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 ملخص

تحسةةي  هدفت الدراسةةة ىلم معرفة راراسةةت دام اسةةتراتيليتر التدريي األمرب والتبادلر فر 

لة األداء المهارب والحركر ، رجريت علم ملموعة م  طالبات المرحلة الثانوية فر كرة السةةةةةة

قصةةبة المفرق، وقد اسةةت دام الباحثان الم ه  لمدرسةةة ايميرة عالية ب ت الحسةةي  التابعة لمديرية 

( طالبة تم اختياره  بالطريقة العمدية، تم تقسةةيمه  ىلم 30التلريبر، حيث بلغت عي ة الدراسةةة )

( طالبة للملموعة الضابطة التر تم تدريسها بإستراتيلية التدريي األمرب 15ملموعتي  بواقع )

سةةتراتيلية التدريي التبادلر فر الفصةةل الدراسةةر ( طالبة كملموعة تلريبية تم تدريسةةها بإ15و)

نتائ  الدراسةةةةةةةة رن لات ىسةةةةةةتراتيليتر التدريي )ايمرب وقد رظهرت  (.2016/2017األول )

ظهرت فروق ر، وقد كرة السةةلة مهارات فر تحسةةي  األداء المهارب و الحركرفر والتبادلر( رار 

مرب والتبادلر( فر القياسةةةةةةي  القبلر ذات ديلة ىحصةةةةةةائية بي  كت ىسةةةةةةتراتيليتر التدريي )اي

والبعدب لصالح القياسات البعدية، حيث حققت الملموعة التر تم تدريسها باإلستراتيلية التبادلية 

مسةةةتوف رفضةةةل م  الملموعة التر بدرسةةةت باإلسةةةتراتيلية  األمرية وللميع المهارات والقدرات 

ت التدريي فر درس التربية الرياضةية الحركية، وقد روصةم الباحثان بضةرورة تفعيل ىسةتراتليا

وضةةةرورة وضةةةع برام  تعليمية فعالة باسةةةت دام رسةةةتراتيليات م تلفة ومت وعة لتطويرالقدرات 

 المهارية والحركية.

 التبادلر، كرة السلة.استراتيلية التدريي ، األمرب استراتيلية التدرييالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The aim of the study was to find out how the use of the strategies of 

teaching and exchange in improving the skill and motor performance in 

basketball was carried out on a group of high school students of the school 

of Princess Alia Bint Al Hussein of the Department of Kasbah Al Mafraq. 

The sample of the study was (30) (15) students for the control group, which 

was taught by the Umayyad strategy and (15) students as experimental 

group, which was taught by the exchange strategy in the first semester 

(2016_2017) The results of the study showed that both strategies (Emiric 

and reciprocal) have improved in improving the skill and motor 

performance in basketball skills, and there were statistically significant 

differences between the two strategies (Emirati and reciprocal) in the tribal 

and remote measurements in favor of dimension measurements. The 

strategy of exchange is better than the group that studied the mother 

strategy and all skills and motor abilities. The two researchers 

recommended the necessity of activating the teaching strategies in the 

lesson of physical education and the need to develop effective educational 

programs using different strategies Arakaddrat and motor skills 
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 الدراسةمقدمة 

ق قدم الملتمع ل قدمة فر تطوير وت د خطت الميادي  التعليمية والم اه  التربوية خطوات مت

وفر تحقيق رهدافه الم شةةةةةودة، م  ختل اسةةةةةت دام العديد م  اسةةةةةتراتيليات التدريي فر العملية 

( رن ايرتقاء 2013التعليمية والتر كان لها بصمة واضحة فر هذا التقدم وال لاح ويبي  الديرب )

رن القائمي  علم العملية التعليمية لديهم المعرفة ة عوامل م ها لعملية التعليمية بحاجة ىلم عدفر ا

الاافية باافة اسةةةةةتراتيليات التدريي التر يلي رن يسةةةةةت دموها وفقل للموق  التعليمر وظروفه، 

ال برة ونقل كافة المعلومات ىلم المتعلم وفقا لقدراته واسةةةةتعداداته ونشةةةةاطه فر الحصةةةةول علم 

 التعليمية.

( بأن عملية التعليم باافة Mosston & Ashworth, 2008ويؤكد موسةةةةت  و ر ةةةةور  )

ىسةةةةةةتراتيليات التدريي تلعي دور فاعل فر ت مية  ةةةةةة صةةةةةةية المتعلم م  كافة جوانبها البدنية 

وال فسةةةةةية والعقلية وايجتماعية، ورن هذت ايسةةةةةتراتيليات قد ت وعت وتطورت فر ملال التربية 

فلال اسةةةةةةتراتيلية  ،لبدنية مما رتيح للمعلم بإسةةةةةةت دام ركثر م  اسةةةةةةتراتيلية  ل قل المعلوماتا
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متضم اتها وتطبيقاتها ومشاركاتها ومساهماتها فر تطوير استقتلية المتعلم ورن اختيار رب طريقة 

ل علم الوضةةةةةةع والموق  التعليمر وقد ظهر العديد م  األسةةةةةةاليي فر  للتدريي يعتمد اعتمادال كليا

فت بةد للمةدرس م  البحةث ع  األسةةةةةةلوا األمثةل والةذب يت ةاسةةةةةةةي مع طبيعةة المتعلم ، التعليم

وعلم مدرس التربية الرياضةةية رن ياون ذا علم ومعرفة ، والظروف المحيطة وموضةةوا الدرس

 .ألكثر م  رسلوا فر تدريي المهارة لحدو  التفاعل واينسلام بي ه وبي  المتعلمي 

 راءات الترجميع ال طوات واإلج علم رنها التدريي ( اسةةتراتيلية2011ويعرف الربيعر )

( رن 2013) ويرف الديرب، م  رجل تحقيق نتاجات الم ه  داخل الغرفة الصفية يست دمها المعلم

التدريي عبارة ع  سةةلسةةلة م  ات اذ القرارات وه اا تفاوت بي  المراحل التعليمية لتعلم المهارة 

ورنه يما   ،الفردية واللماعية  سةةةةةةواء ركان قبل الدرس رو را اء الدرس رو مرحلة ما بعد الدرس

رس علم عدة اسةةةةةةت دام ركثر م  ىسةةةةةةتراتيلية  تدريسةةةةةةية فر الدرس الواحد ىذ يتوق  نلاح الد

 عوامل م ها المادة المراد تعلمها و  صية المعلم والطالي والمواق  التعليمية الم تلفة.

فإسةةةةتراتيلية التدريي األمرب تعد م  ايسةةةةتراتيليات التر تحتل علم هرم اسةةةةتراتيليات 

لتر اوىنها م  ركثر اسةةتراتيليات التدريي اسةةت داما فر العملية التدريسةةية، ىضةةافة ىلم التدريي 

ياون فيها  حيثرصةةةةةةبحت تعرف بأنها األسةةةةةةلوا التقليدب المتبع فر العملية التعليمية  الم تلفة، 

ىت اذ جميع القرارات المطلوبة فر  م  ختلالمدرس هو المسةةةةةيطر الوحيد فر العملية التعليمية، 

ما هو  جميع مراحل الدرس التعليمر م  ت طيط وت فيذ وتقويم، فر حي  يقوم الطالي بت فيذ كل

مطلوا، واإللتزام بتعليمةةات المةةدرس التر يحةةددهةا سةةةةةةواء كةانةت المةةادة وماةةان ووقةت الت فيةةذ 

 (.1997 )حمص،

( رن هذت ايسةةةةةتراتيلية  تتصةةةةة  بإصةةةةةدار األوامر م  قبل 2013ويرف ال ل  وذيابات )

تمة المدرس واسةةتلابة المتعلم باافة التعليمات المطلوبة، الذب رعطات صةةفة الضةةبط وال ظام وسةة

صعبة  األداء، شال عام وتعليم المهارات ال صغيرة ب سي تعليم المبتدئي  الفئات العمرية ال الذب ي ا

بشال خاص التر يما  م  ختل هذت ايستراتيلية السيطرة علم رداء جميع المتعلمي  وتصحيح 

فة األخطاء المتحظة. ها تحد م  موق  المتعل كا بأن م فر وه اا ما يعيي هذت ايسةةةةةةتراتيلية 

 المشاركة فر ات اذ القرارات والتر تم عهم م  ايبداا وايبتاار بشال فعال.

