تأثير أسموب التدريس المركب بتوجيػو األقراف الثنائي والرباعي في تعميـ بعض الميارات
األساسية بكرة القدـ لدى طالب الصؼ الثاني متوسط
ـ.د .صالح جويد ىميؿ

جامعة ذي قار  -كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
Salehch71@yahoo.com

ممخص البحث بالمغة العربية
تكمػػف أىميػػة البحػػث باسػػتعماؿ أسػػموب يػػرى الباحػػث بانػػو أكثػػر تطػػو ار وتػػأثي ار وىػػو اسػػموب التػػدريس المركػػب

بتوجيػػو األقػراف الثنػػائي والربػاعي والػذي يرافػػؽ نػوع الن ػاط الخػػاص بميػارات كػرة القػػدـ واثبػات فاعميتػو ومػػدى

تأثيره في العممية التعميمية لطالب الصؼ الثاني متوسط مف خالؿ االسػتثمار األمثػؿ لمجيػد والوقػت فضػالً عػف

مدى مساىمتو فػي إننػاا المعمػـ باألسػموب العممػي الػذي يػتمكف مػف خاللػو إنجػاح العمميػة التعميميػة ومواكبػة

التطور العممي ليذه المعبة .

وييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى تأثير أسموب التدريس المركب بتوجيػو األقػراف الثنػائي والربػاعي فػي تعمػيـ

بعض الميارات االساسية بكرة القدـ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسػط وايضػا التعػرؼ عمػى معنويػة القػروؽ

بيف مجموعتي البحث (الضػابطة والتجريبيػةف فػي نتػائخ االختبػارات البعديػة فػي جميػا االختبػارات المياريػة قيػد
البحث.

وقد استخدـ الباحث المنيخ التجريبي ذو المجموعتيف المتكافئتيف (الضابطة والتجريبيةف لمالامتػو طبيعػة ىػذه

الدراسة وأىدافيا .

وا ػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػي عػػدد (64ف طالػػب مػػف طػالب الصػػؼ الثػػاني متوسػػط بعمػػر (36-35ف سػػنو فػػي
ثانوية الصمود لمبنيف في محافظة ذي قار لمعاـ الدراسي 4437-4436ـ يمثمػوف ػعبتيف (ب -دف وبواقػا

(44ف طالب مف كؿ عبة وكانت نسبة العينة مف مجتما األصؿ البالغ ( 347ف طالبا تساوي (%54ف وقد تـ
تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية .

ومف أىـ االستنتاجات التي توصؿ الييا الباحث أف أسػموب التػدريس المتبػا لػو تػأثير إيجػابي فػي تعمػيـ بعػض
الميػػارات االساسػػية بكػػرة القػػدـ (الدحرجػػة المناولػػة التيػػديؼف لػػدى طػػالب الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط وايضػػا

أسموب التدريس المركب بتوجيػو األقراف الثنائي والرباعي لو تأثير إيجابي فػي تعمػيـ بعػض الميػارات االساسػية
بكرة القدـ (الدحرجة المناولػة التيػديؼف لػدى طػالب الصػؼ الثػاني المتوسػط كػذلؾ اظيػر أسػموب التػدريس

المركب بتوجيػو األقراف الثنائي والرباعي تقوقا عمػى األسػموب المتبػا فػي تعمػيـ بعػض الميػارات االساسػية بكػرة

القدـ (الدحرجة المناولة التيديؼف لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط .

ABSTRACT
The effect of the compound teaching style directing duo and quartet peer
education in some of the basic skills of football at the second grade average
students
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The importance of research using Style researcher believes that the most
sophisticated and influential It is the style of the compound teaching Which is
accompanied by the type of special skills of football activity and prove its
effectiveness and its impact in the educational process for students of second
grade average through the optimal investment of time and effort as well as its
contribution to the enrichment of the teacher and practical manner in which he
could through the success of the educational process and keep up with the
scientific development of this game. This research aims to identify the impact of
compound teaching method (application guidance peer bilateral and
quadrilateral) in the education of some of the basic skills of football at the second
grade average students, And also to identify the significant differences between
the two sets of search (control and experimental) in the results of the post tests in
all skill testing question. The researcher used the experimental method is
Almtkavitin groups (control and experimental) nature of the relevance of this
study and its objectives. The study sample included a number (40) students from
the second grade students average age (13-14 years) in the secondary withstand
Boys in Dhi Qar province in the academic year 2014-2015m, Representing two
divisions (b d) and by (20) students from each division and the sample rate of
origin of society (125) is equal to (32%) have been divided into two groups, one
officer and the other pilot. One of the main conclusions reached by the
researcher that followed the teaching method has a positive effect in the
education of some of the basic skills of football (Rolling, handling, scoring) to the
second grade average studentsAnd also teaching the composite method
(application guidance peer bilateral and quadrilateral) has a positive effect in the
education of some of the basic skills of football (Rolling, handling, scoring) to the
second grade average students, Also showed the compound teaching method
(application guidance peer bilateral and quadrilateral) advantage over the
method of teaching some basic skills in football (Rolling, handling, scoring) to
the second grade average students.

 -3التعريؼ بالبحث

 3 – 3مقدمة البحث وأىميتو
يمعب التعميـ دو ارً حيوياً وىاماً في بناا المجتمعػات الب ػرية وتنظيميػا فيػو يتعامػؿ مػا الماليػيف مػف التالميػذ

الذيف ي كموف جزا مف الحاضػر وكػؿ المسػتقبؿ وعمػى قػدر مػا يػوفر النظػاـ التعميمػي البيئػة الصػالحة والجػو

المدرسػػي المػػنظـ ويمكػػف لػػو أف يػػزود المتعممػػيف بالمعػػارؼ والميػػارات ويجعميػػـ مسػػتعديف لتقبػػؿ المزيػػد مػػف
التعميـ وتعتبر أساليب التدريس التي يستخدميا المعمـ مف أىـ جوانب العممية التعميمية وكؿ أسػموب لػو دور
معيف في نمو المتعممػيف مػف النػواحي البدنيػة والمياريػة واالنقعاليػة والمعرفيػة وتتوقػؼ نسػبة االعتمػاد عمػى

أسموباً مػا عمػى نػوع الميػارة والموقػؼ التعميمػي والمػتعمـ اذ أف أسػموب التػدريس الػذي يػوفر مواقػؼ تعميميػة

متنوعة ويراعي القروؽ القردية لممتعمميف ىو األسموب المناسب لتحقيؽ األىداؼ التػي يسػعى إلييػا التربويػوف
وعمػػى المعمػػـ أف يختػػار أفضػػؿ تمػػؾ األسػػاليب التػػي تتناسػػب وعػػدد المتعممػػيف وقػػدراتيـ الحركيػػة واىتمامػػاتيـ

وخبراتيـ وترتكز أساليب التعمـ والتدريس الحديثػة عمػى جعػؿ المػتعمـ أكثػر ن ػاطاً ةوايجابيػة فػي وضػا المػادة

المراد تعمميا فكاف ال بد مػف اسػتخداـ ىػذه األسػاليب فػي تػدريس األن ػطة الرياضػية والتػي تعتمػد عمػى الػتعمـ

الذاتي وتجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية مما يتيح لو فرصة التمكف مف أساسيات التعمـ .

ويعتبػػر أسػػموب التػػدريس المركػػب أحػػد أسػػاليب التػػدريس الحديثػػة اذ يسػػتخدـ أكثػػر مػػف اسػػموب تػػدريس مثػػؿ

أسموب التطبيؽ بتوجيػو األقراف الثنائي والثالثي أو الثنائي والرباعي أو الثالثي والربػاعي حيػث يعتمػد عمػى أف

يكوف المتعمـ ن ط ةوايجابي اذ أف اعتماد المعمـ عمى أسموب واحد أثناا تدريس الميارات الرياضػية ال يػؤدي

بالضرورة إلى تعمـ جميا المتعمميف بنقس القدر ولذا يجب عمى المعمـ أف يسػتخدـ أسػاليب جديػدة لمػتعمـ مػف

أجؿ توفير مواقؼ تعميمية متنوعة ومناسبة ألكبر عدد مف المعمميف .

