقــویم الطلبــة بأنفســهم وتفــاعلهم أثنــاء العمــل الجمــاعي كمــا یتطلــب ذلــك مــن المــدرس تتضــم

  ) ٢٠٠، ١٩٩٢) (مطر،٩-٧، ١٩٨٩متابعة عمل المجموعة (خطاب ، 

:أألمرياألسلوب  ٤-١-٢
فـــي هــــذا  األساســـيفالـــدور  أألمـــريتلعـــب مدرســـة المـــادة دورا كبیـــرا فـــي تنفیــــذ األســـلوب 

كم بــالموقف التعلیمــي فــي اتخــاذ جمیــع قــرارات الــدرس المتعلقــة فــي تــتح إذهــو للمدرســة األســلوب

والتطبیـــق والتقـــویم : مـــاذا یجـــب عملـــه ؟ كیـــف ینفـــذ ؟ ومراقبـــة التنظـــیم ، والتوقـــع  اإلعـــدادمرحلـــة 

.األوامربالنتیجة  المطلوبة ، وینتظر من الطالبة التقید بهذه 

الحـوافز  أواالمریـة اإلشـاراتة بـین االمـري هـو العالقـة اآلنیـة المباشـر األسلوبان جوهر 

)٢٠٠١،٢١المنبعثة من قبل المدرس وبین االستجابات المنتجة من قبل الطالب(محمد،

المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات فقـط، لكـن  أووالتعـاون لإلبـداعوبهذا ال تتاح للطالبة فرصة 

اقشتها .علیها االستجابة الفوریة لهذه القرارات الصادرة من المدرسة دون من

الدراسات السابقة ٢-٢
:١٩٨٦دراسة موستن و اسورث (١-٢-٢ (

التضمین على الفروقات الفردیة عند مزاولة األنشطة الریاضیة أسلوب"تأثیر 

في المدراس االبتدائیة"

) على الفروقات الفردیة عند Inclusionالتضمین (أسلوبهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر 

شطة الریاضیة في المدارس االبتدائیة . مزاولة األن

أسلوبهذه الدراسة على عینة من المرحلة االبتدائیة بعد تبني الباحثان نموذجین في أجریت

التضمین : (نموذج الحبل المائل ، كرة السلة)  . 

وقد توصل الباحثان إلى ما یأتي : 

لحبل) على الرغم من وجود الواجب (القفز فوق ا أداءیمكن احتواء كافة طلبة الصف في -

الفروقات الفردیة بین األفراد وذلك عن طریق میالن الحبل من اجل تسهیل مهمة القفز 

وبمشاركة الجمیع . 
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وجــد الباحثــان ان بقــاء الحبــل فــي مســتوى واحــد سیصــیب الكثیــر مــن الطلبــة بالضــجر وینتقــل -

)اإلقصاءهذا الموضوع من (االحتواء) إلى (

ني (رمي الكرة في السلة) فقد وضـع الباحثـان مسـتویات عـدة للتنـافس مـن أما النموذج الثا

مــن أیضــاخــالل متغیــرات الدراســة (المســافة عــن الحلقــة) و (ارتفــاع الحلقــة) فقــد توصــل الباحثــان 

الواجــب ، واســتنتج الباحثــان فــي هــذه  أداءخــالل هــذا العمــل مســاعدة جمیــع الطلبــة واحتــوائهم فــي 

من الفروق الفردیة عند مزاولة األنشطة الریاضیة .اإلقاللالتضمین في أسلوبالدراسة إلى دور 

:٢٠٠٢دراسة الزبیدي (٢-٢-٢ (
   أهدافالتدریس المختلفة في تحقیق بعض أسالیب"أثر استخدام بعض 

درس التربیة الریاضیة"

، التدریســیة (الفــردي ، التبــادلي األســالیبهــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن اثــر اســتخدام 

درس التربیــــة الریاضــــیة (البــــدني ، الوجــــداني ،  أهــــداف) فــــي تحقیــــق بعــــض أألمــــريالتعــــاوني ، 

في تحقیق هذه األهداف . أفضلالمهارات الحركیة) فضال عن المقارنة بین هذه األسالیب وایهما 

) طالبـا ٨٠استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته طبیعة البحث ، وتكونت عینة البحث مـن (

مجـامیع بواقـع أربـعكلیـة المعلمـین / جامعـة الموصـل مـوزعین علـى – األولىطالب المرحلة من

) طالبًا لكل مجموعة ، وتم التكافؤ بینهم فـي متغیـرات (العمـر ، الطـول ، الـوزن) فضـال عـن ٢٠(

دم عدد من عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة واالتجاه نحو الدرس والمهارات الحركیة بلعبتي كرة القـ

وكرة السلة . 

(المتوســط الحســابي ، االنحــراف المعیــاري ، آالتیــةاإلحصــائیةواســتخدم الباحــث الوســائل 

معامل االرتباط البسیط بیرسون ، اختبار (ت) للعینات المرتبطة المتسـاویة العـدد ، تحلیـل التبـاین 

باتجاه واحد ، وقیمة اقل فرق معنوي باختبار (دنكن)) . 

