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أف األسموب الجيد ىو الذي يراعي ميوؿ وقدرات واستعدادات المتعمميف ومف خالؿ استراتيجية الجمع الثنائي
لألسموبي التضميف والتبادلي والتي تسيـ في تعمـ ميارة التصويب السممي ومف خالؿ اطالع الباحث عمى المصادر
ارتأى عمى العمؿ باستراتيجية الجمع الثنائي بيف األسموبيف مف خالؿ جمع محور أسموبي التضميف والتبادلي إليجاد بدائؿ
تعميمية وىدؼ البحث ((التعرؼ عمى تأثير استراتيجية الجمع الثنائي المباشر لألسموبي التضميف والتبادلي في تعمـ ميارة
التصويب السممي بكرة السمة لبعض طالب الصؼ الثاني المتوسط)) .وفرض البحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث باستخداـ استراتيجية الجمع الثنائي وطبقت عمى عينة البحث
مكونة مف ( )02طالب وأستنتج الباحث أف استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التضميف والتبادلي قد حققت أىدافا في
تعمـ ميارة السممي لدى عينة البحث ،وأوصى الباحث التأكيد عمى استخداـ استراتيجية الجمع الثنائي لألسموبي التضميف
والتبادل ي في تعمـ ميارات كرة السمة لكونو أسموب ينسجـ مع طبيعة ميارات كرة السمة .الكممات المفتاحية ..استراتيجية
التدريس – الجمع الثنائي – أسموب التضميف.

Abstract.
Inclusion And Reciprocal Styles and Their Effect On Learning Layup In
Basketball
The best teaching style if the one that include the learners' abilities, readiness and
potentials thus the researchers combined two teaching styles; inclusion and reciprocal
teaching styles to teach layup in basketball for students. The research aimed at identifying
the effect of combining two teaching strategies; inclusion and reciprocal style in teaching
layup in basketball for second grade secondary school students. The researchers
hypothesized statistical differences between pre and posttests using both strategies. The
subjects were (20) students. The results showed great development in learning layup in
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basketball. Finally the researchers recommended combining inclusion and reciprocal
teaching styles in teaching layup in basketball.

 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1المقدمة وأهمية البحث:
ويؤكد كثير مف المختصيف أف األسموب الجيد ىو الذي يراعي ميوؿ وقدرات واستعدادات المتعمميف وعمى
المدرس أف تكوف لديو حصيمة جيدة لمعرفة أساليب التدريس التي توافؽ طبيعة الفعالية والمتعمميف فالتعمـ ال يأتي إال عف
طريؽ نشاط المتعمـ نفسو وتفاعمو مع الموقؼ التعميمي وبما أف تعمـ الميارات لمطالب يعتمد اعتماداً كبي اًر عمى مدى
تفاعميـ مع األسموب التدريسي المتبع لمطمبة واستجابتيـ لو ،ومف خالؿ الجمع الثنائي لألسموب التعميمي المدمج والتي
تعمؿ عمى إيجاد بدائؿ تعميمية في تعمـ بعض الميارات األلعاب الرياضية ومنيا ميارات التصويب بكرة السمة والسيما
التصويب السممي في المعب والتي تعد مف الميارات الميمة في مراحؿ التعمـ المبكرة وكأساس لتعمـ التصويب بكرة السمة
لذا تجمت أىمية البحث في استخداـ استراتيجية جديدة تحتوي عمى أسموب التضميف كمحور لمجمع مع األسموب التبادلي
المباشر لتعميـ التصويب السممي لتطوير مستوى الطالب ألنو يراعي الفروؽ الفردية ويعمؿ عمى احتواء كؿ الطالب
واشراكيـ كالً حسب قدرتو وقابميتو ،فضالً عف إف فكرة استراتيجية الجمع الثنائي كطريقة لمتعمـ والتعميـ المخطط تيدؼ
إلى تحقيؽ أىداؼ محددة سمفاً مف خالؿ الجمع ق اررات كؿ أسموب مع أسموب أخر وبذلؾ تنبثؽ أىداؼ لألسموبيف إليجاد
خبرة جديدة لمتعمـ.