ومف المعروؼ أف لعبػة كػرة القػدـ ىػي واحػدة مػف األلعػاب التػي تتػالؼ مػف عػدد كبيػر مػف الميػارات األساسػية
والتي ي ترط عمى المعمـ اوالمدرب تعميميا وتوصيميا إلى المتعمـ اوالالعب وتطويرىػا ب ػكؿ جيػد مػف اجػؿ رفػا
األداا المياري لو وىذا يكوف مف خالؿ استعماؿ األسموب المناسب والمال ئـ والذي يتقػؽ او ينسػجـ مػا طبيعػة

وميػػوؿ المتعممػػيف او الالعبػػيف ورنبػػاتيـ ويصػػؿ بيػػـ إلػػى مسػػتوى مػػف الػػتمكف والمرتبػػة العاليػػة مػػف الكقػػااة

والقاعمية وصوال إلى األىداؼ المراد تحقيقيا.

ومف خالؿ مػا تقػدـ تتضػح أىميػة البحػث باسػتعماؿ أسػموب يػرى الباحػث بانػو أكثػر تطػو ار وتػأثي ار وىػو اسػموب
التدريس المركب بتوجيػو األقراف الثنائي والرباعي والذي يرافػؽ نػوع الن ػاط الخػاص بميػارات كػرة القػدـ واثبػات

فاعميتػو ومػػدى تػػأثيره فػػي العمميػػة التعميميػػة لطػػالب الصػػؼ الثػػاني متوسػػط مػػف خػػالؿ االسػػتثمار األمثػػؿ لمجيػػد

والوقت فضالً عف مػدى مسػاىمتو فػي إننػاا المعمػـ باألسػموب العممػي الػذي يػتمكف مػف خاللػو إنجػاح العمميػة
التعميمية ومواكبة التطور العممي ليذه المعبة .

 4-3م كمة البحث

مف خالؿ قياـ الباحث باإل راؼ عمى الطمبة المطبقيف في مدارس المحافظػة الحػظ أف تػدريس جميػا األلعػاب

الجماعية ومنيا كرة القدـ يتـ مف خالؿ الطريقة التقميدية اذ يقوـ المعمـ او المدرس ب رح طريقة أداا الميػارة

وتقػديـ نمػوذج ليػا وعمػى التالميػذ أف يقومػوا بػاألداا وفقػاً لػذلؾ األمػر الػػذي يػؤدي إلػى عػدـ مراعػاة القػػروؽ
القردية بيف المتعمميف حيث يتـ تجميا عدد مػف المتعممػيف يتعيػدىـ معمػـ او مػدرس واحػد يقػوـ بتقػديـ المػادة

التعميميػة كمػػا الحػػظ الباحػػث اف الميػارات األساسػػية بكػػرة القػػدـ ال تتطػػور بال ػكؿ الػػذي يتناسػػب مػػا التطػػور

السريا الحاصؿ لمعبة وقد يكوف ذلؾ بسبب عدـ اسػتخداـ اسػاليب تتناسػب مػا كثػرة عػدد المتعممػيف ممػا يزيػد
عبا العممية التعميمية عمى المعمـ او المدرس مػف حيػث متابعتػو كػؿ طالػب وتصػحيح األخطػاا التػي تصػاحب

األداا الميػػاري الػػذي يقػػوـ بػػو وكػػرد فعػػؿ لمقصػػور الحاصػػؿ فػػي بيئػػة التػػدريس او التعمػػيـ ووفقػػا لالتجاىػػات
الحديثػػة فقػػد اختػػار الباحػػث اسػػموب التػػدريس المركػػب بتوجيػػػو األقػراف الثنػػائي والربػػاعي وذلػػؾ مػػف اجػػؿ تطػػوير

العممية التعميمية مف حيث السرعة في عمميػة اكتسػاب وتطػوير الميػارات األساسػية بكػرة القػدـ ةواتقانيػا وصػوال
إلى مستوى أفضؿ .

 5-3ىدفا البحث

 -3التعػرؼ عمػػى تػأثير أسػػموب التػػدريس المركػب بتوجيػػػو األقػراف الثنػائي والربػػاعي فػػي تعمػيـ بعػػض الميػػارات
االساسية بكرة القدـ (الدحرجة المناولة التيديؼف لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط .

 -4التعرؼ عمى معنوية القروؽ بيف مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبيةف في نتائخ االختبارات البعدية .
 6-3فرضا البحث -:يقترض الباحث ما يأتي :

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية معنوية بيف القياس القبمي والبعدي لممجموعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي
نتائخ تعمػيـ بعػض الميػارات االساسػية بكػرة القػدـ (الدحرجػة المناولػة التيػديؼف لػدى طػالب الصػؼ الثػاني

المتوسط ولصالح القياس البعدي .

 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية معنويػة فػي نتػائخ القيػاس البعػدي لممجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي
تعميـ بعض الميارات االساسية بكرة القدـ (الدحرجة المناولة التيديؼف لدى طالب الصػؼ الثػاني المتوسػط

ولصالح المجموعة التجريبية .

 7-3مجاالت البحث

 3-7-3المجاؿ الب ري  :طالب الصؼ الثاني متوسط بعمر (36-35ف سػنو فػي ثانويػة الصػمود لمبنػيف فػي
محافظة ذي قار .

 4-7-3المجاؿ الزماني :لمقترة مف  4436 /34/7ولغاية 4437/3/4:ـ .
 5-7-3المجاؿ المكاني :ساحة األلعاب في ثانوية الصمود لمبنيف – محافظة ذي قار .

 -4الدراسات النظرية والدراسات السابقة
 3-4الدراسات النظرية

 3 -3 -4األساليب التدريسية
ال ؾ اف التدريس ي غؿ في الوقت الحاضػر موقعػاً خطيػ ارً فػي حيػاة األمػة او العػالـ بمػا يوكػؿ اليػو مػف ميمػة

تمقي الحضارة وتوصيميا بال كؿ المراد اذ انو عصب الحياة الذي بو تدب الحركػة بجسػـ األمػة فتػؤدي دورىػا

الوجودي فالتدريس عمـ وفف وخبرة يكتسبيا المدرس عف طريؽ االستعداد والممارسة (54:34ف .

ويذكر (عمي اليرىوري 3;;5ف "اف التدريس عممية تربوية يتـ مف خالليا تكويف وتكامؿ المعارؼ والمعمومػات
والخبرات واألمكانيات الالزمة لمطالب" (65:34ف ومينة التدريس مينة صعبة و ػاقة تحتػاج الػى الصػبر

والتحمؿ والمثابرة ويجب عمى القرد الذي يمارس ىذه المينة اف يتكيؼ معيا ويسػتعد دائمػاً ليػا لمواجيػة كػؿ
الم اكؿ في الصدر الرحب واألنسجاـ والتعايش ما الطالب في الدرس (6:5ف.

اما اساليب التدريس فتعرفيا (عقاؼ عبدالكريـ 3;;4ف " بأنيػا مجموعػة عالقػات تن ػأ بػيف المػدرس والطالػب

ىذه العالقات تساعد المتعمـ عمى النمو واكتساب الميارات في األن طة الرياضية " (9;:33ف .

وعميػػو فػػاف األسػػموب التدريسػػي ىػػػو النافػػذة التػػي مػػف خالليػػا يسػػتطيا المػػدرس أف يحقػػؽ اليػػدؼ مػػػف الوحػػدة

التعميمية مػف خالؿ التقاعؿ الم ترؾ بينو وبيف الطالب .

 4-3-4أسموب التدريس المركب

ىو األسموب الذي يستخدـ أكثر مف طريقة تدريس واحػدة كالمحاضػرة والمناق ػة واالسػتقراا واالسػتنباط ويحػدد

في ضوا األىداؼ التي يضعيا المعمـ وىذا التنوع يتػيح القػرص لمطػالب لمم ػاركة فػي العمميػة التعميميػة كػالً
حسب قدراتو وميولو ويعطي فرص أكثر لمقيـ واالستيعاب لما يقوـ بتدريسو المعمـ (48:3ف .

