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  الملخص

ي تحسين فيتبادلي وال األمري التدريس استراتيجيتي أثراستخدام  معرفة إلى  الدراسة هدفت   األداء المهاري و الحرك
بة  الحسين بنت عالية االميرة ات المرحلة الثانوية لمدرسةأجريت على مجموعة من طالب ،في كرة السلة  التابعة لمديرية قص

ة  ة، ) 30(المفرق ، وقد استخدام الباحثان المنهج التجريبي، حيث بلغت عينة الدراس ة العمدي ارهن بالطريق م اختي ة ت مطالب  ت
 طالبة) 15(و األمري التدريس ستراتيجيةإب تدريسها تم التي الضابطة للمجموعة طالبة) 15( بواقع مجموعتين إلى تقسيمهن

ة كمجموعة م تجريبي ها ت تراتيجيةإب تدريس دريس س ي األول الت الت ل الدراس ي الفص ادلي ف د و ).2017_2016(ب رت ق أظه
ادلي(نتائج الدراسة  أن لكال إستراتيجيتي التدريس  ري والتب ر ) االم يأث ي تحسين ف اري و الحرك ي  األداء المه ارات ف  مه

دريس أ، وقد السلة كرة  تراتيجيتي الت ادلي(ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين كال إس ري والتب ي ) االم ين القبل ي القياس ف
ن  ل م توى أفض ة مس تراتيجية  التبادلي ها باإلس م تدريس ي ت ة الت ت المجموع ث حقق ة، حي ات البعدي الح القياس دي لص والبع

ل المجموعة التيُ درست باإلستراتيجية  األمرية و رورة تفعي ان بض ى الباحث د أوص ة، وق لجميع المهارات والقدرات الحركي
ية ة الرياض ي درس التربي دريس ف تراتجيات الت رامج ت إس ع ب رورة وض ةوض تخدام أس عليمي ة باس ة  تراتيجياتفعال مختلف

  .القدرات المهارية والحركية ومتنوعة لتطوير

  التبادلي، كرة السلةاستراتيجية التدريس  ،األمري التدريس استراتيجية: الكلمات المفتاحية 

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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:مقدمة الدراسة  

ه تحقيق وفي المجتمع وتقدم طويرت في متقدمة خطوات التربوية والمناهج التعليمية الميادين خطت لقد  المنشودة، أهداف
 والنجاح التقدم هذا في واضحة بصمة لها كان والتي التعليمية العملية في التدريس استراتيجيات من العديد استخدام خالل من

ة لعمليةا على القائمين أن  منها عوامل عدة إلى بحاجة التعليمية العملية في االرتقاء أن) 2013( ديريال ويبين ديهم التعليمي  ل
ة ة المعرف ة الكافي تراتيجيات بكاف دريس اس ي الت ب الت تخدموها أن يج قً  يس ف وف ي للموق ه التعليم ل ، وظروف ة ونق  كاف

  .التعليمية الخبرة على الحصول في ونشاطه واستعداداته لقدراته وفقا المتعلم إلى المعلومات

د تن ويؤك أن) Mosston and Ashworth, 2008( و أشورث موس ة ب يم عملي ة التعل تراتيجيات بكاف دريس إس  الت
ة جوانبها كافة من المتعلم شخصية تنمية في فاعل دور تلعب ية البدني ة والنفس ة، والعقلي ذه وأن واالجتماعي تراتيجيات ه  االس



 

د ت ق ورت تنوع ي وتط ال ف ة مج ة التربي ا البدني يح مم م أت تخدام للمعل ر بإس ن أكث تراتيجية م ل  اس اتال لنق ل, معلوم  فلك
تراتيجية مناتها اس ا متض اركاتها وتطبيقاته اهماتها ومش ي ومس وير ف تقاللية تط تعلم اس ار وأن الم ة أي اختي دريس طريق  للت

ً  اعتماداً  يعتمد اليب من العديد ظهر وقد التعليمي والموقف الوضع على كليا ي األس يم ف ال,التعل د ف درس ب ن للم ن البحث م  ع
ية التربية مدرس وعلى, الدرس وموضوع المحيطة الظروف و المتعلم طبيعة مع يتناسب والذي األمثل األسلوب  أن الرياض

  .المتعلمين وبين بينه االنسجام و التفاعل لحدوث المهارة تدريس في أسلوب من ألكثر ومعرفة علم ذا يكون

دريس استراتيجية) 2011(الربيعي  عرفوي ا الت ى أنه وات واإلج عل ع الخط ياراءات جمي م لت تخدمها المعل ل  يس داخ
ديري ،من أجل تحقيق نتاجات المنهج الغرفة الصفية رارات ) 2013( ويرى ال اذ الق ن اتخ لة م ن سلس ارة ع دريس عب أن الت

ا  ة م درس أو مرحل اء ال درس أو أثن ل ال ان قب وهناك تفاوت بين المراحل التعليمية لتعلم المهارة الفردية والجماعية  سواء أك
ل  أنه يمكن استخدامو, بعد الدرس دة عوام ى ع درس عل اح ال أكثر من إستراتيجية  تدريسية  في الدرس الواحد إذ يتوقف نج

  .منها المادة المراد تعلمها وشخصية المعلم والطالب والمواقف التعليمية المختلفة

در استراتيجيات هرم على تحتل التي االستراتيجيات من تعد األمري التدريس ستراتيجيةإف ى  يسالت افة إل ن انهإإض  م
ع التقليدي األسلوب ابأنه عرفت تأصبح يتالو التدريسية، العملية في استخداما التدريس استراتيجيات أكثر ي المتب ة ف  العملي

د المسيطر هو المدرسفيها  يكون حيث ، المختلفة  التعليمية ي الوحي ة ف ة العملي الل ، التعليمي ن خ اذ م ع إتخ رارات جمي  الق
ن التعليمي الدرس مراحل جميع في المطلوبة ذ تخطيط م ويم وتنفي ي ، وتق ين ف وم ح ب يق ذ الطال ل  بتنفي ا ك و م وب ه  ،مطل
  .)1997حمص،( التنفيذ ووقت ومكان المادة كانت سواء يحددها التي المدرس بتعليمات واإللتزام

ات الخلفويرى  ذه أن)  2013( وذياب ف  االستراتيجية ه دار تتص ر بإص ن األوام درس لقب م تجابة الم تعلم واس  الم
اه الذي ، المطلوبة التعليمات بكافة فة أعط ام الضبط ص المة والنظ ذي األداء وس يم يناسب ،ال دئين تعل ات المبت ة الفئ  العمري

يطرة االستراتيجية هذه خالل من يمكن التي خاص بشكل الصعبة المهارات وتعليم عام بشكل  الصغيرة ى الس ع أداء عل  جمي
ي المشاركة في المتعلم موقف من تحد بأنها االستراتيجية هذه يعيب ما وهناك. المالحظة األخطاء كافة وتصحيح المتعلمين  ف

  . فعال بشكل واالبتكار االبداع من تمنعهم والتي القرارات اتخاذ

ن األساستراتيجية التدريس التبادليه  إلى أن )2006(وقنصوه  )1997(عبد الكريم وتشير ي الت تراتيجياتم ية الت دريس
حيح التقويم وتص ه  تعطي للمتعلم دورا رئيسا في عملية التعلم، حيث تحول له العديد من القرارات المختصة ب األخطاء لزميل

ة ة التعليمي داف المنشودة للعملي ق األه دف تحقي ق األداء به الل تطبي رة خ ة مباش ة راجع وم . بتزويده بتغذي درس، فيق ا الم أم
د )أزواج(جموعات تعليمية ثنائية بتوزيع المتعلمين إلى م دور المرش وم ب ا يق ر مراقب ا، واآلخ ة مؤدي ، بحيث يكون أحد الطلب

ي  ت ف م، ودون رحها له ام بش م وق دها المعل بق أن أع ذي س اء ال الذي يزود زميله باإلرشادات والتوضيحات وتصحيح األخط
بح ورقة الواجب التعليمية للدرس المطلوب، وبعد االنتهاء يتغير دور ك ل زميل ليقوم المرشد بدوره في األداء، والمؤدي يص