 2-1مشكمة البحث:
بالرغـ مف التقدـ الذي وصؿ إليو الباحثوف والدارسوف مف نتائج ايجابية في مجاؿ طرائؽ التدريس وأساليبيا
لكف عممية التعمـ والتعميـ ما زالت بحاجة إلى بدائؿ تعميمية وفؽ استراتيجية الجمع الثنائي والتي تمكف المتعمميف مف
التعمـ بشكؿ أفضؿ .ومف خالؿ اطالع الباحث عمى المصادر ارتأى الباحث عمى العمؿ باستراتيجية الجمع الثنائي بيف
أسموب التضميف مع األسموب التبادلي المباشر إليجاد بدائؿ تعميمية أفضؿ لدرس التربية الرياضية فضال عف مجاؿ
التعمـ والتعميـ لمدروس العممية ،لذا سيعمؿ الباحث بالتقصي عف تأثير استراتيجية الجمع الثنائي بيف األسموبيف التدريسييف
في تعمـ ميارة التصويب السممي بكرة السمة لممرحمة المتوسطة باعتماد أسموب التضميف كمحور ليذه االستراتيجية الذي
صمـ لعدة ميمات في ضمف مستويات مختمفة الصعوبة وجمعو مع األسموب التبادلي مف اجؿ تحقيؽ أفضؿ مستوى مف
التعمـ وزيادة فاعمية لتعميـ فضالً عف ذلؾ عدـ وجود دراسات وبحوث مشابية تناولت الجمع بيف أسموب التضميف
واألسموب التبادلي.
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 3-1هدف البحث:
ييدؼ البحث إلى :التعرؼ عمى تأثير استراتيجية الجمع الثنائي المباشر لألسموب التضميف واألسموب
التبادلي في تعمـ ميارة التصويب السممي بكرة السمة لبعض طالب الصؼ الثاني المتوسط.

 4-1فروض البحث:
 .1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمجموعة البحث التجريبية والضابطة
باستخداـ استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التضميف مع األسموب التبادلي لممجموعة التجريبية في تعمـ
التصويب السممي بكرة السمة لبعض طالب الصؼ الثاني المتوسط.
 .0ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبارات البعدية لمجموعة البحث التجريبية والضابطة باستخداـ
استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التضميف مع األسموب التبادلي لممجموعة التجريبية في تعمـ التصويب
السممي بكرة السمة لبعض طالب الصؼ الثاني المتوسط.

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :بعض طالب الصفوؼ الثانية مف المرحمة المتوسطة  /متوسطة المنصور لمبنيف  /بغداد /
الكرخ.
 2-5-1المجال ألزماني.0214/2/12 - 0214/0/ 07 :
 3-5-1المجال المكاني :الساحة الخارجية لممدرسة.

 6-1تعريف المصطمحات:
 .1استراتيجية التدريس :تتصؿ بجميع الجوانب التي تسػ ػ ػػاعد عم ػ ػػى حدوث التعمـ بما ف ػ ػػي ذلؾ طرائؽ التدريس
واثارة الدافعية لدى المتعمميف ومراعاة استعدادات المتعمميف وميوليـ وتوفير بيئة التعمـ المالئمة وغير ذلؾ بما
يتصؿ بالتدريس (.)03 :1
 .0الجمع الثنائي :ىي اإلجراءات التي يتخذىا المدرس وييدؼ بيا إلى توسيع أىداؼ التعمـ مف خالؿ جمع ق اررات
كؿ أسموب مع أسموب أخر (.)0:161

3

مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد التاسع والعشرون ✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2017

 -2المبحث الثاني :الدراسات السابقة.
 1-2دراسة ظافر عبد الحر فتالوي ( :)2115تأثير استخدام أسموبي التبادلي والتضمين في تعمم
بعض المهارات األساسية لطالب الصف الثاني متوسط بكرة القدم.
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى تأثير استخداـ أسموبي التبادلي والتضميف في تعمـ بعض ميارات كرة القدـ لدى
طالب الصؼ الثاني متوسط .وكذلؾ التعرؼ عمى أفضؿ أسموب تعميمي ألسموب التبادلي والتضميف في تعمـ بعض
ميارات كرة القدـ لدى طالب الصؼ الثاني متوسط.
وأستخدـ الباحث المنيج التجريبي وتضمنت عينة البحث ( )06طالبا وتمثمت عينة البحث ب مجموعتيف
تجريبيتيف ( )12لألسموب التبادلي و( )12طالبا ألسموب التضميف .وأظيرت النتائج إف لألسموبيف التدريسييف (التبادلي،
التضميف) تأثي ار ايجابيا في عممية اكتساب المتعمـ لميارات المناولة والدحرجة واإلخماد .وتفوؽ أسموب التضميف عمى
األسموب التبادلي في تأثيره في عممية اكتساب المتعمـ لميارات المناولة والدحرجة واإلخماد بكرة القدـ.