:یأتيث ما وقد استنتج الباح

درس التربیة الریاضیة متفوقا  أهدافالتدریس الفردي في تحقیق أسلوباثبت فاعلیة استخدام .١

).أألمريعلى األسالیب األخرى (التبادلي ، التعاوني ، 

التــدریس التبــادلي والتعــاوني تطــورا فــي بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة واالتجــاه أســلوباثبــت .٢

المهارات الحركیة. النفسي نحو الدرس وفي بعض
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:٢٠٠٤دراسة الراوي (٧-٢-٤ (
السباحة"أنواعالتعلم االتقاني والتضمین على تعلم أسلوبي"تأثیر 

وأفضـلیتهما(الـتعلم االتقـاني ، والتضـمین) أسـلوبيهدفت الدراسة إلى التعرف على تـأثیر 

المجموعــات المتكافئــة ، أمــا بأســلوبالســباحة اســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي أنــواععلــى تعلــم 

ضــابطة ، أمــا عــدد وأخــرى) طالبــا قســموا إلــى مجمــوعتین تجــریبیتین ٣٠عینــة البحــث فقــد بلغــت (

) دقیقـة واجـري ٩٠لكـل مجموعـة زمنهـا (أسـبوعیاالوحدات التعلیمیـة فقـد بلغـت وحـدتین تعلیمیتـین 

اإلحصـــائیةباحـــث الوســـائل االختبـــار البعـــدي فـــي نهایـــة المـــدة المحـــددة لكـــل مهـــارة ، واســـتخدم ال

وتحلیـل التبـاین وقیمـة أقـل فـرق t(النسبة المئویة الوسط الحسابي ، االنحـراف المعیـاري ، اختبـار 

).L.S.Dمعنوي (

واســتنتج الباحــث ان مــنهج (الــتعلم االتقــاني ، والتضــمین والتقلیــدي) اثبتــا فاعلیــة فــي تعلــم 

السباحة (حرة ، ظهر ، صدر) .أنواع

التضمین ویلیه أسلوبتعلم االتقاني حقق أعلى النسب تطورا في مقدار التعلم ثم ال أسلوبان .١

األسلوب التقلیدي . 

فاعلیة من منهجي التضمین والتقلیدي في التعلم . أكثران منهج التعلم االتقاني .٢

إجراءات البحث : -٣
منھج البحث :١-٣

تـــم اســـتخدام التصـــمیم البحـــث .تـــم اســـتخدام المـــنهج التجریبـــي لمالءمتـــه لطبیعـــة مشـــكلة

التجریبي الـذي یطلـق علیـه اسـم (تصـمیم المجموعـات المتكافئـة) العشـوائیة ذات المالحظـة القبلیـة 

  )٢٣٢،  ١٩٩٩والبعدیة المحكمة الضبط .(عالوي وراتب ، 

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣
لبنـات للسـنة المتوسـط فـي ثانویـة بعشـیقة لاألولتكون مجتمع البحث من طالبات الصف 

) ٨٨) طالبـــة . أمـــا عینـــة البحـــث فتكونـــت مـــن (١٣٦والبـــالغ عـــددهن ( ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراســـیة 

) طالبة وهن : ٤٨) طالبة لكل شعبة ، بعد استبعاد (٢٢) شعب وبواقع (٤طالبة یمثلون (

) من الراسبات .٨( - 

) من اللواتي لدیهن تقاریر طبیة .٤( - 

علیهن التجارب االستطالعیة والثبات .أجریت) طالبة من اللواتي ٣٦( - 

أسـالیب% من المجتمع الكلي ، بعدها وزعـت ٦٤.٧١عینة البحث تمثل أصبحتوبذلك 

  ٠ األربعالتدریس بصورة عشوائیة على مجامیع البحث 
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تحدید مقیاس االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة : ٤-٣
جـاه نحـو درس التربیـة الریاضـیة وقـد قامـت تم االعتماد على مقیاس (ثرستون) لقیاس االت

ـــى مجموعـــة مـــن المختصـــین (الملحـــق  ـــاس عل ) فـــي مجـــال طرائـــق ٢الباحثـــان بعـــرض هـــذا المقی

األولالتــــدریس ، وعلــــم الــــنفس واالختبــــارات والمقــــاییس لیتناســــب تطبیقــــه علــــى طالبــــات الصــــف 

یطبـــق علـــیهن الالتـــيمتوســـط ، یحـــوي المقیـــاس علـــى عـــدد مـــن الجمـــل ویطلـــب مـــن الطالبـــات ال

 نال یـوافقأمام العبارة التي یوافقن علیها فقـط وتـرك العبـارات التـي (×)المقیاس ان یضعن عالمة 

-١٤٧،  ٢٠٠٠) عبـارة (الطالـب والــویس، ٢٥، وقـد تكـون المقیـاس مــن (إشــارةعلیهـا مـن غیـر 

  ) .١) وكما موضح في (الملحق ١٤٨

:األسس العلمیة لمقیاس االتجاه النفسي ١-٤-٣
صدق المقیاس :-

اعتمدت الباحثان علـى الصـدق الظـاهري فـي اختبـار مقیـاس االتجـاه النفسـي ألن "أفضـل 

وسـیلة للتأكـد مـن صـدق األداة هـو ان یقـرر عـدد مـن المتخصصـین مـدى تغطیـة الفقـرات لجوانـب 

) ، ولغــرض التأكــد مــن صــدق المقیــاس تــم Eble,1972,555الصــفة المــراد قیاســها وشــمولیتها" (

ه علــى مجموعــة مــن المتخصصــین فــي مجــال التربیــة الریاضــیة والعلــوم التربویــة والنفســیة عرضــ

% مـــن اســـتخدام هـــذا المقیـــاس  ٩٦) وقـــد كـــان اتفـــاق جمیـــع آراء المتخصصـــین بنســـبة ٢(الملحــق

لتحقیق الغرض المرجو للبحث .