  ). رتبادل األدوا(مرشدا لزميله 

ز ت و ةتمي دريس التبادلي تراتيجية الت ين دوراً ت ابأنه اس نح المتعلم ً  م ا ة، و قيادي ة التعليمي الل العملي م تخ ال له ح المج فس
ةمما يفسح لهم المجال لإلبداع ٕ عطاء التغذية  بتولي مهام التطبيق درس  الراجع ل ال ين داخ ين المتعلم اعي ب ل االجتم والتفاع

ب،  .التعليمي ة الواج ولكن ما يعيب على هذا األسلوب أنه يصعب أحيانا السيطرة على تنفيذ األهداف المطلوبة المتمثلة بورق
د ى الم ع عل بء الواق ك بالع نعكس ذل وب وي ول المطل ة ح ين الطلب رورية ب ر الض ات غي ن المناقش ر م ا يكث ل مم رس لح

  .)1997حمص،( المشكالت المتعلقة بتنفيذ الواجب المطلوب من قبل الطلبة

ن رياضة أي في المهاري األداء يلعبحيث  ات م راً  دوراً  الرياض ي كبي ق ف ائج تحقي ة نت الح إيجابي ارة ا لص ان المه تق
ا و  االلعاب منكرة السلة   ، ورياضةونجاح االستراتيجية التعليمية التي يتعلم من خاللها رة فعاليته ز بكث ى تتمي ة الت الجماعي

ة  ا مكان ى له طة الت مهارتها و اتقانها على مدى ما يتقنه المتعلم في مهارات و قدرات الحركية إذ ان لعبة كرة السلة من االنش
النظر مثيرة في جميع الدول العالم و كذلك تعد نموذجها جيد لاللعاب الجماعية يتسم العيبها بالعديد في القدرات الم ة و ب ختلف

را  لطبيعة لعبة كرة السلة و ما تحتاجه من سرعة في التفكير إنسجاما مع طبيعة االداء فان القدرة على التفكير تلعب دورا كبي
ب  ذين يتناس دى ال ر ل تعلم و التفكي اط ال في اللحظة و الظروف الذى يتواجه به الالعب داخل الملعب، كما أن الكشف عن أنم

دة و  نمظهم مه اللعبة ائج جي ق نت ي تحقي و توجيههم كما هو يسر حسب امكانيتهم العقلية و ذلك من خالل البرنامج التدريب ف
  .)2003خريبط ،( ترتيب أفضل و هذا هو الهدف االساس و لهم في لعبة كرة السلة

اريإن حيث  وير األداء المه ا وتط ا تعلم واكتساب المهارات الجديدة وإتقانه تم  فيه اللي ات أو اك من خ تساب المعلوم
ة تمتاز كل فعالية سواء كانت فردية أم و المهارات سواء كان ذلك نتيجة الخبرة أو الممارسة أو التدريب ، كما اب جماعي  ألع

رة  ة ك ا ، ولعب ة به وانين الخاص وابط والق ق الض ة وف ة أو اللعب ة الفعالي ى تأدي بمهارات أساسية من خاللها يمكن الوصول إل
حيحة ، السلة من األل ت بصورة ص ا أدي ه إذ م ة األداء وجمال ين دق ع ب ة تجم عاب التي تتميز بمهارات أساسية عديدة ومختلف

ا  ية له ارات األساس ى أداء المه ة عل ذه اللعب توى أداء ه ف مس الل ويتوق الكرة أو من خ ة ب ال والحرك اليب االنتق ة وأس أنظم
ذه بدونها ، وكذلك تعني تأدية التكنيك والتكتيك لها ، كم ا تحتاجه ه ة لم هل نتيج ا إن تعلم المهارات األساسية ليس باألمر الس

 .)2001جاسم ،(المهارات من تركيز عالي في األداء وشدة انتباه كبير خالل اللعب 

ة  ام والعناي ب االهتم ب تتطل توى الطال اء بمس لة واالرتق رة الس ارات ك يم مه إن عملية اإلرتقاء بالمستوى التعليمي لتعل
  .ستراتيجيات التدريس التي تعطي المدرس دور فعال في نقل المعلومة واتقان المهارات االساسية باالدءبكافة ا

                   



 

  :دراسةأهمية ال

تراتيجي استخدام أثر إلى التعرف فيه الدراسة هذ أهمية تتضح دريس تياس ري و ( الت ادليالتاألم ي) ب األداء  تحسين ف
  .كرة السلة  الحركي وتعلم بعض مهارات 

  :الحالية من خالل ما يلي الدراسةوبشكل عام برزت أهمية 

 تخدام ت ي اس ع ف ة التنوي لة أهمي رة الس ارات ك يم مه ة تعل ى عملي ائمين عل ة الق ذه الدراس ه ه وج
  .استراتيجيات التدريس المختلفة وفاعلية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تعليم مهارات كرة السلة

  ا تبرز ي ودوره ين األداء الحرك ي تحس ادلي ف دريس التب تراتيجية الت الدراسة الحالية الدور الفعال الس
  .في عملية تعلم واكتساب مهارات كرة السلة وتطويرها

  داد لعبة كرة السلةتسهم هذه الدراسة ولو بجزء في تطوير وتنمية ى إع  من خالل لفت نظر القائمين عل
ي  اسة الحاليةبأهمية موضوع الدر الالعبين  وير األداء الحرك في تعلم واكتساب المهارات الحركية وتحسين وتط

. 

 ام تضيف الدراسة الحالية بحثاً جديداً في حقل التربية الرياضية رة  ،بشكل ع ارات ك دريس مه ل ت وحق
  .السلة بشكل خاص

 

  :دراسةمشكلة ال

ق إلى للوصول علمية أسس على ةالمبني األستراتيجيات التدريسية عن من الضروري البحث أصبح لقد داف تحقي  األه
ن المرجوة ة م ة العملي ة، التعليمي ا والتدريس راً لم به ونظ تراتيجيات تكتس دريس أس ن الت ة م رة أهمي ي كبي ة ف داد عملي  إع
د كان مستوياتهم، وتطوير المتعلمين ن الب ل عن البحث م ذه أفض اليب ه بها األس ا وأنس تالئم  بم ع ي ائص م ارات  خص المه

  .أنفسهم والمتعلمين المتعلمة حركيةال

اك أن االحظ كمدرسين لمناهج التربية الرياضية فقطان الباحث عمل خالل منو ي  راً قصو هن ع ف تراتيجياتإب التنوي  س
ل إلى متعلمبال الوصول طريقها عن يتم والتي التعليمية، بالعملية رتقاءاإل على المتعلم تساعد التي التدريس ي مستوى أفض  ف

افةاب ، المعلم منه يطلبه ما ينفذ الطالب وأن التعليمية العملية في الطالب إشراك وعدم األداء رتطوي ة أن إلض ة العملي  التعليمي
رفتهم وعدم كرة السلة مهارات تعليم على فقط تنصب ة مع ة   الكافي ي للفئ وير االداء الحرك ابتط ا وم ن  له أثيرم ي ت انإ ف  تق
لة  فرياضة، المهارة بتتطكرة الس ات ل ات واجب ة ومهم ذل حركي ود وب دني مجه ر ب ه. كبي أ وعلي ي انالباحث ىارت راء ف  إج
ديم في تعينهم تجريبية دراسة تراتيجية تق ل أس ى تعم تعلم عطاءإ عل تقاللية الم ل االس اذ المسؤولية وتحم رار واتخ ي الق  والت
ل من شاطوالن الطالب وبين والطالب المعلم بين جديدة عالقات تطوير على جاهدة تعمل ياالداء  تحسين أج رتبط الحرك  الم