 5-3-4أسموب التطبيؽ بتوجيو األقراف الثنائي

ىو أسموب ينظـ فيو المتعممػيف فػي أزواج يقػوـ أحػدىما بػاألداا وااخػر بالمالحظػة ودور المػؤدي تنقيػذ العمػؿ

كما جاا بورقة العمؿ (المياـ والمعاييرف أما دور المالحظ فيكوف بالتوجيو ةواعطاا تغذية راجعة لممؤدي وىػو

الػػذي يتصػػؿ بػػالمعمـ ودور المعمػػـ ىػػو مالحظػػة المػػتعمـ والمػػؤدي والمػػتعمـ المالحػػظ وىػػو الػػذي يتخػػذ ق ػ اررات

التخطيط ويتخذ المتعمـ المؤدي ق اررات التنقيذ والتقويـ (333:33ف .

 6-3-4أسموب التطبيؽ بتوجيو األقراف الرباعي

ىػو نمػط تػػـ ابتكػاره مػف أسػػموب الػتعمـ بتوجيػو األقػراف الثنػائي وذلػؾ بضضػػافة متعممػيف اثنػاف بحيػػث يػتـ تنظػػيـ
أعماؿ المتعمميف في مجموعات رباعية بحيث يقوـ اثناف مف المتعمميف بأداا العمؿ وتنقيػذه (المؤديػافف ويقػوـ

المتعممػػػاف ااخػػػراف بالتوجيػػػو والمالحظػػػة (المالحظػػػافف كبػػػديؿ لممعمػػػـ ثػػػـ يػػػتـ تبػػػادؿ األدوار ألداا العمػػػؿ بػػػيف
المتعمميف األ ربعة بحيث يقوـ كؿ متعمـ منيـ بتأدية دور المؤدي والمالحػظ بالتبػادؿ مػا المتعممػيف الثالثػة فػي
مجموعتو ويتبادؿ معيـ األدوار بطريقة تدوير المجموعات عكس اتجاه عقارب الساعة (;67::ف .

اما الباحث في بحثو ىذا فقد استعمؿ أسموب التطبيؽ بتوجيو األقراف الثنائي والرباعي وىو اسموب يجما بػيف

التطبيػػؽ بتوجيػػو االق ػراف الثنػػائي ثػػـ االنتقػػاؿ مبا ػػرة الػػى التطبيػػؽ بتوجيػػو االق ػراف الربػػاعي أي يبػػدا الػػدرس
بتنظيـ المتعمميف في أزواج يقوـ أحدىما باألداا وااخر بالمالحظة ثـ االنتقاؿ مبا رة الى مجموعات رباعيػة

بحيث يقوـ اثناف مف المتعمميف بأداا العمؿ وتنقيذه (المؤديػافف ويقػوـ المتعممػاف ااخػراف بالتوجيػو والمالحظػة
(المالحظافف ثـ يتـ تبادؿ األدوار ألداا العمؿ بيف المتعمميف األربعة .

 7-3-4الميارات األساسية بكرة القدـ

لكؿ ن اط أو فعالية رياضية ومنيا كرة القدـ مياراتيا األساسية الخاصة التي تميزىا عف نيرىػا مػف األن ػطة
الرياضية األخرى وتكوف ىذه الميػارات ىػي السػمة الرئيسػة لنػوع المعبػة الرياضػية المعنيػة وضػمف قانونيػا

وعرؼ (حنقي محمود 4443ف الميارات األساسية بكرة القدـ بأنيا "كؿ الحركات الضرورية اليادفة التػي تػؤدى
بغػػرض معػػيف فػػي إطػػار قػػانوف كػػرة القػػدـ سػواا كانػػت ىػػذه الحركػػات بػػالكرة أو بػػدونيا" (87:6ف كمػػا أ ػػار

(موفؽ اسعد  4449ف إلى أف الميارات األساسية بكرة القدـ ىي"القاعػدة األساسػية لتحقيػؽ المسػتويات العاليػة
واالنجاز الجيد إذ تحتؿ جانبػا ميمػا فػي الوحػدات اليوميػة والبػرامخ التدريبيػة أو التعميميػة ويػتـ التػدريب عمييػا
لمدة طويمة وال تخمو وحدة تعميمية أو تدريبية مف أساسيات الػتعمـ عمػى ىػذه الميػارات التػي يجػب اتقانيػا الف
درجة اتقاف الميارة لنوع الن اط الممارس يعد مف الجوانب الميمة التي يتوقؼ عمييا تنقيذ الخطط فػي ظػروؼ

المعب المختمقة" (64:38ف .

وسيتطرؽ الباحث إلى رح الميارات األساسية بكرة القدـ موضوع الدراسة وىي :

 3-7-3-4الدحرجة

تعد الدحرجة بالكرة ضرورة أساسية بكػرة القػدـ ألىميتيػا فػي التقػدـ بػالكرة باتجػاه ىػدؼ المنػافس والػتحكـ

بيػػا أثنػػاا الدحرجػػة أو لمحاولػػة فػػتح ثغػرات بػػدفاع المنػػافس أو لقػػؾ المراقبػػة عػػف زمالئػػو مػػف لػػدف المنػػافس
وأحيانػػا يكػػوف اليػػدؼ مػػف الدحرجػػة ىػػو الوصػػوؿ إلػػى ىػػدؼ المنػػافس بأسػػرع وقػػت والقيػػاـ بعمميػػة التيػػديؼ

وعميو يجب عمى الالعب أف يتمتا بضمكانية عالية لموصوؿ بالكرة والسيطرة عمييا مف أجؿ التخمص مف العبي

القريؽ المنافس عمماً أف الدحرجة يجب أف تخدـ خطط المعب (;:::3ف .

 4-7-3-4المناولة

إف ميػػارة المناولػػة مػػف أكثػػر الميػػارات اسػػتخداما فػػي لعبػػة كػػرة القػػدـ والقريػػؽ الػػذي يجيػػد العبػػوه المناولػػة

ويستخدمونيا بدقة في أثناا المباراة تكػوف فرصػتيـ أكبػر فػي تحقيػؽ نتػائخ جيػدة فػي المبػاراة وىػذا مػا أكػده
(ثامر محسف وموفؽ المولى ;;;3ف بأف "ميارة المناولة واحدة مف أىػـ الميػارات وأكثرىػا تكػ ار ار فػي لعبػة كػرة
القدـ بؿ ىي العمود األوؿ وأساس كػؿ ىجمػة فمػف خػالؿ المناولػة يمكػف لمقريػؽ نقػؿ الكػرة إلػى أنحػاا الممعػب

جميعيا ومف خالليا يمكف البدا بيجمػة واالنتيػاا بالتيػديؼ" (38:4ف لػذلؾ تعػد ميػارة المناولػة عمػاد لعبػة
كرة القدـ إذ ال يستطيا أي العب لوحده الوصوؿ إلى مرمى المنافس ومراونة العبيو كميـ .

 5-7-3-4التيديؼ

إف إدخاؿ الكرة في مرمى المنافس ىو اليدؼ النيائي في لعبػة كػرة القػدـ لػذا فػاف الحركػات والميػارات كميػا

التي يقوـ بيا الالعبوف يجب أف تخدـ ىذا اليدؼ لتحقيؽ القوز ولذلؾ تعد ميارة التيديؼ مف أىـ الميارات

والتي عػف طريقيػا تحسػـ نتػائخ المباريػات وكػؿ ػيا يقعمػو الالعبػوف داخػؿ الممعػب يصػب فػي اتجػاه خمػؽ
فرصة مناسبة لمتيديؼ فالتيديؼ أحد وسائؿ اليجػوـ القػردي والػذي يتطمػب مػف الالعػب القػدرة عمػى التركيػز

والميارة القنية العالية في األداا لمختمؼ أنواع ركؿ الكرة بالقدـ وتأتي فرصة التيديؼ دائماً بعد المحػاورة أو

بعد المعب الجماعي بيف الالعبيف (54:38ف .