اسةةةةةتراتيلية التدريي التبادليه م   ىلم رن (2006وق صةةةةةوت ) (1997عبد الاريم )وتشةةةةةير

األسةةتراتيليات التدريسةةية التر تعطر للمتعلم دورا رئيسةةا فر عملية التعلم، حيث تحول له العديد 

األخطاء لزميله بتزويدت بتغذية راجعة مبا ةةةرة ختل  م  القرارات الم تصةةةة بالتقويم وتصةةةحيح

لتعليميةةة. رمةةا المةةدرس، فيقوم بتوزيع تطبيق األداء بهةةدف تحقيق األهةةداف الم شةةةةةةودة للعمليةةة ا

المتعلمي  ىلم ملموعات تعليمية ا ائية )رزواج(، بحيث ياون رحد الطلبة مؤديا، واآلخر مراقبا 

سبق رن  يقوم بدور المر د الذب يزود زميله باإلر ادات والتوضيحات وتصحيح األخطاء الذب 

عدها المعلم وقام بشةةةةةةرحها لهم، ودونت فر ورقة الواجي  عد ر لدرس المطلوا، وب التعليمية ل

اينتهاء يتغير دور كل زميل ليقوم المر ةةةةةد بدورت فر األداء، والمؤدب يصةةةةةبح مر ةةةةةدا لزميله 

 (. ر)تبادل األدوا
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ل  م ح المتعلمي  دورال ا تبةةأنهةة اسةةةةةةتراتيليةةة التةةدريي التبةةادليةةةتميز تو  ختل العمليةةة قيةةاديةةا

مما يفسةةةةةح لهم الملال ل بداا ء عطاء التغذية  تطبيقفسةةةةةح الملال لهم بتولر مهام الالتعليمية، وت

لا  مةةا يعيةةي علم هةةذا  .والتفةةاعةةل ايجتمةةاعر بي  المتعلمي  داخةةل الةةدرس التعليمر الراجعةةة

األسةةةلوا رنه يصةةةعي رحيانا السةةةيطرة علم ت فيذ األهداف المطلوبة المتمثلة بورقة الواجي، مما 

الطلبة حول المطلوا وي عاي ذلك بالعيء الواقع علم ياثر م  الم اقشةةات رير الضةةرورية بي  

 .(1997 )حمص، المدرس لحل المشاتت المتعلقة بت فيذ الواجي المطلوا م  قبل الطلبة

 نتائ  تحقيق فر كبيرال  دورال  الرياضةةةةات م  رياضةةةةة رب فر المهارب األداء يلعيحيث 

كرة  ية التر يتعلم م  ختلها، ورياضةةةاتقان المهارة ونلاح ايسةةتراتيلية التعليم لصةةالح ىيلابية

سلة م  ايلعاا اللماعية التم تتميز باثرة فعاليتها ومهارتها واتقانها علم مدف ما يتق ه المتعلم  ال

فر مهارات وقدرات الحركية ىذ ان لعبة كرة السةةةةلة م  اينشةةةةطة التم لها ماانة مثيرة فر جميع 

لتلعاا اللماعية يتسم يعيبها بالعديد فر القدرات الم تلفة الدول العالم وكذلك تعد نموذجها جيد 

وبال ظر لطبيعة لعبة كرة السةةلة وما تحتاجه م  سةةرعة فر التفاير ىنسةةلاما مع طبيعة ايداء فان 

القدرة علم التفاير تلعي دورا كبيرا فر اللحظة والظروف الذف يتواجه به التعي داخل الملعي، 

التعلم و التفاير لدف الذي  يت اسةةي نمظهم مه اللعبة و توجيههم كما هو كما رن الاشةة  ع  رنماط 

يسةةةةةةر حسةةةةةةي اماانيتهم العقلية وذلك م  ختل البرنام  التدريي فر تحقيق نتائ  جيدة و ترتيي 

 .(2003 رفضل وهذا هو الهدف ايساس و لهم فر لعبة كرة السلة )خريبط،

حيث ىن تعلم واكتساا المهارات اللديدة وىتقانها وتطوير األداء المهارب فيها يتم م  ختل 

اكتسةةةةةاا المعلومات رو المهارات سةةةةةواء كان ذلك نتيلة ال برة رو الممارسةةةةةة رو التدريي، كما 

بمهارات رساسية م  ختلها يما  الوصول  رلعاا جماعيةوتمتاز كل فعالية سواء كانت فردية رم 

م تأدية الفعالية رو اللعبة وفق الضةةةةوابط والقواني  ال اصةةةةة بها، ولعبة كرة السةةةةلة م  األلعاا ىل

التر تتميز بمهارات رسةةةةةاسةةةةةية عديدة وم تلفة تلمع بي  دقة األداء وجماله ىذ ما رديت بصةةةةةورة 

صةةةةحيحة، ويتوق  مسةةةةتوف رداء هذت اللعبة علم رداء المهارات األسةةةةاسةةةةية لها م  ختل رنظمة 

اليي اينتقال والحركة بالارة رو بدونها، وكذلك تع ر تأدية التا يك والتاتيك لها، كما ىن تعلم ورسةة

المهارات األساسية ليي باألمر السهل نتيلة لما تحتاجه هذت المهارات م  تركيز عالر فر األداء 

 (.2001 و دة انتبات كبير ختل اللعي )جاسم،

ر لتعليم مهارات كرة السةةلة وايرتقاء بمسةةتوف الطالي ىن عملية اإلرتقاء بالمسةةتوف التعليم

تتطلي ايهتمام والع اية باافة اسةةةةةةتراتيليات التدريي التر تعطر المدرس دور فعال فر نقل 

 المعلومة واتقان المهارات ايساسية بايدء.

 أهمية الدراسة

التدريي )األمرب رار اسةةةةت دام اسةةةةتراتيليتر تتضةةةةح رهمية هذت الدراسةةةةة فر التعرف ىلم 

 .والتبادلر( فر تحسي  األداء الحركر وتعلم بعض مهارات  كرة السلة
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 وبشكل عام برزت أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي:

  توجه هذت الدراسةةة القائمي  علم عملية تعليم مهارات كرة السةةلة رهمية الت ويع فر اسةةت دام

سةةةةةت دام اسةةةةةتراتيلية التدريي التبادلر فر تعليم اسةةةةةتراتيليات التدريي الم تلفة وفاعلية ا

 مهارات كرة السلة. 

  سة الحالية الدور الفعال يستراتيلية التدريي التبادلر فر تحسي  األداء الحركر تبرز الدرا

 ودورها فر عملية تعلم واكتساا مهارات كرة السلة وتطويرها.

  السةلة م  ختل لفت نظر القائمي  تسةهم هذت الدراسةة ولو بلزء فر تطوير وت مية لعبة كرة

ساا المهارات الحركية  سة الحالية فر تعلم واكت علم ىعداد التعبي   بأهمية موضوا الدرا

 وتحسي  وتطوير األداء الحركر.

  ل جديدال فر حقل التربية الرياضةةةية بشةةةال عام، وحقل تدريي تضةةةي  الدراسةةةة الحالية بحثا

 مهارات كرة السلة بشال خاص.

 الدراسةمشكلة 

 علمية رسةةي علم المب ية األسةةتراتيليات التدريسةةية ع  م  الضةةرورب البحث رصةةبح لقد

 تاتسةةةةبه ونظرال لما والتدريسةةةةة، التعليمية العملية م  المرجوة األهداف تحقيق ىلم للوصةةةةول

 يبد كان مسةةتوياتهم، وتطوير المتعلمي  ىعداد عملية فر كبيرة رهمية م  التدريي رسةةتراتيليات

 المتعلمة المهارات الحركية خصائص مع يتتئم  بما ورنسبها األساليي هذت رفضل ع  البحث م 

 .رنفسهم والمتعلمي 

يحظا رن ه اا قصةةورال  كمدرسةةي  لم اه  التربية الرياضةةية فقطم  ختل عمل الباحثان و

عليمية، والتر يتم فر الت ويع بإسةةتراتيليات التدريي التر تسةةاعد المتعلم علم اإلرتقاء بالعملية الت

ع  طريقها الوصةةةةول بالمتعلم ىلم رفضةةةةل مسةةةةتوف فر تطوير األداء وعدم ى ةةةةراا الطالي فر 

، باإلضةةةافة رن العملية التعليمية ت صةةةي فقط الطالي ي فذ ما يطلبه م ه المعلمالعملية التعليمية ورن 

كر للفئة وما لها م  تأاير علم تعليم مهارات كرة السلة وعدم معرفتهم الاافية بتطوير ايداء الحر

فرياضةةةة كرة السةةةلة تتطلي واجبات ومهمات حركية وبذل ملهود بدنر كبير. ، فر ىتقان المهارة

وعليه ارتأف الباحثان فر ىجراء دراسةةةةة تلريبية تعي هم فر تقديم رسةةةةتراتيلية تعمل علم ىعطاء 

جاهدة علم تطوير عتقات جديدة المتعلم ايستقتلية وتحمل المسؤولية وات اذ القرار والتر تعمل 

باألداء  لي وال شةةةةةةةاط م  رجل تحسةةةةةةي  ايداء الحركر المرتبط  لي وبي  الطا بي  المعلم والطا

 المهارب وصويل ىلم رفضل مستويات األداء.