ثبات مقیاس االتجاه النفسي .-

قیـاس علـى مجموعـة عشـوائیة مـن طالبـات االختبـار وتطبیـق الم إعـادةتم استخدام طریقة 

ثـــم أعیـــد  ١٧/١٠/٢٠٠٢) طالبـــات أجریـــت بتـــاریخ ١٠المتوســـط والبـــالغ عـــددهن (األولالصـــف 

) أیام مباشـرة ، وتـم احتسـاب معامـل الثبـات إذ بلـغ معامـل ٧االختبار على المجموعة نفسها بعد (

) وهو معامل ارتباط معنوي .٠.٨٦االرتباط (

لقبلیة :االختبارات ا ٥-٣
  ) .٣١/١٠/٢٠٠٢االختبارات القبلیة بإجراءتم البدء 
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تكافؤ مجامیع البحث  ٦-٣
Anova(تخدام تحلیـل التبـاین باتجـاه واحـدتمت عملیـة تكـافؤ مجـامیع البحـث باسـ one

way:ومقیـــاس االتجـــاه الـــنفس التكـــافؤ فـــي متغیـــرات (العمـــر تـــم ) وبعـــد ضـــبط المتغیـــرات اآلتیـــة

  ذلك. ایوضح)٢،١والجدولین (لمجموعتي البحث 

  )١الجدول (

لمجموعات البحث األربع  يالعمر الزمنیوضح تحلیل التباین لمتغیر 

المتغیرات
وحدة القیاس 

المستخدمة
مصدر القیاس

مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

المحتسبة

ألقرب شهرالعمر

٩٣.٢٣٣١.١بین المجموعات

٤٠٣٦.٢٨٤٤٨.١اخل المجموعاتد  ٠.٦٥

٤١٢٩.٤٨٧المجموع

  ٢.٧٢٨) = ٨٤-٣درجة حریة (وأمام ٠.٠٥ <*قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطأ 

  )٢الجدول (

في مقیاس االتجاه النفسي األربعیوضح نتائج تحلیل التباین بین مجموعات البحث 

نحو درس التربیة الریاضیة 

اینمصدر التبالمتغیرات
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة (ف) 

المحتسبة

مقیاس االتجاه  

النفسي 

٣.٧٦٩٣١.٢٥٦بین المجموعات

٥٥.٦٢٤٨٤٠.٦٦٢داخل المجموعات  ١.٩٠

٥٩.٣٩٢٨٧المجموع

   ٢.٧٢٨) = ٨٤-٣وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥<  أنسبة خط*قیمة(ف) الجدولیة عند 

وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین مجموعــات البحــث )٢،١الجــدول (یتضــح مــن

مقیــاس االتجــاه النفســي) وهــذا یشــیر الــى تكــافؤ مجموعــات البحــث و  فــي متغیــرات (العمــراألربــع

.ینبتلك المتغیر 

البرامج التعلیمیة :٧-٣
لبدنیــة) ، ، التمــارین ااإلحمــاء(المقدمــة ،  اإلعــداديوقــد تضــمن كــل نمــوذج علــى القســم 

المقدمـة أسـالیبمـن أسـلوبوالقسم الرئیس (الجزء التعلیمي والجزء التطبیقي) وحسب خاصیة كل 



أمال نوري و  وعد اهللاولید 

٥٠

) وحــدة تعلیمیــة ١٦دراســتها قیــد البحــث ، وأخیــرًا الجــزء الختــامي ، وقــد احتــوى كــل برنــامج علــى (

) دقیقة.٤٥تدریسي مقترح ، وزمن الوحدة التعلیمیة (أسلوبلكل 

٨-٣έѧѧϳϐΗϣ�ΩѧѧϳΩΣΗ��ΎϬρΑѧѧο �Δѧѧϳϔϳϛϭ�Ι ѧѧΣΑϟ�Ε وتــم لقــد حــددت متغیــرات البحــث

ضبطها .

التجربة الرئیسیة للبحث :٩-٣
تضمنت البرامج التعلیمیة أسـلوب التضـمین ونمـوذجین مـن المجـامیع الصـغیرة المتجانسـة 

) وحـدة تعلیمیـة ٦٤وغیر المتجانسة واألمري) فـي تـدریس المهـارات األساسـیة بكـرة السـلة . علـى (

وهي كاآلتي :األربعموعات للمج

التضمین أسلوب) وحدة تعلیمیة باستخدام ١٦(

) وحدة تعلیمیة باستخدام نموذج المجامیع الصغیرة المتجانسة ١٦(

) وحدة تعلیمیة باستخدام نموذج المجامیع الصغیرة غیر المتجانسة .١٦(

.أألمرياألسلوب) وحدة تعلیمیة باستخدام ١٦(

  : األولىیبیة المجموعة التجر -

التضـمین (االحتـواء)، أسـلوبطبقت هـذه المجموعـة البرنـامج التعلیمـي المقتـرح باسـتخدام 

خطـة الـدرس حسـب قابلیـات طالبـات أقسـامحیث تم تصـمیم ثـالث بـدائل فـي الجـزء التطبیقـي مـن 

المجموعــة فــي تنفیــذ بعــض المهــارات األساســیة بكــرة الســلة حیــث یبنــى هــذا التصــمیم علــى أســاس 

ویــــع العوامــــل الخارجیــــة والداخلیــــة المتعلقــــة بالمهــــارة المــــراد تعلمهــــا مراعیــــا التــــدرج فــــي مســــتوى تن

الصعوبة للواجب الحركي (التمرین) لهذه المستویات وهي :

(التمریر ، الطبطبة ، التصویب) .أثناءالتغییر في المسافات -

(التمریرة ، التصویب) .أثناءالتغییر في ارتفاع الهدف -

(التمریر ، الطبطبة ، التصویب) وكال حسب مستواه .أثناءالتغییر في عدد مرات التكرار -