 4-4الدراسات السابقة

 3-4-4دراسة ميرفت عمي خقاجة (3;;4ف ( : 39ف
((مقارنة لتأثير بعض اساليب التدريس في التربية البدنية عمى مستوى اداا بعض الميارات الحركية بالمرحمة

االعداديةفف

تيدؼ الدراسة التعرؼ عمى استخداـ كؿ مف اسموبي التعمـ بتوجيو االقراف واسموب التعمـ بالتطبيؽ الذاتي

والتعمـ بالعرض التوضيحي في درس التربية البدنية عمى مستوى تمميذات الصؼ الثاني بالمرحمة االعدادية
في بعض الميارات في الجمناستؾ وكرة الطائرة كذلؾ التعرؼ عمى افضؿ االساليب التي تؤدي الى االرتقاا

بمستوى االداا المياري.

واسػتخدمت الباحثػة المػنيخ التجريبػي لدراسػة عينػة ع ػوائية مػف تمميػذات الصػؼ الثػاني وعػددىف (344ف

تمميذة قسمف عمى ثالث مجاميا وقد تـ إجػراا تكػافؤ بػيف المجػاميا فػي القػدرات الحركيػة لممسػتوى الميػاري

وكانت المجموعة األولػى عػددىا  64طالبػة تمثػؿ التجريبيػة األولػى التػي درسػت وفػؽ أسػموب توجيػو األقػراف

والمجموعة الثانية والتي تمثؿ التجريبية الثانية فقد درست وفؽ أسموب التعمـ والتطبيؽ الذاتي أما المجموعة

الثالثػػة والتػػي قواميػػا  64تمميػػذة أيضػػا فقػػد أصػػبحت مجموعػػة ضػػابطة وتػػـ تدريسػػيا وفػػؽ األسػػموب التقميػػدي
المعتمد وىو التعمـ بالعرض التوضيحي وقد أسقرت نتائخ الدراسة الى ما يأتي :

-3تأثير االساليب الثالثة في مستوى االداا المياري حيث ظير تحسف في مستوى االداا.

-4اف اسػػتخداـ اسػػموب الػػتعمـ بتوجيػػو االقػراف كػػاف افضػػؿ االسػػاليب فػػي اكتسػػاب التمميػػذات الميػػارات الحركيػػة
وتقدـ مستوى ادائيف .

 4-4-4دراسة عبد السالـ محمد حسيف (4446ف ( : :ف

((تأثير استخداـ تقنية تعميـ األقراف لمتعمـ التعاوني في المدارس اإلعدادية والمينية لتعمـ بعض الميارات في

الجمناستؾفف

تيػػدؼ الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى تػػأثير اسػػتخداـ تقنيػػة تعمػػيـ األق ػراف ألسػػموب الػػتعمـ التعػػاوني فػػي المػػدارس

األعدادية والمينيػة فػي تعمػـ بعػض ميػارات الجمناسػتؾ وكػذلؾ تحديػد أفضػمية درجػات اكتسػاب الػتعمـ لتقنيػة
تعميـ األقراف ألسموب التعمـ التعاوني لطمبة المدارس األعدادية والمينية .

ي البحػػث عمػػى عينػػة مػػف طػػالب المػػدارس اإلعداديػػة (الرابػػا العػػاـف واإلعداديػػة المينيػػة (األوؿ صػػناعيف
واجػػر ا
التابعػػة لتربيػػة بغػػداد الكػػرخ األولػػى لسػػنة (  4446 – 4445ف والبػػالغ عػػددىـ فػػي المدرسػػة األولػػى (  58ف

طالب قسموا الى مجموعتيف بواقا (  3:ف طالب لكػؿ مجموعػة اذ تػـ تطبيػؽ أسػموب الػتعمـ التعػاوني بتقنيػة
تعمـ األقراف عمى المجموعة التجريبية فيما طبقت المجموعة الضابطة األسموب المتبا ( التقميدي ف وذلؾ لػتعمـ
ميػػارات فػػي الجمناسػػتؾ وكػػذلؾ فػػي المػػدارس المينيػػة ( المدرسػػة الثانيػػة ف وتػػـ التوصػػؿ الػػى االسػػتنتاجات

ومنيا :

 -3ظيػػػػور فػػػػروؽ معنويػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية لالختبػػػػارات القبميػػػػة والبعديػػػػة لصػػػػالح االختبػػػػارات البعديػػػػة
ولممجموعات األربا ولكؿ الميارات .

 -4أظيرت النتػائخ الػى تقػوؽ المجموعػة اإلعداديػة التجريبيػة المينيػة عمػى مجػاميا البحػث الثالثػة الباقيػة
وتمييا اإلعدادية التجريبية ثـ الضابطة المينية وبعدىا الضابطة اإلعدادية في ميارات البحث الثالثة .

لذلؾ اىد الباحث تقوؽ أسػموب الػتعمـ التعػاوني بتقنيػة تعمػيـ األقػراف عمػى األسػموب المتبػا ( التقميػدي ف فػي
تعمـ بعض الميارات في الجمناستؾ .

 -5منيجية البحث ةواجراااتو الميدانية
 3- 5منيخ البحث  :أف طبيعػة الم ػكمة ىػي األسػاس التػي يػتـ مػف خاللػو اختيػار مػنيخ البحػث لػذلؾ
اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيخ التجريبػػي ذو المجمػػوعتيف المتكػػافئتيف (الضػػابطة والتجريبيػػةف لمالامتػػو طبيعػػة ىػػذه

الدراسة وأىدافيا .

 4-5مجتما البحث وعينتو -:تكوف مجتما البحث مف طالب الصؼ الثاني متوسػط فػي ثانويػة الصػمود
لمبنػػيف – محافظػػة ذي قػػار بأعمػػار (36 -35ف سػػنو لمعػػاـ الدراسػػي 4437-4436ـ والبػػالغ عػػددىـ (347ف

طالػب مػػوزعيف عمػػى (6ف ػعب ىػػي (أ -ب -ج -د ف وبالطريقػػة الع ػوائية باسػػموب القرعػػة تػـ اختيػػار ػػعبة
(بف كمجموعػػة ضػػابطة و ػػعبة (دف كمجموعػػة تجريبيػػة أمػػا ػػعبة (جف فقػػد اجػػري عمييػػا الباحػػث التجربػػة
االستطالعية وبعد إجراا التجػانس والتكػافؤ قػاـ الباحػث بػضجراا تجربتػو الميدانيػة عمػى عينػة مػف (64ف طالبػا

يمثمػػوف ػػعبتيف (ب -دف وبواقػػا (44ف طالػػب مػػف كػػؿ ػػعبة وكانػػت نسػػبة العينػػة مػػف مجتمػػا األصػػؿ تسػػاوي

(%54ف واسػػتبعد الباحػػث عػػدد مػػف أف ػراد العينػػة وىػػـ الطػػالب الراسػػبيف والمصػػابيف بعاىػػات مرضػػية والطمبػػة
الممارسيف لمعبة كرة القدـ .

 3-4-5التجانس

استخدـ الباحث قػانوف معامػؿ االخػتالؼ إلجػراا التجػانس فػي متغيػرات (العمر الطوؿ الػوزفف بػيف أفػراد العينػة

وكما مبيف في الجدوؿ(3ف .

جدوؿ (3فيبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ في متغيرات الدراسة
وحدة

الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

معامؿ االختالؼ*

المعالجات

القياس

(سف
َ

( عف

%

العمر

سنة

35.89

4.53

4.48

الطوؿ

سـ

376.69

6.8:

5.44

الوزف

كغـ

69.43

6.99

34.34

المتغيرات

* جميا قيـ معامؿ االختالؼ كانت أقؿ مف  %54مما يدؿ عمى تجانس العينة في المتغيرات أعاله

 4-4-5التكافؤ

لغرض تحديد نقطة ال روع قاـ الباحث بضيجاد التكافؤ بيف المجمػوعتيف باسػتعماؿ اختبػار(تف لمعينػات

المستقمة في متغيرات الدراسة والجدوؿ(4ف يبيف ذلؾ .