  



 "......أثر استخدام استراتيجيتي التدريس )األمري والتبادلي( في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــ 1374

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (8)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد لألبحامجلة جامعة النجاح 

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة التعرف ىلم:

وتعلم بعض مهارات فر تحسةي  األداء الحركر راراسةت دام اسةتراتيلية التدريي )األمرب(  .1

 .كرة السلة

فر تحسةةي  األداء الحركر وتعلم بعض مهارات راراسةةت دام اسةةتراتيلية التدريي )التبادلر(  .2

 .كرة السلة

 األداء( فر تحسةةةةةةي  والتبادلر األمربالتدريي ) لفروق بي  رار اسةةةةةةت دام اسةةةةةةتراتيليترا .3

  الحركر وتعلم بعض مهارات كرة السلة.

 فرضيات الدراسة

( يسةةةةت دام اسةةةةتراتيلية α≤0.05فروق ذات  ديلة ىحصةةةةائية ع د مسةةةةتوف الديلة )توجد  .1

بي  القياسةي   كرة السةلةوتعلم بعض مهارات  األداء الحركر( فر تحسةي  األمربالتدريي )

 القبلر والبعدب ولصالح القياس البعدب.

اسةةةةتراتيلية ( يسةةةةت دام α≤0.05توجد فروق ذات  ديلة ىحصةةةةائية ع د مسةةةةتوف الديلة ) .2

بي  القياسةي   كرة السةلةوتعلم بعض مهارات  ايداء الحركر( فر تحسةي  التبادلرالتدريي )

 القبلر والبعدب ولصالح القياس البعدب.

بي  است دام استراتيليتر ( α≤0.05توجد فروق ذات  ديلة ىحصائية ع د مستوف الديلة ) .3

 كرة السةةةةةلةوتعلم بعض مهارات  حركرايداء ال( فر تحسةةةةةي   األمربو التبادلر) التدريي

 .التبادلرولصالح استراتيلية التدريي 

 مصطلحات الدراسة

هر ملموعة اإلجراءات را اء ت فيذ درس التربية الرياضية، استراتيجية التدريس األمري: 

ت طيط الدرس وتحديد التدريبات والمهمات والتمري ات رما ىصةةدار األوامر م  حيث يقوم المعلم 

 (.2013 ،)الديرب .بحيث تاون القرارات فر مراحل اإلعداد والتطبيق والتقويم للمدرس يالطال

ل فر المدارس الثانوية حيث استتتراتيجية التدريس التبادلي:  هر اإلسةةتراتيلية األكثر  ةةيوعا

يقوم المعلم بت طيط الدرس وهذا اإلسةةةتراتيلية  تعطر فرصةةةة ركبر للمتعلمي  فر تعلم المهارات 

ل  ومعلم( ويقوم كةةل م هم بت فيةةذ ورقةةة المعةةايير  ،ألدوارهم ويؤدف بشةةةةةةاةةل رزواج )متعةةاونوفقةةا

 (.2013، والمقاييي )الديرب

 حدود الدراسة

 تمثلت حدود الدراسة الحالية فر اآلتر:
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 2019(، 8)33ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سة علم طالبات الص  األول اانوب لمدرسة األميرة الحدود البشرية:  اقتصرت هذت الدرا

 (.2016/2017لمديرية قصبة المفرق للعام الدراسر )عالية ب ت الحسي  التابعة 

اقتصةةةرت هذت الدراسةةةة علم مدرسةةةة األميرة عالية ب ت الحسةةةي  التابعة  الحدود المكانية:

 لمديرية قصبة المفرق.

( ىلم 29/11/2016بي  ) رجريةت هةذت الةدراسةةةةةةةة فر الفترة الواقعةةة مةا الحتتدود النمنيتتة:

(9/7/2017.) 

 الدراسات السابقة

تل اطتا الباحثان ورجوعهما ىلم العديد م  المصةةةةةةادر العلمية م  ملتت بحو  م  خ

دراسات ذات صلة ومؤتمرات علمية ب ضافة الم المصادر ايلاترونية م  رجل الحصول علم 

، وجدو العديد م  الدراسات التر رجريت فر موضوا استراتيليات التدريي فر بالدراسة الحالية

ل لهذت الدراسةةةةةةات مرتبة م  ملال التربية  الرياضةةةةةةية وقد اختاروا عددا م ها وفيما يلر عرضةةةةةةا

 األحد  ىلم األقدم:

( هدفت الم معرفة تأاير اسةةت دام رسةةلوبر التدريي األمرب 2013دراسةةة ال ل  وذيابات )

والتبادلر فر تعليم بعض المهارات األسةةةةاسةةةةية بارة الطاولة للمبتدئي  ومعرفة األسةةةةلوا األكثر 

( متعلما م  طلبة كلية التربية الرياضةةةةةةية فر 36علم عي ة تاونت م  ) لية فر عملية التعليم،فاع

( طالبا للملموعة الضةةابطة التر اسةةت دم فيها 18قسةةموا ىلم ملموعتي  بواقع ) جامعة اليرموا،

واسةةةةت دم  ( طالبا كملموعة تلريبية اسةةةةت دم فيها األسةةةةلوا التبادلر،18ايسةةةةلوا األمرب، و)

وتوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة رن لات األسةةةةةةلوبي  تأايرا ايلابيا فر تعليم المبتدئي  مع  ه  التلريبر،الم 

 .فر تعليم بعض المهارات األساسية بارة الطاولة للمبتدئي  التبادلر افضلية لألسلوا

بدراسة هدفت ىلم تأاير ىستراتيلية التدريي التبادلية ، (2011قام كل م  ذيابات والعاور )

علم تطوير بعض الصةةةةةةفات البدنية والمتغيرات الفسةةةةةةيولوجية لدف طلبة كلية التربية  والتدريبية

( 26علم عي ة ماونه م  ) ،الرياضةةية فر جامعة اليرموا واسةةت دمت الدراسةةة الم ه  التلريبر

( رسةةةةابيع بواقع وحدتي  تدريبيتي  باألسةةةةبوا 8طالي واسةةةةتمر تطبيق البرنام  التدريسةةةةر لمدة )

ىلم وجود فروق ذات ديلة ىحصةةائية فر تحسةةي  بعض الصةةفات البدنية وتطور  ور ةةارت ال تائ 

بعض المتغيرات الفسيولوجية وحققت الملموعة التر درست باإلستراتيلية التبادلية نتائ  رفضل 

 م  التر دبرست باإلستراتيلية التدريبية.

ليات التدريي دراسةةةة هدفت ىلم تأاير اسةةةت دام ىسةةةتراتي ،(2011ورجرف المحمد واللبل )

)التدريبية والقيادية والتضمي ية( فر تعلم مهارة الضرا الساحق فر كرة الطائرة ومعرفة رفضل 

( 48هذت اإلسةةةتراتيليات فر التعلم واسةةةت دمت الدراسةةةة الم ه  التلريبر علم عي ة ماونه م  )

لدراسةةة قد وتوصةةلت نتائ  الدراسةةة رن جميع ىسةةتراتيليات التدريي التر اسةةت دمت فر ا ،طالي

ية علم  تدريب لك تفوقت اإلسةةةةةةتراتيلية ال هارة الضةةةةةةرا السةةةةةةةاحق وكذ ل لتعلم م يا لاب رارت ىي

 اإلستراتيليات األخرف ام تتها اإلستراتيلية القيادية ورخيرا اإلستراتيلية التضمي ية.
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( هدفت التعرف علم رار اسةةةت دام اإلسةةةتراتيلية التدريبية والتبادلية 2008دراسةةةة ذيابات )

تطوير بعض المهارات األسةةةاسةةةية فر لعبة كرة القدم واسةةةت دمت الدراسةةةة الم ه  التلريبر فر 

( 20علم طلبة كلية التربية الرياضةةةةية فر جامعة اليرموا مقسةةةةمي  ىلم اتاة ملموعات بواقع )

طالي لال ملموعة وتوصةةةةةةلت ال تائ  بأن ه اا فروق ذات ديلة ىحصةةةةةةائية بي  القياس القبلر 

تطوير المهارات األسةةةاسةةةية لدف الطلبة فر كرة القدم وىلم رفضةةةلية اإلسةةةتراتيلية والبعدب علم 

 التبادلية علم اإلستراتيلية التدريبية فر تعليم المهارات األساسية فر كرة القدم.