 مناقشة الدراسة واإلفادة منها:
اختمفت الدراسة الحالية عف دراسة (ظافر عبد الحر فتالوي) إف دراسة الباحث ظافر تناولت التعمـ بأسموب
التدريس المباشر (التبادلي ،التضميف) لتعمـ الميارات األساسية بكرة القدـ لكؿ مجموعة أسموب تدريسي مباشر أما الدراسة
الحالية تناولت الجمع الثنائي لألسموب فحص الذات مع أسموب التضميف في تعمـ طالب المرحمة الثانية لمدراسة
المتوسطة في تعمـ التصويب مف الثبات بكرة السمة .وتطبيع األسموب بالجمع الثنائي في استراتيجية الجمع الثنائي.

 -3المبحث الثالث :منهج البحث واجراءاته الميدانية.
 1-3منهج البحث:
أستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث وأىدافو ومف خالؿ التصميـ التجريبي
لممجموعة التجريبية والضابطة بتصميـ المجموعتيف المتكافئتيف.

 2-3مجتمع البحث وعينته:
تـ تحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية والذي تمثؿ بطالب الصفوؼ الثانية – متوسطة المنصور لمبنيف
لمعاـ الدراسي  0214-0213والبالغ عددىـ ( )010طالبا ،وتـ اختيار ( )0شعبة كعينة البحث عمى شكؿ مجموعتيف
واعتمد الباحث األسموب العشوائي في اختيار المجموعتيف وبطريقة القرعة إذ اختيرت عينتو البحث البالغ عددىا ()02
طالبا بالطريقة العمدية مف مجتمع األصؿ البالغ عددىـ ( )010طالبا وكؿ مجموعة تتضمف ( )12طالب وىـ طالب
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الصفوؼ الثانية في متوسطة المنصور لمبنيف وىـ الذيف يمثموف عينة البحث عمى شكؿ مجموعة تجريبية ومجموعة
ضابطة.

 3-3األدوات واألجهزة ووسائل جمع البيانات المستخدمة في البحث:
1-3-3

األدوات المستخدمة:



ممعب كرة سمة قانوني.



كرات سمة عدد ( )12نوع (.)MOLTEN



أصباغ لتخطيط الساحة.



شريط قياس.



صافرة عدد.0

2-3-3

األجهزة المستخدمة:



كامي ار نوع  Sonyعدد .0



حاسبة شخصية نوع .Sony



أقراص .CD

3-3-3

وسائل جمع البيانات:



المصادر والمراجع العممية العربية واألجنبية.



شبكة المعمومات (االنترنت).



المقابالت الشخصية (انظر ممحؽ رقـ .)1



استمارة تقييـ ميارة التصويب السممي (انظر ممحؽ .)0



فريؽ العمؿ المساعد (انظر ممحؽ .)1



االختبار المستخدـ (التصوير).



البرمجيات والتطبيقات المستخدمة في الحاسوب.



استمارات التسجيؿ لنتائج تقييـ األداء.



استمارات االستبانة االستطالعية آلراء الخبراء.
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 4-3إجراءات البحث الميدانية:
1-4-3

تحديد المهارات قيد البحث:
بعد االطالع عمى دليؿ مدرس التربية الرياضية (المرحمة المتوسطة) لو ازرة التربية المديرية العامة لممناىج

