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ممخص البحث بالمغة العربية
تعػػػد رياضػػػن الجمناسػػػتؾ التػػػي تمتػػػاا بانهػػػا مػػػف الرياضػػػات التػػػي تحتػػػاج الػػػا درجػػػة عاليػػػة مػػػف فهػػػـ وات ػػػاف
الواجػػػػػب الحركػػػػػي ج لتعػػػػػدد اجهاتهػػػػػا واخػػػػػتالؼ مهاراتهػػػػػا عمػػػػػا جميػػػػػ األجهػػػػػاة و ػػػػػعوبة تركيػػػػػب ػػػػػ

المهػػػػارات تطمػػػػب ايجػػػػاد افضػػػػؿ الطػػػػرؽ واالسػػػػاليب لمعمميػػػػة التعميمػػػػة او التدريسػػػػية.مف نػػػػا تكمػػػػف أ ميػػػػة

البحػػػث فػػػي محاولػػػة عمميػػػة تعميميػػػة أولػػػا باسػػػتخداـ المجػػػامي التجريبيػػػة وف ػػػا ألسػػػموب الػػػتعمـ التتػػػابعي
– الكمػػػػي لمتعػػػػرؼ عمػػػػا فاعميتهػػػػا فػػػػي تعمػػػػـ بعػػػػض المهػػػػارات األساسػػػػية عمػػػػا االجهػػػػاة( بسػػػػاط الحركػػػػات
االرضػػػػية جطاولػػػػة ال فػػػػا ج الع مػػػػةج ح ػػػػاف الم ابض)بالجمناسػػػػتؾ الفنػػػػي لطػػػػالب المرحمػػػػة الثالثػػػػة بكميػػػػة

التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػوـ الرياضػػػة فػػػي جامعػػػة كػػػربالء بعػػػد اف يػػػتـ ت ػػػنيفهـ وف ػػػا لر بػػػاتهـ و ػػػدراتهـ عػػػف
طريػػػؽ اسػػػتمارات

ػػػممت لهػػػ ا الغػػػرض مػػػف اجػػػؿ تسػػػهيؿ عمميػػػة تعمػػػـ الطػػػالب بال ػػػكؿ الػػػ

يػػػ مهـ اف

يحتفظػػػوا بػػػأداء المهػػػارات .ػػػدفت دراسػػػة البحػػػث الػػػا  :التعػػػرؼ عمػػػا الفػػػروؽ ات داللػػػة اح ػػػا ية بػػػيف

المجػػػػػامي فػػػػػي تػػػػػأثير مػػػػػنهج تعميمػػػػػي م تػػػػػرح ل سػػػػػاليب التػػػػػدري

التتػػػػػابعي –الكمػػػػػي فػػػػػي تعمػػػػػـ بعػػػػػض

المهػػػػػارات االساسػػػػػية بالجمناسػػػػػتؾ الفنػػػػػي لمطػػػػػالب  .حيػػػػػث كػػػػػاف فػػػػػرض البحػػػػػث  :نػػػػػاؾ تػػػػػأثير ايجػػػػػابي

لممػػػػػنهج التعميمػػػػػي وف ػػػػػا ل سػػػػػموبي التتػػػػػابعي – الكمػػػػػي فػػػػػي تعمػػػػػـ بعػػػػػض المهػػػػػارات االساسػػػػػية لمعينػػػػػة

البحػػػ ث .اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنهج التجريبػػػي لمال متػػػن لطبيعػػػة الم ػػػكمة تكػػػوف المػػػنهج مػػػف مجمػػػوعتيف
تجػػػػػريبيتيف ومجموعػػػػػة ضػػػػػابطة وكػػػػػاف اختيػػػػػار العينػػػػػة بالطري ػػػػػة الع ػػػػػوا ية حيػػػػػث اسػػػػػتخدـ البػػػػػاحثوف

الح يبة االح ا ية  SPSSالستخراج وتفريغ البيانات.
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Abstract
The Gymnastics, which features as one of the sports that require a high degree of
understanding and mastering the motor due to the multiplicity of its organs and
different skills on all devices and the difficulty of the installation of these skills
require finding the best ways and methods instruction to process the importance of
research in a scientific attempt learning first using the experimental groups according
to the learning style sequential - entire to get to know their effectiveness in learning
some basic skills setups (Mat ground movements, jumping table, horizontal bar,
Pommel horse) artistic Gymnastics for the students of the third stage at the Faculty of
Physical Education and Sports Science at the University of Karbala after they are
categorized according "to their desires and abilities through the forms designed for
this purpose in order to facilitate students' learning process form that qualifies them to
keep their performance skills. the purpose of the study of search: identify the
significant differences between groups differences in the impact of a curriculum
proposal for teaching methods sequential -entire to learn some skills basic technical,
where he was imposed search: there is a positive effect of the educational curriculum
according to the "sequential - the total of my way of learning some basic skills of the
research sample. The researcher used the experimental method for suitability to the
nature of the problem is the approach of the two experimental and control group was a
random sampling method, where researchers used SPSS statistical and unloading data.

: م دمة البحث وأ ميتن-1-1
تعػػػػد اكثػػػػر البمػػػػداف ت ػػػػدما فػػػػي مجػػػػاالت الحيػػػػاة ػػػػي تمػػػػؾ التػػػػي تعطػػػػي التربيػػػػة الرياضػػػػية ا تمامػػػػا كبيػػػػ ار

وفعػػػاال فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة او التدريسػػػية والتػػػي ال ت ت ػػػر ا ػػػدافها عمػػػا الجانػػػب المعرفػػػي فحسػػػب بػػػؿ
تتجػػػاوا لػػػػؾ المهػػػارات االساسػػػػية لػػػدد الطػػػػالب عمػػػػا وفػػػؽ ػػػػدراتهـ فضػػػال عػػػػف التبػػػايف فػػػػي المسػػػػتويات
بالتػػػدري

فضػػػال عػػػف تعػػػدد مػػػداخؿ المػػػدر

الفكريػػػة مػػػف طالػػػب الػػػا اخػػػر وكػػػ لؾ نػػػوع الن ػػػاط الممػػػار

مػػػػػ مراعػػػػػاة التطبيػػػػػؽ ال ػػػػػحيو لممهػػػػػارات وكيفيػػػػػة تطوير ػػػػػا عمػػػػػا وفػػػػػؽ الط ار ػػػػػؽ العمميػػػػػة المدروسػػػػػة

.لمو وؿ بالطالب الا مستود مف االداء المتمكف والناجو

اتجػػػػن ال ػػػػا موف عمػػػػا العمميػػػػة التعميميػػػػة إلػػػػا إيجػػػػاد نظريػػػػات وأسػػػػاليب متنوعػػػػة ػػػػدفها تطػػػػوير العمميػػػػة
التعميميػػػػة ومنهػػػػا اسػػػػاليب الػػػػتعمـ لنظريػػػػة فمػػػػدر وسػػػػيمفرماف بأسػػػػموب (التتػػػػابعي – الكمػػػػي ) حيػػػػث نجػػػػد

الػػػتعمـ التجريبػػػي ا يػػػرد أف الػػػتعمـ

وضػػػ نمو جػػػاي لتفسػػػير اسػػػاليب عمميػػػة الػػػتعمـ التػػػي ت ػػػوـ عمػػػا أسػػػا

يبػػػػػدأ مػػػػػف الخبػػػػػرات الحسػػػػػية وينتهػػػػػي بالمفػػػػػا يـ

 إدراؾ المعمومػػػػػات والػػػػػ: عبػػػػػارة عػػػػػف بعػػػػػديف األوؿ

المجػػػػردة ج والثػػػػاني :معالجػػػػة المعمومػػػػات ويبػػػػدأ مػػػػف المالحظػػػػة التأمميػػػػة وينتهػػػػي بالتجريػػػػب الفعػػػػاؿ ا يعػػػػد

مػػػػف أفضػػػػؿ أنػػػػواع الػػػػتعمـ بو ػػػػفن معالجػػػػة لممعمومػػػػات ج و ػػػػو تعمػػػػـ مت ػػػػؿ أساسػػػػن الخبػػػػرة ج وعمميػػػػة
ديناميكيػػػة تعمػػػؿ عمػػػا تكيػػػؼ الفػػػرد مػػػ البي ػػػة المحيطػػػة بػػػن  .تعػػػد رياضػػػن الجمناسػػػتؾ التػػػي تمتػػػاا بانهػػػا
مػػػػف الرياضػػػػات التػػػػي تحتػػػػاج الػػػػا درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف فهػػػػـ وات ػػػػاف الواجػػػػب الحركػػػػي ج لتعػػػػدد اجهاتهػػػػا