جدوؿ(4فيبيف تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات (الدحرجة المناولة التيديؼف

المعالجات
المتغيرات

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

س
َ

(  عف

س
َ

(  عف

قيمة *t
المحسوبة

الداللة
الجدولية

اإلحصائية

الدحرجة(ثف

3;.64

3.49

44.33

3.57

3.86

نير معنوي

المناولة(درجةف

5.:3

3.45

6.34

4.:4

3.45

 4.44نير معنوي

التيديؼ(درجةف

2.44

4.86

4.38

;4.7

3.64

نير معنوي

قيمة (tف الجدولية عند درجة حرية (5:ف ومستوى داللة (4.47ف ىي (4.44ف

مف خالؿ مالحظة قيـ (tف المحسوبة لمتغيرات البحث نجد أنيا اقؿ مف قيمة (tف الجدولية البالغة (4044ف

عنػػد درجػػة حريػػة (5:ف ومسػػتوى داللػػة (4.47ف ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ معنويػػة وىػػذا يعنػػي إف
المجموعتيف متكافئتيف في متغيرات البحث .

 5-5الوسائؿ واألدوات المساعدة
 3-5-5الوسائؿ المساعدة

المصادر العربية واالجنبية  -المالحظة  -االختبارات والقياس .

 4-5-5األدوات المساعدة

ريط قياس – ميزاف طبي  -طبا ير – صافرة – بورؾ – ساعة إيقاؼ يدوية عدد (4ف  -كرات قدـ -حاسػبة

عممية  -أقماع – اىداؼ صغيرة .

 6-5تحديػػد بعػػض الميػػارات األساسػػية بكػػرة القػػدـ وتحديػػد االختبػػار الخػػاص بكػػؿ ميػػارة قيػػد

الدراسة

تػـ تحديػد بعػػض الميػارات األساسػية بكػػرة القػدـ قيػػد الدراسػة وفػؽ مقػػردات مػنيخ كػرة القػػدـ لمصػؼ الثػػاني

متوسػػط والمقػػر مػػف مديريػػة الن ػػاط الرياضػػي المدرسػػي لمحافظػػة ذي قػػار لمعػػاـ الد ارسػػي 4437-4436ـ

والميػػػارات األساسػػػية التػػػي قيػػػد الدراسػػػة ىػػػي ( الدحرجػػػة المناولػػػة التيػػػديؼف ثػػػـ تطمػػػب البحػػػث إجػػػراا
االختبارات الخاصة بكؿ ميارة قيد الدراسة والتي تـ اختيارىا مف خالؿ االسػتقادة مػف أدبيػات الدراسػات السػابقة
(*ف

وتػػـ عرضػػيا عمػػى عػػدد مػػف ذوي الخبػػرة واالختصػػاص

وحصػػمت مػوافقتيـ بنسػػبة  %344وىػػذا مػػا يحقػػؽ

الصدؽ الظاىري لالختبارات وعمى الػرنـ مػف اسػتخداـ االختبػارات فػي البيئػة العربيػة والعراقيػة واف معامالتيػا

العممية متحققػة وموثػوؽ بيػا اال اف الباحػث قػاـ بػاجراا تجربػة اسػتطالعية عمػى عينػة مػف نيػر عينػة البحػث
ومف مجتما األصؿ وىـ (34ف طالب مف عبة(جف لمتحقػؽ مػف ثبػات االختبػارات مػف خػالؿ تطبيػؽ االختبػارات
ةواعادة تطبيقيا بعد خمسة اياـ مػف التطبيػؽ االوؿ وكػذلؾ التأكػد مػف موضػوعيتيا مػف خػالؿ وضػا محكمػاف
لتسػػجيؿ درجػػات االختبػػارات ومػػف ثػػـ إيجػػاد معامػػؿ االرتبػػاط بينيمػػا وكانػػت معػػامالت االرتبػػاط عاليػػة وىػػو مػػا

يحقؽ الثبات والموضوعية والجدوؿ (5ف يبيف ذلؾ .

جدوؿ (5فيبيف معامالت الثبات والموضوعية
معامؿ الثبات

معامؿ الموضوعية

اسـ االختبار

ت

4. :9

4. ;4

4

المناولة نحو ىدؼ صغير

;4. :

4. ;4

5

التيديؼ بالقدـ عمى المستطيالت المتداخمة

4. :8

4. ;6

الجري المتعرج بالكرة بيف (7ف واخص

3

* قيمة (رف الجد ولية عند درجة حرية (34ف وتحت مستوى داللة (4.47ف ىي (4.798ف

 7-5مواصقات االختبارات

 3-7-5اختبار الجري المتعرج بالكرة بيف (7ف واخص (434:7ف
 اليدؼ مف االختبار :قياس القدرة عمى الدحرجة بتغير االتجاه. -األدوات الالزمة  :كرة قدـ قانونية

ريط قياس خمس واخص أو مقاعد مناسبة االرتقاع .

 وصؼ األداا  :يوضا ال اخص األوؿ عمى بعد (4.94ف ـ عف خط البداية فيقؼ الالعب ومعو الكػرة خمػؼخط البداية وعندما تعطى إ ارة البدا يقوـ الالعب بالجري بالكرة بيف ال واخص ذىابا ةوايابا.

 -تعطى لكؿ مختبر محاولتيف متتاليتيف ويحتسب الزمف  34/3مف الثانية.

 -التسجيؿ  :درجة المختبر ىي متوسط الزمف الكمي الذي يستغرقو الالعب في أداا المحاولتيف .

 4-7-5أختبار المناولة نحو ىدؼ صغير يبعد مسافة (34فـ (63:8ف .
 -اليدؼ مف االختبار :قياس دقة المناولة.

 االدوات الالزمة  :كرات قدـ عدد (7ف ىدؼ صغير أبعاده 85×334سـ(*ف

ريط قياس بورؾ.

 -3أ.د عادؿ عودة الغزي

تعمـ حركي-كرة قدـ

جامعة ذي قار – كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

 -4أ.د سمماف عكاب سرحاف

اختبار وقياس – كرة قدـ

جامعة الكوفة – كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

 -5أ.ـ.د اميف خزعؿ عبد

تدريب – كرة قدـ

جامعة ذي قار – كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

 اجػرااات االختبػػار :يرسػػـ خػػط لمبدايػػة بطػػوؿ (3فـ وعمػػى مسػػافة 34ـ عػػف اليػػدؼ الصػػغير وتوضػػا كػراتثابتة عمى خط البداية بحسب ما موضح في ال كؿ(5ف.

 وصػػؼ االداا :يقػػؼ الطالػػب خمػػؼ خػػط البدايػػة موجيػاً لميػػدؼ الصػػغير ويبػػدأ عنػػد اعطػػاا اال ػػارة بمناولػػةالكرات نحو اليدؼ لتدخؿ اليو وتعطى لكؿ طالب خمس محاوالت متتالية.

 التسػػجيؿ :تحسػػب الدرجػػة بمجمػػوع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب مػػف مناولػػة الكػرات الخمسػػة وعمػػىالنحو ااتػي  :درجتػاف لكػؿ محاولػة صػحيحة تػدخؿ اليػدؼ الصػغير  -درجػة واحػدة إذا مسػت الكػرة القػائـ أو

العارضة ولـ تدخؿ اليدؼ  -صقر في حالة خروج الكرة عف اليدؼ الصغير.

 5-7-5اختبار التيديؼ بالقدـ عمى المستطيالت المتداخمة (674:36ف
 -اليدؼ مف االختبار :قياس دقة التيديؼ .

األدوات الالزمة  :ثالث كرات قػدـ حػائط أمامػو أرض مميػدة يرسػـ عمػى الحػائط ثػالث مسػتطيالت متداخمػة
أبعادىا كػاالتي ( :المسػتطيؿ االوؿ 84x74سػـف – (المسػتطيؿ الثػاني 344x344سػـف – (المسػتطيؿ الثالػث

3:4x374سـف .