الجسم .أوضاعالتغییر في -

وعلــى الطالبــة ان تأخــذ قــرار بعــد ان تفحــص الخبــرات (المســتویات) ثــم اختبــار المســتوى 

أخطاءهـاتصـحح االبتدائي (نقطة الدخول) ألداء الواجب الحركي وقد یكون بمساعدة المدرسة ثـم

بورقة العمل التي بحوزتها ثم لها الحق في اتخاذ قرار .أدائهابمقارنة 

تكرار نفس العمل .-

اختیار مستوى أعلى .-
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اختیار مستوى أدنى .-

وبهـذا تســتمر العملیــة التعلیمیـة وفــق مــا ذكـر ســابقا حتــى انتهـاء الوقــت المخصــص للجــزء 

تواء جمیع الطالبات في تنفیـذ الواجبـات الحركیـة للمجموعـة التطبیقي وبذلك یسمح للمدرسة من اح

التجریبیة األولى .

المجموعة التجریبیة الثانیة :-

طبقـــت هـــذه المجموعـــة البرنـــامج التعلیمـــي المقتـــرح باســـتخدام نمـــوذج المجـــامیع الصـــغیرة 

كـل  دأفـرامجـامیع صـغیرة بحیـث تكـون  إلـىمتجانسة التحصیل ، حیث یتم تقسیم طالبـات الصـف 

متوســط أو جیــد األداء  أومجموعــة ذات مســتوى واحــد فــي القــدرات الحركیــة أي مســتوى ضــعیف 

) طالبـة ، وتكلــف طالبــة واحــدة لتكــون قائــدة ٦-٢وتراوحـت عــدد طالبــات المجموعــة الواحــدة بــین (

تطبیـــق التمـــارین أثنـــاءإلیهـــامجموعتهـــا ویـــتم بـــالرجوع  أفـــرادالمجموعـــة ومســـؤولة علـــى تحركـــات 

یة كما یتم تغییرها في كل وحدة تعلیمیـة ، وتعمـل كـل مجموعـة بمعـزل عـن األخـرى ویكـون المهار 

من قبل المدرسة .إشارةبدء تنفیذ التمارین وانتهائه 

المجموعة التجریبیة الثالثة :-

طبقت هذه المجموعة البرنامج التعلیمي المقترح باستخدام نموذج المجامیع الصـغیرة غیـر 

مجــامیع صــغیرة غیــر متجانســة مــن  إلــىیل ، حیــث یــتم تقســیم طالبــات الصــف المتجانســة التحصــ

حیــث قــدراتهن علـــى تنفیــذ المهــارات األساســـیة بكــرة الســـلة وتتــراوح عــدد الطالبـــات فــي المجموعـــة 

) طالبة ، وتكلف طالبة لتكون قائدة لكل مجموعة من مجامیع الصف ویتم تغییرهـا ٦-٢الواحدة (

 أفـرادكون مسؤولة على تنفیذ المهـارات االجتماعیـة مثـل التعـاون بـین في كل وحده تعلیمیة حیث ت

المجموعــة فیــتم تكلیــف كــل  أفــرادالمجموعــة الواحــدة واحتــرام اآلخــرین وضــبط الــنفس ، أمــا بــاقي 

مجموعتهـا وعنـد  أفـرادطالبة منهن بواجب حركي (تمرین) تكون مسؤولة عنه أثناء تنفیذه من قبـل 

الرجـــوع الـــى المدرســـة لالستفســـار وحـــل المشـــاكل  وتقـــدیم التغذیـــة مواجهـــة أي صـــعوبات یمكنهـــا

من قبل المدرسة .إلیهاالراجعة 

المجموعة التجریبیة الرابعة :-

مجـامیع أربـع إلـىالتدریس االمـري ، إذ تـم تقسـیم الطالبـات أسلوبطبقت هذه المجموعة 

رین التطبیقیــة فــي أن واحــد لكــل یــتم شــرح الواجــب الحركــي مــن قبــل المدرســة فقــط ویــتم تنفیــذ التمــا

مجموعــة بحیــث تكــون المدرســة هــي المســؤولة علــى توجیــه الطالبــات فــي بــدء التمــارین وتصــحیح 

، أي ال تملـك الطالبـة أي قـرار أثنـاء تنفیـذ الـدرس ، وتكـون االسـتعانة بالمدرسـة وٕانهائهااألخطاء

إبداء المساعدة . أومباشرة لتلقي التغذیة الراجعة 
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:االختبارات البعدیة١٠-٣
البعدیة على طالبات مجموعات  تاالختبارابعد االنتهاء من تنفیذ التجربة الرئیسیة طبقت 

  ) .٦/١/٢٠٠٣(في وبنفس ترتیب االختبارات القبلیة األربعالبحث 

المستخدمة :اإلحصائیةالوسائل ١١-٣
   ٠) في معالجة البیانات البحثspssاستخدم البرنامج اإلحصائي (

عرض نتائج االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة ومناقشتھا: -٤
عرض نتائج الفرضیة األولى :١-٤

 في األربعوجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي لمجامیع البحث "

صلحة ولملطالبات الصف األول متوسط نحو درس التربیة الریاضیةتنمیة االتجاه النفسي

"االختبار البعدي

  )٣الجدول (

یوضح نتائج اختبار (ت) بین االختبارین القبلي والبعدي لمجموعات البحث األربع في تنمیة 

االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة

المجموعات
ت االختبار البعدياالختبار القبلي

المحتسبة ع+َس ع+َس 

*٥.٦٠٩٠.٩١٠٦.٣٢٧٠.٧٢١٢.٩٠المجموعة األولى (التضمین)

*٥.٢١٠٠.٨٢٦٧.١١٤٠.٣٦٠٩.٩١المجموعة الثانیة  (المتجانسة)

*٥.٠٨٦٠.٨٨٤٧.٠١٨٠.٢٩٠٩.٧٢(غیر المتجانسة)المجموعة الثالثة

*٥.٤٧٣٠.٥٩٦٥.٨٧٨٠.٥٦٤٢.٣١)أألمريالمجموعة الرابعة (

  )٢.٠٨) علما ان قیمة (ت) الجدولیة = (٢١وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <* معنوي عند نسبة خطأ 

) ان قیمــــة (ت) المحســــوبة لمعظــــم مجــــامیع البحــــث األربــــع قیــــد ٣یتضــــح مــــن الجــــدول (

) ٢١وأمـــام درجـــة حریـــة ( ٠.٠٥الدراســـة هـــي أكبـــر مـــن قیمـــة (ت) الجدولیـــة عنـــد نســـبة خطـــأ < 

التربیـــــة ) ولمصـــــلحة االختبـــــار البعـــــدي . ویعـــــزى ســـــبب ذلـــــك إلـــــى أهمیـــــة درس ٢.٠٨والبالغـــــة (

الریاضـــیة لـــدى الطالبـــات وحـــبهن لـــه فهـــو ســـبب مهـــم لتطـــویر وتكامـــل شخصـــیة الطالبـــة وتحمـــل 

المسؤولیة ضمن الجماعة والشعور بالتضامن والتعاون والتنافس بینهم وخاصـة وان طالبـات عینـة 

البحث یمررن بمرحلة المراهقة ، لما لهذه المرحلـة مـن خصوصـیة وأهمیـة بالغـة فـي حیـاتهن وهـذا 

ان مرحلة المراهقة تضع متطلبات تربویة ونفسیة وتعلیمیـة لیسـت  ٠) ١٩٨٠ا یؤكده (نصیف ، م

لتوجیــه عملیــات التطــور فــي أساســیةســهلة أمــام مــدرس التربیــة الریاضــیة فتحتــاج إلــى معلومــات 
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أسـلوبیعـزى إلـى ان كـذلك ) . ٢٨،  ١٩٨٠العملیة التربویة والتعلیمیة للبناء الحركي (نصیف ، 

ـــیم التـــدری ـــا ولـــیس مالئمـــا لكـــل مهـــام التعل ) ، ان ١٩٨٨یؤكـــد (ســـلیمان ،  إذس الواحـــد لـــیس كافی

،  ١٢٤،  ١٩٨٨یختلف باختالف مهمة التعلیم وطبیعته (سلیمان ، أسلوبالمستوى األمثل لكل 

١٢٨ . (

عرض نتائج الفرضیة األولى :٢-٤
فـي تنمیـة األربـعع البحـث وجود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي االختبـار البعـدي بـین مجـامی"

لطالبات الصف األول متوسط"نحو درس التربیة الریاضیةاالتجاه النفسي

  )٤الجدول (

نحو درس التربیة مقیاس االتجاه النفسيلتحلیل التباین بین مجموعات البحث األربع 

الریاضیة للقیاس البعدي

مصدر التبایناالختبارات
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

سط متو 

المربعات

قیمة ف 

المحتسبة

مقیاس 

االتجاه 

النفسي

٢٢.٧٤٣٣٧.٥٨١بین المجموعات
٢٨.٧٢٩

*
٢٢.١٦٥٨٤٠.٢٦٤داخل المجموعات

٤٤.٩٠٨٨٧المجموع

  . ٢.٧٢٨) علما أن قیمة (ف) الجدولیة = ٨٤-٣) وأمام درجة حریة (٠.٠٥( <* معنوي عند نسبة خطأ 

قـیم (ف) المحتسـبة لقیـاس االتجـاه النفسـي نحـو درس التربیــة ) ان ٤یتضـح مـن الجـدول (

،  ٣درجـة حریــة (وأمـام) ٠.٠٥( <الریاضـیة هـي اكبــر مـن قیمـة (ف) الجدولیــة عنـد نسـبة خطــأ 

وللتعرف على أي من مجموعات البحث األربع األكثر تطورا في تنمیة  ) .٢.٧٢٨) والبالغة (٨٤

إلــى  انفرقــا معنویــا بینهمــا لجــأ الباحثــ أظهــرتیة التــي االتجــاه النفســي نحــو درس التربیــة الریاضــ

  ). ٥استخدام اختبار (دنكن) وكما هو موضح في الجدول (
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  )٥الجدول (

اختبار دنكن لمقارنة متوسطات مقیاس االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة لمجامیع 

البحث األربع

َس للمجامیع


L.S.R.