تـ اختيار ميارة التصويب السممي لكرة السمة لمصفوؼ الثانية المتوسطة حددت أىـ أنوع مف أنواع التصويب وكأساس في
عممية التعمـ ،وباالتفاؽ مع الخبراء والمختصيف ممحؽ رقـ ( )1تـ اختيار الميارة التالية :ميارة التصويب السممي .كميارة
قيد البحث بكرة السمة بعد أف تـ تحديد أىـ الميارات في التصويب بكرة السمة المقررة ضمف المنيج الدراسي لمصؼ الثاني
المتوسط وبعد اطالع الباحث عمى بعض المصادر والدراسات التي تناولت التصويب بكرة السمة وأجراء المقابالت
الشخصية مع ذوي التخصص بكرة السمة تـ اعتماد (التصوير الفديوي) لميارة التصويب السممي ،وذلؾ وفؽ استبانة
خاصة لميارة التصويب السممي لتقييـ األداء الفني (مستوى التعمـ)

2-4-3

استمارة تقييم مستوى التعمم:
لجأ الباحث إلى أعداد استمارة تقييـ مستوى التعمـ لميارتي التصويب بكرة السمة وتـ عرضيا عمى الخبراء

والمختصيف بمادتي التعمـ وكرة السمة وتـ األخذ بيذه االستمارة بعد االتفاؽ عمييا وبنسبة  %53متضمنة تقييـ األداء الفني
لميارتي التصويب بكرة السمة وتـ تصميـ استمارة تقييـ األداء المياري (التكنيؾ) وفقأ لحاجة الميارة في إسياـ أجزاء
الجسـ فييا وتـ عرضيا عمى الخبراء وفؽ تقسيـ الدرجة لمحركة (تقسيـ درجة األداء وفقا إلسياـ كؿ قسـ مف أقساـ الحركة
مع أجزاء جسـ المتعمـ لمميارة) ( .)154 :1عمى وفؽ حقوؿ تقييـ أقساـ الحركة (التحضيري ،الرئيسي ،النيائي) أي
مجمؿ أداء الحركة كاممة ممحؽ ()0
وقد تـ خضوع الميارة لمتقييـ النوعي مف قبؿ الخبراء والمختصيف (انظر ممحؽ  .)2وذلؾ مف اجؿ إعطاء
القيـ الكمية التي تعبر عف مستوى التعمـ بعد تصوير أفراد العينة وتحويؿ التصوير عمى أقراص (.)CD

 5-3التجربة االستطالعية:
تـ أجراء التجربة االستطالعية ولغرض الوقوؼ عمى مجريات العمؿ أجرى الباحث التجربة االستطالعية
في يوـ االثنيف المصادؼ  0214 0-07عمى عينة عشوائية عدد ( )12مف طالب الصؼ الثاني المتوسط لمدرسة
المنصور لمبنيف – تربية الكرخ األولى والغرض مف التجربة االستطالعية معرفة كيفية عمؿ المجاميع التجريبية وامكانية
أداء الطالب لمميارات المختارة ومعرفة إمكانية تطبيؽ المنيج التعميمي باستراتيجية الجمع الثنائي.

 6-3التجربة الرئيسة:
تـ استبعاد عينة التجربة االستطالعية مف عينة البحث الرئيسة ،واف الغرض مف التجربة تـ أجراء التجربة
الرئيسية بتاريخ  0214/1/5وتضمنت وحدة تعميمية لميارة التصويب السممي بواقع ( )6وحدات تعميمية لميارة التصويب
السممي وبواقع وحدتيف تعميميتيف في األسبوع وتـ تطبيؽ التعمـ لمميارة ضمف شروط األسموب التعميمي في استراتيجية
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الجمع الثنائي وبمجموع ( )6وحدات تعميمية لميارة التصويب السممي لألسموبي (التضميف  +التبادلي) في استراتيجية
الجمع الثنائي ولغرض تطبيؽ التجربة الرئيسة تـ ممارسة المجموعة التجريبية لمميارة التصويب السممي.

7-3

االختبارات القبمية:
تـ تنفيذ االختبارات القبمية عمى عينة البحث (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة) في يومي األربعاء

( )0214-1-0لشعبة (و) المجموعة التجريبية ويوـ الخميس ( )0214-1-1لمشعبة (ب) المجموعة الضابطة.