( هدفت التعرف علم تأاير ىسةةةةتراتيلية التدريي التدريبية والتبادلية 2007دراسةةةةة م درت )

سة الم ه   علم تعلم الحركات األرضية ست دمت الدرا فر اللمباز وتأايرها علم مفهوم الذات وا

نه م  ) مة ىلم ات  ملاميع بواقع )30التلريبر وربجريت علم عي ه ماو بة مقسةةةةةة طال  )10 )

طالبات لال ملموعة وتوصةةةةةةلت نتائ  الدراسةةةةةةة رن ىسةةةةةةتراتيلية التدريي )التدريبية والتبادلية 

ل فر تطوير  مسةةتوف التعلم واألفضةةلية كانت ل سةةتراتيلية التبادلية ام تلتها واألمرية( رارت ىيلابيا

 اإلستراتيلية التدريبية فر تطوير الحركات األرضية فر اللمباز.

( دراسةةةةةةةة هدفت ىلم التعرف علم رار اسةةةةةةت دام salvata, I. et al, 2006دراسةةةةةةةة )

ة اسةةةت دمت الدراسةةةة ىسةةةتراتيليات التدريي علم رهداف الطلبة واتلاهاتهم فر التربية الرياضةةةي

( طالي وطالبة م  رربع مدارس فر مدي ة اليادرو 75الم ه  التلريبر علم عي ة ماونة م  )

ستراتيليات تدريسية عديدة هر )التدريبية والتبادلية  ست دمت ى بوليي اليونانية. بحيث ملموعة ا

سةةةةةةتراتيلية والفحص الذاتر والتضةةةةةةمي ( وملموعة تلقت برنام  فر اللمباز وكرة السةةةةةةلة بإ

ايكتشةةةاف الموجه. وملموعة تلقت برنام  فر اللمباز بإسةةةتراتيلية حل المشةةةاتت وتوصةةةلت 

ال تائ  ىلم رن الطلبة الذي  تعلموا باإلسةةةةةةتراتيلية األمرية رظهروا اتلاها نحو مفهوم األنا كذلك 

قابل تلاوا رظهروا رربتهم لياونوا رفضل م  اآلخري  وكانوا قلقي  م  ارتااا األخطاء فر الم

 الطلبة فر اإلستراتيليات التدريسية األخرف بإيلابية.

ستراتيليات 2004كما رجرف ال داف ) ست دام اتاة ى سة هدفت ىلم التعرف علم رار ا ( درا

تدريسةةةةية فر تعلم مهارتر اإلرسةةةةال الطويل والقصةةةةير فر الريشةةةةه الطائرة وىجراء مقارنة بي  

األمرية والتطبيقية والذاتية( واسةةةةةت دمت الدراسةةةةةة الم ه  اإلسةةةةةتراتيليات التدريسةةةةةية الثتاة )

( طالي مقسةةةمه ىلم اتاة ملاميع متسةةةاوية وتوصةةةلت نتائ  42التلريبر علم عي ة ماونة م  )

الدراسة رن ه اا رار إلستراتيليات التدريسية فر تعلم مهارات اإلرسال فر الريشة الطائرة ورن 

إلسةةةةةتراتيلية الذاتية واألمرية فر تدريي مهارة اإلرسةةةةةال اإلسةةةةةتراتيلية التطبيقية تفوقت علم ا

 القصير فر الريشه الطائرة.

( هدفت ىالم معرفة تأاير اسةةت دام األسةةلوبي  األمرب والتبادلر 2002عبد اللبار )ورجرف 

ية التربية الرياضةةةية فر تعلم بعض مهارات األسةةةاسةةةية باللم اسةةةتك لطلبة المرحلة األولم فر كل

ومعرفة الوقت المسةةتثمر فر التعليم لات األسةةلوبي  ، ورجريت الدراسةةة علم عي ة  ،جامعة بغداد

( طالبا لال ملموعة، حيث تم تدريي العي ة الضةةةةةةةابطة 20، وبمعدل )( طالبا40ماونة م  )
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باألسلوا األمرب، والملموعة التلريبية باألسلوا التبادلر، وتوصلت الدراسة ىلم وجود تباي  

  بعض مهارات اللم استك والوقت المستثمر ولصالح األسلوا التبادلر.فر مستوف تعلم 

( دراسةةةة هدفت ىلم رار ىسةةةتراتيلية التدريي schilling & mar, 2005رجرف كت م  )

التبادلية والتعاونية فر تطوير مهارة التصةةةةةةويي فر كرة السةةةةةةلة واسةةةةةةت دمت الدراسةةةةةةة الم ه  

مقسةةمه ىلم ملموعتي  وتوصةةلت نتائ  الدراسةةة رن ( طالي 120التلريبر علم عي ه ماونه م  )

اإلسةةةةةةتراتيلية التعاونية والتبادلية ردت ىلم نتائ  ىيلابية فر القياسةةةةةةات البعدية فر تطوير مهارة 

سلة ورن اإلستراتيلية التعاونية تفوق علم اإلستراتيلية التبادلية فر تطوير  التصويي فر  كرة ال

 مهارات التصويي فر كرة السلة.

 ت السابقةعليق على الدراساالت

م  ختل اطتا الباحثان علم الدراسةةات السةةابقة فقد يحظا رن معظم الدراسةةات اتفقت مع 

موضوا دراستهم م  حيث ىنها ت اولت دراسة رساليي التدريي الم تلفة ورارها فر مستوف تعلم 

اسةةةتفادة الباحثان م  ختل المهارات الرياضةةةية لأللعاا التر رجريت عليها تلك الدراسةةةات، وقد 

اطتعهما علم تلك الدراسات م  تحديد مشالة الدراسة التر تقوم بإجرائها، واتباا الم ه  العلمر 

الم اسةةي إلجراء الدراسةةة، وكذلك األدوات وايختبارات التر اسةةت دمت فر ت فيذ تلك الدراسةةات 

م تعلم بعض مهارات كرة السةةلة وقد تميزت تلك الدراسةةة ع  الدراسةةات بأنها هدفت بايضةةافة ال

 الم تحسي  ايداء الحركر.

 ج الدراسة وإجراءاتها الميدانيةمنه

 منهج الدراسة

اسةةت دم الباحثان الم ه  التلريبر نظرال لمتئمته طبيعة ومتطلبات الدراسةةة، حيث تم تقسةةيم 

تسةةةةةت دم عي ة الدراسةةةةةة ىلم ملموعتي  بتصةةةةةميم القياس )القبلر والبعدب(، ملموعة ضةةةةةابطة 

 )التبادلر(. استراتيلية التدريي )األمرب(، ورخرف التلريبية تست دم استراتيلية التدريي

 دراسةمجتمع ال

تاون ملتمع الدراسةةةةةة م  طالبات الصةةةةة  األول الثانوب فر مدرسةةةةةة ايميرة عالية ب ت 

ايول ( الفصةةل الدراسةةر 2016/2017الحسةةي  التابعة لمديرية قصةةبة المفرق  للعام الدراسةةر )

 ( طالبة.85والبالغ عدده  )

 دراسةعينة ال

تاونت عي ة الدراسةةةةة م  طالبات الصةةةة  ايول الثانوب فر مدرسةةةةة عالية ب ت الحسةةةةي  

التابعة لمديرية قصةةةةبة المفرق والتر تم اختيارها بالطريقة العمدية م  ملتمع الدراسةةةةة ، وقد قام 

( طالبة للملموعة الضةةةابطة التر اسةةةت دمت 15الباحثان بتقسةةةيم العي ة ىلم ملموعتي  ، بواقع )

( طالبة كملموعة تلريبية التر است دمت فيها استراتيلية 15استراتيلية التدريي )األمرب(، و )

 التدريي )التبادلر( مع مراعاة المستوف ألداء الطالبات م  رجل ضمان التاافؤ بالملموعات.
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 صيةتكافؤ المجموعات في القياس القبلي للمتغيرات الشخ

المتوسط الحسابر واينحراف المعيارب وقيمة ت المحسوبة بي  الملموعتي  علم : (1جدول )

 .متغيرات العمر الطول والوزن

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 ت

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المتغيرات الجسمية المجموعة

0.27 1.08 
 الضابطة ايمرب 17.00 0.19

 العمر
 التلريبية تبادلر 15.61 0.16

0.73 0.33 
 الضابطة ايمرب 57.13 4.36

 الوزن
 التلريبية تبادلر 56.60 4.29

0.69 0.40 
 الضابطة ايمرب 155.00 4.19

 الطول
 التلريبية تبادلر 155.67 4.89

( قيم المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واينحرافات المعيارية وقيمة ت 1يتضةةةةةح م  اللدول رقم )

بي  الملموعتي  فر متغيرات العمر والوزن والطول وباسةةةتعراي قيم ت المحسةةةوبة المحسةةةوبة 

( مما يشةةةةير ىلم عدم وجود فروق α≤0.05نلد رنها كانت رقل م  القيمة اللدولية ع د مسةةةةتوف )

  ذات ديلة ىحصائية فر بي  الملموعتي  مما يدل علم تاافئهما.