أألمري

٥.٨٧٧  

تضمین

٦.٣٢٧  

ر متجانسةغی

٧.٠١٨  

َس للمجامیع



متجانسة

٧.١١٤  
٠.٠٩٦  *٠.٧٨٧  *١.٢٣٧  ٠.٣٢٣    

غیر متجانسة

٧.٠١٨  
٠.٦٩١  *١.١٤١  ٠.٣١٣*      

تضمین

٦.٣٢٧  
٠.٤٥  ٠.٢٩٧*        

  )٠.٠٥( <* معنوي عند نسبة خطأ 

) المقارنـة بـین متوسـطات نتـائج مقیـاس االتجـاه النفسـي نحـو درس ٥یتضح من الجدول (

لریاضیة حسب مجامیع البحث األربع، فقد تبین اآلتي : التربیة ا

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین المجموعـــة الصـــغیرة المتجانســـة واألســـلوبین (االمـــري ، .١

،  ١.٢٣٧والتضمین) ولمصلحة المجموعة الصغیرة المتجانسة ، حیث كانت درجـات الفـرق (

،  )٠.٣٢٣ســوبة والتــي تســاوي () المح.L.S.R) علــى التــوالي وهــي أكبــر مــن قیمــة (٠.٧٨٧

ویعزى سبب ذلك إلى ان مرحلة المراهقة التي تمر بها الطالبات ، یرغبن فـي تكـوین عالقـات 

اجتماعیـة وحـبهم فـي قیـادة الجماعـة واالسـتقاللیة فـي اتخـاذ القـرارات بعیـدا عـن التسـلط وتنفیـذ 

التربیة طیلة البرنامج األوامر من قبل المدرسة ، فضال عن ان الطالبة تمارس نشاطات درس 

التعلیمي ضمن مجموعـة متكافئـة فـي مسـتواها وتشـعر ان هنـاك انسـجاما یشـدها إلـى التنـافس 

مـــع زمیالتهـــا فـــي المجموعـــة ممـــا قـــد یـــؤدي إلـــى زیـــادة اتجـــاههن نحـــو ممارســـة درس التربیـــة 

) ان الفــرد فــي ١٩٩٤الــدرس ، ویؤكــد (حجــازي ،  أهــدافالریاضــیة وبشــكل ایجــابي لتحقیــق 

إثــارةحلــة المراهقــة بحاجــة إلــى ان یصــبح عضــوا فــاعال منســجما فــي المجتمــع مــن خــالل مر 

) ، فیتسع نطاق ٤٦-٤٥،  ١٩٩٤(حجازي ، اآلخرینوتنمیة الروابط االجتماعیة بینه وبین 

فــي الخبــرات والمشــاعر واالتجاهــات واألفكــار اآلخــریناالتصــال الشخصــي ویبــدأ فــي مشــاركة 

  ) .٣٢٣،  ١٩٨١(زهران ، 

ــــین .٢ ــــروق ذات داللــــة معنویــــة ب المجــــامیع الصــــغیرة المتجانســــة وغیــــر أســــلوبيعــــدم وجــــود ف

) المحســـوبة .L.S.R) وهـــي أقـــل مـــن قیمـــة (٠.٠٩٦المتجانســـة، حیـــث كانـــت درجـــة الفـــرق (
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ویعـــزى ســـبب ذلـــك إلـــى أن التعلـــیم فـــي كـــال األســـلوبین تـــم ضـــمن  ).٠.٣٢٣والتـــي تســـاوي (

الـدرس كانـت معظمهـا مـن مسـؤولیة الطالبـات وبهـذا تـم مجامیع صغیرة تعاونیة وقرارات تنفیذ 

تطویر المهارات االجتماعیة بصورة مباشرة وغیر مباشرة ، عن طریق الحوار وتبادل الخبرات 

الجـــزء التطبیقـــي للوحـــدة التعلیمیـــة . إذ یؤكـــد أثنـــاءوالتعـــاون عنـــد تطبیـــق المهـــارات الحركیـــة 

یم الـــذي یمكـــن الطالـــب مـــن اكتســـاب مهـــارات ) ان التعلـــیم الفعـــال هـــو التعلـــ١٩٩٩(الحیلـــة ، 

  ) .٦٣،  ١٩٩٩معینة أو معارف أو اتجاهات بمتعة وسرور (الحیلة ، 

المجموعــة الصــغیرة غیــر المتجانســة واألســلوبین أســلوبيوجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین .٣

المجموعــة الصــغیرة غیــر المتجانســة ، حیــث كانــت أســلوب(االمــري ، والتضــمین) ولمصــلحة 

) المحسـوبة .L.S.R) على التوالي وهـي أكبـر مـن قیمـة (٠.٦٩١،  ١.١٤١جات الفروق (در 

ویعزى سبب ذلك إلى ان تعامل الطالبات مـع بعضـهم الـبعض ومـع  ).٠.٣١٣والتي تساوي (

ـــدرس لـــدى  ـــادة وتبـــادل الثقـــة والتعـــاون فـــي اتخـــاذ قـــرارات ال المدرســـة مـــن خـــالل الحـــوار والقی

أثنـــاءانســـة یزیـــد مـــن التفاعـــل بـــین طالبـــات الصـــف والمدرســـة المجموعـــة الصـــغیرة غیـــر المتج

المدرسـة إشـرافوالتضـمین یكونـان تحـت أألمـرياألسـلوببینمـا  ةالتطبیقیممارسة النشاطات 

لیست مجرد نقل المعرفة العلمیة إلى المتعلم إنهامباشرة . ویؤكد التربویون في التربیة العلمیة 

عقلیـــا ، ووجـــدانیا ، ومهاریـــا) وتكامـــل شخصـــیته فـــي ، بـــل هـــي عملیـــة تعنـــي بنمـــو الطالـــب (

  )١٢٣،  ١٩٨٦(زیتون ، جوانبهامختلف 

أســلوبولمصــلحة أألمــريواألســلوبالتضــمین أســلوبوجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین .٤

) المحسوبة والتي .L.S.R) وهي أكبر من قیمة (٠.٤٥التضمین ، حیث كانت درجة الفرق (

  ).٠.٢٩٧تساوي (

الثقـــة وٕاعطـــائهمالتضـــمین یراعـــي الخبـــرات الســـابقة للمتعلمـــین أســـلوبب ذلـــك ان ویعـــزى ســـب

