
 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

الرياضية وتحسن أداء التالميذ  وقت درس التربية أثر استخدام أسلوبي تدريس على استثمار
  في بعض مهارات الكرة الطائرة

The Effect of Using Tow Teaching Methods on Utilizing the Time of 
Physical Education Lesson and on Improving the Students’ 

Achievement in some of the Volleyball Skills 
  

  عبد السالم حسينو، صالح داود

Salah Daoud & Abdelsalam Hussein 
  األردن، الجامعة األردنية، آلية التربية الرياضية، قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

 abdelsalam702000@yahoo.com :بريد الكتروني

 )١٣/٩/٢٠١٢( :تاريخ القبول، )١٢/٢/٢٠١٢( :تاريخ التسليم
  

  ملخص
تثمار       ى اس دريس عل ر استخدام أسلوبي ت ة    هدفت الدراسة التعرف إلى أث وقت درس التربي

ائرة    رة الط ارات الك ي بعض مه ذ ف ن أداء التالمي ية وتحس ة  ، الرياض ة الدراس ار عين م اختي وت
ة            ة لمديري وار الصباح التابع ابع األساسي في مدرسة أن بالطريقة العمدية من طالب الصف الس

ي ام الدراسي  التعل ي الع ي الرصيفة ف ة ، ٢٠٠٧/٢٠٠٨م الخاص ف دد العين غ ع ا ٤٠بل م ، طالب ث
رمج     : وزعوا إلى مجموعتين عشوائيا ذاتي المب ، مجموعة التجريبية تعلمت باستخدام األسلوب ال

. طالبا ٢٠وتكونت من ، أما مجموعة الضابطة تعلمت باألسلوب التدريبي. طالبا ٢٠وتكونت من 
داف ق أه تعلم     ولتحقي وتر ل تخدام الكمبي ذاتي باس تعلم ال امج لل ان بتصميم برن ام الباحث ة ق الدراس

ام   : وهذه المهارات هي، بعض مهارات الكرة الطائرة ى لألم ى    ، التمرير من أعل ر من أعل التمري
ام داد( لألم ف، )اإلع ى للخل ر من أعل تخدام أسلوب ، التمري ة باس دريس المجموعة التجريبي م ت ت

دريبي    ، المبرمج التعلم الذاتي ذه    . واستخدمت المجموعة الضابطة األسلوب الت ائج ه وأظهرت نت
ة      وعتين الضابطة والتجريبي الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي للمجم

ى باألصابع       ر من أعل ، في تحسن أداء التالميذ في مهارة اإلعداد لألمام واإلعداد للخلف والتمري
الح الق  ديولص اس البع ين  ، ي ائيا ب ة إحص روق دال ود ف ة وج ذه الدراس ائج ه رت نت ا أظه آم

داد      ام واإلع داد لألم ارة اإلع ي مه ذ ف ن أداء التالمي ي تحس ة ف ابطة والتجريبي وعتين الض المجم
ة    ين     ، للخلف والتمرير من أعلى باألصابع ولصالح المجموعة التجريبي روق ب وأظهرت وجود ف

ة الرياضية ولصالح المجموعة       المجموعتين الضابطة والتج تثمار وقت درس التربي ريبية في اس
ة ي    . التجريبي ة ف ائل البرمجي تخدام الوس ام باس ة باالهتم ائج أوصت الدراس ذه النت ي ضوء ه وف

يم         ، التعلم ة في تعل ه من أهمي ا ل ذ لم يم التالمي وضرورة استخدام األسلوب الذاتي المبرمج في تعل
  . التالميذ
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Abstract 
This study aimed at knowing The Effect of using tow teaching 

methods on utilizing the time of physical education lesson and on 
improving the students’ achievement in some of the volleyball skills. The 
specimen of the study has been deliberately chosen from grade seven 
students in Anwar Al-sabah private school from the private education 
directorate in Rusaifah for the academic year 2007/2008. The specimen 
comprised 40 students. The students were randomly divided in tow 
groups. The experimental group comprised 20 students and was taught 
through the self-programmed style. The control group comprised 20 
students and was taught through the training style. In order to achieve the 
objectives of the study, the researchers designed the self-learning 
program by using computer to learn the volleyball skills. These skills are 
the front set, back bass, front bass skills. The experimental group has 
been taught through the programmed self-learning style whereas the 
control group used the training style. The researchers used Anderson 
form to measure the utilization the time of physical education lesson, and 
used the skills tests in volleyball to measure the improvement in the 
students’ achievement in some of the volleyball skills. To verify the 
validity of the hypothesis, the researcher found out the mathematical 
mean, the standard deviation, the T tests for tow-disconnected mediums 
and T tests for tow-connected mediums, and he found out the 
mathematical means for the results of the students behavior analysis 
through using Anderson form in order to verify the validity of the 3ed 
hypothesis. The results of this study has reflected statistical differences 
between the pre and post measurements for the control group and the 
experimental group in the improvement of the students achievement in 
the skill of front set, back bass, front bass, and it was for advantage of the 
post measurement. The results of this study has also reflected significant 
statistical differences between the control group and the experimental 
group in the improvement of the students achievements in front set, back 
bass, front bass skills for the advantage of the experimental group. It also 
reflected differences between control group and the experimental group 
in utilizing the time of the physical education lesson, and for the 
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advantage of the experimental group. In the light of these results, the 
study has recommended to lay more importance on using learning 
programmed methods, and using the programmed self-style in teaching 
the students because of its importance.  

 
 المقدمة واألهمية

ة       ة التكنولوجي الثورة العلمي ا ب ف فروعه ية بمختل ة الرياض أثرت التربي اهمت  ، ت ث س حي
وي ، األخيرة في توفير الوسائل واألدوات التي تهدف إلى تطوير أساليب التعلم والتعليم  ويؤآد البل

أنها   أن الثورة التكنولوجية شجعت على استخدام طرائق تربوية مبتكرة ومتجدد ) ٢٠٠٧( ة من ش
تحكم بتحسين             ذ وال ام التالمي ارة اهتم ى إث م عل ذي يساعد المعل ال ال وي الفع أن توفر المناخ الترب

  . نتائج التعلم

ة الرياضية      ق درس التربي ا لتطبي يم مكان ا    ، وتعد مدارس التربية والتعل د أبنائه دا لتزوي وراف
راتهم   ، مية شخصياتهموتن، وصقل مواهبهم، بالمعرفة الحرآية والنفسية واالجتماعية وتطوير خب

ة  وويعتبر الطالب ه، الحياتية ة التعليمي ريم   ، أساس العملي د الك ذ   ) ١٩٩٠( وتشير عب ى أن التلمي إل
ةوه ة التعليمي رامج، محور العملي ه من ب ى علي ا يلق ذ م م ه، ينف رامج ووالمعل د والمخطط للب القائ

در ، التعليمية ين       ويختار معلم التربية الرياضية طريقة الت ه وب اة اتصال بين يس المناسبة لتكون قن
تثمار الوقت    . التلميذ والمدرس الناجح يستطيع أن يحقق أهدافه من خالل توظيف التدريس في اس

ي   اط الحرآ ي النش د. ف ل ويؤآ تخدام  )Joyce & Connie, 1992(و) ٢٠٠٣( آام إن اس
ؤدي  األسلوب التدريسي األمثل في درس التربية الرياضية ى نجاح   ي ة      إل درس مع وجود عالق ال

ذ        . بين المعلم والتلميذ ايجابية م والتلمي ين المعل ارة عن سلسلة متصلة ب يم عب ؤدي  ، باعتبار التعل ت
راد أ   لوك األف ي س ر ف تعلم وحدوث التغيي ة ال ى حدوث عملي ة إل ي النهاي ة ف ذه السلس ذوه  التالمي

  . )٢٠٠٣، محمد(

ل أهمه     دة عوام دريس بع ة الت ار طريق رتبط اختي توى   وي ة ومس ة والمعرفي ه البدني ا قدرات
اط وع النش ذ ون تخدمة، التالمي ائل المس تعلم ، والوس ق ال درس لكي يتحق ت ال تثمار وق دفها اس وه

  . األآاديمي

ر مباشرة    اليب المباشرة    ، وتميزت أساليب التدريس بتنوعها منهما المباشر والغي ومن األس
دريس    أول أسلوب في س  وأسلوب التعلم بالعرض التوضيحي ه   اليب موستن الت لة أس ر  ، لس ويعتب

م ى المعل د عل ي تعتم اليب الت ذا األسلوب من األس اذ ه ي اتخ رارات بشكل أساسي ف المعلم ، الق ف
تعلم أ ، الذي يقوم بالتخطيط والتنفيذ والتقويموه ا يطلب      وبينما يقتصر دور الم ذ م ى تنفي ذ عل التلمي

ذ   ، ب بناء على أوامر المعلم فقطوتكون استجابات التالميذ في هذا األسلو، منه فقط وم التلمي فال يق
ذلك       وبتغيير أوضاع جسمه أ م ب أمره المعل د أن ي ان آلخر إال بع ذا    ، االنتقال من مك م في ه والمعل

  . )١٩٩٠(، المسئول عن توزيع وقت األداء ووقت الراحة عبد الكريمواألسلوب ه



 "......وقت درس  أثر استخدام أسلوبي تدريس على استثمار"ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٨٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا

رم  ذاتي المب تعلم ال لوب ال رة أس ر مباش اليب الغي ن األس ي تحث ووه جوم اليب الت من األس
ه واستعداداته    ، المتعلم أن يتعلم بنفسه ه     ، بطريقة تتناسب مع قدرات ذا األسلوب بمراعات ز ه ويتمي

رة ، للفروق الفردية بين المتعلمين وأن استخدام األسلوب   ، ويمكن استخدامه مع المجموعات الكبي
ررات الدراسية  يؤدي إلى زيادة فعالية التعليم من خالل تطوير المناهج وا وى : لمق لوباً ، محت ، وأس

تعلم وويؤدي التعليم الذاتي إلى خلق ج، وطرائق تدريس تعلم    ، يزيد من فاعلية ال وتمنحه فرصة لل
التعليم المستمر        ا يسمى ب ذا م الم (، خارج أسوار المدرسة وه ، سعادة والسرطاوي  ( )٢٠٠١، س

  . )٢٠٠٢، مرعي( )٢٠٠٣

اعي رى الرف تخدام ا) ٢٠٠٦( وي ة أن اس ادة فاعلي ى زي ؤدي إل تعلم ت ة ال ي عملي لحاسوب ف
ه مع شاشة الحاسوب    ، المتعلم اين  . واستخدامه يؤدي إلى زيادة نشاطه من خالل تفاعل ذآر غب  وي

ه وسرعته        ) ٢٠٠١( ا لقدرات التعلم وفق وم ب أن يق تعلم ب ، أن التعليم الذاتي المبرمج يتيح فرصة للم
  . ة للتقويم والتصحيحمع توفير تغذية راجعة فورية ذاتية وسريع

ا    ل وفق أن يعم تعلم ب مح للم ه يس ال التعليمي بأن ي المج وتر ف تخدام الكمبي زات اس ن ممي وم
ويساهم في التعزيز المباشر من الحاسوب للمتعلم لالستمرار في  ، ويزيد من حماسة، لمعدل أداؤه
تعلم   وي، خجل من مستواه   وويؤدي إلى استمرارية العمل دون خوف أ   ، األداء والعمل ستطيع الم

اءه      الج أخط وب أن يع ن الحاس ا م ل عليه ي يحص ة والت ة الفوري ة الراجع الل التغذي ن خ م
ان    ، ويزيد من فردية عملية التعلم، ويشخصها ار الوقت والمك مما يؤدي إلى السماح للمتعلم باختي

به  ذي يناس توى ال ت  ، ووالمس ار الوق ى اختص ؤدي إل ز فيه    ، ي ي يتمي درات الت ك للق ود ذل ا ويع
واستخدام الحواسيب ال يتطلب   ، الحاسوب من حيث سرعة عمليات اإلدخال والمعالجة واإلخراج

ورة أ ة متط غيله أ ومعرف ة لتش ارة خاص تخدامهومه ارات    ، اس ة المه ى تنمي اعد عل ه يس ا ان وآم
ة  ة العقلي كالت  ، المعرفي ل المش ل ح ر ومث ا والتفكي ات وتحليله ع البيان د(، جم  )٢٠٠٧، المحامي

 . )٢٠٠١، سالم( )٢٠٠٣، سعادة(

إلى حوسبة التعليم شكل برامج حاسوبية من خالل     سعت وزارة التربية والتعليم في األردن
وضع مادة الحاسوب آمادة أساسية في المناهج وتوفير مختبر حاسوب في آل مدرسة وربطه مع 

رامج    العمل على تطوير المناهج وحوسبتها وتدريب المعلمين على التعامل مع واالنترنت  ذه الب ه
ى استخدام الحاسوب في الغرف الصفية           والمناهج الجديدة ين عل وإطالق مشاريع تساعد المعلم

  . )٢٠٠٧، المحاميد( وربطهم بالعالم الخارجي

دريبي   ومن األساليب الشائعة في تدريس التربية الرياضية اني   األسلوب وهواألسلوب الت الث
ل         وفي هذا األس ، في سلسلة أساليب التدريس م لتنتق د المعل رارات من ي ل بعض الق تم تحوي لوب ي

ذا األسلوب ه    ، إلى يد التلميذ المعلم في ه درس     وف ة التخطيط لل المسئول  ووه، المسئول عن عملي
اذ األوضاع   ، أيضا عن عملية التقويم بينما يكون التلميذ في هذا األسلوب مسئوال عن قرارات اتخ

وتحديد ، يد وقت البداية والنهاية للعمل وتحديد وقت الراحةوتحد، واالنتقال بين األماآن، المناسبة
  . )١٩٩٨، أحمد(، )٢٠٠٣، محمد. (نظام العمل الذي سوف يقوم به مع المظهر لهذا العمل
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ريم د الك رت عب ل   ) ١٩٩٠( وذآ تعلم العم اس ل ذ آأس ت للتالمي يح الوق لوب يت ذا األس أن ه
م الفرصة   ولتالميذ اإلشارة ببدء العمل فه  وهذا يعني أن المعلم يعطي ل، والتخاذ القرارات يتيح له

نهم       ، التخاذ القرارات التي يرونها مناسبة للتعلم يح الوقت لنفسه ليتجول بي ه يت باإلضافة لذلك فإن
الل   ، ويقوم بعملية التقويم واإلرشاد والتغذية الراجعة راهيم وب د إب ذا األسلوب   ) ٢٠٠١( وأآ أن ه

حيث انه يوفر الوقت الكافي للمعلم ليتنقل بين التالميذ ومالحظة يتناسب مع الصفوف آبيرة العدد 
ر              ة أآب ويم بحري ة التق ام بعملي ه الفرصة للقي يح ل ة يت ذه الطريق م به ل المعل أدائهم وبالتالي فإن تنق
روق   اة الف ى مراع ؤدي إل ا ي دة مم ى ح ذ عل ه يصحح األخطاء لكل تلمي ردي بحيث أن وبشكل ف

 . الفردية بين التالميذ

ق ي تثمارا للوقت لكي يحق ة واس رات تعليمي ى خب اج إل را صعبا ويحت تعلم الحرآي أم د ال ع
اديمي ه   ) ١٩٩١( ويشير السامرائي، الدرس أهدافه ى أن الوقت األآ ذ من     وإل تفادة التلمي مدى اس

د  ، إلى النجاح الوحدة الزمنية التي ينشغل فيها التالميذ بالنشاط الحرآي بطريقة تصل بالفرد ويؤآ
تعلم          ) ١٩٨٧( يريالد ة ال ؤثر في فاعلي ة الرياضية ي ه داخل درس التربي ذ لوقت أن استثمار التلمي
  . اآتساب التلميذ للمهارات الحرآيةو

ي األداء  ذ ف ذي يقضيه التلمي ت ال ن الوق ق م اديمي انبث تعلم األآ ت ال إن ، وأن وق الي ف وبالت
وى       إال استثمارواستثمار الوقت في درس التربية الرياضية ما ه لوقت الطالب وانشغاله في محت

  . )١٩٩٤، البيات(، في أي نشاط مرتبط في محتوى الدرسوأ، الدرس

الم   فهي  ، وتعتبر الكرة الطائرة رياضة تنافسية تمارس من قبل األفراد في مختلف أنحاء الع
اري          ة األداء المه ة بهدف تنمي دريس حديث ق ت ي تتطلب طرائ رة   ، من الرياضات الت ولرياضة آ

رد  الط ائرة جوانب عدة ومترابطة مع بعضها البعض والتي تعمل مجتمعة على صقل شخصية الف
ى روح رياضية     ، فهي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، وتنميتها وتحتاج إلى ذآاء اللعب باإلضافة إل
ة         . عالية م التربي ام معل تح المجال أم ى ف رة الطائرة إل حيث يؤدي تنوع المهارات الحرآية في الك

درس        ال داف ال ق أه ى تحقي ول إل ة للوص دريس المختلف اليب الت تغالل أس ية الس ن( رياض ، حس
٢٠٠٢( .  

ة   ا الصعبة المغلق ة بمهاراته ن الرياضات الجماعي ا م ائرة عن غيره رة الط ز الك ا تتمي آم
اري    ، والمفتوحة ، اإلرسال ( فهي بحاجة إلى أساليب متعددة تساهم في تحسن مستوى األداء المه
تقبال داد ،االس احق ، اإلع وم الس ب  ، الهج ن الملع دفاع ع ائرة   ، و)ال رة الط ال الك ي مج ير  ف يش
احي يد ) ١٩٩٨( الوش ول والس لوب ) ٢٠٠١( وزغل ى أن أس م    إل ي تعل اس ف ي األس دريس ه الت

ذه         ى ه ذ إل اه التالمي ى جذب انتب ؤدي إل التالميذ فان آانت هذه الطريقة مشوقة ومناسبة فإن ذلك ي
  . تهم الكامنة وحبهم وتعلقهم بلعبة الكرة الطائرةاستخراج طاقوالمهارة 

ة الرياضية درس التربي ن م إذا تمك ذها   ف ام بتنفي بة وق دريس المناس لوب الت تخدام أس ن اس م
  . فذلك يؤدي إلى جذب انتباه الطالب وتنمية سرعة التعلم لديه، بطريقة مشوقة
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سهم في تحقيق عملية التعلم وتبلورت أهمية الدراسة في التعرف على أحدث األساليب التي ت
ائرة    رة الط ارات الك ي مه ابي ف ة    ، االيج ت درس التربي تثمار وق ي اس لوبين أفضل ف وأي األس