 8-3البرنامج التعميمي:
تـ أعداد البرنامج التعميمي وما يحتويو مف وحدات تعميمية وبعد إطالع عمى العديد مف المصادر العممية
والدراسات السابقة وأجراء المقابالت الشخصية مع الخبراء وذوي االختصاص في (طرائؽ التدريس والتعمـ الحركي وعمـ
النفس الرياضي) ( .)56 :1وذلؾ لالستفادة مف خبراتيـ وتوجيياتيـ ومالحظاتيـ .وقد كانت أراء الخبراء والمختصيف ذو
فائدة كبيرة لمبحث واعتمدت نسبة االتفاؽ بينيـ ( )%62فما فوؽ ثـ تـ تنفيذ الوحدات التعميمية عمى عينة البحث وبأشراؼ
مباش ر مف الباحث أذ تـ تطبيؽ الوحدات التعميمية المصممة باستخداـ الجمع بيف األسموبيف عمى المجموعة التجريبية أما
البرنامج المتبع والمعتمد مف قبؿ مدرس مادة كرة السمة فقد تـ تطبيقو عمى المجموعة الضابطة.

 9-3االختبارات البعدية:
بعد االنتياء مف تنفيذ الوحدات التعميمية باستخداـ أسموب الجمع الثنائي بيف أسموب التضميف واالسموب
التبادلي ،تـ أجراء االختبارات البعدية لممجموعتيف التجريبية والضابطة (بميارة التصويب السممي) وبأشراؼ مباشر مف قبؿ
الباحث وذلؾ لمعرفة مقدار التعمـ الحاصؿ لمطالب لمجموعة البحث التجريبية والضابطة وقد حرص الباحث عمى تييئة
نفس الظروؼ التي أجريت فييا االختبارات القبمية مف حيث المكاف والزماف وفريؽ العمؿ المساعد لغرض الحصوؿ عمى
نتائج دقيقة.

 11-3الوسائل اإلحصائية:
تـ استخداـ نظاـ الحقيبة اإلحصائية ( )SPSSلمعالجة البيانات عبر،الوسط الحسابي  /االنحراؼ
المعياري /اختبار( )T. testلمعينات المترابطة /النسبة المئوية.
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 -4المبحث الرابع :عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها.
بعد إتماـ إ جراءات البحث الرئيسية عمدت الباحثة الى معالجة نتائج االختبارات القبمية والبعدية إحصائياً
لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث والتحقؽ مف فرضياتو ومف ثـ عرض النتائج في جداوؿ واشكاؿ بيانية لغرض مناقشتيا ومف
ثـ التوصؿ الى االستنتاجات والتوصيات المناسبة.

 1-4عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لالختبار المهاري وتحميمها ومناقشتها:
1-1-4

عرض نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لشعبة /ب وتحميمها في مهارة
التصويب السممي:

الجدول ()1
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار(ت) (لممجموعة الضابطة) في االختبارين القبمي والبعدي لمهارة
التصويب لسممي
المهارات
ميارة التصويب السممي لمضابطة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ع

ع

س

س

(ت)

(ت)

المحسوبة الجدولية

3.17 1.72884 41.9000 2.20101 22.2000

0.35

مهارة التصويب من االسلمي

الشكل ()1

يوضح األوساط الحسابية لالختبارات القبمية والبعدية لمجموعة البحث الضابطة في نتائج االختبارات
لمهارة التصويب السممي.
8

مستوى
الداللة

معنوي

مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد التاسع والعشرون ✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2017
الجدول ()2

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار(ت) (لممجموعة الضابطة) في االختبارين القبمي والبعدي لمهارة
التصويب السممي.

المهارات

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ع

ع

س

س

ميارة التصويب السممي لمتجريبية 2.58414 21.7000

(ت)

المحسوبة

3.20 68.259 78.4000

(ت)

مستوى

الجدولية

الداللة

0.35

معنوي

مهارة التصويب السلمي

الشكل ()1
يوضح األوساط الحسابية لالختبارات القبمية والبعدية لمجموعة البحث التجريبية في نتائج االختبارات
لمهارة التصويب السممي.