  .األداء مستويات أفضل إلى وصوالً  المهاري باألداء

  :أهداف الدراسة

  :إلى التعرف هدفت الدراسة

ارات   تحسين في )األمري( التدريس استراتيجية استخدامأثر -1 ض مه م بع األداء الحركي وتعل
 .كرة السلة 

ارات  )ليالتباد( التدريس استراتيجية استخدامأثر -2 ض مه م بع في تحسين األداء الحركي وتعل
 .كرة السلة

تراتيجيتيا -3 تخدام اس ر اس ين أث روق ب دريس  لف ري(الت ادلي األم ين )  والتب ي تحس  األداء ف
  .الحركي وتعلم بعض مهارات كرة السلة

  :الدراسة فرضيات

د  - 1 روق توج ة  ذات ف ائية دالل د إحص توى عن ة مس تخدام)  α≤0.05( الدالل  تراتيجيةاس الس
دريس ري( الت ي )األم ين ف ي تحس م األداء الحرك ض وتعل ارات بع لة مه رة الس ين ك ين ب ي القياس  القبل
 . البعدي القياس ولصالح والبعدي

د  - 2 روق توج ة  ذات ف ائية دالل د إحص توى عن ة مس تخدام)  α≤0.05( الدالل تراتيجية الس  اس
دريس ادلي( الت ي )التب ين ف ي تحس م االداء الحرك ض وتعل ارات بع لة مه رة الس ين ك ين ب ي القياس  القبل
 . البعدي القياس ولصالح والبعدي

د  - 3 روق توج ة  ذات ف ائية دالل د إحص توى عن ة مس تخدام )  α≤0.05( الدالل ين اس ب
دريس تراتيجيتي الت ادلي( اس ريو  التب ي ) األم ين ف ي  تحس م االداء الحرك ض وتعل ارات بع رة  مه ك

 .التبادلي التدريس استراتيجية ولصالح السلة



 

  

  :مصطلحات الدراسة

دار هي مجموعة اإلجراءات أثناء تنفيذ درس التربية الرياضية، حيث يقوم المعلم " : استراتيجية التدريس األمري إص
بمن األوامر  داد  تخطيط الدرس وتحديد التدريبات والمهمات والتمرينات أما الطال ل اإلع ي مراح رارات ف ون الق ث تك بحي

  ).2013, الديري( ."يم للمدرسوالتطبيق والتقو

دريس  ادلياستراتيجية الت يط ": التب م بتخط وم المعل ث يق ة حي دارس الثانوي ي الم يوعاً ف ر ش تراتيجية األكث ي اإلس ه
كل أزواج  ؤدى بش م وي اً ألدواره ارات وفق م المه ي تعل ين ف اون(الدرس وهذا اإلستراتيجية  تعطي فرصة أكبر للمتعلم , متع

  ).2013, الديري( "نهم بتنفيذ ورقة المعايير والمقاييسويقوم كل م) ومعلم

  :الدراسة حدود

  :الدراسة الحالية في اآلتي حدودتمثلت 

رةاأل لمدرسة األول ثانوي الصف طالباتاقتصرت هذه الدراسة على : ةالبشري حدودال ة مي ت عالي ين بن ة الحس  التابع
  ).2017- 2016(الدراسي عام لل المفرق قصبة لمديرية

  .المفرق قصبة لمديرية التابعة الحسين بنت عالية ميرةاأل درسةماقتصرت هذه الدراسة على  :ةالمكاني دودحال

  ).9/7/2017(إلى ) 29/11/2016(أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة مابين :ةالزمني حدودال

  :الدراسات السابقة

ن لعلميةا المصادر من العديد إلى امورجوعه انالباحث اطالع خالل من ة ومؤتمرات بحوث مجالت م افة علمي  بإلض
ول أجل من االلكترونية المصادر الى ى الحص لة ذات دراسات عل ة بالدراسة ص د ، الحالي د ووج ن العدي ي الدراسات م  الت

ت ي أجري تراتيجيات موضوع ف دريس اس ي الت ال ف ة مج ية التربي د الرياض ار وق ددا وااخت ا ع ذه  منه اً له ي عرض ا يل وفيم
  : األقدمإلى  األحدثمن  مرتبةاسات الدر

دريس أسلوبي استخدام تأثير معرفة الى هدفت) 2013( وذيابات الخلف دراسة ادلي األمري الت ي والتب يم ف  بعض تعل
ر األسلوب ومعرفة للمبتدئين الطاولة بكرة األساسية المهارات ة األكث ي فاعلي ة ف يم عملي ى التعل ة ،عل ت عين ن تكون ) 36( م

ة في الرياضية التربية كلية طلبة من متعلما وك جامع موا اليرم ى ،قس وعتين إل ع مجم ا) 18( بواق ة طالب ابطة للمجموع  الض
ي ا استخدم الت لوب فيه ري االس ا) 18( و ، األم ة طالب ة كمجموع تخدم تجريبي ا اس لوب فيه ادلي األس تخدم التب نهج ،واس  الم

ة ،وتوصلت التجريبي ال أن الدراس لوبين لك أثيرا األس ا ت ي ايجابي يم ف دئين تعل ع المبت لية م ادلي لألسلوب افض ي التب يم ف  تعل
  .للمبتدئين الطاولة بكرة األساسية المهارات بعض

دفت بدراسة, )2011( والعكور ذيابات من كل قام ى ه أثير إل تراتيجية ت دريس إس ة الت ة التبادلي ى والتدريبي  تطوير عل
دى الفسيولوجية والمتغيرات البدنية الصفات بعض ة ل ة طلب ة كلي ية التربي ي الرياض ة ف وك جامع تخدمت اليرم  الدراسة واس

نهج ي الم ى, التجريب ة عل ه عين ن مكون ب) 26( م تمر طال ق واس امج تطبي ي البرن دة التدريس ابيع) 8( لم ع أس دتين بواق  وح
ي إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وأشارت باألسبوع تدريبيتين فات بعض تحسين ف ة الص  بعض وتطور البدني

تراتيجية درست التي المجموعة وحققت الفسيولوجية المتغيرات ة باإلس ائج التبادلي ل نت ن أفض ي م تراتيجية دُرست الت  باإلس
  .التدريبية

رى د وأج ل المحم ة, )2011( والجب دفت دراس ى ه أثير إل تخدام ت تراتيجيات اس دريس إس ة( الت ة التدريبي  والقيادي
م في) والتضمينية ارة تعل رب مه احق الض ي الس رة ف ائرة ك ة الط ل ومعرف ذه أفض تراتيجيات ه ي اإلس تعلم ف تخدمت ال  واس

ائج وتوصلت, طالب) 48( من مكونه عينة على التجريبي المنهج الدراسة ع أن الدراسة نت دريس إستراتيجيات جمي ي الت  الت
تخدمت ي اس ة ف د الدراس رت ق ً  أث ا تعلم إيجابي ارة ل رب مه احق الض ذل الس ت كوك تراتيجية تفوق ة اإلس ى التدريبي  عل

  .التضمينية اإلستراتيجية وأخيرا القيادية اإلستراتيجية تالها ثم األخرى اإلستراتيجيات

ارات بعض تطوير في والتبادلية التدريبية اإلستراتيجية استخدام أثر على التعرف هدفت) 2008(  ذيابات دراسة  المه
رة لعبة في األساسية دم ك تخد الق نهج الدراسة متواس ي الم ى التجريب ة عل ة طلب ة كلي ية التربي ي الرياض ة ف وك جامع  اليرم
ل طالب) 20( بواقع مجموعات ثالثة إلى مقسمين ائج وتوصلت مجموعة لك أن النت اك ب روق هن ة ذات ف ائية دالل ين إحص  ب
دى األساسية المهارات تطوير على والبعدي القبلي القياس ة ل ي الطلب رة ف دم ك ى الق لية وإل تراتيجية أفض ة اإلس ى التبادلي  عل