ن      ة م ر فاعلي اليب األآث ة باألس ة التعليمي ي العملي املين ف راء الع ائرة؛ إلث رة الط الرياضية والك
  . غيرها

  
  مشكلة الدراسة

ين المدرس   تعد أساليب التدريس مفتاح العملية التعل يمية ويترتب على أساسها تنظيم العمل ب
ب ب           ، والطال ذها حس تخدامها وتنفي ة اس ي آيفي ر ف ى تفكي اج إل دريس يحت لوب الت ار أس فاختي

وفي اآلونة األخيرة استخدمت ، والفروق الفردية بين الطلبة، والفئة العمرية، اإلمكانات واألدوات
  . ة والغير مباشرةأساليب التدريس بأشكالها المختلفة المباشر

دريس يمكن من       ، وتعد الكرة الطائرة حقال واسعا للمهارات الحرآية ق ت ى طرائ وبحاجة إل
ة  اليب      ، خاللها تنفيذ عملية تعلم مهاراتها التطبيقية والمعرفي ة األدب النظري في أس د مراجع وبع

تعلم    لم يهتموا في آيفي  أن المدرسين في الميدان التدريس المتعددة وجد الباحثان تثمار وقت ال ة اس
دريس    ، األآاديمي وربطة بطرائق التدريس الحديثة دانيًا في مجال ت  ومن خالل خبرة الباحثان مي

تخدام      ي اس ير ف اك تقص ين أن هن ات تب دارس والجامع ي الم ائرة ف رة الط دريس   الك اليب الت أس
اديمي بال      تعلم األآ تثمار وقت ال ا باس اليب    الحديثة وخصوصًا الغير مباشرة وربطه ة مع أس مقارن

  . التدريس المباشرة

ي برمجي     و) التدريبي( لذلك استخدم الباحثان أسلوب التدريس المباشر دريس ذات أسلوب الت
ذه المشكلة في      ل ه وربطهما باستثمار وقت التعلم األآاديمي للوصل إلى نتائج تعزز المواقف لمث

  . مجال الكرة الطائرة

  أهداف الدراسة
  :لتعرف علىهدفت الدراسة إلى ا

  . بعض مهارات الكرة الطائرة أثر استخدام أسلوبي التدريس على تحسن أداء التالميذ في −

 . أثر استخدام أسلوبي التدريس على استثمار وقت درس التربية الرياضية −

  فرضيات الدراسة

ة        − وعتين الضابطة والتجريبي ي والبعدي للمجم اس القبل ال توجد فروق دالة إحصائيا بين القي
ى      في ر من أعل ارة التمري ى للخلف     )اإلعداد ( تحسن أداء التالميذ في مه ر من أعل  والتمري

 . والتمرير من أعلى فوق الرأس )اإلعداد(
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ذ       − ة في تحسن أداء التالمي ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبي
ى للخل   ، )اإلعداد( في مهارة التمرير من أعلى ر من    )اإلعداد ( فوالتمرير من أعل والتمري

 . أعلى فوق الرأس

ة           − ت درس التربي تثمار وق ي اس ة ف ابطة والتجريبي وعتين الض ين المجم روق ب د ف ال توج
 . الرياضية

  
  سةمصطلحات الدرا

رمج  ذاتي المب تعلم ال لوب ال ي   وه :أس دريبات الت ارف والت ات والمع ن المعلوم ة م مجموع
 . )إجرائي( يد الدراسة باستخدام الحاسوبتساهم في تعليم مهارات الكرة الطائرة ق

ي تساهم   ، والمعارف والتدريبات، مجموعة من المعلوماتوه: أسلوب التدريس التدريبي الت
 .)إجرائي( عن طريق آرت المعلومات والمعلم، في تعليم مهارات الكرة الطائرة قيد الدراسة

ت تثمار الوق ا ال وه:اس دأ فيه ي يب ة الت دة الزمني تثمار الم ة الرياضية اس درس درس التربي م
 . )إجرائي( حتى نهايته للمجموعتين في األداء الحرآي للمهارة

 هي مجموعة من المهارات الهجومية والدفاعية التي تهدف إلى عدم :مهارات الكرة الطائرة
 . )إجرائي( مالمسة الكرة إلى األرض

داد بكة بأشكال متنوع: اإلع اور الش ى مح ل عل رة للزمي ة الك ذ الضرب الساحق تهيئ ة لتنفي
 . )إجرائي( باتجاه ملعب المنافس

ذ           وه :التمرير تمكن من تنفي د لكي ي رة للمع ة الك ا تهيئ الخطوة األولى التي يمكن من خالله
  . )إجرائي( اإلعداد

  
 الدراسات السابقة

من خالل إطالع الباحثان على الدراسات المشابهة في العديد من المراجع تمكن من الوقوف 
ى ة         عل ة وعربي ات أجنبي ا دراس ث فمنه وع البح لة بموض ات ذات الص ض الدراس يتم ، بع وس

  : عرضها حسي التسلسل الزمني

يخلي ام الش ت   ) ٢٠٠٦( ق تثمار الوق ي اس رة ف ل الخب ر عام ى أث رف إل دفت للتع ة ه بدراس
نهج  استخدم الباح، األآاديمي لدرس التربية البدنية لطالبات الشق الثاني من التعليم األساسي ث الم

ة الدراسة من     ، الوصفي  يم األساسي   ٦تمثلت عين ائج    ، مدرسات للتعل ى النت توصلت الدراسة إل
رة          : اآلتية رات الخب ة مع المدرسات آثي رة بالمقارن يالت الخب ة للمدرسات قل ظهور فروق معنوي

رة  ، بأشغال الطلبة بالنشاط الحرآي رات الخب دف ، ووضياع وقت الدرس لدى المدرسات آثي اع االن
 . لدى المدرسات قليالت الخبرة في تقديم المعلومات الحديثة
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دريبي      ) ٢٠٠٥( قام الشريفي والبريفكاني ر األسلوب الت ى أث بدراسة هدفت إلى التعرف عل
دم     رة الق اديمي بك المصحوب بجدولة الممارسة المتسلسلة والعشوائية في استثمار وقت التعلم األآ

ي    ، رة القدموتعلم بعض المهارات األساسية بك نهج التجريب احثين الم استخدم الباحث   ، استخدم الب
ة     ، استمارة أندرسون آأداة للدراسة ى في قسم التربي تكونت عينة الدراسة من طلبة المرحلة األول

نة    وك للس ة ده ية جامع ددهم   ٢٠٠٥-٢٠٠٤الرياض غ ع وعتين    ٢٠وبل ى مجم موا إل ا قس طالب
ة الممارسة       أظهرت نتائج الدراسة أن أل، تجريبيتين دريبي المصحوب بجدول دريس الت سلوبي الت

، المتسلسلة والعشوائية تأثير ايجابي في استثمار وقت التعلم األآاديمي في درس التربية آرة القدم
تثمار وقت         ة الممارسة العشوائية أفضل في اس وأن أسلوب التدريس التدريبي المصحوب بجدول

ارات آر    دريبي المصحوب       التعلم األآاديمي وتعلم بعض مه دريس الت ة بأسلوب الت دم مقارن ة الق
 . بجدولة الممارسة المتسلسلة

م       بدراسة هدفت للتعرف إلى) ٢٠٠٥( قام شلش أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في تعل
رة الطائرة    ة الدراسة من     ، الضرب الساحق في الك ة       ٢٤تكونت عين ة قسم التربي ا من طلب طالب

ة حضر م    ام الدراسي   الرياضية في جامع وعتين     ، ٢٠٠٦-٢٠٠٥وت للع ى مجم وزيعهم عل م ت ت
، المجموعة التجريبية استخدمت أسلوب حل المشكالت  ، طالب لكل مجموعة ١٢بالتساوي بواقع 

ذه الدراسة أن أسلوب      ، بينما استخدمت المجموعة الضابطة األسلوب االعتيادي ائج ه أظهرت نت
  . ياديحل المشكالت أآثر فاعلية من األسلوب االعت

مري رى الش ي    ) ٢٠٠٤( أج رئيس ف م ال ت بالقس تثمار الوق ى اس رف إل دفت للتع ة ه دراس
رة السلة  ( دروس األلعاب الفرقية د   -آ رة الي رة الطائرة   -آ ة      ، )الك ة الدراسة من ثالث تكونت عين

 -آرة السلة ( طالب من المرحلة الثانية في آلية التربية الرياضية في جامعة بابل وبشكل عشوائي
اس     ، والتي تدرس في هذه المرحلة) آرة الطائرة -ة اليدآر تمارة أندرسون لقي استخدم الباحث اس

أآبر متوسط حسابي   الدراسة أن لعبة الكرة الطائرة حصلت على أظهرت نتائج، الوقت المستثمر
ة    ي ممارس ل ف ياء األخرى واألق ان واألش ذ المك اعدة والتحرك ألخ ات والمس ديم المعلوم ي تق ف

 . الحرآي واالنتظار النشاط

بإجراء دراسة مقارنة للوقت المستثمر بأقسام درس التربية الرياضية  ) ٢٠٠٤( قام الربيعي
ة سير     ، في مدارس محافظة بابل تفادة من مراقب حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى االس

السيطرة عليه  درس التربية الرياضية بأقسامه المتنوعة وتشخيص الوقت غير المستثمر وإمكانية
ة   ، لالستفادة منه باستخدام أساليب وطرائق تدريس مناسبة تتماشى مع متطلبات التطورات الحديث