2-1-4

مناقشة نتائج تعمم االختبارين القبمي والبعدي لمهارة التصويب السممي لممجموعتين
التجريبية والضابطة:
تطور قد شمؿ المجموعة
نتوصؿ مف خالؿ النتائج التي ظيرت في الجدوليف والشكميف ( )0-1اف ىناؾ
اً

التجريبية مف جراء استخداميـ استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التبادلي مع أسموب التضميف ،التي أسيمت في عممية
التعمـ ،وكذلؾ المجموعة الضابطة الستخداميـ االسموب المتبع مف قبؿ المدرس وما يعزز ذلؾ ،أف مف الظواىر الطبيعية
لعممية التعمـ ىو اف يكوف ىناؾ تطور في التعمـ عندما يتبع المدرس الخطوات واالسس السميمة لمتعمـ والتعميـ:2( ،
 .)120ويعزو الباحث ذلؾ الى عدة أمور متداخمة في عممية التعمـ منيا المحاوالت التك اررية لألسموب واختالفيا في
البرنامج التعميمي والتدرج مف السيؿ الى الصعب في عممية التعمـ واف العمؿ باستراتيجية الجمع الثنائي ليس مجرد إعطاء
معمومات واكتساب معارؼ لمطالب وأف التوجو في ذلؾ ىو كؿ الجيود المبذولة مف المدرس الى الطالب المتمقي بشكؿ
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متكامؿ مراعيا قابميات الطالب ورغباتيـ في تنويع أساليب تدريس الميارات ،وبعد ذلؾ متجيا في تطوير قدراتيـ عمى
التعمـ واندفاعيـ ذاتيا حسب ظروؼ وقدرات واستعدادات الطالب وفي ذلؾ يشير ظافر ىاشـ الى اف ،،التدريس ليس
استعراض المدرس لمعارفو أو مياراتو أماـ الطالب ولكنو القدرة عمى القياـ بإجراءات متنوعة مف شأنيا تساعد الطالب
عمى التفاعؿ مع الموقؼ التعميمي واشراؾ أكثر مف حاسة مف حواسيـ في ىذا التفاعؿ واالستغراؽ في الموقؼ التعميمي
دوف ممؿ أو ضجر .)24 :3( ،وأف لكؿ لألسموب تدريسي لو أىدافو ومتضمناتو في التوصؿ إلى التعميـ المؤثر ،وأف
تنويع التدريس يزيد مف رغبات الطالب في تطوير الدوافع الذاتية لكؿ طالب .وبيذا تحققت الفرضية االولى وىي وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمجموعة البحث الضابطة والتجريبية باستخداـ استراتيجية
الجمع الثنائي بيف االسموب التبادلي وأسموب التضميف في تعمـ التصويب السممي بكرة السمة لبعض طالب الصؼ الثاني
المتوسط .وىذه ظاىرة طبيعية أف يظير تبايف في نتائج المجاميع التجريبية والضابطة الف كؿ مجموعة ليا حالة استثنائية
في أىدافيا ومتضمناتيا وتتوصؿ الى أىداؼ مختمفة نوعا ما نتيجة الجمع الثنائي المتداخؿ.

3-1-4

عرض وتحميل نتائج االختبارات البعدية لمجموعة البحث التجريبية والضابطة وتحميمها
لمهارة التصويب من الثبات:
جدول ()3

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط مربع االنحراف وقيمة(ت) المحسوبة بين المجموعتين
ونوع الفرق في المهارات الحركية في االختبارات البعدية لمهارة التصويب السممي

المهارات
ميارة التصويب السممي

المجموعات

الوسط

االنحراف

الضابطة (ب)

41.9000

1.72884

التجريبية (و)

78.4000

1.57762

المحسوبة

قيمة (ت)
الجدولية

مستوى

قيمة (ت)

0.13

2.23

معنوي

الداللة

يتضح مف جدوؿ ( )1الذي يبيف الفروؽ في ميارة التصويب السممي لعينة البحث نمحظ أف اعمى فرؽ
معنوي كاف ( )14.322بيف المجموعة التجريبية لشعبة (و) في (استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب فحص الذات
+التبادلي) والمجموعة الضابطة لشعبو (ب) (لألسموب المتبع مف قبؿ المدرس) ولصالح المجموعة التجريبية لشعبة (و)
والمستخدمة لألسموب (التبادلي  +التضميف) مما يدؿ عمى أف استراتيجية الجمع الثنائي ىذه ىي أفضؿ استراتيجية في
تعمـ ميارة التصويب السممي.