واخػػػػتالؼ مهاراتهػػػػا عمػػػػا جميػػػػ األجهػػػػاة و ػػػػعوبة تركيػػػػب ػػػػ

المهػػػػارات تطمػػػػب ايجػػػػاد افضػػػػؿ الطػػػػرؽ

واالسػػػاليب لمعمميػػػة التعميمػػػة او التدريسػػػية ج ومػػػف نػػػا تكمػػػف أ ميػػػة البحػػػث فػػػي محاولػػػة عمميػػػة تعميميػػػة
أولػػػا باسػػػتخداـ المجػػػامي التجريبيػػػة وف ػػػا ألسػػػموب الػػػتعمـ التتػػػابعي – الكمػػػي لمتعػػػرؼ عمػػػا فاعميتهػػػا فػػػي
تعمػػػػػـ بعػػػػػض المهػػػػػارات األساسػػػػػية عمػػػػػا االجهػػػػػاة( بسػػػػػاط الحركػػػػػات االرضػػػػػية جطاولػػػػػة ال فػػػػػا ج الع مػػػػػةج

ح ػػػاف الم ابض)بالجمناسػػػتؾ الفنػػػي لطػػػالب المرحمػػػة الثالثػػػة بكميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػوـ الرياضػػػة فػػػي

جامعػػػػة كػػػػربالء بعػػػػد اف يػػػػتـ ت ػػػػنيفهـ وف ػػػػا لر بػػػػاتهـ و ػػػػدراتهـ عػػػػف طريػػػػؽ اسػػػػتمارات
الغرض مف اجؿ تسهيؿ عممية تعمـ الطالب بال كؿ ال

ػػػػممت لهػػػػ ا

ي مهـ اف يحتفظوا بأداء المهارات.

 2-1م كمة البحث:
اف المنػػػػا ج الدراسػػػػية لػػػػـ تعػػػػد تركػػػػا عمػػػػا كميػػػػة المعمومػػػػات الم دمػػػػة لممػػػػتعمـ ف ػػػػط و انمػػػػا تركػػػػا أيضػػػػا

عما الط ار ؽ واألساليب التي يعتمد ا المتعمـ في الح وؿ عما المعمومات مف م ادر مختمفة .
فػػػي ضػػػوء خبػػػرة البػػػاحثوف فػػػي مجػػػاؿ تػػػدري

الجمناسػػػتؾ الفنػػػي وأيضػػػا مػػػف خػػػالؿ اطالعهػػػا عمػػػا بعػػػض

الم ػػػػادر العمميػػػػة الحظػػػػت مػػػػة فػػػػي اسػػػػتخداـ االسػػػػاليب والط ار ػػػػؽ وف ػػػػا لميػػػػوؿ ور بػػػػات الطػػػػالب عمػػػػا

الػػػػر ـ مػػػػف وجػػػػود عػػػػدة اسػػػػاليب تعميميػػػػة مختمفػػػػة منهػػػػا (التتػػػػابعي – الكمػػػػي ) التػػػػي يمكنهػػػػا اف تخاطػػػػب

وتتعامػػػػػػؿ مػػػػػػ ميػػػػػػوؿ الطػػػػػػالب و ابميػػػػػػاتهـ البدنيػػػػػػة وكػػػػػػ لؾ االرت ػػػػػػاء بمسػػػػػػتود اداء بعػػػػػػض المهػػػػػػارات

االساسػػػػػية التػػػػػي تتخممهػػػػػا بعػػػػػض ن ػػػػػاط الضػػػػػعؼ بأنواعهػػػػػا وتػػػػػرد بػػػػػاف السػػػػػبب فػػػػػي اختيػػػػػار األسػػػػػموب
المناسػػػػب واألمثػػػػؿ لػػػػتعمـ ػػػػ

بالجمناستؾ الفني.

المهػػػػارات كونهػػػػا مػػػػف المهػػػػارات األساسػػػػية ال ػػػػعبة بالنسػػػػبة لعينػػػػة البحػػػػث

لػػػ ا ارتػػػأ البػػػاحثوف الولػػػوج فػػػي ػػػ

الم ػػػكمة مػػػف خػػػالؿ اعػػػداد م يػػػا

ل سػػػاليب الػػػتعمـ التتػػػابعي –

الكمػػػػي واعػػػػداد مػػػػنهج تعميمػػػػي( لت ػػػػنيؼ الطػػػػالب حسػػػػب ميػػػػولهـ ور بػػػػاتهـ ) بأسػػػػاليب يػػػػتـ تحديػػػػد ا

باسػػػػتمارات خا ػػػػػة تهػػػػػدؼ الػػػػػا تعمػػػػػـ بعػػػػػض المهػػػػارات االساسػػػػػية بالجمناسػػػػػتؾ الفنػػػػػي ومحاولػػػػػة تفعيػػػػػؿ

العمميػػػػػة التعميميػػػػػة اعت ػػػػػادا منهػػػػػا أف نػػػػػاؾ ضػػػػػرورة رعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الطري ػػػػػة المسػػػػػتخدمة وتػػػػػوفير
االمكانات لمطالب لمح وؿ عما المعمومة منها

 3- 1أ داؼ البحث :يهدؼ البحث الا-:

مانا لعممية التعميـ.

 -1إعػػػػػداد مػػػػػنهج تعميمػػػػػي وف ػػػػػا ل سػػػػػموب التتػػػػػابعي –الكمػػػػػي فػػػػػي تعمػػػػػـ بعػػػػػض المهػػػػػارات االساسػػػػػية
بالجمناستؾ الفني لمطالب.

 -2التعػػػػرؼ عمػػػػا تػػػػأثير المػػػػنهج التعميمػػػػي الم تػػػػرح وفػػػػؽ االسػػػػموب التتػػػػابعي -الكمػػػػي فػػػػي تعمػػػػـ بعػػػػض
المهارات االساسية بالجمناستؾ الفني لمطالب .

 -3التعػػػػػرؼ عمػػػػػا الفػػػػػروؽ ات داللػػػػػة اح ػػػػػا ية بػػػػػيف المجػػػػػامي فػػػػػي تػػػػػأثير مػػػػػنهج تعميمػػػػػي م تػػػػػرح
ل سػػػػػاليب التػػػػػدري

التتػػػػػابعي –الكمػػػػػي فػػػػػي تعمػػػػػـ بعػػػػػض المهػػػػػارات االساسػػػػػية بالجمناسػػػػػتؾ الفنػػػػػي

لمطالب .

 -4- 1فرضا البحث-:
 -1نػػػاؾ تػػػأثير ايجػػػابي لممػػػنهج التعميمػػػي وف ػػػا ل سػػػموبي التتػػػابعي – الكمػػػي فػػػي تعمػػػـ بعػػػض المهػػػارات
االساسية لمعينة البحث.

 5- 1مجاالت البحث:
 1-5-1المجػػػػاؿ الب ػػػػر  :طػػػػالب كميػػػػة التربيػػػػة البدنيػػػػة وعمػػػػوـ الرياضػػػػة –المرحمػػػػة الثالثػػػػة /جامعػػػػة

كربالء لمعاـ الدراسي . 2016-2015

 2 -5- 1المجاؿ الاماني .2016\5\22 -2015\5\28 :
 3-5-1المجػػػاؿ المكػػػػاني :ال اعػػػة الرياضػػػػية الداخميػػػة لكميػػػػة التربيػػػة البدنيػػػػة وعمػػػوـ الرياضػػػػة /جامعػػػػة

كربالء .

 1-2أساليب التعمـ في التربية الرياضية:
مفهوـ اساليب التعمـ :

يعد المعمـ و العن ر المهـ والر يسي في نجاح طري ة التعمـ ويأتي تأثير المعمـ في نجاح طري ة التعمـ او
مف م دريف اساسييف ما مهارات المعمـ و خ يتن او سماتن ال خ ية ج فالمعمـ ي كؿ ا ـ

التدري

جوانب المو ؼ التعميمي او التدريسي واف استخداـ اساليب التعميـ او التدري

النظر اليها بمنظور تطبي ي عممي ج ون
بارضافة الا مهاراتن التدريسية وت ثر

د بالمعمـ نا

ال تعني ي ا بدوف معمـ عند

خ يتن وسماتن النفسية و خ ا

ن البدنية

السمات المجتمعة في تحديد اسموب المعمـ الخاص في التعميـ او

اسموب التعميـ الخاص بالمعمـ.