  .القدم كرة في األساسية المهارات تعليم في التدريبية اإلستراتيجية

ة دره دراس دفت) 2007(  من رف ه ى التع أثير عل تراتيجية ت دريس إس ة الت ة التدريبي ى والتبادلي م عل ات تعل  الحرك
ه عينه على وأُجريت التجريبي المنهج سةالدرا واستخدمت الذات مفهوم على وتأثيرها الجمباز في األرضية ن مكون ) 30( م

ة مة طالب ى مقس الث إل اميع ث ع مج ات) 10( بواق ل طالب ة لك لت مجموع ائج وتوص ة نت تراتيجية أن الدراس دريس إس  الت
ة( ة التدريبي ة والتبادلي رت) واألمري ً  أث ا ي إيجابي وير ف توى تط تعلم مس لية ال ت واألفض تراتيجية كان ة لإلس م التبادلي ا ث  تلته

  .الجمباز في األرضية الحركات تطوير في التدريبية اإلستراتيجية



 

دفت دراسة) salvata,I.et al,2006( دراسة ى ه رف إل ى التع ر عل تخدام أث تراتيجيات اس دريس إس ى الت داف عل  أه
ي المنهج الدراسة استخدمت الرياضية التربية في واتجاهاتهم الطلبة ى التجريب ة عل ة عين ن مكون ب) 75( م ة طال ن وطالب  م
دارس أربع ي م ة ف درو مدين وليس اليك ة ب ث. اليوناني تخدمت مجموعة بحي تراتيجيات اس ية إس دة تدريس ي عدي ة( ه  التدريبي

ة ص والتبادلي ذاتي والفح مين ال ة) والتض ت ومجموع امج تلق ي برن از ف رة الجمب لة وك تراتيجية الس اف بإس ه االكتش . الموج
ائج وتوصلت المشكالت حل بإستراتيجية بازالجم في برنامج تلقت ومجموعة ى النت ة أن إل ذين الطلب وا ال تراتيجية تعلم  باإلس

 األخطاء ارتكاب من قلقين وكانوا اآلخرين من أفضل ليكونوا رغبتهم أظهروا كذلك األنا مفهوم نحو اتجاها أظهروا األمرية
  .يجابيةبإ األخرى التدريسية اإلستراتيجيات في الطلبة تجاوب المقابل في

م في تدريسية إستراتيجيات ثالثة استخدام أثر على التعرف إلى هدفت دراسة) 2004(  النداف أجرى كما ارتي تعل  مه
ال ل اإلرس ير الطوي ي والقص ه ف ائرة الريش راء الط ة وإج ين مقارن تراتيجيات ب ية اإلس ة التدريس ة( الثالث ة األمري  والتطبيقي
ة تخدمت) والذاتي ة واس نهج الدراس ي الم ى التجريب ة عل ة عين ن مكون ب) 42( م مه طال ى مقس ة إل اميع ثالث اوية مج  متس

لت ائج وتوص ة نت اك أن الدراس ر هن تراتيجيات أث ية إلس ي التدريس م ف ارات تعل ال مه ي اإلرس ة ف ائرة الريش  وأن الط
  .الطائرة الريشه في لقصيرا اإلرسال مهارة تدريس في واألمرية الذاتية اإلستراتيجية على تفوقت التطبيقية اإلستراتيجية

ة إالى هدفت) 2002( الجبار عبدوأجرى  أثير معرف تخدام ت لوبين اس ري األس ادلي األم ي والتب م ف ارات بعض تعل  مه
ي األولى المرحلة لطلبة بالجمناستك األساسية ة ف ة كلي ية التربي ة الرياض داد جامع ة ، بغ ت ومعرف تثمر الوق ي المس يم ف  التعل

ل طالبا) 20( وبمعدل ، طالبا) 40( من مكونة عينة على الدراسة أجريتو ، األسلوبين لكال ث ، مجموعة لك م حي دريس ت  ت
ة ابطة العين لوب الض ري  باألس ة ، األم ة والمجموع لوب التجريبي ادلي باألس لت ، التب ة وتوص ى الدراس اين وجود إل ي تب  ف

   . التبادلي وباألسل ولصالح المستثمر والوقت الجمناستك مهارات بعض تعلم مستوى

ن    ال م رى ك ي ) schilling & mar,2005(أج ة ف ة والتعاوني دريس التبادلي تراتيجية الت ر إس ى أث دفت إل ة ه دراس
ن  ى ) 120(تطوير مهارة التصويب في كرة السلة واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي على عينه مكونه م ب مقسمه إل طال

ة أن اإلس ائج الدراس لت نت وعتين وتوص ي مجم ة ف ات البعدي ي القياس ة ف ائج إيجابي ى نت ة أدت إل ة والتبادلي تراتيجية التعاوني
ارات  ي تطوير مه ة ف تراتيجية التبادلي ى اإلس وق عل ة تف تراتيجية التعاوني لة وأن اإلس رة الس ي  ك ويب ف تطوير مهارة التص

  .التصويب في كرة السلة

  :التعليق على الدراسات السابقة 

 حيثن م راستهمد موضوع مع اتفقتراسات الد معظم أن االحظ فقد السابقة ساتراالد على انثالباح اطالع خالل من
م مستوى في وأثرها المختلفة التدريس أساليب راسةد تناولت إنها ا تعل ية تراالمه اب الرياض ي لأللع ت الت ا أجري ك عليه  تل
انالباح ةاستفاد وقد سات،راالد ن ث الل م ااطالعه خ ى م ك عل ن ساتراالد تل د م كلة تحدي ةالد مش ي راس وم الت اب تق  ،إجرائه

ا األدوات وكذلك ،جراء الدراسةإل المناسب العلمي المنهج واتباع ي راتواالختب تخدمت الت ي اس ذ ف ك تنفي د الد تل ات وق راس
  .ي تميزت تلك الدراسة عن الدراسات بأنها هدفت باالضافة الى تعلم بعض مهارات كرة السلة الى تحسين االداء الحرك

  

  :الميدانية  اوإجراءاته منهج الدراسة

  :دراسةمنهج ال

ة  ه طبيع راً لمالئمت ي نظ نهج التجريب ان الم تخدم الباحث ةاس ات الدراس ى  ،ومتطلب ة إل ة الدراس يم عين م تقس ث ت حي
دريس ، مجموعة ضابطة تس)القبلي والبعدي(ين بتصميم القياس مجموعت تراتيجية الت رى التج)األمري(تخدم اس ة ، وأخ ريبي

  ).التبادلي(دم استراتيجية التدريستستخ

  :دراسةمجتمع ال

ة االميرة مدرسة الصف األول الثانوي في طالبات من الدراسة مجتمع تكون ت عالي ين بن ة الحس ة التابع بة لمديري  قص
  .طالبة) 85( عددهن والبالغ االول الدراسي الفصل)  2017- 2016( الدراسي للعام  المفرق

  :دراسةلعينة ا

ة مدرسة في االول الثانوي الصف طالبات من الدراسة عينة تكونت ت عالي ين بن ة الحس ة التابع بة لمديري رق قص  المف
ع ، وعتينممج إلى العينة بتقسيم انالباحث قام وقد ، الدراسة مجتمع من العمدية بالطريقة اختيارها تم والتي ة) 15( بواق  طالب

ة طالبة) 15( ، و)األمري( التدريس جيةاستراتي استخدمت التي الضابطة للمجموعة ة كمجموع ي تجريبي تخدمت الت ا اس  فيه
  .بالمجموعات التكافؤ ضمان أجل من الطالبات ألداء المستوى مراعاة مع) بادليالت( التدريس استراتيجية

  :تكافؤ المجموعات في القياس القبلي للمتغيرات الشخصية

  )1(جدول 

  اري وقيمة ت المحسوبة بين المجموعتين على متغيرات العمر الطول والوزنالمتوسط الحسابي واالنحراف المعي

توى  مس ة  قيم راف  االنح ط  المتوس رات  المجموعة المتغي
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ي ) 1(يتضح من الجدول رقم  ين المجموعتين ف قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة ب
وزن  ر وال رات العم توى متغي د مس ة عن ة الجدولي ن القيم ل م ت أق ا كان د أنه وبة نج يم ت المحس تعراض ق ول وباس والط

)α≤0.05  ( في بين المجموعتين مما يدل على تكافئهماوجود فروق ذات داللة إحصائية  مما يشير إلى عدم.      