ذلـك إلـى زیـادة حـافز  أدى، أدائهـمحول تطبیق الواجبات الحركیـة وتقـویمهم لمسـتوى بأنفسهم

) ، ان اتخــاذ القــرار حــول العمــل أو ٢٠٠١الــتعلم وبالتــالي تحســین نوعیتــه.اذ یؤكــد (محمــد ، 

ول مـن قبـل الطلبـة سـوف یختلـف حالـه مـن الرضـا والقبـول فـالقلق قلیـل النـاجح والمقبـاإلنجاز

  ) .٥٢، ٢٠٠١هو األكثر ایجابیة(محمد،اآلخرینوالنجاح هو األكثر شیوعا والشعور تجاه 
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االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥

في ضوء نتائج البحث وضمن حدوده استنتج ما یأتي :

أألمــريواألســلوبالصــغیرة  عالمجــامیالتضــمین ونمــوذجین مــن ســلوبأاثبــت فعالیــة اســتخدام .١

في تنمیة االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة .

تفوق أسلوبي المجامیع الصغیرة (المتجانسة وغیر المتجانسة) فـي تنمیـة االتجـاه النفسـي نحـو .٢

والتضمین).أألمري(باألسلوبینممارسة درس التربیة الریاضیة ، عند مقارنتهما 

التوصیات :٢-٥
باآلتي: انوصي الباحثیفي ضوء استنتاجات البحث 

التضــمین ونمــوذجین مــن المجــامیع الصــغیرة لمــا لهــم مــن تــأثیر ایجــابي فــي أســلوباســتخدام .١

تنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة درس التربیة الریاضیة لطالبات الصف األول متوسط. 

(المجـــامیع التعـــاوني یثي الخبـــرة علـــى بعـــض أســـالیب التـــدریس تـــدریب الهیئـــات التدریســـیة حـــد.٢

والتطـــویر التـــي تقیمهـــا وزارة التربیـــة  اإلعـــدادالمتجانســـة والغیـــر متجانســـة) مـــن خـــالل دورات 

ومدیریاتها . 

بعـض هـذه األسـالیب التدریسـیة (المجـامیع المتجانسـة والغیـر متجانسـة) ضـمن إدخالضرورة .٣

التربیة الریاضیة. وأقساملتربیة الریاضیة لكلیات مقررات مادة طرائق التدریس ا

دراســة مماثلــة للبحــث الحــالي وعلــى الــذكور لهــذه المرحلــة الدراســیة باســتخدام األســالیب إجــراء.٤

.أخرىریاضیة  وألعابالتدریسیة المقترحة قید الدراسة 
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المصادر العربیة واألجنبیة:
لفــروق الفردیــة وتطبیقاتهــا التربویــة ، ) : ا١٩٨٣عــالم ، رجــاء محمــود وشــریف محمــود (أبــو.١

دار القلم ، كلیة التربیة ، جامعة الكویت . 

اإلرسـالتدریسیة مختلفـة فـي تعلـم مهـارة أسالیب) : تأثیر ٢٠٠٢أحمد ، مازن عبد الهادي (.٢

العــالي الطویـــل فـــي الریشـــة الطـــائرة، مجلـــة علـــوم التربیـــة الریاضـــیة ، ، العـــدد الثـــاني، المجلـــد 

األول . 

): أســــس علــــم الــــنفس التربــــوي ، دار الكتــــب للطباعــــة ١٩٩١األزیرجــــاوي ، فاضــــل محســــن (.٣

والنشر ، جامعة الموصل . 

) : تقیــیم تعلـــم الطالــب التجمیعـــي والتكــویني ، ترجمـــة: ١٩٨٣بلــوم، بنیــامین . س وآخـــرون (.٤

محمد أمین المفتي وآخرون ، القاهرة .

الحدیثــة ودور  األعـالمبــین تـأثیر وسـائل ) : التنشـئة االجتماعیـة ١٩٩٤حجـازي ، مصـطفى (.٥

، البحرین ، المنامة .  ١األسرة ، ط

ـــة الریاضـــیة ، دار الكتـــب للطباعـــة ١٩٩١( وآخـــرانحســـن ، جمـــال صـــالح .٦ ) : تـــدریس التربی

والنشر ، جامعة الموصل.

) : التصــمیم التعلیمــي نظریــة وممارســة ، دار المســیرة للنشــر ١٩٩٩الحیلــة ، محمــد محمــود (.٧

یع والطباعة ، عمان ، األردن .والتوز 

، دار الكتــــــاب  ١) : طرائــــــق التــــــدریس واســــــتراتیجیاته ، ط٢٠٠١الحیلــــــة ، محمــــــد محمــــــود (.٨

العربیة المتحدة .اإلماراتالجامعي ، العین ، 

) : التعلـــیم التعــاوني داخــل الصـــف وخارجــه ، دار التربیــة والتعلـــیم ، ١٩٨٩خطــاب ،محمــد (.٩

  . األردنااللولزا، 

) : منــاهج التربیــة الریاضــیة بــین النظریــة والتطبیــق، ١٩٩٣علــي ومحمــد ، علــي (الــدیري ،.١٠

، األردن . ١دار الفرقان للنشر والتوزیع ، ط

الـتعلم االتقـاني والتضـمین علـى تعلـم أسـلوبین) : "تـأثیر ٢٠٠٤الراوي ، سعید عمر عـادل (.١١

یاضیة ، جامعة بغداد.دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الر أطروحةأنواع السباحة" ، 

التـدریس أسـالیب) : اثـر اسـتخدام بعـض ٢٠٠٢الزبیدي ، قصي حازم محمد عبـد الـرحمن (.١٢

دكتـوراه غیـر منشـورة ، أطروحـةدرس التربیـة الریاضـیة ،  أهدافالمختلفة في تحقیق بعض 

كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

، دار  ٥لنمـــو (الطفولـــة والمراهقـــة) ، ط) : علـــم نفـــس ا١٩٨١زهـــران ، حامـــد عبـــد الســـالم (.١٣

العودة ، بیروت . 