يعد اسموب التعمـ او اساليب التعمـ الطري ة التي يدرؾ بها المتعمـ موضوعا ما ج ويتفاعؿ معن و يستدخمن
()1

ويتمثمن ج

ومػػػػػف اجػػػػػؿ تػػػػػوفر بي ػػػػػة تعميميػػػػػة نيػػػػػة بػػػػػالمثيرات راجػػػػػ روبػػػػػرت ماراونػػػػػا وامال ػػػػػن وكولػػػػػب و فيمػػػػػدر
وسػػػيمفرماف وعػػػدد اخػػػر مػػػػف العممػػػاء نتػػػا ج بحػػػػوث سػػػاب ة و ػػػاممة اجريػػػت عمػػػػا عمميػػػة الػػػتعمـ والتعمػػػػيـ
و ػػػدموا نمو جػػػا تعميميػػػا نػػػتج فػػػي ضػػػوء الػػػتعمـ المعرفػػػي اطمػػػؽ عميػػػة نمػػػو ج ابعػػػاد الػػػتعمـ حيػػػث يسػػػتطي

اف يسػػػتخدمن كػػػػؿ مػػػػف ػػػػو مسػػػ وؿ عمػػػػا العمميػػػػة التعميميػػػػة مػػػف معممػػػػيف ومدرسػػػػيف ومػػػػدربيف ولممراحػػػػؿ
العمريػػػة المختمفػػػة ابتػػػداء مػػػف ريػػػاض االطفػػػاؿ الػػػا المراحػػػؿ المت دمػػػة مػػػف الػػػتعمـ ج واف الهػػػدؼ النهػػػا ي

مػػػف ػػػ ا االنمػػػو ج اف ي ػػػبو لممتعممػػػيف ال ػػػدرة عمػػػا تطػػػوير عمػػػا نحػػػو يجعمهػػػـ ػػػادريف عمػػػا االسػػػتمرار

فػػػػي الػػػػتعمـ خػػػػالؿ حيػػػػاتهـ ج واف ػػػػ ا االنمػػػػو ج يتضػػػػمف اسػػػػتراتيجيات تػػػػدري
()1

حديثػػػػة ومتنوعػػػػة ج كمػػػػا

محمد محمود الحيمة  :طرائق التدريس واستيراتيجياتو،ط،1دار الكتاب الجامعي،الين،2001،ص .169

يضػػػػـ او ػػػػػافا تف ػػػػػيمية السػػػػتراتيجيات تعمػػػػػيـ وتعمػػػػػـ

االنمػػػو ج داخػػػؿ الوحػػػدة التعميميػػػة ودليػػػػؿ لتخطػػػيط ػػػ

عمينػػػػػا أف نفػػػػػرؽ بػػػػػيف ط ار ػػػػػؽ التػػػػػدري

ػػػػممت لمسػػػػػاعدة المعممػػػػػيف عمػػػػا اسػػػػػتخداـ ػػػػػ ا
الوحػػػدات واسػػػػاليب ت ػػػويـ مناسػػػبة .ولهػػػ ا وجػػػػب

وأسػػػػػاليب التعمػػػػػيـ فالطري ػػػػػة :لغػػػػػة تعنػػػػػي المػػػػػ ب أو المسػػػػػمؾ

وجمعهػػػا ط ار ػػػؽ ووردت فػػػي الػػػ كر الحكػػػيـ فػػػي ولػػػن تعػػػالا فػػػي سػػػورة الجػػػف ( يكنػػػا ط ار ػػػؽ م ػػػددا ) ا يػػػة
( )11وطري ػػػػػة التػػػػػدري  :ػػػػػي خطػػػػػوات متسمسػػػػػمة ومنظمػػػػػة يمارسػػػػػها المػػػػػدر فػػػػػي اي ػػػػػاؿ المعمومػػػػػات
واكسػػػػاب الخبػػػػرات لممػػػػتعمـ لتح يػػػػؽ ا ػػػػداؼ محػػػػددةج أو ػػػػي العمميػػػػة التػػػػي يو ػػػػؿ بهػػػػا المعمػػػػـ المعمومػػػػة
إلػػػػػػػا الطالػػػػػػػبج ومػػػػػػػف أمثمتهػػػػػػػا :طري ػػػػػػػة المنا ػػػػػػػة والحػػػػػػػوار ج طري ػػػػػػػة الع ػػػػػػػؼ الػػػػػػػ ني ج طري ػػػػػػػة
االستك ػػػاؼ ...أمػػػا األسػػػموب :فهػػػو الكيفيػػػة الػػػ

يتبعػػػن المعمػػػـ فػػػي تنفيػػػ طري ػػػة التػػػدري

ب ػػػػورة تميػػػػا عػػػػف يػػػػر مػػػػف المعممػػػػيف الػػػػ يف يسػػػػتخدموف نفػػػػ

أساسية بالخ ا ص ال خ ية لممعمـ .

((

ي

او التعمػػػيـ

الطري ػػػػة ج ومػػػػف ثػػػػـ يػػػػرتبط ب ػػػػورة

ػػػد بأسػػػموب الػػػتعمـ طري ػػػة التػػػي يتمثػػػؿ بهػػػا الفػػػرد ويسػػػتوعب مػػػا يعػػػرض عميػػػن مػػػف خبػػػرات تعميميػػػة ج

و ػػػو طري ػػػة المفضػػػمة التػػػي يسػػػتخدمها الفػػػرد فػػػي تنظػػػيـ ومعالجػػػة المعمومػػػات والخبػػػرة جاف اسػػػموب الػػػتعمـ

يتكػػػػوف مػػػػف مجموعػػػػة مػػػػف االداءات المميػػػػاة لممػػػػتعمـ التػػػػي تعػػػػد دليػػػػؿ عمػػػػا طري ػػػػة تعمػػػػـ المػػػػتعمـ وكيفيػػػػة
اسػػػػت بالن لممعمومػػػػات التػػػػي يواجههػػػػا فػػػػي البي ػػػػة بهػػػػدؼ التكيػػػػؼ)) .األسػػػػموب نمػػػػط سػػػػموكي يتعامػػػػؿ بػػػػن

المعمـ م المتعمـ لتح يؽ األ داؼ التربوية المن ودة

-2-2نمو ج اساليب التعمـ لػ( فمدر و وسيمفرماف )

()1

نؼ فمدر و وسيمفرماف اساليب التعمـ عما النحو التالي -:

األسموب الحسي :

أ-

يتسـ بأنن ماد عممي موجن نحو الح ا ؽ وارجراءات في م ابؿ االسموب الحدسي ال

مفا يمي اختراعي موجن نحو نظريات والمعاني .

ب-

يتسـ بأنن

االسموب الب ر :

يتسـ بأنن يفضؿ العروض الب رية والمواد التعميمية الم ورة والمخططات وخ ار ط التتاب في م ابؿ االسموب
المفظي يتسـ بأنن يفضؿ العروض الكتابية المفظية .

ت-

االسموب االستداللي :

يتسـ بأنن يفضؿ العروض التي تتدرج مف الجاء الا الكؿ ومف الخاص الا العاـ في م ابؿ االسموب

أالستنتاجي ال

ث-

يتسـ بأنن يفضؿ العروض التي تتدرج مف الكؿ الا الجاء او مف العاـ الا الخاص .

االسموب الن ط :

يتسـ بأنن يتعمـ مف خالؿ التعامؿ م اال ياء الخارجية والعمؿ م االخريف في م ابؿ االسموب التأممي ال

يتسـ بأنن يتعمـ مف خالؿ التفكير في اال ياء والعمؿ مست ال .

( )1محمد ابو ىاشم :الصدق البنائي لنموذج فيمدر وسيمفرمان ألساليب التعمم لدى طالب جامعة ،مجمة جامعة الممك سعود
لمعموم التربوية واالسالمية ،المجمد (،2010، )24ص.3

االسموب التتابعي :

ج-

يتسـ بأنن خطي منظـ مرتب تتابعي في م ابؿ االسموب ال مولي يتسـ بأنن كمي و منظومي التفكير .

و ناؾ مف


نؼ ايضا نظرية فمدر وسيمفرماف عما اربعة اساليب ثنا ية ال طب

()1

االسموب العممي – التأممي  :ويكوف التعمـ مف خالؿ التجريب والعمؿ في مجموعات م ابؿ التعمـ

بالتفكير المجرد والعمؿ الفرد .


االسموب التتابعي – الكمي  :التعمـ نا مف خالؿ خطوات د ي ة تتابعية م ابؿ التفكير الكمي او



االسموب الحسي -الحدسي  :يكوف التعمـ مف خالؿ التفكير الحسي او العياني م التوجن نحو



ور ورسوـ بيانية م ابؿ

ال مولي لممو ؼ.

الح ا ؽ والمفا يـ في م ابؿ التفكير التجريد والتوجن نحو النظريات وما وراء المعنا.

االسموب المفظي  -الب ر  :يميموف الا اال كاؿ الب رية لممادة مف
التفسيرات ال فوية و المكتوبة .