ة   ت مراقب ي  ٦وتم ت         ٣دروس ف ب الوق ي نس روق ف ود ف ى وج ث إل ل الباح دارس وتوص م
ثالث  رئيس ، اإلعدادي ( المستثمر بأقسام الدرس ال امي ، ال ة    ) الخت درس المختلف ، وفق مسارات ال

ى نسبة  وق ا       %) ٩٨. ٦٤( د حصل النشاط الحرآي على أعل امه أم ع أقس درس ولجمي من وقت ال
اعدة      ديم المس رض وتق رح والع ذهب للش ت في ة الوق ر    ، بقي ت غي درس والوق يم ال وإدارة وتنظ

 . المستغل
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رمج باستخدام        ) ٢٠٠٢( أجرى الصعوب يم المب أثير التعل ى ت ى التعرف عل دراسة هدفت إل
از الحاسوب في تطوير  تكونت عينت الدراسة    ، وتحسين مهارة العجلة البشرية في رياضة الجمب

ى   ، طالبا من طالب السنة األولى في آلية التربية الرياضية من جامعة مؤتة) ٢٠( من وزعوا عل
ى       وت آل مجموعة عل ة احت ائج الدراسة    ، طالب ) ١٠( مجموعتين ضابطة وتجريبي أظهرت نت

ائيا لصالح ال  ة إحص روق دال ود ف وب  وج ق الحاس ن طري ت ع ي تعلم ة والت ة التجريبي ، مجموع
ين            اس البعدي ب ي القي درات البشرية ف ة إحصائيا في الق روق دال ائج عدم وجود ف وأظهرت النت

 . وأظهرت تحسنا في األداء للمجموعة الضابطة والتي استخدمت الطريقة التقليدية، المجموعتين

دريس  بإجراء دراسة هدفت لتقويم ا) ٢٠٠١( قام ناصر لسلوك التعليمي باستخدام أساليب الت
دريبي ادلي والت ري والتب بعض   ، األم اديمي ل تعلم األآ ت ال تثمارهما لوق دى اس ى م رف عل وللتع

طالبا من  ٦٠وتكونت عينة الدراسة من ، )الضربتين األمامية والخلفية واإلرسال( مهارات التنس
ة الرياضية     طلبة المرحلة الثالثة المنتسبين في دروس تعلم التن ة التربي س في جامعة بغداد في آلي

ن    ، ٩٩/٢٠٠ دروس م ي ال غاله ف اء انش ب أثن اديمي للطال تعلم األآ دى ال اس م ام قي تخدم نظ واس
دريس  ة          ، خالل أساليب الت ا في نسب السلوآيات التعليمي اك اختالف ائج الدراسة أن هن أظهرت نت

أثيرا داال    وأظهرت ، لألساليب الثالثة الختالف مضامين األساليب اك ت نتائج الدراسة أيضا أن هن
ارات     م المه ى تعل م         ، إحصائيًا عل ادلي في تعل ز دال إحصائيًا لصالح األسلوب التب اك تمي وأن هن
ة ة والخلفي زا داال، الضربتين األمامي اك تمي ارة   وأن هن م مه ي تعل ري ف لوب األم إحصائيًا لألس

 . اإلرسال

ز دفت ) Adams, 2000( أجرت آدم ة ه ى  دراس ي عل ي المبن رق التعليم ة الف ى معرف إل
ة الجولف       الحاسوب ة في لعب ى أداء الطلب م عل ة   ، والتعليم الموجه بواسطة المعل استخدمت الباحث

ا  )٣٤( تكونت عينة الدراسة من، المنهج التجريبي ة       ، طالب روق دال ائج عدم وجود ف أظهرت النت
 . إحصائيا بين التعليم المبرمج والتقليدي

ى           )Makasci, 2000( أجرى  ي عل دريس المبن أثير الت ة ت ى فحص فاعلي دراسة هدفت إل
دم        رة الق ة آ ة في لعب ة المتعلق ، الحاسوب على تحسين المقدرة على تحليل المهارات الحس حرآي

ين       ) ٤٠( تكونت عينت الدراسة من ا ب ارهم م اث تراوحت أعم ذآور واإلن ى ) ١٩( فردا من ال  إل
ديهم أي خب    ) ٤٠( م يكن ل دم    عاما ول رة الق ابقة في آ وعتين ضابطة      ، رة س ى مجم يمهم إل م تقس ت

دم باستخدام قرص    ، واستخدمت الطريقة التقليدية ومجموعة تجريبية تم تدريسها مهارات آرة الق
 . أظهرت نتائج الدراسة أن التعليم باستخدام القرص المدمج آان أآثر فاعلية، حاسوبي مدمج

رة الطائرة   د )Wilkinson & Hillier, 1999( أجرى راسة هدفت إلى اختبار مهارات آ
رة       ارات آ دريس مه ي ت ة ف راص المدمج تخدام األق ول اس ات ح ات الطالب ى إجاب رف عل والتع
ارات           دريس مه راص المدمجة في ت ات حول استخدام األق ات الطالب الطائرة والتعرف على إجاب

تخدام الحاسوب ائرة باس رة الط ن، وخطط آ ة الدراسة م ات ) ٦٩( وتكونت عين ة من طالب طالب
ة إحصائيا في األداء ولصالح       ، الصف التاسع األساسي روق دال وأظهرت نتائج الدراسة وجود ف
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المجموعة التي استخدمت األقراص المدمجة في تعلم مهارات الكرة الطائرة مقارنة مع األسلوب  
 . التقليدي

ى    ) Harison, et. Al, 1995( أجرت  أثير األ  دراسة هدفت التعرف إل سلوب األمري   ت
ين ذي            د المتعلم ية عن اءة الشخص ائرة والكف رة الط ي أداء الك ر ف دل التغي ى مع دريبي عل والت

ع  ة الدراسة من     ، المستوى المهاري المنخفض والمتوسط والمرتف ا    ٥٨وتكونت عين ا جامعي طالب
ار       ، من صفين ى مه ة عل ق وبعدي رة التطبي ات وتم إجراء ثالث اختبارات قبلية ووسطية خالل فت

ر والضرب الساحق ال والتمري داد واإلرس را داال ، اإلع اك أث ذه الدراسة أن هن ائج ه أظهرت نت
احق  رب الس ارة الض يم مه ي تعل دريبي ف لوب الت تخدام األس تخدام ، الس را داال الس اك أث وهن

يم      ، األسلوب األمري في تعليم مهارة اإلعداد لوبين في تعل وال يوجد فروق دالة في استخدام األس
  . ارتي اإلرسال والتمريرمه

ة     إلى دراسة هدفت التعرف) ١٩٩٤( أجرت البيات اديمي في دروس التربي وقت التعلم األآ
ة   ى والثاني واستخدمت  ، الرياضية لطالبات الصف السادس األساسي في مديرية تربية عمان األول

نهج الوصفي ة الم ن ، الباحث ة م ة الدراس ت عين ة  ٤٨تمثل ة تربي ن مديري ة م ى طالب ان األول عم
د استغرق نصف الحصة    ، والثانية اء ( توصلت النتائج إلى أن المحتوى العام ق ، %٧٥. ٢٧اإلحم
ل ، %٧٥. ١٨اإلدارة  ل   %) ٢٧. ٥التنق ي تمث وى المعرف ا المحت ة  ، %٦٩. ١٣أم ة ثقافي وخلفي
ارة بنسبة        ، %٥٦. ١بنسبة  ى المه دريب عل ل بالت وى الحرآي تمث ا نسبة   ، %٩٥. ٣١والمحت أم

ي   ان ر الحرآ م غي غال المعل ار% ٧٨. ٩١ش تعلم    ، أي االنتظ ت ال ام بوق ة باالهتم توصي الباحث
  . األآاديمي في درس التربية الرياضية

ام  ات         بدراسة هدفت   )Wuest, 1984( ق اديمي لالعب تعلم األآ اس وقت ال ى قي التعرف إل
ة   وقد ا، العالي -المتوسط -الكرة الطائرة ذوات المستوى المهاري المنخفض ستخدمت أداة المراقب

تمرة  ة والمس اديمي ( المنتظم تعلم األآ ة الرياضية -وقت ال ة الدراسة من  ) التربي  ١٢تكونت عين
ى مدى      ٣تم اختيار ، العبة ة   ١٨العبات عشوائيا من آل مستوى وتصويرهن عل ، جلسة تدريبي

لفرص المتاحة  ودلت النتائج على وجود اختالف في ا، %٩١وآانت درجة االتفاق بين المراقبين 
الي           اري الع ات ذوات المستوى المه ة وأن الالعب دريبات في المستويات الثالث لالعبات خالل الت
تعلم              ة لوقت ال ى نسب متراآم ى أعل ازا وحصلن عل دريب وأفضل انج آن أآثر مشارآة في الت

اديمي نخفض  ، األآ توى الم ات المس اديمي لالعب تعلم األآ ت ال دل وق ان مع ث آ ط، حي ، والمتوس
ى       )%٣٢,٧، %٢٥,٨، %٢٣,٤( :على التوالي، والعالي دل االنشغال الحرآي عل ان مع بينما آ
ان    ، من وقت الحصة% ٥٢,٦، %٥٥,٢، %٥٧,١التوالي  م فك ر المالئ أما االنشغال الحرآي غي

  . من وقت الدرس% ١١,٥٥، %٧، ١٥، %١٦,٦: على التوالي

ا ى) ١٩٨٤( أجرى البن دفت للتعرف إل أثير اس دراسة ه يم ت ي تعل رمج ف يم المب تخدام التعل
ز       ى حصان القف ورة عل ة المتك زة الداخلي ة العشوائية     ، مهارة القف ة بالطريق ار الباحث العين ، واخت

ات  الث مجموع ى ث موا إل ابطة ، قس ة ض ريبيتين ومجموع وعتين تج زج  ، مجم ام الباحث بم وق
دون مدرس  وقام بتطبيق طريقة التعل، الطريقة التقليدية مع الطريقة المبرمجة ، م الذاتي المبرمج ب
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ق       ة البرمجة بتطبي ى طريق ة عل أظهرت النتائج تفوق طريقة البرمجة الممزوجة بالطريقة التقليدي
 . طريقة التعلم الذاتي بدون مدرس

  
  التعليق على الدراسات السابقة

  :ومن خالل العرض السابق للدراسات واألبحاث المرتبطة والمشابهة تبين للباحث ما يلي

ة في        ه اليب التقليدي ددة واألس دريس المتع اليب الت ين أس دفت معظم الدراسات إلى المقارنة ب
رى     ية األخ اب الرياض ائرة واأللع رة الط ال الك  )Wilkinson and Hillier, 1999( مج

 ,Makasci(و )Harison, et. Al, 1995(و )Adams,2000(و )٢٠٠٢، الصعوب(و
2000( . 