 -مواصػػقات األداا  :يقػػؼ المختبػػر خمػػؼ الخػػط ثػػـ يقػػوـ بتصػػويب الكػرات الػػثالث عمػػى المسػػتطيالت محػػاوالً

إصابة المستطيؿ الصغير .

 التسجيؿ  :المستطيؿ االوؿ  5درجػات – المسػتطيؿ الثػاني  4درجػة – المسػتطيؿ الثالػث  3درجػة  -عنػدماالتممس الكرة أي مف المستطيالت صقر .

مالحظة  :لممختبر الحؽ في استخداـ أي مف القدميف .

 8-5إجرااات البحث الميدانية
 3-8-5االختبارات القبمية

تـ إجراا االختبارات القبمية في يوـ االحد الموافؽ 4436/34/34ـ عمى ممعب ثانوية الصمود لمبنيف -

محافظة ذي قار وبوجود فريؽ العمؿ المساعد .

 4-8-5اإلطار العاـ لتنقيذ األسموب المستخدـ :

بعد اف قاـ الباحث بتحديػد كافػة متطمبػات التجربػة الرئيسػة مػف خػالؿ تحديػد االختبػارات المياريػة وبعػد إجػراا

التجربة االستطالعية واالستقادة منيا في تنظيـ العمؿ واإلعداد لمتجربة الرئيسة وقبػؿ إجػراا االختبػارات القبميػة

قاـ الباحث بضعطاا وحدتيف تعميميتيف تعريقيتيف لكؿ مجموعة مف مجموعات البحث الغرض منيا إعطاا تعمػيـ

مسبؽ لمطالب لمتعػرؼ عمػى طبيعػة الميػارة المػراد تعمميػا وكػذلؾ لتحقيػؽ األىػداؼ التػي تطمػب مػف الباحػث أف
يقوـ ببناا المواقؼ التعميمية التي سوؼ يمر بيا المتعمميف اثناا تنقيذ أسموب التدريس المركب ودراسػة مكػاف

التنقيذ واألدوات المستخدمة في إطار األسموب قيد البحث وبناا عمى ىذا :

 قاـ الباحث باالجتماع مػا طػالب المجموعػة التجريبيػة عينػة البحػث وبحضػور مػدرس المػادة قبػؿ البػدا فػيتطبيؽ أسموب التدريس المركب بتوجيػو األقػراف الثنػائي والربػاعي المسػتخدـ قيػد البحػث ل ػرح وتوضػيح كيقيػة

تنقيذ أسموب التدريس المركب بتوجيو األقراف الثنائي والرباعي وتـ الرد عمى جميا استقسارات أسئمة الطالب.

 -قػػاـ الباحػػث بتقسػػيـ طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة البػػالغ عػػددىـ (44ف طالبػػا إلػػى أزواج وكػػؿ طالبػػاف مػػا

بعضيما حيػث بمػغ عػدد الثنائيػات (34ف ثػـ قػاـ الباحػث ب ػرح دور الطالػب المػؤدي ودور الطالػب المالحػظ
ودور كؿ منيـ في إطار التطبيؽ بتوجيو األقراف الثنائي وكيقية تقسيميـ ثنائيات وكيقية تقديـ التغذيػة الراجعػة

ثـ كيقية التطبيؽ بتوجيو األقراف الرباعي مبا رة بعد التطبيؽ الثنائي وذلؾ باالنتقاؿ إلػى تقسػيـ الطػالب إلػى

مجموعػات كػؿ مجموعػة تتكػوف مػػف (6ف طػالب وذلػؾ فػي إطػار توافػػؽ الطػالب مػا بعضػيـ لضػماف التعػػاوف
أثنػػاا التطبيػػؽ حيػػث سيصػػبح عػػدد المجموعػػات (7ف مجموعػػات ثػػـ قػػاـ ب ػػرح وتوضػػيح طريقػػة االنتقػػاؿ إلػػى
التطبيؽ الرباعي وكيقية تبديؿ األدوار بطريقة تدوير المجموعات .

(*ف

 -اعتمد الباحث المنيخ التعميمي المياري الذي أعدة مدرس التربية الرياضية

وفؽ مقردات منيخ كػرة القػدـ

والمقرر مف مديرية الن اط الرياضي المدرسي لمحافظة ذي قار عمماً إف عػدد الوحػدات التعميميػة (3:ف وحػدة
تعميمية موزعة عمى ثالث ميارات ىي (الدحرجة المناولة التيػديؼ ف وبواقػا وحػدتيف تعميميتػيف فػي األسػبوع

لكؿ عبة واف زمف الوحدة التعميمية (64ف دقيقة مقسمة كاألتي :

أ -القسـ التحضيري (34ف دقائؽ (اإلحماا وتنظيـ العمؿ ف .

ب -القسـ الرئيسي (47ف دقيقة :

 المجموعة الضابطة ( :وي مؿ الجزا التعميمي وفية يتـ رح الميارة التي يتـ تعميميا وكذلؾ التمػاريف التػيسوؼ يتـ تطبيقيا وكذلؾ الجزا التطبيقي ويتـ فيو تطبيؽ التمػاريف الخاصػة بالميػارة المػراد تعميميػا باالسػموب
المتبا مف قبؿ مدرس المادةف .

 المجموعة التجريبية ( :وي مؿ الجزا التعميمي وفية يتـ رح الميارة التي يتـ تعميميا وكذلؾ التماريف التػيسوؼ يتـ تطبيقيا وكذلؾ الجػزا التطبيقػي ويػتـ فيػو تطبيػؽ التمػاريف الخاصػة بالميػارة المػراد تعميميػا باسػموب

التدريس المركب بتوجيػو األقراف الثنائي ثـ الرباعي ف .

ج-القسـ الختامي (7ف دقائؽ وي مؿ (ىرولة خقيقة ولعبة صغيرة ثـ االنصراؼف .

 5-8-5االختبارات البعدية :

بعد إكماؿ الوحدات التعميمية أجريت االختبارات البعديػة المياريػة فػي يػوـ االربعػاا الموافػؽ 4436/34/39ـ

وتحت نقس الظروؼ التي اجريت فييا الختبارات القبمية وبوجود نقس القريؽ المساعد .

 9-5الوسائؿ االحصائيو :
 -3الوسط الحسابي

-4االنحراؼ المعياري
 -5معامؿ االختالؼ

 -6معامؿ االرتباط البسيط (بيرسوفف
 T -7لمعينات المترابطة
 T -8لمعينات المستقمة

(*)

مرتضى فاخر شمخي

بكالوريوس تربية رياضية

 -6عرض النتائخ وتحميميا ومناق تيا
 3-6عرض وتحميؿ نتائخ االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضػابطة فػي بعػض الميػارات األساسػية بكػرة
القدـ

جدوؿ (6فيبيف داللة القروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في االختبارات الميارية
لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ.
المعالجات

االختبارات القبمية

االختبارات البعدية

قيمة *t

س
َ

(  عف

س
َ

(  عف

المحسوبة

الدحرجة(ثف

3;.64

3.49

38.73

3.;4

;6.4

المناولة(درجةف

5.:3

3.45

8.3:

4.:7

5.:4

التيديؼ(درجةف

4.66

4.86

7.8:

3.49

5.;6

الميارة

الداللة

الجدولية

;4.4

اإلحصائية
معنوي
معنوي
معنوي

* قيمة (tف الجدولية عند مستوى داللة (4.47ف ودرجة حرية(;3ف ىي (;4.4ف

يبيف الجدوؿ(6ف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (tف المحسوبة بيف القياسػيف القبمػي والبعػدي

فػػي اختبػػارات الميػػارات األساسػػية بكػػرة القػػدـ قيػػد البحػػث لممجموعػػة الضػػابطة وأظيػػرت النتػػائخ أف القػػروؽ

جميعيا لالختبارات ىي معنوية ولصالح القيػاس البعػدي الف قيمػة (tف المحسػوبة اكبػر مػف قيمػة (tف الجدوليػة
البالغػػة (;4.4ف وبدرجػػة حريػػة (;3ف وتحػػت مسػػتوى داللػػة (4.47ف وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ معنػػوي
ولصالح االختبار ألبعدي في جميا الميارات االساسية بكرة القدـ قيد البحث .