 -3منهجية البحث وجراءتن الميدانية
 1-3منهجية البحث :

اسػػػػػػتخدـ البػػػػػػػاحثوف المػػػػػػػنهج التجريبػػػػػػي بأسػػػػػػػموب المجموعػػػػػػػات المتكاف ػػػػػػة ات االختبػػػػػػػارات ال بميػػػػػػػة

والبعديػػػة ػػػ ا مػػػا تػػػ ار ينسػػػجـ ويتطػػػابؽ مػػػ موا ػػػفات البحػػػث وتح يػػػؽ ا ػػػداؼ الدراسػػػة ج امػػػت الباحػػػث
باسػػػػتخداـ لممجمػػػػوعتيف ( التجريبيػػػػة والضػػػػابطة ) ات االختبػػػػارات ال بميػػػػة والبعديػػػػة ج و تبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ

االسػػػتبياف المػػػواع مػػػف بػػػؿ البػػػاحثوف الػػػا طػػػالب المرحمػػػة الثالثػػػة ج كميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػوـ الرياضػػػة
بجامعة كربالء جالبالغ عدد ـ ( )103طالب

 -2-3مجتم البحث :

تحػػػدد مجتمػػػ البحػػػث بطػػػالب المرحمػػػة الثالثػػػة ( كميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػوـ الرياضػػػة – جامعػػػة كػػػربالء

)البالغ عدد ـ ( )125طالب لممرحمة الدراسية المتكوف مف ثالث عب دراسية ()A_B_C

 1-2-3عينػػػػة البحػػػػث:تـ اختيػػػػار العينػػػػة حسػػػػب ميػػػػولهـ ور بػػػػاتهـ وف ػػػػا ألسػػػػاليب الت ػػػػنيؼ لنظريػػػػة
فمدر وسيمفرماف ج وكانت النتا ج كاالتي :




 42عبة . A
 41عبة . B
 42عبة . C

حيػػػػػث تػػػػػـ اختيػػػػػار العينػػػػػة بالطري ػػػػػة الع ػػػػػوا ية وكانػػػػػت ( )30طالبػػػػػا لممجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة
االولػػػػا ج امػػػػا المجموعػػػػة الضػػػػابطة كانػػػػت ( )30طالػػػػب ج وتػػػػـ اسػػػػتبعاد الطمبػػػػة المػػػػ جميف

والراسبيف والم ابيف .

-2-2-3تجان

()1

عينة البحث

السيد ابو ىاشم :اساليب التعمم في ضوء نموذجي كولب وانتوستل لدى طالب الجامعة  ،دراسة عممية  ،جامعة االزىر ،مجمة كمية

التربية  ،العدد( ،)93ص292-231

لبيػػػاف تجػػػػان

متغيػػػػرات الطػػػػوؿ والػػػػواف والمهػػػػارات لمػػػػا لهمػػػػا مػػػػف عال ػػػػة

افػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث تػػػػـ يػػػػا

بالطوؿ والواف و متغيرات البحث يد الدراسةج و لؾ مف خالؿ استخراج معامؿ االختالؼ.
جدوؿ ( )1يبيف تجان
المعالـ ارح ا ية

عينة البحث في الطوؿ والواف و متغيرات البحث
وحدة

الوسط

الحسابي

المعيار

الواف

كغـ

67,55

5,281

67

الطوؿ

سـ

174,1

3,378

175,0

درجة

29,35

1,46

29,5

0,458

الو وؼ عما اليديف جهاا المتواا

درجة

31,25

1,97

32

0,768

فاة اليديف االمامية طاولة ال فا

درجة

33,75

1,681

34

2,798

المرجحات ح اف و الم ابض

درجة

22,65

1,46

23

0,217

الطموع عما الكب جهاا الع مة

درجة

14,4

1,231

14

0,444

ال يا

المتغيرات

فاة اليديف االمامية عما بساط الحركات االرضية

االنحراؼ

الوسيط

معامؿ االلتواء

0,207
0,545-

يبيف الجدوؿ ( )1أف معامؿ االختالؼ لمتغيرات (الطوؿ والواف) مح ورة ما بيف ( )1 +مما يدؿ

عما تجان

افراد عينة البحث في

-3-2-3تكاف عينة البحث

المتغيرات.

لغرض الك ؼ والتأكد مف تكاف مجامي البحث الثالث (المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعة الضابطة)

بمستود تعمـ بعض المهارات االساسية بالجمناستؾ الفني لمطالب والبدء بن طة روع واحدة بيف المجامي
االربعة ج امت الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف ( )F testولمعرفة وا

الفروؽ في مستود أداء

وتعمـ المهارات المبحوثن بيف المجامي الثالثة د تو مت الباحث الا نتا ج المبينة بالجداوؿ االتي .
جدوؿ ( )2يبيف يمة التكاف لممجامي الثالثة في المتغيرات يد الدراسة .
االختبارات

م در التبايف

فاة اليديف

بيف المجموعات

مجموع
المربعات
1,217

درجات الحرية
2

متوسط

يمة ؼ

المربعات

المحتسبة

0,608

االمامية عما

بساط الحركات

داخؿ المجموعات

21,408

87

0,246

الو وؼ عما

بيف المجموعات

1,089

2

0,544

داخؿ المجموعات

20,867

87

0,240

االرضية
اليديف عما

جهاا المتواا

مستود الداللة
0,090

2,472

2,270

ير معنو

0,109
ير معنو

المرجحات عما
ج اف و
الم ابض

فاة اليديف
االمامية

عما طاولة ال فا
الطموع بالكب

عما جهاا الع مة

بيف المجموعات

0,289

2

0,144

داخؿ المجموعات

7,033

87

0,081

بيف المجموعات

1,067

2

0,533

داخؿ المجموعات

20,160

87

0,236

بيف المجموعات

4,545

2

2,273

داخؿ المجموعات

38,082

87

0,437

0,174
1,786

2,260

0,201

يبػػػػػيف جػػػػػدوؿ ( )2اعػػػػػال اف يمػػػػػة  Fالمحسػػػػػوبة ونػػػػػوع الفػػػػػروؽ بػػػػػيف المجموعػػػػػات الثالثػػػػػة لالختبػػػػػارات
ال بميػػػة لممهػػػارات المبحوثػػػن حيػػػث تبػػػيف اف يمػػػة  Fالجدوليػػػة اكبػػػر مػػػف ) )0,005و ػػػ ا يػػػدؿ عمػػػا عػػػدـ

وجود فروؽ بيف المجموعات وتح يؽ التكاف .

 -3-3الوسا ؿ واالجهاة واالدوات المستخدمة في البحث :
 -1-3-3وسا ؿ جم المعمومات .





الم ابمة .

المالحظة .

االختبار وال يا

.



بكة المعمومات الدولية (االنترنت)



حاسبة يدوية  :عدد( )1نوع . Sony

 -2-3-3االجهاة واالدوات المستخدمة في البحث


حاسػػػػػػػػبة الكترونيػػػػػػػػة ( :الب تػػػػػػػػػوب) ( )Lenovoلممسػػػػػػػػاعدة بػػػػػػػػػ جراءات الدراسػػػػػػػػة (الطباعػػػػػػػػػة )



جهػػػػاا الػػػػدوالب الػػػػدوار :جهػػػػاا تعميمػػػػي عبػػػػارة عػػػػف دوالب دوار لػػػػتعمـ مهػػػػارة فػػػػاة اليػػػػديف االماميػػػػة



ابسطة اسفنجية  :عدد( )30بساط.

(عدد.)1

عما بساط الحركات االرضية .


ندوؽ خ بي :عدد (.)4



كامي ار عدد ( 1نوع  )Sonyيابانية ال ن .

الح يبػػػة التعميميػػػة  :ػػػي نظػػػاـ تعميمػػػي متكامػػػؿ اسػػػا

تنظيمػػػن احتوا ػػػن عمػػػا مجموعػػػة مػػػف

االن ػػػطة والبػػػدا ؿ التعميميػػػة التػػػي تسػػػاعد فػػػي تح يػػػؽ ا ػػػداؼ محػػػددة معتمػػػدة معمػػػا مبػػػاد

التعمـ.




سمؾ حديد م

ط جمدية .

بساط الحركات االرضية .

جهاا المتواا .



جهاا طاولة ال فا .



جهاا الح اف و الم ابض .

ير معنو
0,110
ير معنو
0,070
ير معنو




جهاا الع مة .

جهاا الترامبوليف.

 -4-3خطوات البحث واجراءاتن الميدانية .

 -1-4-3المهارات المستخدمة في البحث:
اـ الباحثوف بدراسة بعض المهارات االساسية بالجمناستؾ الفني لمطالب وكانت :




بساط الحركات االرضية ( فاة اليديف االمامية ).

جهاا المتواا (الو وؼ عما اليديف).