  :تكافؤ المجموعات في القياس القبلي لمهارات األداء المهاري .1

  )2(جدول 

للمهارات  على أداء أفراد عينة الدراسة في القياس القبلي) Independent Samples t-Test(ر تطبيق اختبا
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م  دول رق ن الج ر م يم ) 2(يظه ر ) t(أن ق اً لمتغي اري تبع ارات األداء المه ي للمه اس القبل ي القي ة ف راد العين ألداء أف
اس )α) 0.05 ≤المجموعة، كانت غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ي القي ة ف افؤ مجموعتين الدراس ، وهذا يدل على تك

  .القبلي

  

 :مجموعات في القياس القبلي لمهارات األداء الحركيتكافؤ ال .2

 )3(جدول 

للمهارات  على أداء أفراد عينة الدراسة في القياس القبلي) Independent Samples t-Test(تطبيق اختبار 
 األداء الحركي تبعاً لمتغير المجموعة

 االختبار المهارة
و

دة  ح
 القياس

 المجموعة
م ال
ط  توس

 الحسابي

االن
راف  ح

 ياريالمع
t 

د
ات  رج

 الحرية

دال ال
ة  ل

 اإلحصائية

 الدقة
ار  اختب
ل  ر داخ التمري
 المربعات المتداخلة

د
 رجة

 التنافس الذاتي
1.8

3 
0.3

9 
0

.33 
2

2 
0.7

5 
 التنافس المقارن

1.9
2 

0.7
9 

وة  الق
ة  االنفجاري

 لألطراف السفلى

ب  اختبار الوث
 الطويل

س
 م

 التنافس الذاتي
14

2.83 
8.1

9 0
.39  

 

2
2  

 

0.7
0  

 التنافس المقارن 
14

1.42 
9.6

3 

 ث م30جري  السرعة

 التنافس الذاتي
5.0

0 
0.3

7 0
.60  

 

2
2  

 

0.5
5  

 التنافس المقارن 
4.9

2 
0.2

8 

  

م  دول رق ن الج ر م يم ) 3(يظه ر ) t(أن ق اً لمتغي ي تبع ارات األداء الحرك ي للمه اس القبل ي القي ة ف راد العين ألداء أف
اس )α) 0.05 ≤دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  المجموعة، كانت غير ي القي ة ف ، وهذا يدل على تكافؤ مجموعتين الدراس

  .القبلي

  :الدراسة أدوات

  :استخدم الباحثان األدوات االتية لتحقيق أهداف الدراسة

درات الخاصة االختبارات انالباحث استخدم. 1 ة بالق ات( الحركي ة، المربع رة تنطيط ، المرقم ري ث،30 دةلم الك  الج
  . استمارة تسجيل اختبارات القدرات الحركية. 3اختبارات لتقييم مهارات كرة السلة .  2) المكوكي

ين) كرة السلة(ملعب. 5استمارة تسجيل االختبارات المهارية .4 ت الحس . 6الخارجي الخاص بمدرسة االميرة عالية بن
  ) 3(ساعة توقيت عدد 

  .لقياس الطول) الرستاميتر(جهاز  .12ميزان طبي لقياس الوزن بالكيلو غرام  .  11اقماع ملونة. 10صافرة .9

  :إجراءات الدراسة الميدانية 

  :التجربة االستطالعية 

ة ) 10(قام الباحثان بإجراء التجربة االستطالعية على عينة من خارج عينة الدراسة بلغت  ع الدراس ن مجتم ات م طالب
ن ولمدة أسبوع ، وكان الهدف من الت د م ذلك التأك ذ الدراسة ، وك ذة لتنفي راءات المتخ ة اإلج دى مالئم ى م جربة التعرف عل

تخدمة  ارات المس ة واالختب درات الحركي يم الق ارات المستخدمة لتقي ة االختب سالمة األدوات المستخدمة بالبحث ومدى مالئم
ات والم ة المعوق افة لمعرف لة ، بإلض رة الس راء لتقييم مستوى األداء المهاري لك اء إج ي اثن ان ف د تواجه الباحث ي ق اكل الت ش



 

دات  ،الدراسة ذ الوح راء تنفي والتعرف على مدى مناسبة الوحدات التعليمية لكل إستراتيجية ومدى كفاية الوقت المناسب إلج
 .التعليمية وكذلك االختبارات

  المستخدمة في الدراسة واختبارات القدرات الحركية األختبارت المهارية

رة قام البا ة ك ي رياض لة ف دوريات ذات الص الت وال ة والمج حثان باإلطالع على العديد من المصادر والمراجع العملي
رة  ارات ك اري لمه يس األداء المه ارات تق ة واختب درات الحركي السلة، قد وجدوا العديد من نماذج االختبارات التي تقيس الق

ان با ام الباحث د ق تعلم ، وق توى ال ان السلة التي تعكس مس ام الباحث م ق اص، ث حاب االختص ارة أص ا واستش اذج منه ار نم ختي
ة البحث و يت ع عين تالئم م اتبإجراء بعض التعديالت عليها وبما ي درات الطالب ع ق ذ ناسب م ي تنفي رص ف ن الح د م ، ولمزي

ى أف ا عل إجراء تجربتهم ان ب ام الباحث د ق ك ، فق ي ذل ي ف ث العلم وات البح ا لخط ة واتباع راءات الدراس ة إج راد التجرب
  .االستطالعية، وأجريت لها المعامالت العلمية الصدق والثبات

  المعامالت العلمية ألدوات الدراسة

  األدوات  صدق   

ري  دريس األم تراتيجية الت تخدام اس ي باس امج التعليم رض البرن ك بع وى وذل دق المحت ة ص ان طريق تخدم الباحث اس
ارات ادلي  واالختب دريس التب تراتيجية الت راء  واس ن  الخب ـدد م ى ع ـة عل ة المستخدم درات الحركي ارات الق ة واختب المهاري

والمختصين في المجال الرياضي ومجال اساليب التدريس والتعلم الحركي البداء الرأي حول مدى مالئمة البرنامج التعليمي 
تراتيجيتين واالختبارات مع هدف الدراسة وعينة الدراسة واجراء اي تعديل يرونه مناسب على البرن ا لالس ي وفق امج التعليم

ل  وى ك تراتيجية ومحت ل اس ي ك تعلم ف م والم ة ودور المعل من حيث عدد الوحدات التعليمية لكل مهارة وزمن الوحدة التعليمي
ديالت  راء بعض التع م اج د ت ة البحث وق ددها مع عين تخدمة وع ارات المس ة االختب دى مالئم وحدة تعليمية باالضافة الى م

ديالت   الطفيفة  ة دون تع ة والحركي ارات المهاري اد االختب ادلي واعتم درس التب تراتيجية الت ا الس ي وفق امج التعليم ى البرن عل
ادلي و  دريس التب تراتيجية الت ري واس دريس األم تراتيجية الت امج التعليمي باستخدام اس وى البرن وقد أشاروا إلى صدق محت

  .يوضح أسماء الخبراء والمختصين) 1(عت من أجله، والملحق االختبارات بمعنى أن االختبارات تقيس ما وض

  ثبات أدوات الدراسة

ارات  ة واختب ارات المهاري ة االختب ارات الدراس ع اختب ا لجمي داخلي ألف اق ال ات االتس ل ثب اب معام ان بحس ام الباحث ق
  .يوضح ذلك) 4(القدرات الحركية والجدول 