تثمار وقت         هدفت بعض هذه الدراسات إلى ال ى اس ة عل اليب المختلف أثير األس ى ت تعرف عل
ية ة الرياض ة، درس التربي ل دراس مري( مث يخلي(و )Wuest, 1984(و )٢٠٠٤، الش ، الش

 . )١٩٩٤، البيات(و )٢٠٠١، ناصر(و )٢٠٠٥، الشريفي والبريفكاني(و) ٢٠٠٦

  دراسات السابقة فيوقد تمت االستفادة من ال
ة  ي للدراس نهج العلم د الم ة    ، تحدي ال التربي ي مج دريس ف اليب الت ة أس ى أهمي الع عل االط

ية ات    ، الرياض ات الدراس ع وعين ى مجتم رف عل ذلك التع ات   ، وآ ار العين ي اختي ة ف ، والطريق
ابقة  ، والتعرف على الوسائل اإلحصائية المستخدمة في التحليل واالستفادة من نتائج الدراسات الس

 . اسةفي تدعيم وتحليل ومناقشة نتائج هذه الدر

بأنها تناولت أسلوبين في التدريس آالهما يبحث في اتخاذ قرارات  وقد تميزت هذه الدراسة
ق ، درس التربية الرياضية ذاتي    ، ولكن لكل منهما أسلوب خاصة في التطبي تعلم ال إذ أن أسلوب ال

م  ذه الد  ، المبرمج قراراته بيد الطالب باستثناء قرارات التخطيط فهيا بيد المعل ز ه راسة عن   وتتمي
ة      الدراسات السابقة بأنها تبحث في آيفية استثمار وقت درس التربية الرياضية من خالل المقارن

لوبين    وفي حدود علم الباحثان، بين األسلوبين ذين األس لم تتطرق أي دراسة سابقة للمقارنة بين ه
  . درس الكرة الطائرة في استثمار وقت درس التربية الرياضية

  
  إجراءات الدراسة

  . لمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي:منهج الدراسة

من طالب الصف السابع األساسي في مدرسة أنوار  تكون مجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة
  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨الصباح التابعة لمديرية التعليم الخاص في الرصيفة للعام الدراسي 

ابع األساسي     اختيرت عينة ال: عينة الدراسة دراسة بالطريقة العمدية من طالب الصف الس
ي             ام الدراس ي الع يفة ف ي الرص اص ف يم الخ ة التعل ة لمديري باح التابع وار الص ة أن ي مدرس ف

ة  ، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ دد العين غ ع ا ٤٠بل ة   ، طالب وائيا المجموع وعتين عش ى مجم وا إل م وزع ث



 "......وقت درس  أثر استخدام أسلوبي تدريس على استثمار"ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٩٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا

رمج ذاتي المب لوب ال تخدام األس ت باس ة تعلم ن و، التجريبي ت م ا ٢٠تكون ة ، طالب والمجموع
 . طالبا ٢٠وتكونت من ، الضابطة تعلمت باألسلوب التدريبي

  تكافؤ المجموعتين
ة   وعتين التجريبي ين المجم افؤ ب راء التك رمج( إلج ذاتي المب ابطة) ال دريبي( والض ام ) الت ق

ة وعتي الدراس ى مجم ة عل ارات اآلتي إجراء االختب ث ب وزن: الباح ول، ال ر، الط وة ا، العم لق
ام   ، المرونة، الرشاقة، تحمل قوة الذراعين، االنفجارية للذراعين والقدمين ى لألم  التمرير من أعل

داد( ف، )اإلع ى للخل ن أعل ر م ى، التمري ن أعل ر م دول، التمري ين الج ين ) ٣( ويب افؤ ب التك
 :المجموعتين

 .لقبليالتكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس ا: )١(جدول 

وحدة   المتغيرات
  القياس

المجموعة التجريبية 
  ٢٠=ن

المجموعة الضابطة 
  قيمة ت  ٢٠=ن

  ع  س  ع  س
  ٠,٢٣  ٦,٥  ٤١,٣  ١٣,٨  ٤٥,٥  آغم  الوزن
  ٠,٦٨  ٠,٠٦  ١٥٠  ٠,٠٩  ١٥٠  سم  الطول

  ٠,١٠  ٠,٢٩  ١٢,٧  ٠,٢٤  ١٢,٩ بالسنوات  العمر
القوة االنفجارية 

 ١آرة طبية / للذراعين
  آغم

  ٠,١٤  ١,١١  ٥,٠٨  ١,١٢  ٥,١٣  سم

/ القوة االنفجارية للقدمين
  وثب لألمام

  ٠,٦٠  ٠,٢٠  ٢,٢  ٠,٢٤  ٢,٣  سم

  ٠,٦٢  ٠,٩  ١٠,٧  ١,٥  ١٠,٨  م ٣٠  م٣٠جري / الرشاقة
  ٠,٨٦  ٤,٤  ٧,١  ٤,٥  ٧,٤  سم  المرونة

 التمرير من أعلى لألمام
  )اإلعداد(

  ٠,١٦  ١,٧٦  ٤,٥٥  ١,١٦  ٥,٢٥  نقطة

 التمرير من أعلى للخلف
  ) اإلعداد(

  ٠,٣٩  ٠,٦٤  ٢,١  ٠,٩٢  ٢,٣  نقطة

التمرير من أعلى فوق 
  الرأس

  ٠,٢١  ٠,٨٨  ٦,١٥  ١,٥٣  ٥,٧  تكرار

  ٠٢. ٢)= ٠٥. ٠≤  α( قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة

ة        ) ١( يبين الجدول ل من قيم د الدراسة هي أق رات قي ة للمتغي ) ت( أن جميع القياسات القبلي
ة    د مستوى الدالل ة      ٢,٠٢) =٠,٠٥≤ α( الجدولية عن امالت اإلحصائية أن قيم د أظهرت المع  وق
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ة؛ ) ت( وهي أقل من قيمة) ٠,٨٦-٠,١٠( المحتسبة انحصرت بين) ت( ى أن   الجدولي دل عل مما ي
  . تكافؤ أفراد المجموعتين

  أدوات الدراسة

 . السجالت المدرسية لحساب العمر −

 . ميزان طبي لقياس الوزن −

 . لمسطرة مثبتة على الحائط لقياس الطو −

 . آرة طبية لقياس القوة االنفجارية للذراعين −

 . أجهزة آمبيوتر للمجموعة التجريبية −

 . استمارة أندرسون لتحليل سلوآيات الطالب في درس الكرة الطائرة −
  

  تصميم البرنامج التعليمي

  برنامج التعلم الذاتي المبرمج  :أوًال
  :هدف برنامج التعلم الذاتي المبرمج إلى

ب ع − رف الطال ام يتع ى لألم ن أعل ر م ارة التمري ة بمه ة المرتبط ات النظري ى المعلوم  ل
 . مهارة التمرير من أعلى فوق الرأس، )عدادإلا( مهارة التمرير من أعلى للخلف، )اإلعداد(

ام − ى لألم ر من أعل ارة التمري ة المرتبطة بمه ارات الحرآي داد( إآساب الطالب المه ، )اإلع
 . مهارة التمرير من أعلى فوق الرأس، )عداداإل( مهارة التمرير من أعلى للخلف

  مراحل تصميم البرنامج
  :تسلسل تصميم البرنامج بمرحلتين إلى أن وصل إلى صورته النهائية

هدفت هذه المرحلة : مرحلة تصميم وتجهيز برنامج التعلم الذاتي المبرمج: المرحلة األولى
ا إلى تجهيز المحتوى التعليمي للمادة العلمية واإلطار ا اج      ، لنظري له ى منه ع الباحث عل د اطل وق

رة الطائرة         ، التربية الرياضية للصف السابع ة في الك ى مجموعة من المراجع العلمي د عل  واعتم
ومن ثم إعداد ، )٢٠٠٦، الجميلي(، )Dearing,2003(، )٢٠٠١، إبراهيم(، )٢٠٠٢، الجميلي(