جهاا ح اف الم ابض (المرجحات -الم

ات).



جهاا الع مة (الطموع بالكب ) .



جهاا طاولة ال فا (ال فاة اليديف االمامية ) .

و لؾ أل ميتها في لعبة الجمناستؾ الفني والتي تتمحور حولها م كمة البحث .

 2-4-3التجربة االستطالعية لم يا

اساليب التعمـ (التتابعي –الكمي ) :

لغػػػػرض معرفػػػػة وضػػػػوح تعميمػػػػات وف ػػػػرات وبػػػػدا ؿ االجابػػػػة مػػػػف بػػػػؿ االفػػػػراد المختبػػػػريف ج فضػػػػال عػػػػف
تحديػػػػد الغػػػػرض الػػػػالاـ لرجابػػػػة عمػػػػا ف ػػػػرات الم يػػػػا

تواجػػػن البػػػاحثوف عنػػػد تطبيػػػؽ الم يػػػا

بتػػػاري  2015\10\5الم يػػػا

والتعػػػػرؼ عمػػػػا ال ػػػػعوبات والمعو ػػػػات التػػػػي ػػػػد

عمػػػا افػػػراد العينػػػات االخػػػرد وبالتػػػالي تالفيهػػػا ج اسػػػتطمعت الباحثػػػة

عمػػػا عينػػػة مكونػػػن مػػػف ( )20طالػػػب تػػػـ اختيػػػار ـ ع ػػػوا يا مػػػف مجتمػػػ

البحػػػث ج حيػػػث كانػػػت التعميمػػػات واضػػػحة والو ػػػت المسػػػتغرؽ لرجابػػػة عمػػػا ف ػػػرات كػػػؿ اسػػػموب مػػػف ػػػ

االساليب لمم يا

( )10-5د ي ة مناسب لتطبي ن عما افراد عينة البحث .

 2-4-3التجربة االستطالعية :

امػػػت الباحػػػث بػػػأجراء التجربػػػة االسػػػتطالعية لالختبػػػارات ل يػػػا

المهػػػارات االساسػػػية عمػػػا عينػػػة البحػػػث

المكونػػػػة مػػػػف ( )10طػػػػالب مػػػػف ضػػػػمف افػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث بتػػػػاري  2015\10\5بهػػػػدؼ الو ػػػػوؼ عمػػػػا
ال عوبات والع بات التي د تواجن الباحثة ج مف خاللها تـ التح ؽ مف عدة ا راض و ي :


(*)

التأكد مف كفاءة الفريؽ المساعد (*).

جا اية االجهاة واالدوات المستخدمة .

فريق العمل المساعد

 -1د .والء فاضل  :مدرس جمناستك الفني لمطالب  ،كمية التربية الرياضية جامعة كربالء.
 -2د .حسين مكي  :مدرس جمناستك الفني لمطالب  ،كمية التربية الرياضية جامعة كربالء.
 -3عمي محمد ميدي :طالب  :كمية التربية الرياضية جامعة كربالء.
 -4احمد عامر حسين :طالب  :كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة كربالء.
 -5احمد وىاب :طالب مرحمة ثالثة كمية التربية البدنية وعموم الحركة جامعة كربالء.
 -6مرتضى رعد السالمي  :طالب مرحمة ثالثة كمية التربية البدنية وعموم الحركة جامعة كربالء.
 -7مصطفى ىادي :طالب مرحمة ثالثة كمية التربية البدنية وعموم الحركة جامعة كربالء.



التعرؼ عما الو ت ال

يستغر ن كؿ اختبار فضال عف و ت اجراء االختبارات

 5-4-3البرنامج التعميمي الم ترح :

 -1-5-4-3ت وير الوحدات التعميمية :
اف االيفػػػاء بهػػػ ا الموضػػػوع يسػػػتماـ ت ػػػويـ الحالػػػة العمميػػػة التطبي يػػػة لمفػػػردات مجتمػػػ البحػػػث و ػػػـ يػػػ دوف
مػػػا اكتسػػػبو مػػػف معمومػػػات معرفيػػػة بترجمػػػة فعميػػػة وح ي ػػػة الك ػػػؼ عػػػف االداء التعميمػػػي لجميػػػ المفػػػردات

(عينػػػة البحػػػث-طػػػالب المرحمػػػة الثالثػػػة ) امػػػت الباحػػػث بت ػػػوير االداء عمػػػا عينػػػة البحػػػث المتكونػػػة مػػػف

( )90طالػػػػػب وعرضػػػػػها عمػػػػػا مجموعػػػػػة مػػػػػف الخبػػػػػراء المخت ػػػػػيف

(**)

فػػػػػي الجمناسػػػػػتؾ الفنػػػػػي بواسػػػػػطة

ا ػػػراص ( )CDا اعطيػػػت لهػػػـ درجػػػات تعبػػػر عػػػف ادا هػػػـ التعميمػػػي وب ػػػكؿ عػػػاـ ج عممػػػا اف ت ػػػدير درجػػػات
الت ويـ يكوف مف (. )10

 2-5-3تطبيؽ البرنامج التعميمي :
ػػػػػاـ البػػػػػاحثوف بتطبيػػػػػؽ الوحػػػػػدات التعميميػػػػػة وفػػػػػؽ نظريػػػػػة فيمػػػػػدر وسػػػػػيمفرماف عمػػػػػا افػػػػػراد المجمػػػػػوعتيف

التجريبيتيف و ي كاالتي :

-1-2-5-4-3المجموعة التجريبية األولا:
عػػػػػػدد ا ( )30طالبػػػػػػا ج و ػػػػػػد طب ػػػػػػت ػػػػػػ

المجموعػػػػػػة(التتابعي – الكمػػػػػػي ) المػػػػػػنهج التعميمػػػػػػي بوحػػػػػػدة

تعميميػػػة لمػػػدة ( )90د ي ػػػة ا تػػػـ ػػػرح مهػػػارات المدروسػػػة حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ اجهػػػاة وادوات تعميميػػػػة و
ح يبػػػة تعميميػػػة تسػػػاعد الطػػػالب عمػػػا تعمػػػـ المهػػػارة المبحوثػػػن واعطػػػاء فر ػػػة لمػػػتعمـ عمػػػا وفػػػؽ ميػػػولهـ

و ػػػػدراتهـ ج ا اسػػػػتمر المػػػػنهج لمػػػػدة ب فػػػػاة اليػػػػديف االماميػػػػة عمػػػػا بسػػػػاط الحركػػػػات االرضػػػػية( )3اسػػػػابي ج

بينمػػػا الو ػػػوؼ عمػػػا اليػػػديف عمػػػا جهػػػاا المتػػػواا كػػػاف ( )4اسػػػابي ج و( )4اسػػػابي

فػػػاة اليػػػديف األماميػػػة

عمػػػا جهػػػػاا طاولػػػػة ال فػػػاج و( )3اسػػػػابي المرجحػػػػات عمػػػػا جهػػػاا الح ػػػػاف و الم ػػػػابض ج و( )4اسػػػػابي

الطمػػػوع بالكػػػب عمػػػا جهػػػاا الع مػػػةج اجريػػػت فيهػػػا االختبػػػارات ال بميػػػة وبعػػػد انتهػػػاء الت ػػػميـ التجريبػػػي لكػػػؿ

مهارة تـ اجراء االختبارات البعدية.

ا يبػػػػػػدأ البرنػػػػػػامج التعميمػػػػػػي  2015\10\ 11الم ػػػػػػادؼ يػػػػػػوـ االحػػػػػػد وانتهػػػػػػا  2016\12\20يػػػػػػوـ

االحػػػػد لف ػػػػؿ االوؿ وتضػػػػمنت( فػػػػاة اليػػػػديف االماميػػػػة عمػػػػا بسػػػػاط الحركػػػػات االرضػػػػية ومهػػػػارة الو ػػػػوؼ
عمػػػا اليػػػديف عمػػػا جهػػػاا المتػػػواا ومهػػػارة فػػػاة اليػػػديف االماميػػػة عمػػػا جهػػػاا طاولػػػة ال فػػػا ) وتضػػػمنت
التمرينػػػػػػات المناسػػػػػػبة لػػػػػػتعمـ المهػػػػػػارات المبحوثػػػػػػن والواجبػػػػػػات الخا ػػػػػػة بأسػػػػػػموبي (التتػػػػػػابعي – الكمػػػػػػي )

(الفظػػػي – الب ػػػر ) وبمػػػا ينسػػػجـ مػػػ ميػػػوؿ و ػػػدرات ور بػػػات الطػػػالب وامكانيػػػاتهـ و ػػػد حر ػػػت الباحػػػث
عمػػػػا اف ال يكػػػػوف نالػػػػؾ اخػػػػتالؼ بػػػػيف المجموعػػػػات فػػػػي جميػػػػ اجػػػػااء الوحػػػػدات التعميميػػػػة حيػػػػث بمغػػػػت

( )9وحدات تعميمية .
(**)

الخبراء

أ.د .عمي جواد عبد \ بايوميكانيك\ جمناستك الفني \كمية التربية البدنية وعموم الرياضة \ جامعة بابل

أ.م .د .والء فاضل \طب رياضي \جمناستك الفني  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  ،جامعة كربالء.