  ) 4(الجدول

 )10=ن(الختبارات الدراسة ) ين التطبيقينمعامل االرتباط ب(معامالت ثبات 

 معامل الثبات المهارة

 *0.83 التمرير

 *0.82 التنطيط

 *0.83 التصويب

 *0.83 الدقة

 *0.89 القوة االنفجارية لالطراف السفلى

 *0.89 السرعة

  ).α ≥ 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *            

م  دول رق ن الج ر م د أن مع) 4(يظه ائية عن ة إحص ت دال ة كان ارات الدراس ين الختب ين التطبيق اط ب امالت االرتب
  .، وهذا يدل على ثبات االختبارين للتطبيق)α ≥ 0.05(مستوى

  :ةالقبلي اتاالختبار

افؤ  اب التك ها حس ى أساس م عل ي ت ة الت ابطة والتجريبي وعتين الض قام الباحثان بإجراء االختبارات القبلية ألفراد المجم
ين  ة ب درات الحركي وذج للق رض أداء نم ان بع ام الباحث ث ق ي ، حي ي الفعل امج التعليم دء بالبرن ل الب ك قب وعتين وذل المجم

  :ونموذج لمهارات كرة السلة لتتمكن الطالبات من أداء االختبارات الحركية والمهارية المطلوبة وفق التسلسل االتي 

  فجارية ،السرعةالدقة ، القوة االن :اختبارات القدرات الحركية - 



 

  التمرير ،التنطيط ، التصويب: اختبارات المهارية  - 

  :البرنامج التعليمي  

ي  تندة ف ة، مس أعد الباحثان برنامجا تعليميا خاصا وقد راعوا اإلمكانات المتوافرة في المدرسة ومستويات عينة الدراس
ى ي عل امج التعليم د البرن من  ذلك على نتائج التجربة االستطالعية ، اعتم د تض ة ،  وق ة والعلمي س التعليمي ابيع ) 6(األس أس

ة ) 12(بواقع د الدراس لة قي وحدة تعليمية، في كل اسبوع وحدتين تعليميتين لتحسين القدرات الحركية وتعليم مهارات كرة الس
  ).2008, ذيابات) (2011, ذيابات والعكور: (وتم االعتماد على المراجع التالية

ة مع مراعاة أن تتناسب    ي وزارة التربي اهج المستخدمة ف الوحدات التعليمية مع مستوى العينة وأن يكون موازي للمن
دره : دقيقة للوحدة الواحدة وتم تقسيم الوحدات إلى أجزاء ثالث وهي) 45(والتعليم وبمعدل  ن ق ي زم دي وأعط الجزء التمهي

  .دقائق) 5(امي دقيقة ، والجزء الخت) 30(دقائق ، والجزء الرئيسي بزمن قدره ) 10(

  :طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي 

  :وقد اتفقت كال اإلستراتيجيتين بالجزء التمهيدي والجزء الختامي واختلفتا بالجزء الرئيسي وتم على النحو اآلتي

ري -  دريس األم تراتيجية الت تخدمها إس تراتيجية إذ تس ذه اإلس تخدمة به ايير المس ة المع ميم ورق ان بتص ام الباحث ، ق
ق ا لمعلمة في جميع القرارات الخاصة في العملية التعليمية ، ف المعلمة تعطي جميع التعليمات واألوامر وتقوم الطالبة بتطبي

  .األداء وتنفيذ التعليمات كما هي وتحت إشراف المعلمة

ادلي،  -  دريس التب تراتيجية الت دت اإس تراتيجية  وأع ذه اإلس ة به ل خاص ة عم ميم ورق ان بتص ام الباحث ألوراق ق
ي ا  مالمعيارية لقياس األداء المهاري ولكل مهارة على حدا إذ تقوم كل طالبة بتقي ث زميلته وم المعلمتبحي ة التخطيط  ةق بعملي

يم الط الطالباتأما  ى تقس تراتيجية عل اتيقوموا باتخاذ القرارات المتعلقة بعملية تنفيذ الدرس والتقويم وتقوم هذه اإلس ى  الب إل
ً  ينبتكل طال(أزواج  ا الطالبتبحيث ) المراقبة والطالب, المؤدي ةالطالب) (معا ر ةقوم أحدهم بتطبيق المهارة بينم وم ت ىاآلخ ق

دتمن ثم  تهابمراقبة ومالحظة أداء زميل ي أع ات الت ى المعلوم ث  ةا المعلمتهقوم بتقديم التغذية الراجعة مستنداً عل بقاً بحي مس
ى أن  الباتتوزع على الط تكون هذه المعلومات معلقة على الجدار أو ي الطالبتبحيث تستمر هذه العملية إل ن  ةالمؤدي ةنته م

   .مؤدية) المراقبة(ة والطالب) ةمراقب( ةالمؤدي ةصبح الطالبتثم يتبادلون األدوار بحيث  اأداء دوره

  :ةالبعدي االختبارات

ارات أجرى الباحثان األختبارات البعدية لعينة الدراسة وللمجموعتين واتبعت ال ي االختب ا ف طريقة نفسها التي تم اتباعه
  .القبلية ، حرصا منهما على إيجاد نفس ظروف االختبارات القبلية ومتطلباتها جميعها عند إجراء االختبارات البعدية 

  : اإلحصائية وسائلال

  - :لتاليةعلى عينة الدراسة ا) (SPSSاستخدم الباحثان الوسائل االحصائية ضمن برنامج الرزم اإلحصائية 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم التفلطح وااللتواء لتوصيف عينة الدراسة .1

  ).Independent Samples t-Test(تطبيق اختبار  .2

 .الختبارات الدراسة) معامل االرتباط بين التطبيقين(معامالت ثبات  .3

 ) Paired Samples t-Test(تطبيق اختبار  .4

  :عرض النتائج 

  :الدراسة  فرضياتمرتبة حسب الدراسة ا يلي عرض نتائج فيم

ى  ية األول ة بالفرض ائج المتعلق روق ذات  :النت د ف ة  توج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص تخدام )  α≤0.05(دالل الس
ري( التدريس إستراتيجية ي) االم لة  تحسين ف رة الس ارات  ك م بعض مه ي وتعل يناألداء الحرك ين ب ي القياس  ديوالبع القبل

  ؟ البعدي القياس ولصالح

دول   T _ TESTنتائج اختبار  لة والج رة الس ارات ك ) 5(بين االختبارين القبلي والبعدي في القدرات الحركية ومه
  .يوضح ذلك) 6( والجدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي  في ): 5(الجدول 
  الحركية ألفراد مجموعة األمري القدرات

  

مس
وى  ت

 الداللة
 قيمة ت

را االنح
  ف المعياري

المتوس
  ط الحسابي

را االنح
  ف المعياري

المتوس
  ط الحسابي

  القدرات الحركية
لي ع الق  ال



 

0.0
0 

12.000 
0.22 5.32 

  الدقة 9.15 0.19

0.0
0 

12.556 
0.26 13.64 

  القوة االنفجارية 8.40 0.29

0.0
0 

11.760 
0.52 31.27 

  السرعة 15.52 0.40

  ).2.042(هي ) 14(ودرجات حرية  )   α ≤ 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

دول  ة) 5(يظهر من الج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ة )      α ≤ 0.05( وجود ف ات القبلي ين القياس ب
رعة (تتضمن والبعدية للمجموعة الضابطة على جميع متغيرات القدرات الحركية التي  ذا )الدقة ، القوة االنفجارية ،الس ، وه

  .يدل على وجود أثر إلستراتيجية التدريس األمري  في تحسين القدرات الحركية لدى طالبات المجموعة الضابطة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي  في ): 6(الجدول 
  السلة ألفراد مجموعة األمريمهارات كرة 

  

مس
وى  ت

 الداللة
 قيمة ت

را االنح
  ف المعياري

المتوس
  ط الحسابي

را االنح
  ف المعياري

المتوس
  ط الحسابي

  مهارات الجمباز

0.0
0 

18.321 
0.66 6.72 

 التمرير 3.64 0.35

0.0
0 

19.587 
0.54 6.88 

 التنطيط 2.26 0.06

0.0
0 

22.749 
0.58 6.58 

  التصويب 2.03 0.07

  ).2.042(هي ) 14(ودرجات حرية  )   α ≤ 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