امج     ا البرن ي احتواه ة الت ارات ا   ، المادة العلمي م تصوير مه د الدراسة باستخدام      ت رة الطائرة قي لك
رة الطائرة     ، في صالة نادي شباب الحسينوآاميرا ديجيتال نوع داي ق األول للك ي الفري على العب
ين باب الحس ادي ش ال الحاسوب . لن ي مج رمجين متخصصين ف تعان الباحث بمب وى ، واس واحت

ات     ن المعلوم ة م ى مجموع ب عل امج المحوس ارات  ، البرن لة للمه ور مفص ة  وص د الدراس ، قي
روءة  ك    ، واحتوى على آتابة للخطوات الفنية للمهارات على صورة نصوص مق ى ذل باإلضافة إل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا

ة       ارة الحرآي ل للمه اهدة األداء األمث تعلم بمش مح للم ة تس اطع حرآي ى مق امج عل وى البرن ، احت
ة   ة و (Power point( واستخدم برمجي م   (Windows Movie Maker(. برمجي  ملحق رق

)٢(  

رمج        وبعد أ ذاتي المب تعلم ال امج ال ام بعرضه   ، ن قام الباحث بتصميم اإلطار النظري لبرن ق
  )١( ملحق رقم. على مجموعة من المحكمين إليجاد معامل الصدق

ة  ة التجريب   : المرحلة الثاني إجراء دراسة         مرحل امج في المدرسة ب ق البرن ق تطبي ام فري ق
ة من   ة   ) ١٣( استطالعية على عينة مكون ا من طلب راد        طالب ر أف ابع األساسي من غي الصف الس

وتم تطبيق التجربة عليهم خالل حصتين دراسيتين وذلك من أجل التعرف على الوسائل ، الدراسة
راءات    ة إلج زات الالزم زة والتجهي ع األجه بة لوض اآن المناس ى األم رف عل ة والتع الالزم

ة ات  ، الدراس ات والمعيق ى العقب ة للتعرف عل ذه التجرب ت ه ا أجري راءات آم ه إج د تواج ي ق الت
 . الدراسة من أجل تجاوزها

استغرق تطبيق برنامج التعلم الذاتي المبرمج ثمانية أسابيع  تطبيق البرنامج: المرحلة الثالثة
امج التعليمي المحوسب    ، دقيقة لكل وحدة ٤٥لمدة ، بواقع ثالث وحدات في األسبوع وتكون البرن

ا  ، مهارة من المهارات التعليمية في الكرة الطائرة  آل وحدة مثلت، من ثالثة وحدات تعليمية وفيم
  :سيأتي وصف لكيفية عملية تطبيق البرنامج التعليمي المحوسب

  . تصدر البرنامج التعليمي شاشة توضح الجهة التي سوف يطبق عليها البرنامج .١

  . وعنوان الدرس، المادة التي سوف يتم تدريسها تم عرض اسم .٢

ة .٣ م عرض قائم داف  ت امج باأله اهدة البرن اء من مش د االنته ا بع تعلم تحقيقه ن الم ع م المتوق
  . التعليمي

ة مجزأة مع صورة توضيحية لكل        .٤ تم تقسيم المهارات المراد تعليمها إلى ثالث خطوات فني
  . خطوة فنية

  . تم عرض المهارة الفنية بشكلها الكامل على شكل مقطع فلمي .٥

  . م الطالب بأدائها من أجل تعلم المهارة لديهتم عرض مجموعة من التدريبات التي سوف يقو .٦

دريبي ي  :األسلوب الت ة الرياضية ف م التربي ة الضابطة معل يم العين ى تعل ام باإلشراف عل ق
دريبي  لوب الت تخدام األس ق اس ن طري ة ع ح  ، المدرس ي توض ات األداء الت ق لوح ام بتعلي وق

ريبات الموجودة في العينة الضابطة مع وتشابهت التد، التدريبات التي يجب أن يقوم الطلبة بأدائها
ك لضبط إجراءات الدراسة     دد من     ، التدريبات الموجودة في العينة التجريبية وذل وفر نفس الع وت
  )٢الجدول . (الكرات باإلضافة إلى إعطاء درس الكرة الطائرة للعينتين بنفس الوقت
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 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جريبية والضابطةطريقة تنفيذ درس الكرة الطائرة لكال المجموعتين الت: )٢( جدول

  مفردات الوحدة التعليمية  مفردات الوحدة التعليمية
  المحتوى  الجزء الوقت األسلوب  المحتوى  الجزء الوقت األسلوب

الذاتي 
 البرمجي

يجري  المعلم التمهيدي  د ١٠
اإلحماء الكامل 

  لطلبة

الجزء   ١٠  التدريبي
 التعليمي 

الجزء 
: التعليمي

المعلم يشرح 
  المهارة 

الجزء   د٣٥
  الرئيسي

 الجزء التعليمي
: شرح المهارة

عن طريق 
  . البرمجية

الجزء 
  : التطبيقي

التدريبات  -
عن طريق 
  . البرمجية

تصحيح  -
األخطاء رجوع 

الطالب إلى 
  البرمجية

الجزء   ٣٥
التطبيقي 

 اإلحماء
 الطالب
يجري 

اإلحماء 
  الكامل 

الجزء  
  التطبيقي

ينفذ  - 
الطالب 

التدريبات 
عن طريق 

رت آ
  الفعاليات

المعلم  -
يصلح 
  األخطاء

الجزء   د٥
  الختامي

المعلم يجري 
تمرينات 
  التهدئة

المعلم يستمع  -
إلى مالحظات 

  الطلبة

الجزء   د٥
  الختامي

المعلم يجري 
تمرينات 
  التهدئة

المعلم  -
يستمع إلى 
مالحظات 

  الطلبة
المراجع 
  العلمية

  )٢٠٠٢، لجميليا( )١٩٩٨، حسن(، )٢٠٠٢حسن (، )١٩٩٨، الوشاحي(

يتضمنه ، نفس محتوى التمرينات واألداء والتدريبات في األسلوب الذاتي البرمجي  مالحظة
  األسلوب التدريبي باستخدام آرت الفعاليات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا

  ت األداء المهاري بالكرة الطائرةاختبارا: ثانيا
رة الطائرة         ة في مجال الك اد المراجع العلمي راهيم ( قام الباحث باعتم عرض  و )٢٠٠١ ،إب

  )٤ملحق ( االختبارات على مجموعة من المحكمين

  . )اإلعداد( اختبار التمرير من أعلى لألمام: االختبار األول −

  . قياس دقة اإلعداد :الغرض من االختبار

  . )اإلعداد( اختبار التمرير من أعلى للخلف: االختبار الثاني −

  . اختبار التمرير من أعلى فوق الرأس: االختبار الثالث −

  ستثمار وقت درس التربية الرياضيةتمارة أندرسون لقياس ااس
لوك   واع من الس تة أن ى س ة الرياضية إل ي درس التربي م أندرسون سلوك الطالب ف د قس لق

  :والتي يمكن أن تحدث أثناء الدرس وهذه السلوآيات هي

 . ممارسة النشاط الحرآي −

 . )المتعلم يسمع ويشاهد( استقبال المعلومات −

 . )مساعدة الزميل في فهم المهارة( تقديم المساعدةومات أتقديم المعلو −

 . االنتظار −

 . التحرك ألخذ المكان −

 )٤( ملحق رقم) ١٩٨٧، الديري والبطاينة. (أشياء أخرى −

  المعامالت العلمية للدراسة

ين − ة  : صدق المحكم ال التربي ي مج راء ف ين الخب ن المحكم ة م ى مجموع ك بعرضه عل وذل
  . ١٠ووضع عالمة من ، ةالرياضية والكرة الطائر

ع          − ن مجتم تطالعية م ة اس ى عين ار عل ادة االختب ار وإع ة االختب ه بطريق م تطبيق ات ت الثب
 . وتم استبعادهم من عينة الدراسة، الدراسة

 )٣جدول ( تم إيجاده من خالل استخراج الجذر التربيعي لمعامل الثبات: الصدق الذاتي −



 ٢١٩٥ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح داود، وعبد السالم حسين

 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المهارية واستمارة أندرسون المعامالت العلمية لالختبارات: )٣( جدول

  درجة الثبات  الصدق الموضوعي صدق المحكمين  االختبار
  ٠,٩٣  ٠,٨١  ٠,٧٩  ) اإلعداد( أعلىالتمرير من 
  ٠,٨٨  ٠,٨٢  ٠,٩٣  )اإلعداد( للخلف أعلىالتمرير من 
  ٥. ٠,٩٢  ٠,٨٤  ٠,٩٦  فوق الرأس  أعلىالتمرير من 

  ٥. ٠,٨٣  ٠,٨٤  ٠,٩١  استمارة اندرسون 
  

  تبارات البعديةاالخ
ي            امج التجريب ذ البرن اء من تنفي د االنته ة لمجموعتي الدراسة بع ارات البعدي أجريت االختب

  . االختبارات القبلية مراعاة نفس الظروف التي أجريت فيهاوتم ، الذي استمر لمدة ثمانية أسابيع
  

  المعالجات اإلحصائية

 . المتوسط الحسابي −

 . االنحرافات المعيارية −

 . لوسطين منفصلين )T test( ر اإلحصائياالختبا −

 . لوسطين مرتبطين) T test( االختبار اإلحصائي −
  

  عرض نتائج الدراسة
ى وعتين   : الفرضية األول دي للمجم ي والبع اس القبل ين القي ائيا ب ة إحص روق دال د ف ال توج