أ  .م .د .حسين مكي \ فسمجو الرياضة \جمناستك الفني  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  ،جامعة كربالء.
أ.م.د .ىيثم حسن عبد\ عمم النفس الرياضي  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ،جامعة بابل.

بينمػػػػػا بػػػػػدأ البرنػػػػػامج التعميمػػػػػي لمف ػػػػػؿ الثػػػػػاني بتػػػػػاري  2016\2\7الم ػػػػػادؼ يػػػػػوـ االحػػػػػد والمتضػػػػػمف

المهػػػػارات ( المرجحػػػػات جهػػػػاا الح ػػػػاف و الم ػػػػابض ومهػػػػارة الطمػػػػوع بالكػػػػب جهػػػػاا الع مػػػػة) حيػػػػث كػػػػاف
( )8وحدات تعميمية وانتها البرنامج التعميمي لمف ؿ الثاني بتاري .2016\3\20

 5-3االختبارات البعدية :

بعػػػػػد اسػػػػػتكماؿ تطبيػػػػػؽ البرنػػػػػامج التعميمػػػػػي المتضػػػػػمف ( )17وحػػػػػدة تعميميػػػػػة امػػػػػت الباحػػػػػث بػػػػػ جراء

ال يػػػػػا

البعديػػػػػة الختبػػػػػارات المهػػػػػارات يػػػػػد البحػػػػػث وعمػػػػػا جميػػػػػ افػػػػػراد عينػػػػػة التجربػػػػػة االساسػػػػػية مػػػػػف

المجػػػػػامي التجريبيػػػػػة والضػػػػػابطة وبػػػػػنف

ال ػػػػػروط والموا ػػػػػفات ال يػػػػػا

ال بمػػػػػي ج بتػػػػػاري 2016\5\8

والح وؿ عما البيانات وتدوينها في استمارات تمهيدا لمعالجتها اح ا يا.

 -6-3الوسا ؿ االح ا ية



الوسط الحسابي .

االنحراؼ المعيار .



معمؿ االلتواء.



الوسيط .




معامؿ االرتباط بيرسوف .

معامؿ االرتباط سبيرماف .



معامؿ سهولة الف رة.



.




معامؿ  Fلمتجان

الخطأ المعيار .
معامؿ التميا.



اختبار (ت ر) لمعنوية االرتباط .



اختبار كا.





تحميؿ التبايف.

.LSD

استخداـ الح يبة االح ا ية ()SPSS

 -4عرض النتا ج وتحميمها ومنا تها

1-4عرض نتا ج فرؽ ال ياسات ال بمية والبعدية ألفراد عينة البحث :
لغػػػػػرض تح يػػػػػػؽ ػػػػػدؼ الدراسػػػػػػة المتضػػػػػمف تػػػػػػأثير المػػػػػػنهج التعميمػػػػػي الم تػػػػػػرح وفػػػػػؽ نظريػػػػػػة فيمػػػػػػدر

وسػػػػػيمفرماف فػػػػػي تعمػػػػػـ بعػػػػػض المهػػػػػارات االساسػػػػػية بالجمناسػػػػػتؾ الفنػػػػػي لمطػػػػػالب ج سػػػػػعت الباحثػػػػػة الػػػػػا
اعتماد السيا ات االتية :

 -1-1-4عرض نتا ج فرؽ ال ياسات ال بمية والبعدية لمتغيرات البحث لممجامي الثالث.
جدوؿ ( )11يبيف عرض نتا ج فرؽ ال ياسات ال بمية والبعدية لمتغيرات البحث.

المتغيرات

المجموعات

االختبارات ال بمية

االختبارات البعدية

عؼ

ؼ

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Tمسػػػػػػػػػػػػتود نػػػػػػػػػػػػػوع

المحسوبة

الداللة

الدالة

فػػػػػػػاة اليػػػػػػػديف التتػػػػػػػػػػػػػػػابعي – 1,983

0,636

7,173

0,417

-5,190

0,134

-38,73

0,000

معنو

1,667

0,461

6,717

0,431

-5,051

0,193

-26,166

0,000

معنو

ع
االماميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكمي

(بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط الضابطة
الحركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

ع

االرضية)

الو ػػػػوؼ عمػػػػا التتػػػػػػػػػػػػػػػابعي – 2,400

0,498

6,897

0,526

-4,497

0,113

-39,796

0,000

معنو

اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف الكمي
(المتواا )

2,300

0,466

6,425

0,215

-4,125

0,198

-20,833

0,000

معنو

الضابطة

فػػػػػػػاة اليػػػػػػػديف التتػػػػػػػػػػػػػػػابعي – 3,133

0,345

6,467

0,467

-3,334

0,118

-28,254

0,000

معنو

االماميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكمي
(طاولة ال فا)

3,400

0,498

5,883

0,325

-2,483

0,142

-17,486

0,000

معنو

الضابطة

المرجحػػػػػػػػػػػػػػػػات التتػػػػػػػػػػػػػػػابعي – 1,900

0,203

6,475

0,392

-4,575

0,151

-30,298

0,000

معنو

(ح ػػػػػػػػػػػػاف و الكمي
الم ابض)

1,866

0,260

5,883

0,260

-4,017

0,164

-24,494

0,000

معنو

الطمػػػػوع بالكػػػػب التتػػػػػػػػػػػػػػػابعي – 2,483

0,508

6,492

0,253

-4,009

0,197

-20,350

0,000

معنو

2,777

0,863

6,133

0,224

-3,356

0,169

-19,858

0,000

معنو

(الع مة)

الضابطة

الكمي

الضابطة

 -2-1-4وتحميػػػػػػػؿ نتػػػػػػػا ج فػػػػػػػرؽ ال ياسػػػػػػػات ال بميػػػػػػػة والبعديػػػػػػػة ل فػػػػػػػراد المجمػػػػػػػوعتيف
التجريبية والضابطة .

اظهػػػرت النتػػػا ج اف نالػػػؾ فػػػروؽ معنويػػػة ل سػػػموب التتػػػابعي -الكمػػػي حيػػػث تػػػـ ػػػرح المهػػػارات بالتف ػػػيؿ
واعطػػػاء فر ػػػة لمن ػػػاال بػػػيف الطػػػالب واعطػػػاء تغ يػػػة راجعػػػة لكػػػي تكػػػوف عػػػامال أساسػػػيا و ويػػػا فػػػي تحسػػػيف

عمميػػػػة تعمػػػػـ ج حيػػػػث اظهػػػػرت النتػػػػا ج اف نالػػػػؾ فػػػػروؽ معنويػػػػة وال ػػػػالو المجموعػػػػة التجريبيػػػػة االولػػػػا
التػػػػي اسػػػػتخدمت االسػػػػموب (التتػػػػابعي -الكمػػػػي) حيػػػػث يعػػػػد ػػػػ ا االسػػػػموب عامػػػػؿ حػػػػافا او الميػػػػؿ وفػػػػؽ
ر ابتػػػػن ممػػػػا جعػػػػؿ الطالػػػػب يبػػػػ ؿ جهػػػػدا مػػػػف اجػػػػؿ ت ػػػػديـ اسػػػػتجابة تامػػػػة

ػػػػحيحة نحػػػػو ػػػػدؼ العمميػػػػة

التعميمػػػػة ج اكػػػػد (محمػػػػود داود) اف الحػػػػافا المػػػػ د الػػػػا تح يػػػػؽ ػػػػدؼ مػػػػا يػػػػدف بػػػػالمتعمـ نحػػػػو اسػػػػتجابة
()1

حاسػػػػمة.