 4-6عرض وتحميؿ نتائخ االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية فػي بعػض الميػارات األساسػية بكػرة
القدـ

جدوؿ ( 7فيبيف داللة القروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االختبارات الميارية
لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ.

المعالجات

االختبارات القبمية

االختبارات البعدية

قيمة *t

س
َ

(  عف

س
َ

(  عف

المحسوبة

الدحرجة(ثف

44.33

3.57

36.:5

4.35

;9.4

المناولة(درجةف

6.34

4.:4

9.83

3.37

7.44

التيديؼ(درجةف

4.38

;4.7

9.44

3.45
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الميارة

الداللة

الجدولية

;4.4

اإلحصائية
معنوي
معنوي
معنوي

* قيمة (tف الجدولية عند مستوى داللة (4.47ف ودرجة حرية(;3ف ىي (;4.4ف

يبيف الجدوؿ(7ف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (tف المحسوبة بيف القياسيف القبمي والبعػدي

فػػي اختبػػارات الميػػارات األساسػػية بكػػرة القػػدـ قيػػد البحػػث لممجموعػػة التجريبيػػة وأظيػػرت النتػػائخ أف القػػروؽ

جميعيا لالختبارات ىي معنوية ولصالح القيػاس البعػدي الف قيمػة (tف المحسػوبة اكبػر مػف قيمػة (tف الجدوليػة
البالغػػة (;4.4ف وبدرجػػة حريػػة (;3ف وتحػػت مسػػتوى داللػػة (4.47ف وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ معنػػوي
ولصالح االختبار ألبعدي في جميا الميارات االساسية بكرة القدـ قيد البحث .

 5-6مناق ة نتائخ االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث

مف خالؿ النتائخ التي أظيرىا الجدوالف (6 7ف نجد أف ىناؾ تطور واضح وممموس لدى أفراد المجموعتيف في
االختبارات البعدية الميارية وىذا يتقؽ ما ما جػاا فػي القػرض األوؿ مػف الدراسػة ويعػزو الباحػث سػبب ذلػؾ

إلػػػى سػػػالمة المػػػنيخ التعميمػػػي واحتوائػػػو عمػػػى تمػػػاريف مختػػػارة بصػػػورة عمميػػػة وبتكػػػ اررات صػػػحيحة ومتناسػػػقة
ومنسجمة ما مستوى وقابمية أفراد العينة وقائمة عمػى أسػاس الممارسػة الصػحيحة وىػذا مػا أكػده قاسػـ لػزاـ

(4447ف مف أف "التػدريب والممارسػة عمػى ميػارة معينػة ضػمف واجػب حركػي يػؤدي إلػى زيػادة الخبػرة ةواحػداث

تطػػور فػػي الػػتعمـ لػػذلؾ فػػاف الممارسػػة تعػػد أىػػـ متغيػػر فػػي عمميػػة الػػتعمـ لمميػػارات المعقػػدة وحتػػى البسػػيطة"

(78:35ف ومف العوامؿ التي ساعدت في اكتساب التعمـ ألفراد المجموعتيف ىو تأثير األسموبيف التدريسػييف(
المتبا والتػدريس المركػبف اذ مارسػت كػؿ مجموعػة أسػموبا مػف ىػذه األسػاليب التدريسػية وىػذا بحػد ذاتػو ذو
تأثي ار ايجابي وفعػاؿ فػي العمميػة التعميميػة "إذ أف كػؿ أسػموب مػف أسػاليب التػدريس عنػدما يسػتخدـ خػالؿ فتػرة

معينة مف الوقت فانو يؤدي إلى التواصؿ وبموغ مجموعة معينة مف األىداؼ" (48:37ف .

كما يعزو الباحث تطور المجموعة الضابطة في الميارات االساسية بكرة القدـ قيد الدراسة الى االسموب المتبػا

مف قبؿ مدرس المادة والذي يعتمد عمى ال رح المقظي لمميارة الحركيػة ويتبػا ذلػؾ أداا النمػوذج الػذي يضػيؼ

إلى الطالب تصور مبدئي لكيقية تطبيؽ الميارات ثـ تأتي مرحمػة ممارسػة وتكػرار الطػالب لمميػارات إلػى جانػب
االنتظػػاـ واالسػػتمرار فػػي التعمػػيـ وبعػػد ذلػػؾ تغذيػػة راجعػػة مػػف جانػػب المػػدرس وكػػؿ ىػػذا مػػف ػػأنو رفػػا مسػػتوى

الطالب وتقدميـ في الجانب المياري .

كمػػا يعػػزو الباحػػػث تطػػور المجموعػػة التجريبيػػػة فػػي الميػػارات االساسػػػية بكػػرة القػػدـ قيػػػد الدراسػػة نتيجػػػة

الستخداـ أسموب التػدريس المركػب بنمطيػو التطبيػؽ بتوجيػو األقػراف الثنػائي والتطبيػؽ بتوجيػو األقػراف الربػاعي

والػػذي أتػػاح فرصػػة لمطػػالب لرؤيػػة الميػػارة فػػي جميػػا مراحميػػا بأوضػػاعيا السػػميمة ممػػا سػػاعد عمػػى اسػػتيعابيـ
لمميارات قيد البحث باإلضافة إلى التقويـ المستمر وتقديـ التغذية الراجعة مف الزميؿ أثناا مرحمة التعمـ وكذلؾ
اكت اؼ األخطاا وتصحيحيا وىذا يؤدي بدوره عمى التقدـ والتحسف في الميػارات وىػذا يتقػؽ مػا مػا أ ػارت

إليػو عقػاؼ عبػد الكػػريـ (3;;4ف "بػأف أسػموب التطبيػؽ بتوجيػػو األقػراف تظيػر فائدتػو فػػي المراحػؿ األولػى مػػف

التعمـ عندما يحتاج المتعمـ إلى التعرؼ عمى نقاط ىامة بعد كؿ محاولة لتصحيح األداا الحركي لمميػارة وبػذلؾ
يوفر معمـ لكؿ طالب" (64:33ف .

 6-6عرض وتحميؿ نتػائخ االختبػارات البعػدي – بعػدي لممجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي بعػض الميػارات
األساسية بكرة القدـ

جدوؿ (8فيبيف داللة القروؽ بيف االختبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبارات الميارية
لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
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3.37
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التيديؼ(درجةف

7.8:

3.49
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3.45
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*قيمة (tف الجدولية عند مستوى داللة (4.47ف ودرجة حرية (5:ف ىي (4.44ف

الداللة

الجدولية

اإلحصائية
معنوي

4.44

معنوي
معنوي

يبػػيف الجػػدوؿ(8ف األوسػػاط الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة وقيمػػة (tف المحسػػوبة بػػيف القيػػاس البعػػدي فػػي

اختبػػارات الميػػارات األساسػػية بكػػرة القػػدـ قيػػد البحػػث لممجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة وأظيػػرت النتػػائخ أف
القروؽ جميعيا لالختبارات ىي معنوية ولصػالح المجموعػة التجريبيػة الف قيمػة (tف المحسػوبة اكبػر مػف قيمػة

(tف الجدولية البالغة (4.44ف وبدرجة حرية (5:ف وتحت مستوى داللة (4.47ف وىػذا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ
معنوي ولصالح المجموعة التجريبية في جميا الميارات االساسية بكرة القدـ قيد البحث .