والتمرير من  ، )اإلعداد( الضابطة والتجريبية في تحسن أداء التالميذ في مهارة التمرير من أعلى
 . والتمرير من أعلى، أعلى للخلف

ابية         طات الحس اد المتوس ث بإيج ام الباح ية ق ذه الفرض حة ه ار ص ات ، والختب واالنحراف
ة ة، المعياري وعتين ) ت( وقيم ين المجم ابطة ( ب ة والض دي   ) التجريبي ي والبع اس القبل ى القي عل

ى   ، فوالتمرير من أعلى للخل، )اإلعداد( لمهارة التمرير من أعلى ر من أعل وعتين  ، التمري للمجم
  . )٤( مبين في الجدولوآما ه، الضابطة والتجريبية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(معة النجاح لألبحاث مجلة جا

دول ي بعض  : )٤( ج ة الضابطة ف راد المجموع دي ألف ي والبع ين القبل ين القياس روق ب ة الف دالل
  ).٢٠=ن( الطائرة مهارات الكرة

  قيمة  القياس البعدي  القياس القبلي  المهارات
  ت

 مستوى
  ع  س  ع  س  الداللة

  دال  ٤١,٥  ١,٩٩  ١٣,٢٠  ١,٧٦  ٤,٥٥  ) اإلعداد( أعلىالتمرير من 
  دال  ٣٩,٦  ١,٢  ١٢,٧  ٠,٦  ٢,١ )اإلعداد( للخلف أعلىالتمرير من 
  دال  ٣٦,٤  ١,٦  ٢٣,٣  ٠,٩  ٦,٢  فوق الرأس  أعلىالتمرير من 

  ٧٢. ١)= ٠٥. ٠≤ α( قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة

دول ين الج طات) ٤( يب يم المتوس ة  ق ائج قيم ة ونت ات المعياري ابية واالنحراف ) ت( الحس
ابطة      ة الض راد المجموع دي ألف ي والبع ين القبل ة      ، للقياس روق دال ود ف ى وج ائج إل ير النت وتش
ة ، إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح البعدي المحسوبة مع   ) ت( بعد مقارنة نتائج قيم

ة  ى النح ) ت( قيم ة عل ى التم:اآلتيوالجدولي ر من أعل داد( ري ة ) اإلع ين أن قيم المحسوبة ) ت( يب
والتمرير من أعلى للخلف  ، الجدولية) ت( وهي قيمة دالة معنويا مقارنة مع قيمة) ٤١,٥( تساوي
ة مع     ) ٣٩,٦( المحسوبة تساوي) ت( تشير إلى أن قيمة) ٢( لمرآز ا مقارن ة معنوي وهي قيمة دال
ا ، الجدولية) ت( قيمة ر    وأم ارة التمري ة    مه ين أن قيم ى تب وهي  ) ٣٦,٤( المحسوبة ) ت( من أعل

 . الجدولية) ت( قيمة دالة مقارنة مع قيمة

ي بعض : )٥( جدول ة ف راد المجموعة التجريبي دي ألف ي والبع ين القياسين القبل روق ب ة الف دالل
  .مهارات الكرةالطائرة

  قيمة  القياس البعدي  القياس القبلي  المهارات
  ت

 مستوى
  ع  س  ع  س  الداللة

  دال  ٣٩,٦  ١,٤٥  ١٢,٩٠  ١,١٦  ٥,٢٥  ) اإلعداد( التمرير من أعلى
  دال  ٣٦,٨  ٠,٩٥  ١٣,٥  ١,٩٢  ٢,٣ )اإلعداد( للخلف التمرير من أعلى

  دال  ٤٠,٢  ١,٨٢  ٢٤,٦  ١,٥  ٥,٧  التمرير من أعلى فوق الرأس 

  ٧٢. ١)= ٠٥. ٠≤ α( قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة

يم المتو) ٥( يوضح الجدول يمق ة وق ات المعياري ابية واالنحراف للقياسين ) ت( سطات الحس
ين        ، القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية ة إحصائيا ب روق دال ى وجود ف ائج إل إذ تشير النت

ة   ة قيم ة   ) ت( القياسين القبلي والبعدي ولصالح البعدي بعد مقارن ة  ) ت( المحتسبة مع قيم الجدولي
ة  ) ٤( عداد لألمام لمرآز مهارة اإل: اآلتيوعلى النح ين أن قيم ) ٣٩,٦( المحتسبة تساوي  ) ت( يب

تشير  ) ٢( ومهارة اإلعداد للخلف لمرآز ، الجدولية) ت( وهي قيمة دالة إحصائيا مقارنة مع قيمة
ة ى أن قيم اوي) ت( إل وبة تس ة) ٣٦,٨( المحس ع قيم ة م ا مقارن ة معنوي ة دال ي قيم ) ت( وه
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ر م    ، الجدولية ارة التمري ا مه ة   وأم ين أن قيم ى تب ة    ) ٤٠,٢( المحسوبة ) ت( ن أعل ة دال وهي قيم
 . الجدولية) ت( مقارنة مع قيمة

ة  ة في          : الفرضية الثاني وعتين الضابطة والتجريبي ين المجم ة إحصائيا ب روق دال ال توجد ف
ام  ى لألم ن أعل ر م ارة التمري ي مه ذ ف داد( تحسن أداء التالمي ف ) اإلع ى للخل ن أعل ر م والتمري

  . من أعلى والتمرير

ابية         طات الحس اد المتوس ث بإيج ام الباح ية ق ذه الفرض حة ه ار ص ات ، والختب واالنحراف
ة ة، المعياري وعتين ) ت( وقيم ين المجم ابطة ( ب ة والض ارة    ) التجريبي دي لمه اس البع ى القي عل

  . )٦( مبين في الجدول رقموآما ه، التمرير من أعلى باألصابع، اإلعداد للخلف، اإلعداد لألمام

دول  رة        : )٦(ج ارات الك بعض مه دي ل اس البع ي القي وعتين ف راد المجم ين أف روق ب ة الف دالل
  .الطائرة

  المهارات
المجموعة 
  ٢٠=الضابطة ن

المجموعة 
مستوى  قيمةت  ٢٠=التجريبية ن

  ع  س  ع  س  الداللة
  دال  ٣,١٨  ١,٤٥  ١٢,٩٠  ١,٩٩  ١٣,٢٠  ) اإلعداد( أعلىالتمرير من 

ن  ر م ىالتمري ف أعل  للخل
  )اإلعداد(

  دال  ٣,١٠  ١,٩٥  ١٣,٥  ١,٢٠  ١٢,٠٧

  دال  ٢,١١  ١,٨٢  ٢٤,٦  ١,٦  ٢٣,٣  فوق الرأس  أعلىالتمرير من 

  ٢,٠٢)= ٠٥. ٠≤ α( قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة

دول  ير الج يم ) ٦( يش ى ق يم    إل ة وق ات المعياري يم االنحراف ابية وق طات الحس ) ت( المتوس
ار ، ي القياس البعديللفروق بين أفراد المجموعتين ف روق    ) ت( وأظهرت نتائج اختب ى وجود ف إل

، الجدولية) ت( المحتسبة مع قيمة) ت( دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية بعد مقارنة قيمة
ى : وذلك آما يلي ة  ) اإلعداد ( التمرير من أعل ين أن قيم وهي  ) ٣,١٨( المحسوبة تساوي  ) ت( يب

ى    )اإلعداد( والتمرير من أعلى للخلف، الجدولية) ت( يمةقيمة دالة إحصائيا مقارنة مع ق تشير إل
ة      ) ٣,١٠( المحسوبة تساوي) ت( أن قيمة ة مع قيم ا مقارن ة معنوي ة دال ة ) ت( وهي قيم ، الجدولي

ة    ين أن قيم ى تب ة مع      ) ٢,١١( المحسوبة ) ت( واما مهارة التمرير من أعل ة مقارن ة دال وهي قيم
 . الجدولية) ت( قيمة

تثمار وقت          : الثالثةالفرضية  ة في اس وعتين الضابطة والتجريبي ين المجم روق ب ال توجد ف
  . درس التربية الرياضية

ان   ام الباحث ابية    والختبار صحة هذه الفرضية ق اد المتوسطات الحس ين    ، بإيج ة ب م المقارن وت
   .)٧( مبين في الجدولوآما ه، لبنود استمارة أندرسون) التجريبية والضابطة( المجموعتين
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دول ن خالل الج ي  ) ٧( ونالحظ م ى ف ة أدن ى نسب مئوي ة الضابطة عل حصول المجموع
  :البنود اآلتية

ة      بة المئوي ت النس ث آان اط حي ة النش اعدة أ ، %١٦,٦٣: ممارس ديم المس اء ووتق إعط
ة   بة المئوي ت النس ث آان ات حي ة   . %١,٢٥: المعلوم ود اآلتي ي البن ت ف ى فكان بة األعل ا النس : أم

تقبال المع ة اس بة المئوي ت النس ث آان ات حي بة  ، %٤١,٣٨: لوم ت النس ث آان ار حي ت االنتظ وق
  . %١٣,٢٤: أشياء أخرى حيث آانت النسبة المئوية، و%٢٠,٨٧: المئوية

ممارسة النشاط حيث  : المجموعة التجريبية حصلت على النسبة المئوية األعلى للبنود اآلتية
ة وة أتقديم المساعدو% ٣٤,١٣: آانت النسبة المئوية : إعطاء المعلومات حيث آانت النسبة المئوي