أمال نوري و  وعد اهللاولید 

٥٨

 ١) : طبیعة العلم وبنیته ، تطبیقات في التربیـة العلمیـة ، ط١٩٨٦زیتون ، عایش محمود (.١٤

، دار عمان ، عمان ، األردن . 

تعلم  أداء) : دراسة مقارنة بین طریقتین تعلیمیتین على مستوى ١٩٨٧سعد ، محمد یحیى (.١٥

یب من الثبات في ریاضة كـرة السـلة ، مجلـة بحـوث التربیـة الریاضـیة ، المجلـد مهارة التصو 

  . ٨، ٧الرابع ، العدد 

الطالــب المعلــم للحــدود الفاصــلة بــین طرائــق  إدراك): اثــر ١٩٨٨ســلیمان ، ممــدوح محمــد (.١٦

التدریس واستراتیجیات التدریس في تنمیة بیئة تعلیمیة فعالة داخـل الصـف وأسالیبالتدریس 

) ، السنة الثامنة . ٢٤لة رسالة الخلیج العربي ن العدد (، مج

) : االتجاهـات الحدیثـة فـي طـرق تـدریس ١٩٨٨صادق ، غسـان حمـد والهاشـمي ، فاطمـة (.١٧

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

، دار الكتــب  ٢ط ) : طــرق التــدریس فــي التربیــة الریاضــیة ،٢٠٠٠صــالح ، عبــاس أحمــد (.١٨

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

، دار الكتـــــب  ٢) : علـــــم الـــــنفس الریاضـــــي ، ط٢٠٠٠الطالـــــب ، نـــــزار والـــــویس ، كامـــــل (.١٩

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل  .

) : التوافــــق النفســــي لــــدى طلبــــة المرحلــــة المتوســــطة ١٩٩٣عبــــاس ، كامــــل عبــــد الحمیــــد (.٢٠

  ) .١٤لة التربیة والعلم ، جامعة الموصل ، العدد (وعالقتها بالتحصیل الدراسي ، مج

) دراســـة تجریبیـــة لمــدى فاعلیـــة اســـتخدام طریقـــة االكتشـــاف ١٩٨٧عبــد القـــوي ، مصـــطفى (.٢١

الموجــه فــي تــدریس الریاضــیات علــى تنمیــة المهــارات الریاضــیة لــدى طــالب دور المعلمــین 

.اإلسكندریةوالمعلمات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة جامعة 

ــــد الكــــریم ، عفــــاف (.٢٢ ــــة البدنیــــة والریاضــــیة ، منشــــأة ١٩٩٤عب ــــي التربی ــــة للــــتعلم ف ) : التربی

.اإلسكندریةالمعارف ، 

في تدریس االجتماعیـات وتطبیقاتهـا العلمیـة، أساسیات) : ١٩٨٥عبیدات ، سلیمان أحمد (.٢٣

دار الكتب اللبناني ، بیروت .

) : البحث العلمي في التربیة الریاضـیة ١٩٩٩مل (كا أسامةعالوي ، محمد حسن وراتب ، .٢٤

، دار الفكر العربي ، القاهرة . ٢وعلم النفس الریاضي ، ط

) : القیــاس والتقــویم فــي العملیــة التدریســیة ، جامعــة الیرمــوك، ١٩٨٥عــودة، أحمــد ســلیمان (.٢٥

  األردن .

كـي ، دار الكتـب ) : طرق تدریس التربیة الریاضـیة والـتعلم الحر ١٩٧٢لطفي ، عبد الفتاح (.٢٦

.اإلسكندریةالجامعیة ، 
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) : اتجاهـات حدیثـة فـي تـدریس التربیـة البدنیـة والریاضـیة ٢٠٠١محمد ، مصطفى السایح (.٢٧

.اإلسكندریةالفنیة ، اإلشعاع، مطبعة 

) : تأثیر استخدام التعلم التعاوني في تدریس وحدة في الحركة ١٩٩٢مطر ، فاطمة خلیفة (.٢٨

المعلمین ، المجلة العربیـة للتربیـة  إعدادالنفعالیة للطالب في برنامج الموجه على الجوانب ا

، العدد األول ، تونس . 

ــــي (.٢٩ ــــتعلم الحركــــي ، ط١٩٨٠نصــــیف ، عبــــد عل ، دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر ،  ١) : ال

جامعة الموصل .

فـي  ) : العوامل التي تعـزز االبـداع فـي التعلـیم ومـدى توافرهـا١٩٩٢النهار ، تیسیر سامح (.٣٠

اإلنســـانیةالمـــدارس الثانویـــة فـــي األردن ، مجلـــة مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات ، سلســـلة العلـــوم 

) ، األردن . ٧) ، المجلد (١٣واالجتماعیة ، العدد (

) "اثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تغییــر مفــاهیم الطلبــة ١٩٩٥الهرمــزي ، جانیــت نیســان (.٣١

أجهـــزة الجســـم)" ، رســــالة ماجســـتیر غیــــر للصـــف الســـادس اإلســــالمي للمفهـــوم البیولــــوجي (
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