 داء المهاريتكافؤ المجموعات في القياس القبلي لمهارات األ .1

( علم رداء رفراد عي ة الدراسة Independent Samples t-Testتطبيق اختبار ):  (2جدول )

ل لمتغير الملموعة  .فر القياس القبلر للمهارات األداء المهارب تبعا

 االختبار المهارة
وحدة 

 القياس
 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
T 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 التمرير
التمريرة 

 الصدرية

عدد 

 مرات

 0.40 7.65 ايمرب
0.30 22 0.77 

 0.57 7.71 التبادلر

 الت طيط

اختبار 
الت طيط 

المستمر فر 
اتلات 
متعرج 
لمسافة 

 م(30)

 اانية

 5.41 17.22 ايمرب

1.32 22 0.20 
 4.57 14.51 التبادلر

 التصويي

اختبار 

تصويي م  

 الثبات

 درجة

 0.78 4.33 ايمرب

0.66 22 0.51 
 0.39 4.17 التبادلر
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( ألداء رفراد العي ة فر القياس القبلر للمهارات األداء t( رن قيم )2يظهر م  اللدول رقم )

ل ع د مسةتوف الديلة ل لمتغير الملموعة، كانت رير دالة ىحصةائيا ، وهذا (α) 0.05 ≤المهارب تبعا

 ملموعتي  الدراسة فر القياس القبلر.يدل علم تاافؤ 

 اس القبلي لمهارات األداء الحركيتكافؤ المجموعات في القي .2

( علم رداء رفراد عي ة الدراسة Independent Samples t-Testتطبيق اختبار ):  (3دول )ج

ل لمتغير الملموعة  .فر القياس القبلر للمهارات األداء الحركر تبعا

 االختبار المهارة
وحدة 

 القياس
 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 الدقة

اختبار 

التمرير 

داخل 

المربعات 

 المتداخلة

 درجة

الت افي 

 الذاتر
1.83 0.39 

0.33 22 0.75 
الت افي 

 المقارن
1.92 0.79 

القوة 

اينفلارية 

لألطراف 

 السفلم

اختبار 

الواي 

 الطويل

 سم

الت افي 

 الذاتر
142.83 8.19 

0.39 22 0.70 
الت افي 

 المقارن
141.42 9.63 

 السرعة
جرب 

 م30
  

الت افي 

 الذاتر
5.00 0.37 

0.60 22 0.55 
الت افي 

 المقارن
4.92 0.28 

( ألداء رفراد العي ة فر القياس القبلر للمهارات األداء t( رن قيم )3يظهر م  اللدول رقم )

ل ع د مستوف الديلة  ل لمتغير الملموعة، كانت رير دالة ىحصائيا ، وهذا (α) 0.05 ≤الحركر تبعا

 يدل علم تاافؤ ملموعتي  الدراسة فر القياس القبلر.

 أدوات الدراسة

 الدراسة:است دم الباحثان األدوات ايتية لتحقيق رهداف 

ت طيط رات الحركية )المربعات المرقمة، . اسةةةةةةت دم الباحثان ايختبارات ال اصةةةةةةة بالقد1

. اسةةتمارة تسةةليل 3.  اختبارات لتقييم مهارات كرة السةةلة 2 ، اللرب الماوكر( 30الارة لمدة 

)كرة السةةةةةةلة(  . ملعي5.اسةةةةةةتمارة تسةةةةةةليل ايختبارات المهارية 4اختبارات القدرات الحركية. 

. 8 .صةةافرة .7. (3. سةةاعة توقيت عدد )6 ل ارجر ال اص بمدرسةةة ايميرة عالية ب ت الحسةةي ا

 جهاز )الرستاميتر( لقياس الطول. .10ميزان طبر لقياس الوزن بالايلو ررام  .9. اقماا ملونة
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 إجراءات الدراسة الميدانية

 التجربة االستطالعية

( 10عي ة م  خارج عي ة الدراسةةةةة بلغت ) قام الباحثان بإجراء التلربة ايسةةةةتطتعية علم

، وكان الهدف م  التلربة التعرف علم مدف متئمة ات م  ملتمع الدراسةةةةةة ولمدة رسةةةةةبواطالب

اإلجراءات المت ذة لت فيذ الدراسةةةة، وكذلك التأكد م  سةةةتمة األدوات المسةةةت دمة بالبحث ومدف 

ايختبارات المسةةةةت دمة لتقييم مسةةةةتوف متئمة ايختبارات المسةةةةت دمة لتقييم القدرات الحركية و

األداء المهارب لارة السلة، ب ضافة لمعرفة المعوقات والمشاكل التر قد تواجه الباحثان فر اا اء 

والتعرف علم مدف م اسةةةةةبة الوحدات التعليمية لال ىسةةةةةتراتيلية ومدف كفاية  ،الدراسةةةةةةىجراء 

 لك ايختبارات.الوقت الم اسي إلجراء ت فيذ الوحدات التعليمية وكذ

 األختبارت المهارية واختبارات القدرات الحركية المستخدمة في الدراسة

قام الباحثان باإلطتا علم العديد م  المصةةةةةةةادر والمراجع العملية والملتت والدوريات 

ذات الصةةةةلة فر رياضةةةةة كرة السةةةةلة، قد وجدوا العديد م  نماذج ايختبارات التر تقيي القدرات 

سلة التر تعاي مستوف التعلم، وقد قام الحركية  واختبارات تقيي األداء المهارب لمهارات كرة ال

الباحثان باختيار نماذج م ها واسةةةةتشةةةةارة رصةةةةحاا ايختصةةةةاص، ام قام الباحثان بإجراء بعض 

، ولمزيد م  الحرص  اسةةةي مع قدرات الطالباتالتعديتت عليها وبما يتتئم مع عي ة البحث و يت

جراءات الدراسةةةةةةةة واتباعا ل طوات البحث العلمر فر ذلك ، فقد قام الباحثان بإجراء فر ت فيذ ى

 تلربتهما علم رفراد التلربة ايستطتعية، ورجريت لها المعامتت العلمية الصدق والثبات.

 المعامالت العلمية ألدوات الدراسة

 األدوات  صدق

باحثان طريقة صةةةةةةةدق المحتوف وذلك بعري البرنا م  التعليمر باسةةةةةةت دام اسةةةةةةت دم ال

اسةةةةةتراتيلية التدريي األمرب واسةةةةةتراتيلية التدريي التبادلر وايختبارات المهارية واختبارات 

القدرات الحركية المست دمـةةةةةة علم عـةةةةةدد م  ال براء والم تصي  فر الملال الرياضر وملال 

لتعليمر وايختبارات اسةةةةاليي التدريي والتعلم الحركر يبداء الررب حول مدف متئمة البرنام  ا

مع هدف الدراسةةةة وعي ة الدراسةةةة واجراء اب تعديل يرونه م اسةةةي علم البرنام  التعليمر وفقا 

لتسةةةةةتراتيليتي  م  حيث عدد الوحدات التعليمية لال مهارة وزم  الوحدة التعليمية ودور المعلم 

ف متئمة ايختبارات والمتعلم فر كل اسةةةةةتراتيلية ومحتوف كل وحدة تعليمية بايضةةةةةافة الم مد

المست دمة وعددها مع عي ة البحث وقد تم اجراء بعض التعديتت الطفيفة علم البرنام  التعليمر 

وفقا يسةةةةةةتراتيلية التدرس التبادلر واعتماد ايختبارات المهارية والحركية دون تعديتت وقد 

دريي األمرب واستراتيلية ر اروا ىلم صدق محتوف البرنام  التعليمر باست دام استراتيلية الت

( 1التدريي التبادلر وايختبارات بمع م رن ايختبارات تقيي ما وضةةةةةةعت م  رجله، والملحق )