4-1-4

مناقشة نتائج االختبار البعدي لمهارة التصويب السممي لممجموعتين التجريبية والضابطة:
ظير مف خالؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ ( )1أف ىناؾ تباينا في تأثيرات التعمـ واختالؼ في نتائج

المجموعتيف البحثية وىذا االختالؼ ظاىرة طبيعية جراء الفروقات الفردية واختالؼ االساليب التدريسية واختالؼ
استراتيجيات الجمع الثنائي ودورانو حوؿ محور التضميف ومف جراء ذلؾ ظيرت تغيرات في سموؾ تحرؾ الطالب
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واالىداؼ التي حصؿ عمييا واستثمار الوقت ،أف النتائج المعنوية دلت عمى أف المجموعة التجريبية ظيرت تطور في تعمـ
ميارة التصويب أثناء تطبيقيا الستراتيجية الجمع الثنائي وأف استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التبادلي والتضميف
لمتجريبية كاف فعاال وذلؾ مف خالؿ نتائج االختبارات البعدية الىتمامو بمستويات المتعمميف واحتوائيـ جميعا فالطالب
المتعمـ يختار البدء بالميارة مف المستوى الذي يمكنو وحسب اختياره ضمف الواجب الحركي ال سموب أعاله ((أذ يتـ بيذا
األسموب وضع مستويات مختمفة ضمف العمؿ الواحد)) ( .)25 :4أضافة الى أف اسموب التبادلي ىو اف المتعمـ يقيـ
اداءه بنفسو بعد أف تـ تحديد نقطة البداية او نقطة الدخوؿ الى أداء الميارة مف قبؿ الطالب نفسو حسب قدرتو وامكانياتو
ومستواه ،ىذا يعطي الحرية التامة لممتعمـ مف التكرار والممارسة ضمف قدرات وامكانيات كؿ طالب ألداء الواجب الحركي
وتجعؿ الطالب مشارؾ إيجابي في الوحدة التعميمية والعمؿ بدوف قيود وييدؼ العمؿ بيذا االسموب يؤدي الى استقاللية
الطالب ويكوف ىو مقييـ ألدائو مف خالؿ مقارنة المعيار الصحيح مع أدائو والذي سبؽ وتعرؼ عمى طريقة االداء
الصحيح باإلضافة الى اف األسموب التبادلي يركز عمى التفاعؿ االجتماعي في العالقات المتبادلة (مالحظ – مؤدي)
ويؤكد ظافر ىاشـ ((( )0220أف عممية إعطاء فرصة لممتعمـ بالتفاعؿ مع النشاط في مستوى مناسب لو في عممية نجاح
معنوية وممتعة لممتعمـ مما يؤدي الى أف يكوف أداء المتعمـ بمستوى عاؿ)) ( .)121 :5وذكر  ،،)1776( Markأف
المتعمميف يقييموف أداىـ لمميارة وىو مرجع التقويـ الذاتي وأنيـ سوؼ يقارنوف بيف تنفيذ الميارة واألنموذج وعمى ضوئيا
يحددوف الصحيح والخطأ في أدائيـ وىذا ىو انعكاس لتفكيرىـ ومستوى أدائيـ .)06 :6( ،أما تعمـ طالب المجموعة
الضابطة فيرى الباحث أف ظيور النتائج جاء نتيجة تطبيؽ الوحدات المعدة مف قبؿ المدرس ليذه الميارات والتزاـ الطالب
بيا فضال عف الطريقة واألسموب المتبع في الدرس لكنيا لـ ترتقي إلى تعمـ المجموعة التجريبية باستراتيجية الجمع الثنائي
لتعمـ التصويب السممي.

 -5المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات.
 1-5االستنتاجات:
 .1أف استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التضميف االسموب التبادلي قد حققت أىدافا في تعمـ ميارة التصويب
السممي لدى عينة البحث.
 .0أف استخداـ استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التضميف االسموب التبادلي كانت أفضؿ مف االسموب المتبع مف
قبؿ المدرس لدى عينة البحث الضابطة لتعمـ ميارة التصويب السممي.