وتعػػػػاو الباحثػػػػة ػػػػ ا التطػػػػور لممجموعػػػػة الضػػػػابطة الػػػػ

اعتمػػػػد مػػػػنهج المػػػػدر

المػػػػادة الػػػػا

االسػػػػموب التدريسػػػػي المعتمػػػػد والػػػػا التكػػػػ اررات التػػػػي رافػػػػؽ الوحػػػػدات التعميميػػػػة فضػػػػال عػػػػف اختيػػػػار الػػػػد يؽ

لموحػػػدات التعميميػػػة حيػػػث وكػػػ لؾ التػػػدرج فػػػي مسػػػتود
( )1محمود داود :مصدر سبق ذكرة،ص.19

ػػػعوبة وسػػػهولة المهػػػارات والحركػػػات التػػػي تضػػػمف

االداء مػػػف بػػػؿ الجميػػػ ((الػػػتعمـ الحركػػػي ػػػو بػػػاف الفػػػرد ػػػد اكتسػػػب المهػػػارة وات نهػػػا وبالتػػػالي اادت لديػػػن
ال درة الحركية رداء

))()2

المهارة والتدريب عميها

ومػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ ( )11تعػػػػاو الباحثػػػػة ػػػػ ا التطػػػػور لممجموعػػػػة التجريبيػػػػة لالختبػػػػار ال بمػػػػي والعػػػػد

اعتمػػػػػد عمػػػػػا االسػػػػػموب التعميمػػػػػي (التتػػػػػابعي – الكمػػػػػي ) والػػػػػا التمرينػػػػػات التػػػػػي راف ػػػػػت الوحػػػػػدات

الػػػػػ

التعميميػػػػة واختيػػػػار الػػػػد يؽ لهػػػػا سػػػػاعدت بػػػػتعمـ المهػػػػارات المبحوثػػػػن ب ػػػػكؿ جيػػػػد اخػػػػ يف بنظػػػػر االعتبػػػػار

مال متهػػػػا لميػػػػوؿ ور بػػػػات الطػػػػالب ومػػػػا يتمتعػػػػوف بػػػػن مػػػػف ابيػػػػات مػػػػ مراعػػػػاة تكػػػػرار التمػػػػاريف ب ػػػػورة
مسػػػتمرة وكػػػ لؾ التػػػدرج فػػػي مسػػػتود

ػػػعوبة الحركػػػات والمهػػػارات والتػػػي تضػػػمنت االداء مػػػف بػػػؿ الجميػػػ

جكانػػػت مجموعػػػة التتػػػابعي –الكمػػػي :حيػػػث يهػػػتـ المػػػتعمـ الػػػ

ػػػ

يتبػػػ

االسػػػاليب اال ػػػياء الكميػػػة ويبحػػػث

عػػػػػف العال ػػػػػات بػػػػػيف االجػػػػػ ااء وكػػػػػ لؾ يفضػػػػػؿ التنظػػػػػيـ والتفكيػػػػػر فػػػػػي العمميػػػػػة التعميميػػػػػة خطػػػػػوة بخطػػػػػوة

ت اعديا.

 -2-4عػػػػرض فػػػػروؽ ال ياسػػػػات البعديػػػػة لممجموعػػػػة التجريبيػػػػة والضػػػػابطة ل فػػػػراد عينػػػػة

البحث:

البعد ألفراد

جدوؿ ()12يبيف يمة  Fلمهارة فاة اليديف االمامية عما بساط الحركات االرضية لم يا
المجموعتيف التجريبية والضابطة

مجموع

م در

التبايف
بيف المجامي
داخؿ

المجامي

المربعات

درجات الحرية

متوسط

يمة Fالجدولية

المربعات

12,835

2

6,418

52,718

10,591

87

0,122

52,718

مستود الداللة

0,000

نوع الدالة

معنو

جدوؿ ()13

يبيف يمة  L.S.Dلمهارة فاة اليديف االمامية عما بساط الحركات االرضية لم ياسات البعدية ل فراد
المجموعتيف التجريبية والضابطة.
المجامي

االوساط الحسابية

ـ-1ـ2

7,641 -7,173

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مستود الدالة

نوع الداللة

االوسػػػػػػػػػػػػػػػػػاط L.S.D
الحسابية
0,468

0,090

()0,000

معنويػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممجمػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
التجريبية الثانية

( )2ناىدة عبد زيد :مصدر سبق ذكرة،ص31

جدوؿ ()14

يبيف يمة  Fلمهارة الو وؼ عما اليديف عما جهاا المتواا لم ياسات البعدية ل فراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة .

م در التبايف

بيف المجامي

مجموع
المربعات

متوسط

درجات الحرية

يمة Fالجدولية

المربعات

10,084

2

5,042

36,499

12,019

87

0,128

36,499

مستود الداللة

0,000

داخؿ
المجامي

نوع الدالة

معنو

جدوؿ ()15

يبيف يمة  L.s.D.لمهارة الو وؼ عما اليديف عما جهاا المتواا ل ياسات البعدية ل فراد المجموعتيف
التجريبية والضابطة.
المجامي

االوساط الحسابية

فػػػرؽ االوسػػػػاط

ـ-1ـ2

7,242 -6,897

-0,345

الحسابية

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مستود الدالة

L.S.D

0,096

()0,000

نوع الداللة
معنويػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممجمػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
التجريبية الثانية

جدوؿ ()16
يبيف يمة  Fلمهارة فاة اليديف االممية عما طاولة ال فا لم ياسات البعدية ل فراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة .

م در التبايف

بيف المجامي

مجموع
المربعات

10,272

درجات الحرية

2

متوسط

المربعات

5,136

يمة Fالجدولية

مستود الداللة

نوع الدالة

59,148

0,000

معنو

داخؿ

7,550

المجامي

87

59,148

0,087

جدوؿ()17
يبيف يمة  L.S.Dلمهارة فاة اليديف االمامية عما جهاا طاولة ال فا لم ياسات البعدية ألفراد المجموعتيف
التجريبية والضابطة .

المجامي

االوساط الحسابية

ـ-1ـ2

6,683 -6,467

فػػػرؽ االوسػػػػاط

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مستود الدالة

الحسابية

L.S.D

-0,216

0,076

()0,000

نوع الداللة
معنويػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممجمػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
التجريبية الثانية

جدوؿ ()18
يبيف يمة  Fلمهارة المرجحات عما جها الح اف و الم ابض لم ياسات البعدية ألفراد المجموعتيف
التجريبية والضابطة.

م در التبايف

بيف المجامي
داخؿ

المجامي

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط

المربعات

يمة Fالجدولية

7,822

2

15,646

45,868

0,171

87

14,835

45,868

مستود الداللة

0,000

جدوؿ ()19

نوع الدالة

معنو

يبيف يمة  L.S.D.لمهارة المرجحات عما جهاا الح اف و الم ابض ال ياسات البعدية ألفراد المجموعتيف
التجريبية والضابطة .

المجامي

االوساط الحسابية

فػػػرؽ االوسػػػػاط

ـ-1ـ2

6,900 -6,475

-0,425

الحسابية

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مستود الدالة

L.S.D

0,107

()0,000

نوع الداللة
معنويػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممجمػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
التجريبية الثانية

جدوؿ ()20

يبيف يمة  Fلمهارة الطموع بالكب عما جهاا الع مة لم ياسات البعدية ألفراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة.

م در التبايف

بيف المجامي
داخؿ

المجامي

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

يمة Fالجدولية

المربعات

9,843

2

4,922

1,979

8,238

87

0,095

1,979

مستود الداللة

0,000

نوع الدالة

معنو

جدوؿ ()21

يبيف يمة  L.S.D.لمهارة الطموع بالكب عما جهاا الع مة ال ياسات البعدية ألفراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة .
المجامي

االوساط الحسابية

فػػػرؽ االوسػػػػاط

ـ-1ـ2

6,942 -6,495

-0,450

الحسابية

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مستود الدالة

L.S.D

0,079

()0,000

نوع الداللة
معنويػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممجمػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
التجريبية الثانية

 -1-2-4تحميؿ فرؽ ال ياسات البعدية التجريبية والضابطة ألفراد عينة البحث :
اوعػػػػات الباحػػػػث اف االفضػػػػمية لممجموعػػػػة االولػػػػا بتفضػػػػيمها االسػػػػموب التتػػػػابعي -الكمػػػػي و لػػػػؾ اسػػػػتخداـ
ػػػػ ا االسػػػػػموب المػػػػنهج التعميمػػػػػي المطبػػػػؽ مػػػػػ المجموعػػػػة التجريبيػػػػػة إ تػػػػـ عػػػػػرض مهػػػػارات الت ػػػػػويب

باسػػػتخداـ جهػػػاا عػػػرض البيانػػػات ( show
مػػػ

( Dataج عػػػف طريػػػؽ سػػػاليدات توضػػػو فيػػػن كيفيػػػة االداء

ػػػرح مػػػوجا لػػػ داء وكػػػ لؾ عػػػرض افػػػالـ فيػػػديو يوضػػػو ػػػرح المهػػػارة مػػػ اعطػػػاء واجبػػػات كتابيػػػة عػػػف

خطػػػػوات تعمػػػػـ المهػػػػارات واالخطػػػػاء الموجػػػػودة فػػػػي االداءج وبهػػػػ ا يتفػػػػؽ الباحػػػػث مػػػػ مفتػػػػي ابػػػػ ار يـ بػػػػأف