ن الجدول  ر م ة ) 6(يظه د مستوى الدالل ائية عن ة إحص روق ذات دالل ة )     α ≤ 0.05(وجود ف ات القبلي ين القياس ب
يط ، ا( والبعدية للمجموعة الضابطة على مهارات كرة السلة المتمثلة ر ، التنط ر )لتصويبالتمري ود أث ى وج دل عل ذا ي ، وه

إلستراتيجية التدريس األمرية في رفع المستوى المهاري في بعض المهارات المختارة في كرة السلة لدى طالبات المجموعة 
 .الضابطة

ة ية الثاني ة بالفرض ائج المتعلق روق ذات : النت د ف ة توج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص تخدام )  α≥0.05(دالل الس
تراتي دريس جية إس ادليالت ين  التب ي تحس لةف رة الس ارات  ك ض مه م بع ي وتعل ين األداء الحرك ين ب ي القياس دي القبل  والبع
  . البعدي القياس ولصالح

ائج ار نت ين  t-TEST اختب ارين ب ي االختب دي القبل ي والبع درات ف ة الق ارات الحركي لة  ومه رة الس دولك ) 7( والج
  .ذلك يوضح)  8(  والجدول

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي  في ): 7(الجدول 
  القدرات الحركية ألفراد مجموعة التبادلي

تو مس
  ى الداللة

  قيمة ت

 القبلي  البعدي

  الحركية القدرات 
را االنح

  ف المعياري
المتوس

  ط الحسابي
را االنح

  ف المعياري
المتوس

  ط الحسابي

0.00 
24.15

7 
  الدقة  9.16 0.23 6.68 0.28

لي ع الق  ال



 

0.00 
54.96

3 
  القوة االنفجارية 8.53 0.27 13.64 0.26

0.00 
86.41

3 
  السرعة 15.49 0.33 30.93 0.64

  قيمة)t ( الجدولية عند مستوى داللة)α ≤ 0.05   (  ودرجات حرية)2.042(هي ) 14.( 

  ةوجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 7(يظهر من الجدول ين )  α≤0.05(مستوى الدالل ين القياس ب
اس  ي القي ابية ف طات الحس ت المتوس ث كان دي حي اس البع الح القي ة ولص ي المجموعة التجريبي دي ف ي والبع القبل

ة ة والمتمثل درات الحركي ع الق ل لجمي دي أفض رعة ( البع ة ،الس وة االنفجاري ة ، والق ر . )بالدق ى اث دل عل ا ي مم
 .بادلي في تحسين القدرات الحركية لطالبات المجموعة التجريبيةاستخدام طريقة التدريس الت

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي  في ): 8(الجدول 
  مهارات كرة السلة  ألفراد مجموعة التبادلي

تو مس
 ى الداللة

  قيمة ت

 القبلي  البعدي

 المهارات 
را االنح

  عياريف الم
المتوس

  ط الحسابي
را االنح

  ف المعياري
المتوس

  ط الحسابي

0.00 
17.57

6 
  التمرير 3.62 0.37 6.72 0.66

0.00 
15.24

0 
 التنطيط 2.26 0.06 6.21 1.01

0.00 
19.58

0 
  التصويب 2.05 0.07 6.34 0.87

  .)2.042(هي ) 14(ودرجات حرية  )   α ≤ 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

ن الجدول  ة) 8(يظهر م توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ي  )     α ≤ 0.05( وجود ف ين القبل ين القياس ب
ع  ل لجمي دي أفض اس البع ي القي والبعدي في المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي حيث كانت المتوسطات الحسابية ف

ة لة والمتمثل رة الس ارات ك يط( مه التمرير ، التنط ويب ب م . )،التص ي تعل ة ف دريس التبادلي تراتيجية الت ر اس ى اث دل عل ا ي مم
  .مهارات كرة السلة لطالبات المجموعة التجريبية

تراتيجيتي بين ) α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات  : النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة اس
دريس ري و(الت ادليالتاألم ي )ب ين ف لةاأل تحس رة الس ارات  ك ض مه م بع ي وتعل الح داء الحرك تراتيجية ولص دريس  اس الت

  ؟بادليةالت

ار  لة  باستخدام   T _ TESTنتائج اختب رة الس ارات ك ة ومه درات الحركي ي الق دي ف ي والبع ارين القبل ين االختب ب
  .يوضح ذلك)   9(  استراتيجيتي التدريس األمري والتبادلي والجدول 

سط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي  في المتو): 9(الجدول 
  القدرات الحركية ومهارات كرة السلة في القياس البعدي

تو مس
 ى الداللة

 قيمة ت
االن

راف  ح
  المعياري

م ال
ط  توس

  الحسابي
 االختبار البعدي المجموعة

0.00
4 

3.163 

0.4
7 

6.0
5 

ابطة  الض
 االمري 

  التمرير
0.6

6 
6.7

2 
ة  التجريبي

 تدريبي



 

0.00
6 

2.965 

0.7
5 

6.1
7 

ابطة  الض
 االمري 

 التنطيط
0.5

4 
6.8

8 
ة  التجريبي

 تدريبي

0.00
7 

2.898 

0.6
4 

5.9
4 

ابطة  الض
 االمري 

 التصويب
0.5

8 
6.5

8 
ة  التجريبي

 تدريبي

0.00
0 

7.602 

0.4
3 

6.2
7 

ابطة  الض
  الدقة االمري 

  0.2
2 

5.3
2 

ة  التجريبي
 تدريبي

0.00
0 

6.147 

0.4
7 

12.
79 

ابطة  الض
 االمري 

وة  الق
0.2  االنفجارية

6 
13.

64 
ة  التجريبي

 تدريبي

0.03
9 

2.168 

0.6
0 

30.
82 

ابطة  الض
 االمري 

  السرعة
0.5

2 
31.

27 
ة  التجريبي

 تدريبي

  ).2.042(هي ) 14(ودرجات حرية  )   α ≤ 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

ة) 9(ظهر من الجدول رقم ي ي )    α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل دي ف ار البع االختب
ث  ة حي ة التجريبي الح المجموع روق لص ت الف رات الدراسة وكان ع متغي بة لجمي ة بالنس بين المجموعتين الضابطة والتجريبي

  .كانت جميع القياسات أفضل منها لدى المجموعة الضابطة

  :مناقشة النتائج

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى للدراسة والتي تنص

 تحسين في) االمري( التدريس إستراتيجيةالستخدام )  α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات 
  .البعدي القياس ولصالح والبعدي القبلي القياسين بيناألداء الحركي وتعلم بعض مهارات  كرة السلة 

دول ) 5(يتضح من خالل نتائج الدراسة المعروضة في الجدول  روق د )6(والج ائياوجود ف ة إحص ين الل ين القياس ة ب
ل  دي أفض اس البع ي القي ابية ف طات الحس ت المتوس ث كان دي حي اس البع الح القي ابطة ولص ة الض دي للمجموع ي والبع القبل

رعةا( لجميع القدرات الحركية والمتمثلة في ة ،والس وة االنفجاري ة ،الق ة )لدق لة المتمثل رة الس ارات ك ي مه ل ف ا افض ، وايض
ويب( يط ، التص ر ، التنط درات ). التمري ين الق ي تحس ري  ف دريس األم تراتيجية الت تخدام  إس ر الس ود أث ى وج دل إل ا ي مم

ي اري ف ع المستوى المه ي رف ر ف ي  الحركية لدى طالبات المجموعة الضابطة وايضا وجود أث ارة ف ارات المخت بعض المه
ذ  ق األداء وتنفي ن تطبي ي م امج التعليم ق البرن ة بتطبي رارات المعلم ات ق ة التعليم زام بكاف ى اإللت ك ال ع ذل لة ويرج رة الس ك
ة  ة الدراس ق نتيج لة، وتتف رة الس ارات ك التعليمات وتقويم االداء الذي كان له أثر واضح في تحسين األداء الحركي وتعلم مه