 2-5التوصيات:
 .1التأكيد عمى استخداـ استراتيجية الجمع الثنائي لألسموب التضميف واالسموب التبادلي في تعمـ ميارات كرة السمة
لكونو أسموب ينسجـ مع طبيعة ميارات كرة السمة.
 .0ضرورة التنويع في استخداـ أساليب تدريسية أخرى وبألعاب مختمفة.
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المصادر.
 .1أحمد محمد الشافعي ،سوزاف أحمد عمي ،مبادئ البحث العممي في التربية البدنية والرياضية( ،القاىرة ،منشأة
دار المعارؼ.)1777 ،
 .0سيدجيف ىيرسف ،التحميل النوعي في عمم الحركة ،ترجمة (صريح عبد الكريـ الفضمي ووىبي عمواف( ،بغداد،
الدار الوطنية لمكتب والوثائؽ.)0212 ،
 .1ظافر ىاشـ اسماعيؿ :االسموب التدريبي المتداخؿ في التعمـ وأثره في التعمـ والتطور مف خالؿ الخيارات التنظيمية
المكانية لبيئة تعمـ التنس ،اطروحة دكتوراه( ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية.)0220 ،
 .2عفاؼ عثماف ،استراتيجيات التدريس الفعال ،ط( ،1االسكندرية ،دار الوفاء لمطباعة والنشر.)0212 ،
 .3مصطفى السائح محمد ،اتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضية ،ط( ،1مصر ،مطبعة اإلشعاع
الفنية.)0221 ،
 .4نادية حسيف يونس ،االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير ،ط( 1عماف ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
.)0213
7. Mark Byra, The thought and behaviors learners in the inclusion style, jon of phy. E. d,
1998.
8. Muska Mosston and Sara Ashworth Teaching Physical Education , fifth edition, Boston,
Benjamin, 2002.

ممحق ()1

المقابالت الشخصية التي اجريت مع االساتذة الخبراء والمختصين
ت

االسم والمقب العممي

االختصاص

مكان العمل

1

أ.د ظافر ىاشـ أسماعيؿ

طرائؽ تدريس /تعمـ

أستاذ مشارؾ كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -بغداد

0

أ.د جماؿ صبري

تدريب كرة السمة

1

أ.د ىشاـ محمد ناصر

طرائؽ تدريس

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -بغداد

2

أ.د عبداهلل ىزاع

عمـ النفس الرياضي

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -بغداد

3

أ.د أسماعيؿ عبد زيد

طرائؽ تدريس

كمية التربية االساسية – المستنصرية

4

أ.ـ.د ميند عبد الستار

تدريب كرة السمة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -بغداد

5

أ.ـ .د ىالؿ عبد الكريـ

تدريب كرة السمة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -بغداد

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – بابؿ
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ممحق ()2
استمارة تقييم االداء الفني (التصويب من الحركة (السممية) بكرة السمة)

االسـ ..................المقب العممي .................مكاف العمؿ............
مالحظة :تكوف درجة التقييـ لكؿ قسـ مف أقساـ الحركة (التحضيري ،الرئيسي والنيائي) عمما أف الدرجة الكمية (122
درجة وتقسـ الى القسـ التحضيري  12درجة والقسـ الرئيسي  32درجة والقسـ النيائي  02درجة)
ت

اسم الطالب

القسم التحضيري

القسم الرئيسي

القسم النهائي

الدرجة الكمية لممهارة

 31درجة ويشمل

 51درجة ويشمل

 21درجة ويشمل

 111درجة

1
0
1
2
3
4
5
6
7
12

التوقيع.......................
التاريخ................
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مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد التاسع والعشرون ✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2017
ممحق ()3

أسماء فريق العمل المساع
ت

االسم الثالثي

االختصاص

مكان العمل

1

جعفر

بكالوريوس تربية رياضية

معاوف مدير متوسطة المنصور لمبنيف

0

ظافر

بكالوريوس تربية رياضية

مدرس تربية رياضية في متوسطة المنصور لمبنيف

1

عادؿ

بكالوريوس تربية رياضية

مدرس تربية رياضية في متوسطة المنصور لمبنيف

ممحق ()4
اسماء الخبراء لتقيم االداء
ت

االسم والمقب العممي

االختصاص

مكان العمل

1

أ.ـ .د ىالؿ عبد الكريـ

تدريب كرة السمة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -بغداد

0

أ.ـ.د خالد نجـ القريشي

تدريب كرة السمة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة – بغداد

1

أ.ـ.د فراس مطشر

تدريب كرة السمة

كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  -بغداد
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