اسػػػػتخداـ الوسػػػػا ؿ التعميميػػػػة تسػػػػاعد المػػػػتعمـ عمػػػػا الفهػػػػـ واالسػػػػتيعاب ب ػػػػكؿ د يػػػػؽ مػػػػف خػػػػالؿ متابعػػػػة

تسمسػػػؿ االداء عػػػف طريػػػؽ العػػػرض البطػػػيء لمحركػػػة

()1

وايػػػادة الحػػػافا والػػػداف عػػػف طريػػػؽ إ ػػػراؾ الحػػػوا

فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة و ػػػ ا مػػػا ا ػػػارت اليػػػن فريػػػدة

و ػػػ ا سػػػاعد فػػػي ايػػػادة االنتبػػػا والتركيػػػا والد ػػػة

عثمػػػػاف اف االسػػػػتعانة بالوسػػػػا ؿ التعميميػػػػة ضػػػػرورة مػػػػف ضػػػػروريات الحيػػػػاة الع ػػػػرية ا تجعػػػػؿ عمميػػػػات

الػػػػػتعمـ اكثػػػػػر ايجابيػػػػػة وفاعميػػػػػة وتسػػػػػاعد عمػػػػػا اخت ػػػػػار الػػػػػامف المخ ػػػػػص لمتعمػػػػػيـ

البػػػػاحثوف ػػػػ

()2

وكػػػػػ لؾ تػػػػػرجو

النتػػػػا ج الػػػػا اسػػػػتخداـ التمرينػػػػات فػػػػي المػػػػنهج التعميمػػػػي سػػػػا مت فػػػػي تعمػػػػـ واكتسػػػػاب

المهػػػػارات المدروسػػػػة فػػػػي الجمناسػػػػتؾ الفنػػػػيج وتعػػػػاو الباحػػػػث سػػػػبب

ػػػػ ا الػػػػتعمـ و االكتسػػػػاب لممهػػػػارات

المبحوثػػػػن الػػػػا اسػػػػتجابة الطػػػػالب لكافػػػػة متطمبػػػػات الػػػػتعمـ خػػػػالؿ الوحػػػػدات التعميميػػػػة باعتبار ػػػػا مػػػػف ا ػػػػـ

الوسػػػػا ؿ الفعالػػػػة ربػػػػراا الطا ػػػػات والمحافظػػػػة عمػػػػا المسػػػػتود وتح يػػػػؽ االداء االفضػػػػؿ عمػػػػا وفػػػػؽ ميولػػػػن

ور باتػػػػن ج ا ػػػػار (نػػػػاار الطالػػػػب وكمػػػػاؿ لػػػػوي

 )2000اف الرياضػػػػي الػػػػ

يتمػػػػرف نحػػػػو ػػػػدؼ معػػػػيف

سػػػػيكوف لػػػػن حػػػػافا فػػػػي عممػػػػن واف العمػػػػؿ مػػػػف دوف ػػػػدؼ ػػػػو عمػػػػؿ ع ػػػػيـ وممػػػػؿ فيجػػػػب عمػػػػا المربػػػػي
الرياضػػػي اف يسػػػاعد الرياضػػػي فػػػي وضػػػ

وكي يعرؼ الرياضي مدد ت دمن

()3

 -5االستنتاجات والتو يات:

.

ػػػدؼ مناسػػػب لػػػن يسػػػتطي تح ي ػػػن كػػػي يكػػػوف لمتمػػػريف يمػػػة

 -1-5االستنتاجات  :في ظؿ ما افراتن نتا ج الدراسة خمص الباحثوف بعدت استنتاجات منها -:
 .1اعػػػػػػداد مػػػػػػنهج تعميمػػػػػػي م تػػػػػػرح وفػػػػػػؽ تمرينػػػػػػات مهاريػػػػػػة لػػػػػػتعمـ بعػػػػػػض المهػػػػػػارات االساسػػػػػػية
بالجمناستؾ الفني لمطالب.

 .2اظهػػػرت نتػػػا ج اف نالػػػؾ تفضػػػيؿ لطػػػالب المرحمػػػة الثالثػػػة بكميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػوـ الرياضػػػة
– جامعػػػة كػػػربالء ل سػػػاليب (التتػػػابعي – الكمػػػي ) لػػػتعمـ بعػػػض المهػػػارات االساسػػػية بالجمناسػػػتؾ

الفني لمطالب .

 .3ظهػػػػور تحسػػػػف فػػػػي المهػػػػارات المبحوثػػػػن لػػػػدد افػػػػراد المجػػػػامي االربعػػػػة واالفضػػػػمية لممجمػػػػوعتيف
التجريبيتيف .

 -2-5التو يات :
 .1ضػػػرورة اال تمػػػاـ بالبنيػػػة التربويػػػة التعميميػػػة التػػػي تتػػػيو لمطالػػػب اف يػػػتعمـ وفػػػؽ ميولػػػن ور باتػػػن
و دراتن مف خالؿ اتاحة الفر ة لالختبار وف ا لر بتن .

 .2ضػػػػػرورة اجػػػػػراء دراسػػػػػة م ػػػػػابهن لمػػػػػواد ومراحػػػػػؿ اخػػػػػرد لطمبػػػػػة كميػػػػػات التربيػػػػػة البدنيػػػػػة وعمػػػػػوـ
الرياضة .

الم ادر:

( )1مفتي ابراىيم حماده؛ التدريب الرياضي الحديث تطبيق وقيادة(:جامعة القاىرة ،دار الفكر العربية1991،م) ص.191
( )2فريدة عثمان ،عطية عطياا تأايثير اساأددا بعا اوسساا ا اوسامعية ساوبةارية ععام أععا مماارة رمال اوارمت وأعمياةا اومر عاة
اوثانسية (:صحيفة التربية ،اوعدد االسا ،أكأسبر  ) 1988ص.94
()3

نزار الطالب وكامل لويس :عمم النفس الرياضي ،جامعة الموصل ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،2000،ص

( )1اسماعيؿ عبد ايد وعماد طعمة :اساسيات التدري
جط. 1
()2

ػػػػػػالح الػػػػػػديف  :ال يػػػػػػا

الفكر العربي 2000

في التربية البدنية ج دار دجمة ج المممكة االردنية

والت ػػػػػػويـ التربػػػػػػو النفسػػػػػػي اساسػػػػػػياتن واتجا اتػػػػػػن المعا ػػػػػػرةج ط1ج دار

( )3رواء عالو  :المعرفة في لعبة كرة السمة وعال تها باألداء المهار في المعبة اتها جاطروحة دكتو ار ج
كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة ججامعة الب رة ج2006ج(م تب

)()3

الح الديف محمود :تطورات معا رة في ال يا

مف محمد عبد السالـ).

النفسي التربو جالكويت ججامعة الكويت ج.1986

( )4محمد ابو ا ـ :ال دؽ البنا ي لنمو ج فيمدر وسيمفرماف ألساليب التعمـ لدد طالب جامعة جمجمة

جامعة الممؾ سعود لمعموـ التربوية واالسالمية جالمجمد ( )24ج2010ج

( )5فاضؿ عبد فيضي :ت ويـ المعرفة التركيبية لمتدري

وفؽ متغيرات الجن

والخبرة والم ؿ العممي لمعممي

ومعممات التربية الرياضية في محافظات الفرات االوسط جاطروحة دكتو ار ج جامعة بابؿج كمية التربية البدنية

وعموـ الرياضة ج2000ج

()6

.

باح حسيف العجيمي واخروف جمباد ال يا

( )7ليما السيد  :ال يا

والت ويـ التربو جبغداد جاحمد الدباغ لمطباعة ج2001ج

والختبار في التربية الرياضية جط4جال ا رة جمركا الكتاب لمن ر ج2007ج.

( )8محمد محمود الحيمة  :ط ار ؽ التدري

واستيراتيجياتنجط1جدار الكتاب الجامعيجاليفج2001ج.

( )9محمػػػػد ن ػػػػر الػػػػػديف رضػػػػواف :المػػػػدخؿ الػػػػػا ال يػػػػا
جمركا الكتاب لمن ر ج. 2006

( )10محمد حسف عالو جمحمد ن ر الديف  :ال يا

جال ا رة دار الفكر العربيج.200

( )11نادر فهمي و اـ عامر :مباد ال يا

ج2005ج.

فػػػػي التربيػػػػػة البدنيػػػػة والرياضػػػػية جط1جال ػػػػػا رة

في التربية الرياضية وعمـ النف

الرياضي جط1

والت ويـ في التربية جط3جعماف جدار الفكر لمن ر والتواي