 يوضح رسماء ال براء والم تصي .
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 ثبات أدوات الدراسة

سة ايختبارات  قام الباحثان بحساا معامل ابات ايتساق الداخلر رلفا للميع اختبارات الدرا

 ( يوضح ذلك.4رات القدرات الحركية واللدول )المهارية واختبا

 .(10معامتت ابات )معامل ايرتباط بي  التطبيقي ( يختبارات الدراسة )ن=: (4) جدول

 معامل الثبات المهارة

 *0.83 التمرير

 *0.82 الت طيط

 *0.83 التصويي

 *0.83 الدقة

 *0.89 القوة اينفلارية لتطراف السفلم

 *0.89 السرعة

 (.α  ≤0.05*دالة ىحصائيا ع د مستوف الديلة )

( رن معامتت ايرتباط بي  التطبيقي  يختبارات الدراسةةةةةةة كانت 4يظهر م  اللدول رقم )

 (، وهذا يدل علم ابات ايختباري  للتطبيق.α ≤ 0.05دالة ىحصائية ع د مستوف)

 االختبارات القبلية

فراد الملموعتي  الضابطة والتلريبية التر تم علم قام الباحثان بإجراء ايختبارات القبلية أل

رسةةةةةاسةةةةةها حسةةةةةاا التاافؤ بي  الملموعتي  وذلك قبل البدء بالبرنام  التعليمر الفعلر، حيث قام 

الباحثان بعري رداء نموذج للقدرات الحركية ونموذج لمهارات كرة السةةةةةلة لتتما  الطالبات م  

 وبة وفق التسلسل ايتر:رداء ايختبارات الحركية والمهارية المطل

 :السرعة ، القوة اينفلارية،الدقة اختبارات القدرات الحركية 

 الت طيط، التصويي، : التمريراختبارات المهارية 

 مج التعليميالبرنا

رعد الباحثان برناملا تعليميا خاصا وقد راعوا اإلماانات المتوافرة فر المدرسة ومستويات 

مر علم علم نتائ  التلربة ايسةةةتطتعية، اعتمد البرنام  التعليعي ة الدراسةةةة، مسةةةت دة فر ذلك 

( وحدة تعليمية، فر كل اسةةةةبوا 12) ( رسةةةةابيع بواقع6، وقد تضةةةةم  )األسةةةةي التعليمية والعلمية

وحدتي  تعليميتي  لتحسةةي  القدرات الحركية وتعليم مهارات كرة السةةلة قيد الدراسةةة وتم ايعتماد 

 (.2008 ،( )ذيابات2011 ،)ذيابات والعاورعلم المراجع التالية: 

مع مراعاة رن تت اسةةةةةةي الوحدات التعليمية مع مسةةةةةةتوف العي ة ورن ياون موازب للم اه  

( دقيقة للوحدة الواحدة وتم تقسيم الوحدات ىلم 45المست دمة فر وزارة التربية والتعليم وبمعدل )
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، واللزء الرئيسر بزم  قدرت ( دقائق10رجزاء ات  وهر: اللزء التمهيدب ورعطر زم  قدرت )

 ( دقائق.5( دقيقة، واللزء ال تامر )30)

 طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي 

وقد اتفقت كت اإلسةةةتراتيليتي  باللزء التمهيدب واللزء ال تامر واختلفتا باللزء الرئيسةةةر 

 وتم علم ال حو اآلتر:

 ورقة المعايير المسةةةةةةت دمة بهذت ، قام الباحثان بتصةةةةةةميم إستتتتتتتراتيجية التدريس األمري

اإلسةةةةتراتيلية ىذ تسةةةةت دمها المعلمة فر جميع القرارات ال اصةةةةة فر العملية التعليمية، ف 

المعلمة تعطر جميع التعليمات واألوامر وتقوم الطالبة بتطبيق األداء وت فيذ التعليمات كما 

 هر وتحت ى راف المعلمة.

  ،حثان بتصةةميم ورقة عمل خاصةةة بهذت اإلسةةتراتيلية قام الباإستتتراتيجية التدريس التبادلي

ورعدت األوراق المعيارية لقياس األداء المهارب ولال مهارة علم حدا ىذ تقوم كل طالبة 

زميلتهةا بحيةث تقوم المعلمةة بعمليةة الت طيط رمةا الطةالبةات يقوموا بةات ةاذ القرارات  بتقييم

اإلسةةةةةةتراتيلية علم تقسةةةةةةيم الطالبات ىلم المتعلقة بعملية ت فيذ الدرس والتقويم وتقوم هذت 

بة المؤدب ل( )الطال بة المراقي( بحيث تقوم رحدهم بتطبيق  ،رزواج )كل طالبتي  معا والطال

المهارة بي ما الطالبة اآلخرف تقوم بمراقبة ومتحظة رداء زميلتها م  ام تقوم بتقديم التغذية 

ل بحيث تاون هذت المعلومات  الراجعة مسةةةةةةت دال علم المعلومات التر رعدتها المعلمة مسةةةةةةبقا

معلقة علم اللدار رو توزا علم الطالبات بحيث تسةةةةةةتمر هذت العملية ىلم رن ت تهر الطالبة 

المؤدية م  رداء دورها ام يتبادلون األدوار بحيث تصةةةةبح الطالبة المؤدية )مراقبة( والطالبة 

 )المراقبة( مؤدية. 

 الختبارات البعديةا

سها التر رجرف الباحثان األخ سة وللملموعتي  واتبعت الطريقة نف تبارات البعدية لعي ة الدرا

ية  بارات القبل ية ، حرصةةةةةةةا م هما علم ىيلاد نفي ظروف ايخت بارات القبل باعها فر ايخت تم ات

 ومتطلباتها جميعها ع د ىجراء ايختبارات البعدية .

 الوسائل اإلحصائية

( علم عي ة (SPSSاسةةت دم الباحثان الوسةةائل ايحصةةائية ضةةم  برنام  الرزم اإلحصةةائية 

  -الدراسة التالية:

 المتوسطات الحسابية واينحرافات المعيارية وقيم التفلطح وايلتواء لتوصي  عي ة الدراسة. .1

 (.Independent Samples t-Testتطبيق اختبار ) .2

 التطبيقي ( يختبارات الدراسة. معامتت ابات )معامل ايرتباط بي  .3
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 2019(، 8)33ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( Paired Samples t-Testتطبيق اختبار ) .4

 عرض النتائج

 فيما يلر عري نتائ  الدراسة مرتبة حسي فرضيات الدراسة

ديلة ىحصةةةائية ع د مسةةةتوف الديلة  توجد فروق ذات  النتائج المتعلقة بالفرضتتتية األولى:

(α≤0.05 يسةةةةةت دام ) )تحسةةةةةي  األداء الحركر وتعلم بعض فر ىسةةةةةتراتيلية التدريي )ايمرب

 بي  القياسي  القبلر والبعدب ولصالح القياس البعدب ؟مهارات كرة السلة 

بين االختبارين القبلي والبعدي في القدرات الحركية ومهارات   T _ TESTنتائج اختبار 

 ( يوضح ذلك.6( والجدول ) 5كرة السلة والجدول )

المتوسط الحسابر واينحراف المعيارب وقيمة ت المحسوبة بي  القياسي  القبلر (: 5ول )جد

 والبعدب  فر القدرات الحركية ألفراد ملموعة األمرب

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

 القبلي البعدي

االنحراف  القدرات الحركية

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الدقة 9.15 0.19 5.32 0.22 12.000 0.00

 القوة االنفجارية 8.40 0.29 13.64 0.26 12.556 0.00

 السرعة 15.52 0.40 31.27 0.52 11.760 0.00

 (.2.042( هر )14( ودرجات حرية ) α ≤ 0.05( اللدولية ع د مستوف ديلة )tقيمة )

(  α ≤ 0.05ع د مسةةتوف الديلة )( وجود فروق ذات ديلة ىحصةةائية 5يظهر م  اللدول )

بي  القياسةةةةةةات القبلية والبعدية للملموعة الضةةةةةةابطة علم جميع متغيرات القدرات الحركية التر 

تتضةةةةةم  )الدقة ، القوة اينفلارية ،السةةةةةرعة(، وهذا يدل علم وجود رار إلسةةةةةتراتيلية التدريي 

 بطة.األمرب  فر تحسي  القدرات الحركية لدف طالبات الملموعة الضا

المتوسط الحسابر واينحراف المعيارب وقيمة ت المحسوبة بي  القياسي  القبلر (: 6جدول )