ذيابات الحالي ين ) 2013(ة مع دراسة الخلف وال ي تحس ري  ف دريس االم تراتيجية الت ة اس ى فاعلي ا ال ي أظهرت نتائجه والت
  .القدرات البدنية لدى المتعلم

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة والتي تنص

ة توجد فروق ذات  تخدام )  α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الدالل تراتيجية إالس دريس س ادليالت ي تحسين  التب ف
  .؟ البعدي القياس ولصالح والبعدي القبلي القياسين بين األداء الحركي وتعلم بعض مهارات  كرة السلة



 

ينة إحصائي دااللة فروق وجود )8( والجدول) 7( الجدول من يتضح ين ب ي القياس دي القبل ة لمجموعةل والبع  التجريبي
تخد دريس والتي تم تدريسها باس تراتيجية الت ادلي(ام اس الح )التب اس ولص دي القي ث البع ت حي ابية المتوسطات كان ي الحس  ف

رعة ( في والمتمثلةاختبارات القدرات الحركية  لجميع أفضل البعدي القياس ة ، الس وة االنفجاري ل وايضا ،) الدقة ، الق  افض
دريساستراتيجية   طريقة اثر على يدل مما. )التمرير ،التنطيط ، التصويب ( المتمثلة كرة السلة مهارات في ادليال الت ي تب  ف

م مستوى في  تبادليةال التدريس إستراتيجية وفاعلية للطالبات الحركية القدرات تحسين ارات  تعل لة مه رة الس ذي ك  يعود وال
م مستوى من حسنت صحيحة علمية أُسس وفق المدرس تخطيط عملية إلى ة تعل ي الطلب اريال األداء تطوير ف ا  مه ان كم  ك

ي األخطاء ومعالجة التكرار لزيادة عت الت ا ق ات به أول أوالً  الطلب ا ب اعد مم ي س م، ف ة وأن تعلمه لة رياض رة الس ا ك مة له  س
ة وأن وجه أحسن على المهاري باألداء بالقيام المتعلم الفرد تساعد والتي خاصة وتوافقية حركية قدرات تتطلب خاصة  حرك

قتن تحقيق تتطلب المفصل ي اس ي األداء ف ول الحرك ى للحص ى الواجب عل ل المعط ورة بأفض ة ص ي ممكن ل والت ن تجع  م
ات نتائج من طور مما األداء في وسرعة مرونة لديه يكون أن المتعلم الطالب ة القياس ة البعدي ق.الدراسة لعين ائج وتتف ذه نت  ه
دي،  مع الدراسة ريفي والزبي ع دراسة الش ة م دل Schiling)  (Mar , 2005ة ودراس )2006(واتفقت نتائج الدراس ا ي مم

  .على أهمية إستراتيجية التدريس التبادلية في تنمية وتطوير المهارات األساسية للطلبة

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة للدراسة والتي تنص

ة  توجد فروق ذات  د مستوى الدالل ين ) α≥0.05(داللة إحصائية عن درب تراتيجيتي الت ري و(يساس ادليالتاألم ي )ب  ف
  ؟بادليةالتالتدريس  استراتيجية ولصالح األداء الحركي وتعلم بعض مهارات  كرة السلة تحسين

الل من يتضح ائج خ ة نت ي المعروضة الدراس دول ف روق وجود) 9( الج ة ف ائي داالل ية إحص ار ف دي االختب ين البع  ب
وعتين ابطة المجم تراتيجية الض دريس اس ري الت ةوالت األم تراتيجية جريبي دريس اس ادليالت الت بة ب ع بالنس رات لجمي  متغي

التمرير (في  المتمثلة كرة السلة مهارات وايضا ،)بالدقة ، القوة االنفجارية ،السرعة( والمتمثلةالحركية  القدرات في الدراسة
ثح بادليالت استراتيجية التجريبية المجموعة لصالح الفروق وكانت )، التنطيط ، التصويب  ت ي ع كان ات جمي ة القياس  البعدي

ة الضابطة المجموعة لدى منها أفضل دريس األمري ك ،االستراتيجية الت تراتيجية الن وذل دريس اس ادلي الت مح التب يح تس  وتت
يم ومالئمتها التعليمي البرنامج بتطبيق المتعلقة القرارات إتخاذ في المشاركة للطالبات ارات لتعل لة مه رة الس ا ك  توضح النه

ة ومالحظة أداء زميلة وقت لطالبلل تعطي انها كما ، المهارة وإتقان للممارسة الكافي الوقت وتوفر طالبة كل كةحر امراقب  ته
ة  ةا المعلمتهقوم بتقديم التغذية الراجعة مستنداً على المعلومات التي أعدتمن ثم  ذه العملي ث تستمر ه ون بحي ث تك بقاً بحي مس
ز ،حيث ثم يتبادلون األدوار  امن أداء دوره ةالمؤدي ةنتهي الطالبتإلى أن  ين بتعزي ة المتعلم توى الطلب ع مس بة م ت متناس كان

ي المستقبل  ين ف م معلم ادة يجعله دأ القي ز مب م بتعزي راف المعل ين وبإش التغذية الراجعة معتمدة على تصحيح األخطاء للمعلم
ا يتن م  والتي تتيح لألفراد في تقديم المعلومة بالوقت الصحيح وبم ل المعل ن قب ه م ة التوجي ي عملي اعد ف راد وتس ع األف ب م اس

أول اء أوالً ب ن األخط تخلص م ات،  ،وال ة ذياب ع دراس اً م ت أيض ى ) 2008(واتفق وق عل د تف ة ق تراتيجية التبادلي أن اإلس
ى فاعلي ك إل ود ذل اءة ويع ا اإلستراتيجية التدريبية ألنه تتيح للطلبة تطبيق الواجب الحركي المعطي بكل كف ادل األدوار م ة تب

تعلم أوالً  ا الم ع به ي يق اء الت حيح األخط ى تص اعد عل ا يس ادة مم بين الطالب المعلم والطالب المتعلم وتحت إشراف معلم الم
ا  ة م ات االجتماعي بأول وسرعة اإلجابة وتقبله للواجب المهاري المعطى وتساعد على تطوير الحوار اللفظي وتحسين العالق

ز زمالء وتع ين ال ي ب تقبل وتنم ي المس اجح ف م ن ون معل ى أن يك ب عل جع الطال ؤولية ويش ادة والمس ة روح القي دى الطلب ز ل
  .العالقات بين الطلبة

  :االستنتاجات 

  :الدراسة وعرض نتائجها ومناقشتها، فقد توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية  وفرضياتفي ضوء أهداف 

األداء الحركي وتعلم بعض  تحسين في تأثيرا ايجابيا) والتبادلي األمري(أن لكال استراتيجيتي التدريس  - 1
 .مهارات  كرة السلة

األداء الحركي  تحسين في )األمري(افضل من استراتيجية التدريس ) التبادلي(أن استراتيجية التدريس  - 2
 .وتعلم بعض مهارات  كرة السلة

د) التبادلي(أن استراتيجية التدريس  - 3 تراتيجية الت ري(ريس افضل من اس ارات ) األم م بعض مه ي تعل ف
  .كرة السلة 

 التوصيات

  :في ضوء استنتاجات الدراسة التي تم اإلشارة إليها في الدراسة، فإن الباحثان يوصيان ب 

ى  - 1 ار عل دم االقتص لة وع ضرورة استخدام اإلستراتيجيات التدريسية المتعددة في تعلم رياضة كرة الس
 .استخدام األساليب التقليدية 

 .في تعلم مهارات كرة السلة) التبادلي (ورة استخدام البرنامج التعليمي إلستراتيجية التدريس ضر - 2

تراتيجيات  - 3 ض األس تخدام بع أثير اس ة ت دريس لمعرف تراتجيات الت ن إس اث ع ات وأبح راء دراس إج
 .األخرى في تعلم مهارات كرة السلة المختلفة
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