 7-6مناق ة نتائخ االختبارات البعدي – بعدي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في بعض الميارات األساسػية
بكرة القدـ

مف خالؿ النتائخ التي أظيرىا الجدوؿ(8ف نجد أف قيمة (tف المحسوبة لكػؿ االختبػارات المياريػة قيػد الدراسػة

اكبػػػر مػػػف قيمتيػػػا الجدوليػػػة ممػػػا ي ػػػير إلػػػى معنويػػػة القػػػروؽ بػػػيف االختبػػػارات البعديػػػة لممجمػػػوعتيف ولصػػػالح
المجموعة التجريبية ويعزو الباحث سبب تقوؽ المجموعة التجريبية والتي استخدمت أسػموب التػدريس المركػب

بتوجيػو األقراف الثنائي والرباعي إلى إف الطالب فػي ىػذا األسػموب لديػو القرصػة الجيػدة لتصػحيح أخطػاا أدااه
الحركػػي بوقػػت مبكػػر عػػف طريػػؽ اسػػتقبالو التغذيػػة الراجعػػة مػػف زميمػػو (المراقػػبف "فالتغذيػػة الراجعػػة معمومػػات
مرتبطة بػاألداا أو نػاتخ األداا وىػي معمومػات مرتبطػة ب ػكؿ وأسػموب حركػات األداا وتكػوف محػددة وواضػحة"

(:3:9ف كما أف مف األسباب التي أدت إلى تقوؽ اسموب التدريس المركب بتوجيػو األقػراف الثنػائي والربػاعي

ىو طبيعة ىذا األسموب التي فرضت وجود مراقب واحد بمثابة مػدرس لكػؿ طالػب مػؤدي ليسػاعده فػي الػتخمص
مف األخطاا التي يرتكبيا أثناا أداا الميارة وىذا ما أكده عادؿ عػودة (4443ف مػف أف "الطالػب المراقػب يقػوـ

بعمؿ تصور ذىني لمميارة الحركية عند تصحيح األخطػاا لزميمػو المػؤدي وىػذا مػا يطػور الجانػب القكػري لديػو"

(:4:9ف .

كما يعزو الباحث ىذا التقدـ الحادث لممجموعة التجريبية إلى أف استخداـ أسموب التػدريس المركػب بنمطيػة

الثنػػائي والربػػاعي جػػااا متناسػػبيف ومتناسػػقيف ومبنيػػاف عمػػى بعضػػيما بأسػػموب عممػػي وفعػػاؿ ممػػا أدى إلػػى أف

يكتسب الطالب خبػرة نتيجػة لمتطبيػؽ بالثنػائي أوالً ثػـ الربػاعي بعػده مبا ػرة ممػا ترتػب عميػو زيػادة ىػذه الخبػرة
ةواتقاف الميارة حيث يتكوف لديو تصػور ذىنػي وتػذكر لتسمسػؿ األداا الصػحيح وكػذلؾ اسػتمرار التغذيػة الراجعػة

المقدمة مػف المالحظػيف إلػى المػؤديف إلػى جانػب تكػرار تبػادؿ القيػاـ بػدور المالحػظ والمػؤدي ممػا يترتػب عميػو

تكرار ممارسة العمؿ عدة مػرات ممػا يسػاعد عمػى اكتسػاب خبػرات مػف بعضػيـ الػبعض وتثبيػت األداا الصػحيح
ومحاولة الوصوؿ إليػو ممػا أدى إلػى زيػادة التعػاوف والتقاعػؿ بػيف الطػالب لمسػاعدتيـ لبعضػيـ الػبعض األمػر

الذي ساعد عمى مراعاة القروؽ القردية وحدوث تقدـ وتحسف ألفراد ىذه المجموعة .

وفي ىذا الصدد تذكر "ناىػد محمػود ونيممػي رمػزي (3;;:ف "أنػو عنػدما تجعػؿ لكػؿ طالػب دور خػاص يقػوـ بػو
أحػػدىما بػػأداا الحركػػة وااخػػر بػػدور المالحػػظ ويتعامػػؿ المػػدرس فقػػط مػػا الطالػػب المالحػػظ الػػذي يحػػوؿ ق ػ اررات

المػػدرس إلػػى الطالػػب المػػؤدي فيصػػحح ويعطػػي مالحظاتػػو لمطالػػب المػػؤدي ثػػـ يػػتـ تبػػديؿ األدوار فينمػػي بػػذلؾ
السػموؾ التعػاوني بػيف الطػالب ويػوفر مػدرس لكػؿ طالػب" (:5:3:ف كمػا يضػيؼ ارتػزت 3;;4( Artztف أف
أسموب التدريس المركب يجعؿ الطالػب محػور العمميػة التعميميػة مػا يزيػد دافعيتػو نحػو الػتعمـ كمػا يػوفر زمػف

كاؼ لمتطبيؽ وتقديـ المعارؼ والمعمومات ويساعد عمى تصحيح األخطاا كما أف إلقػاا مسػئولية عمػى عػاتؽ

الطالػػب يجعمػػو يحػػاوؿ إخ ػراج أحسػػف مػػا لديػػو إلنجػػاز وأداا الميػػارات لمػػتعمـ كمػػا أف تبػػادؿ األدوار مػػف مػػؤدي
لمالحظ والعكس يزيد مف المسئولية كما يزيد مف الدافعية لمتعمـ (34;:44ف .

أما في األسموب التقميدي فيقوـ المعمـ بتقديـ المعمومات و رح وعػرض الميػارات مػف خػالؿ النمػوذج ثػـ تكػرار

الميػارة مػف جانػب الطالػػب ولكػف دوف إيجابيػة أو إ ػػارة لمطالػب فػي اال ػتراؾ لعػػرض الميػارة عمػى الطػػالب أف
يستمتا إلى ال رح وينقذ ما قد ركز فيو مما يتيح فرصة لعػدـ الرؤيػة الواضػحة أو تنقيػذ كػؿ مػا سػمعو ويجعػؿ

الطالب في موقؼ المتمقي مما يجعمو يقوـ بدور سمبي في عممية التعمـ وذلؾ بعكس أسػموب التػدريس المركػب

.

 -7االستنتاجات والتوصيات

 3-7االستنتاجات  -:في ضوا نتائخ البحث توصؿ الباحث إلى االستنتاجات ااتية :
-3أسموب التدريس المتبا لو تأثير إيجابي في تعميـ بعض الميارات االساسية بكرة القدـ (الدحرجة المناولػة
التيديؼف لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط .

-4أسػػموب التػػدريس المركػػب (التطبيػػؽ بتوجيػػو األق ػراف الثنػػائي والربػػاعيف لػػو تػػأثير إيجػػابي فػػي تعمػػيـ بعػػض
الميارات االساسية بكرة القدـ (الدحرجة المناولة التيديؼف لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط .

-5اظير أسموب التدريس المركب (التطبيؽ بتوجيو األقراف الثنػائي والربػاعيف تقوقػا عمػى األسػموب المتبػا فػي
تعميـ بعض الميارات االساسية بكرة القدـ (الدحرجة المناولة التيديؼف لدى طالب الصػؼ الثػاني المتوسػط

.

 4-7التوصيات -:بناا عمى نتائخ البحث يوصي الباحث بما يأتي :

-3ضػرورة تطبيػؽ أسػموب التػدريس المركػب (التطبيػؽ بتوجيػػو األقػراف الثنػائي والربػاعيف لتػدريس ميػارات كػػرة
القدـ بدرس التربية الرياضية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط .

-4ضرورة تطبيؽ التدريس بأسموب التدريس المركب في مناىخ طرؽ التدريس بكميات التربية الرياضية.

-5ضرورة عقد دورات تدريبية لتدريب معممي ومعممات التربية الرياضية عمى كيقية استخداـ أساليب التدريس
الحديثػػة ومنيػػا أسػػموب التػػدريس المركػػب فػػي إطػػار االسػػتخداـ ألسػػاليب التػػدريس الحديثػػة وذلػػؾ بالتعػػاوف بػػيف

كميات التربية البدنية وعموـ الرياضة ومديريات التربية والتعميـ.

-6ضرورة إجراا دراسات أخرى باستخداـ أسموب التدريس المركب بأنماطو المختمقة عمى عينات لمراحؿ أخػرى
وعمى متغيرات أخرى .

المصادر العربية واالجنبية
-أحمد حسيف المقاني وعمى الجمؿ :معجـ المصطمحات التربوية المعرفيػة فػي المنػاىخ وطػرؽ التػدريس عػالـ
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