 .والبعدب فر مهارات كرة السلة ألفراد ملموعة األمرب

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

 القبلي البعدي

االنحراف  مهارات الجمباز

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 التمرير 3.64 0.35 6.72 0.66 18.321 0.00

 التنطيط 2.26 0.06 6.88 0.54 19.587 0.00

 التصويب 2.03 0.07 6.58 0.58 22.749 0.00

 (.2.042( هر )14( درجات حرية ) α ≤ 0.05( اللدولية ع د مستوف ديلة )tقيمة )



 "......أثر استخدام استراتيجيتي التدريس )األمري والتبادلي( في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــ 1384

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (8)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد لألبحامجلة جامعة النجاح 

(  α ≤ 0.05ع د مسةةتوف الديلة )( وجود فروق ذات ديلة ىحصةةائية 6يظهر م  اللدول )
بي  القياسةةةةات القبلية والبعدية للملموعة الضةةةةابطة علم مهارات كرة السةةةةلة المتمثلة )التمرير، 
الت طيط، التصةةويي(، وهذا يدل علم وجود رار إلسةةتراتيلية التدريي األمرية فر رفع المسةةتوف 

 ت الملموعة الضابطة.المهارب فر بعض المهارات الم تارة فر كرة السلة لدف طالبا

ديلة ىحصةةةةائية ع د مسةةةةتوف الديلة توجد فروق ذات النتائج المتعلقة بالفرضتتتتية الثانية: 
(α≤0.05  ) ىسةةةةةتراتيلية التدريي التبادلر فر تحسةةةةةي  األداء الحركر وتعلم بعض يسةةةةةت دام

 بي  القياسي  القبلر والبعدب ولصالح القياس البعدب. مهارات  كرة السلة

بي  ايختباري  القبلر والبعدب فر القدرات الحركية ومهارات كرة   t-TESTختبار نتائ  ا
 ( يوضح ذلك. 8( واللدول ) 7السلة واللدول )

المتوسط الحسابر واينحراف المعيارب وقيمة ت المحسوبة بي  القياسي  القبلر (: 7جدول )
 .والبعدب  فر القدرات الحركية ألفراد ملموعة التبادلر

 مستوى
 الداللة

 قيمة ت
 القبلي البعدي

االنحراف  القدرات الحركية
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الدقة  9.16 0.23 6.68 0.28 24.157 0.00

 القوة االنفجارية 8.53 0.27 13.64 0.26 54.963 0.00

 السرعة 15.49 0.33 30.93 0.64 86.413 0.00

 (.2.042( هر )14ودرجات حرية ) ( α ≤ 0.05( اللدولية ع د مستوف ديلة )t) قيمة

( بي  α≤0.05( وجود فروق ذات ديلة ىحصائية ع د مستوف الديلة)7يظهر م  اللدول )
القياسةي  القبلر والبعدب فر الملموعة التلريبية ولصةالح القياس البعدب حيث كانت المتوسةطات 

 البعدب رفضةةةل للميع القدرات الحركية والمتمثلة )بالدقة، والقوة اينفلارية،الحسةةةابية فر القياس 
السةةةةةةرعة(. مما يدل علم اار اسةةةةةةت دام طريقة التدريي التبادلر فر تحسةةةةةةي  القدرات الحركية 

 لطالبات الملموعة التلريبية.

القبلر المتوسط الحسابر واينحراف المعيارب وقيمة ت المحسوبة بي  القياسي  (: 8جدول )
 .والبعدب  فر مهارات كرة السلة  ألفراد ملموعة التبادلر

مستوى 
 الداللة

 قيمة ت
 القبلي البعدي

االنحراف  المهارات
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 التمرير 3.62 0.37 6.72 0.66 17.576 0.00

 التنطيط 2.26 0.06 6.21 1.01 15.240 0.00

 التصويب 2.05 0.07 6.34 0.87 19.580 0.00

 (.2.042( هر )14(   ودرجات حرية ) α ≤ 0.05( اللدولية ع د مستوف ديلة )tقيمة )
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 2019(، 8)33ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (     α ≤ 0.05( وجود فروق ذات ديلة ىحصةةائية ع د مسةةتوف الديلة )8يظهر م  اللدول )

عدب فر الملموعة  ياسةةةةةةي  القبلر والب نت بي  الق كا عدب حيث  ياس الب ية ولصةةةةةةةالح الق التلريب

المتوسةةطات الحسةةابية فر القياس البعدب رفضةةل للميع مهارات كرة السةةلة والمتمثلة )بالتمرير ، 

الت طيط ،التصةةويي(. مما يدل علم اار اسةةتراتيلية التدريي التبادلية فر تعلم مهارات كرة السةةلة 

 لطالبات الملموعة التلريبية.

ديلة ىحصةةةائية ع د مسةةةتوف الديلة  توجد فروق ذات لقة بالفرضتتتية الثالثة:  النتائج المتع

(α≤0.05)تحسي  األداء الحركر وتعلم بعض  فر ( بي  استراتيليتر التدريي)األمرب والتبادلر

 ولصالح استراتيلية التدريي التبادلية؟ مهارات  كرة السلة

بين االختبارين القبلي والبعدي في القدرات الحركية ومهارات   T _ TESTنتائج اختبار 

 (  يوضح ذلك. 9كرة السلة  باستخدام استراتيجيتي التدريس األمري والتبادلي والجدول )  

المتوسط الحسابر واينحراف المعيارب وقيمة ت المحسوبة بي  القياسي  القبلر (: 9جدول )

 .ات كرة السلة فر القياس البعدبوالبعدب فر القدرات الحركية ومهار

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 االختبار البعدي المجموعة

0.004 3.163 
 الضابطة ايمرب  6.05 0.47

 التمرير
 التلريبية تدريبر 6.72 0.66

0.006 2.965 
 الضابطة ايمرب  6.17 0.75

 الت طيط
 التلريبية تدريبر 6.88 0.54

0.007 2.898 
 الضابطة ايمرب  5.94 0.64

 التصويي
 التلريبية تدريبر 6.58 0.58

0.000 7.602 
 الضابطة ايمرب  6.27 0.43

 الدقة
 التلريبية تدريبر 5.32 0.22

0.000 6.147 
 الضابطة ايمرب  12.79 0.47

 القوة اينفلارية
 تدريبرالتلريبية  13.64 0.26

0.039 2.168 
 الضابطة ايمرب  30.82 0.60

 السرعة
 التلريبية تدريبر 31.27 0.52

 (.2.042( هر )14( ودرجات حرية )α ≤ 0.05( اللدولية ع د مستوف ديلة )tقيمة )

 ( وجود فروق ذات ديلةةة ىحصةةةةةةةةائيةةة ع ةةد مسةةةةةةتوف الةةديلةةة 9يظهر م  اللةةدول رقم )

(α ≤ 0.05 فر ايختبار ) البعدب بي  الملموعتي  الضةةابطة والتلريبية بال سةةبة للميع متغيرات

الدراسةة وكانت الفروق لصةالح الملموعة التلريبية حيث كانت جميع القياسةات رفضةل م ها لدف 

 الملموعة الضابطة.
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 مناقشة النتائج

 لفرضية األولى للدراسة والتي تنصمناقشة النتائج المتعلقة با

ىسةةةةتراتيلية ( يسةةةةت دام α≤0.05)ة ىحصةةةةائية ع د مسةةةةتوف الديلة ديل توجد فروق ذات 

بي  القياسي  القبلر تحسي  األداء الحركر وتعلم بعض مهارات كرة السلة فر التدريي )ايمرب( 

 والبعدب ولصالح القياس البعدب.

وجود فروق  (6( واللدول )5يتضةةةةةح م  ختل نتائ  الدراسةةةةةة المعروضةةةةةة فر اللدول )

دايلة ىحصةةةائية بي  القياسةةةي  القبلر والبعدب للملموعة الضةةةابطة ولصةةةالح القياس البعدب حيث 

كانت المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية فر القياس البعدب رفضةةةةةةل للميع القدرات الحركية والمتمثلة فر 

تمرير، والسةةةرعة(، وايضةةةا افضةةةل فر مهارات كرة السةةةلة المتمثلة )ال القوة اينفلارية، )الدقة،

الت طيط، التصةةويي(. مما يدل ىلم وجود رار يسةةت دام ىسةةتراتيلية التدريي األمرب فر تحسةةي  

القدرات الحركية لدف طالبات الملموعة الضةةابطة وايضةةا وجود رار فر رفع المسةةتوف المهارب 

لة ويرجع ذلك الم اإللتزام باافة التعليمات قرارات  فر بعض المهارات الم تارة فر كرة السةةةةةة

له  لذب كان  يذ التعليمات وتقويم ايداء ا مة بتطبيق البرنام  التعليمر م  تطبيق األداء وت ف المعل

رار واضح فر تحسي  األداء الحركر وتعلم مهارات كرة السلة، وتتفق نتيلة الدراسة الحالية مع 

سة ال ل  والذيابات ) ستراتيلية التدر2013درا يي ايمرب ( والتر رظهرت نتائلها الم فاعلية ا

 فر تحسي  القدرات البدنية لدف المتعلم.

 ية للدراسة والتي تنصمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثان

ىسةةةةتراتيلية يسةةةةت دام (  α≤0.05ديلة ىحصةةةةائية ع د مسةةةةتوف الديلة )توجد فروق ذات 

لقياسةةي  القبلر بي  ا التدريي التبادلر فر تحسةةي  األداء الحركر وتعلم بعض مهارات  كرة السةةلة

 والبعدب ولصالح القياس البعدب ؟.

( وجود فروق دايلة ىحصةةةةةائية بي  القياسةةةةةي  القبلر 8( واللدول )7يتضةةةةةح م  اللدول )

والبعدب للملموعة التلريبية والتر تم تدريسها باست دام استراتيلية التدريي )التبادلر( ولصالح 

ر القياس البعدب رفضةةةةةةل للميع اختبارات القياس البعدب حيث كانت المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية ف

القدرات الحركية والمتمثلة فر )الدقة، القوة اينفلارية، السرعة(، وايضا افضل فر مهارات كرة 

، التصةةةةويي(. مما يدل علم اار طريقة  اسةةةةتراتيلية التدريي الت طيط السةةةةلة المتمثلة )التمرير،

ستراتيلية التدريي التبادلية  فر مستوف التبادلر فر تحسي  القدرات الحركية للطالبات  وفاعلية ى

تعلم مهارات كرة السلة والذب يعود ىلم عملية ت طيط المدرس وفق ربسي علمية صحيحة حس ت 

م  مسةةتوف تعلم الطلبة فر تطوير األداء المهارب كما كان لزيادة التارار ومعاللة األخطاء التر 

تعلمهم، ورن رياضةةة كرة السةةلة لها سةةمة خاصةةة تتطلي  تقع بها الطلبات رويل بأول مما سةةاعد فر

قدرات حركية وتوافقية خاصة والتر تساعد الفرد المتعلم بالقيام باألداء المهارب علم رحس  وجه 

ورن حركة المفصةةةةةل تتطلي تحقيق ت اسةةةةةق فر األداء الحركر للحصةةةةةول علم الواجي المعطم 

لم رن ياون لديه مرونة وسرعة فر األداء مما بأفضل صورة مما ة والتر تلعل م  الطالي المتع

واتفقت نتائ  الدراسة وتتفق نتائ  هذت الدراسة مع  طور م  نتائ  القياسات البعدية لعي ة الدراسة.
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مما يدل علم رهمية Mar, 2005)  (Schilingة ( ودراس2006مع دراسة الشريفر والزبيدب، )

 وير المهارات األساسية للطلبة.ىستراتيلية التدريي التبادلية فر ت مية وتط

 والتي تنص ،مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة للدراسة

 ( بي  استراتيليتر التدرييα≤0.05ديلة ىحصائية ع د مستوف الديلة )توجد فروق ذات 

بادلر( لة فر )األمرب والت هارات كرة السةةةةةة ولصةةةةةةةالح  تحسةةةةةةي  األداء الحركر وتعلم بعض م

 استراتيلية التدريي التبادلية؟

( وجود فروق دايلة ىحصائية فر 9يتضح م  ختل نتائ  الدراسة المعروضة فر اللدول )

ايختبار البعدب بي  الملموعتي  الضةةابطة اسةةتراتيلية التدريي األمرب والتلريبية اسةةتراتيلية 

درات الحركية والمتمثلة )بالدقة، القوة التدريي التبادلر بال سةةةةبة للميع متغيرات الدراسةةةةة فر الق

السةةةرعة(، وايضةةةا مهارات كرة السةةةلة المتمثلة فر )التمرير، الت طيط، التصةةةويي(  اينفلارية،

وكانت الفروق لصةةةةةةالح الملموعة التلريبية اسةةةةةةتراتيلية التبادلر حيث كانت جميع القياسةةةةةةات 

لتدريي األمرية، وذلك ين البعدية رفضةةةةةةةل م ها لدف الملموعة الضةةةةةةةابطة ايسةةةةةةتراتيلية ا

استراتيلية التدريي التبادلر تسمح وتتيح للطالبات المشاركة فر ىت اذ القرارات المتعلقة بتطبيق 

البرنام  التعليمر ومتئمتها لتعليم مهارات كرة السلة ينها توضح حركة كل طالبة وتوفر الوقت 

بة وقت لمراقبة ومتحظة رداء زميلتها م  للطالالاافر للممارسةةةة وىتقان المهارة، كما انها تعطر 

ل بحيث تاون  ام تقوم بتقديم التغذية الراجعة مسةةةةةةت دال علم المعلومات التر رعدتها المعلمة مسةةةةةةبقا

حيث  بحيث تسةةتمر هذت العملية ىلم رن ت تهر الطالبة المؤدية م  رداء دورها ام يتبادلون األدوار،

ي  بتعزيز التغذية الراجعة معتمدة علم تصحيح األخطاء كانت مت اسبة مع مستوف الطلبة المتعلم

للمعلمي  وبإ ةةراف المعلم بتعزيز مبدر القيادة يلعلهم معلمي  فر المسةةتقبل والتر تتيح لألفراد فر 

تقديم المعلومة بالوقت الصحيح وبما يت اسي مع األفراد وتساعد فر عملية التوجيه م  قبل المعلم 

ل مع دراسةةةةة ذيابات، ) ، بأولوالت لص م  األخطاء رويل  ( رن اإلسةةةةتراتيلية 2008واتفقت ريضةةةةا

التبادلية قد تفوق علم اإلسةةةةةةتراتيلية التدريبية ألنه تتيح للطلبة تطبيق الواجي الحركر المعطر 

لي المتعلم وتحت  طا لي المعلم وال طا ما بي  ال بادل األدوار  ية ت فاعل لك ىلم  بال كفاءة ويعود ذ

ما يسةةةةاعد علم تصةةةةحيح األخطاء التر يقع بها المتعلم رويل بأول وسةةةةرعة ى ةةةةراف معلم المادة م

اإلجابة وتقبله للواجي المهارب المعطم وتسةةةةاعد علم تطوير الحوار اللفظر وتحسةةةةي  العتقات 

ايجتماعية ما بي  الزمتء وتعزز لدف الطلبة روح القيادة والمسةةةةؤولية ويشةةةةلع الطالي علم رن 

 ستقبل وت مر العتقات بي  الطلبة.ياون معلم ناجح فر الم

 االستنتاجات

الدراسة وعري نتائلها وم اقشتها، فقد توصلت الدراسة ىلم  وفرضياتفر ضوء رهداف 

 ايست تاجات التالية :

تحسةةةي  األداء الحركر  فر رن لات اسةةةتراتيليتر التدريي )األمرب والتبادلر( تأايرا ايلابيا .1

 .وتعلم بعض مهارات  كرة السلة

تحسةةةي   فر رن اسةةةتراتيلية التدريي )التبادلر( افضةةةل م  اسةةةتراتيلية التدريي )األمرب( .2

 .األداء الحركر وتعلم بعض مهارات  كرة السلة
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رن اسةةتراتيلية التدريي )التبادلر( افضةةل م  اسةةتراتيلية التدريي )األمرب( فر تعلم بعض  .3

 مهارات كرة السلة.

 التوصيات

 :ـالتي تم اإلشارة إليها في الدراسة، فإن الباحثان يوصيان بفي ضوء استنتاجات الدراسة 

ضةةةرورة اسةةةت دام اإلسةةةتراتيليات التدريسةةةية المتعددة فر تعلم رياضةةةة كرة السةةةلة وعدم  .1

 ايقتصار علم است دام األساليي التقليدية .

ة ضةةرورة اسةةت دام البرنام  التعليمر إلسةةتراتيلية التدريي )التبادلر( فر تعلم مهارات كر .2

 السلة.

ىجراء دراسةةةةةةةةات وربحةةا  ع  ىسةةةةةةتراتليةةات التةةدريي لمعرفةةة تةةأاير اسةةةةةةت ةةدام بعض  .3

 األستراتيليات األخرف فر تعلم مهارات كرة السلة الم تلفة.
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