ة. %١٩,٧٥ ود اآلتي ي البن ى ف بة األدن ى النس ا حصلت عل ات حيث آانت :وآم تقبال المعلوم اس
ة ، %٢٦,٧٥: النسبة المئوية ياء أخرى   ، %١١,٦٢: وقت االنتظار حيث آانت النسبة المئوي وأش

  . %١,٦٢: حيث آانت النسبة المئوية

ين     لمجموعتيناوبالمقارنة بين  ة تب ى      أنفي النسب المئوي ة حصلت عل المجموعة التجريبي
ى في ممارسة النشاط     ديم العون   ، نسبة أعل ى     ، والمساعدة وتق والمجموعة الضابطة حصلت عل
 . أخرى وأشياء، االنتظاروقت ، نسبة أعلى في استقبال المعلومات

ذ ال    رك ألخ د التح بة لبن ة بالنس ارب النسب المئوي ظ تق ابطة ونالح وعتين الض ان للمجم    مك
  . %)٦,١٣( والتجريبية، %)٦٣. ٦(

  .المعامالت العلمية لالختبارات المهارية واستمارة أندرسون: )٧( جدول

  البند
  المجموعة التجريبية

  ٢٠=ن
  المجموعة الضابطة

  ٢٠=ن
  النسبة المئوية  النسبة المئوية

  %١٦,٦٣  %٣٤,١٣  ممارسة النشاط 
  %٤١,٣٨  %٢٦,٧٥  استقبال المعلومات

  %١,٢٥  %١٩,٧٥  المعلومات إعطاءوا/ تقديم المساعدة 
  %٢٠,٨٧  %١١,٦٢  وقت االنتظار

  %٦,٦٣  %٦,١٣  خذ المكان التحرك أل
  %١٣,٢٤  %١,٦٢   أخرى أشياء

  %١٠٠  %١٠٠  المجموع 
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  .تحليل سلوك التالميذ في درس الكرة الطائر للمجموعة الضابطة :)٢( شكل
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  مناقشة النتائج
رض األول دول   :الف ائج الج الل نت ن خ ين م ين   ) ٤( يتب ين القياس روق ب ة الف الخاصة بدالل

ة تحسن في مستوى        رة الطائرة أن ثم القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في بعض مهارات الك
  . رته الدراسة في نتائج القياس البعدياألداء المهاري وهذا ما أظه

ا أضفاه من     ويعز دريبي وم الباحث هذا التحسن إلى البرنامج التعليمي باستخدام األسلوب الت
ة       ، معلومات معرفية ومهارية ذ أجزاء درس التربي ذ في تنفي م والتلمي وقرارات مشترآة بين المعل

لتنفيذ المهام التي ، والوضعية والترتيب، طريقةإذ أن الطالب يبدأ بالعمل باختيار ال، للكرة الطائرة
م  ا المعل ط له المعلم ه، خط يط  وف رارات التخط ن ق ئول ع ة   ، المس ديم التغذي ذ وتق ويم التالمي وتق

يتيح الوقت للتالميذ  أن األسلوب التدريبي) ١٩٩٠( وهذا ما أشارت إليه عبد الكريم، الراجعة لهم
رارات  اذ الق تعلم واتخ م، لل وم  والمعل ة يق ة الراجع اد والتغذي ه واإلرش د ، بالتوجي ك محم د ذل  وأآ

رة من         ) ٢٠٠٣( ه العمل لفت رار ويستطيع مع اذ الق ذ اتخ أن ما يميز هذا األسلوب أنه يعلم التالمي
ارة    ) Harison, et. al. , 1995( حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  . الوقت م مه في تعل

ار في آرة السلة   )١٩٨٦( اسة مع دراسة الديريآما اتفقت نتائج الدر، الضرب الساحق أن  باعتب
  . األسلوب التدريبي أثر ايجابيا في تنمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بكرة السلة

ي والبعدي للمجموعة      ) ٥( أما فيما يتعلق بالجدول ين القياسين القبل الخاص بداللة الفروق ب
ائرة   رة الط ارات الك ي بعض مه ة ف اس    ، التجريبي ائج القي ي نت ة ف ه الدراس ارت إلي ا أش ذا م وه

  . البعدي

الكرة الطائرة     اري ب ، أن برنامج التعلم الذاتي المبرمج قد أثر في تحسين مستوىا ألداء المه
تعلم وويعز ه      الباحث هذا التحسن إلى مميزات البرنامج الذي يسند للتلميذ ال بنفسه في حدود قدرات

ام ، واستعداداته ه       التلم  جويمنح هذا البرن تعلم في أي وقت يرغب في ذ فرصة ال  )CD( لوجود  ي
ب   ل طال وخ لك ت  ، منس ى البي طحبه إل د يص الم . وق ير س زات   ) ٢٠٠١( ويش اك ممي ى أن هن إل

دل أداؤه  ، الستخدام الحاسوب في مجال التعلم ؤدي    ، إذ يسمح للطالب العمل بمع ر حماسه وي ويثي
ويختصر  ، الراجعة الفورية من خالل الحاسوب  والحصول على التغذية، في التعلم استمرارهإلى 

م   ) ٢٠٠٣( ويؤآد الشياب، الوقت في عمليات اإلدخال واإلخراج أن الحاسوب ال يلغي دور المعل
ه  ائج دراسة شلش        ، آمصدر للمعرفة بل تساعده في تنفيذ مهام ذه الدراسة مع نت ائج ه  واتفقت نت

باستخدام حل المشكالت قد أثر في تحسن  حيث أطهرت نتائجها إلى أن األسلوب الذاتي ) ٢٠٠٥(
ائرة  الكرة الط احق ب ارة الضرب الس ة ، مه ع دراس ت أيضا م ا اتفق  Wilkinson and( وآم

Hiller, 1999 (حيث أشارت نتائجها إلى أن استخدام األقراص المدمجة )CD(     ا في ر ايجابي أث
ائج ا     ، تعلم مهارات الكرة الطائرة ي اتفقت مع نت رة      وأما الدراسات الت م تبحث في الك لدراسة ول
م         ) ٢٠٠٢( الطائرة آدراسة الصعوب ا في تعل ر ايجابي ا أن استخدام الحاسوب أث أظهرت نتائجه

ي    د ماآس از ويؤآ رية بالجمب ة البش ارة العجل ذاتي  ) Maksci, 2002( مه لوب ال ى أن األس إل
  . باستخدام الحاسوب قد أثر ايجابيا في تعلم مهارات آرة القدم
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ة من خالل ما  ذا  ، تقدم يتبين أن أي برنامج تعليمي قد يؤثر في تحسين مستوى أداء الطلب وه
ائرة رة الط ي مجال درس الك ه الدراسة ف ا أثبتت ي ، م ذ ف ي مستوى أداء التالمي إذ يوجد تحسن ف

ر ارة التمري ى مه ن أعل داد( م ز) اإلع ام لمرآ ف ، )٤( لألم ى للخل ن أعل ر م داد( والتمري  )اإلع
رأس والتمر، )٢( لمرآز ائج اإلحصائية        ير من أعلى باألصابع فوق ال ه النت ا أشارت إلي حسب م

  . بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح البعدي

ة إحصائيا    وجاءت نتائج هذه الدراسة متناقضة مع الفرضية الصفرية إذ أنه توجد فروق دال
  . صالح القياس البعدي لكال المجموعتينبين القياس القبلي والقياس البعدي ول

اني  رض الث دول : الف ير الج ة     ) ٦( فيش وعتين التجريبي ين المجم روق ب ة الف اص بدالل الخ
رة الطائرة      ارات الك ة إحصائيا       والضابطة في القياس البعدي في بعض مه روق دال ى وجود ف إل

ذاتي المب     تعلم ال ة مع المجموعة    لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت أسلوب ال رمج مقارن
  . الضابطة والتي استخدمت األسلوب التدريبي

رمج   ويعز ذاتي المب تعلم ال ي استخدمت أسلوب ال راد المجموعة الت ذا التحسن ألف الباحث ه
   :مقارنة بالمجموعة التي استخدمت األسلوب التدريبي إلى األسباب اآلتية

ابه للنموذج الحي   ووه، سيلة عرضأسلوب التعلم الذاتي المبرمج استخدم الحاسوب آو − ، مش
  . أما األسلوب التدريبي استخدم بطاقة التدريبات التي تحتوي على صور فقط

د الطالب − ا بي رمج معظمه ذاتي المب تعلم ال رارات أسلوب ال د ، ق ويم بي ذ والتق رارات التنفي فق
رارات  أما قرارات الدرس باستخدام األسلوب التدريبي فتقتصر على منح الطال، الطالب ب ق

 . التنفيذ فقط

كل شخصي       − رة وبش ة مباش ة راجع ذ تغذي نح التلمي رمج يم ذاتي المب تعلم ال لوب ال ا ، أس أم
م   د المعل ة بي ة الراجع رارات التغذي دريبي فق لوب الت راج  ، األس ذا بعض اإلح بب ه د يس وق

 . للتالميذ

وذ      − ر عن نم ة تعب ج ألداء أسلوب التعلم الذاتي المبرمج يعرض نموذج على شكل صورة حي
الي ه   ، صحيح ومث دى إتقان م وم درات المعل د بق وذج مقي دريبي فيعطي نم لوب الت ا األس أم

 . للمهارة

يختصر أسلوب التعلم الذاتي المبرمج الوقت في التعليم بالنسبة للطالب مقارنة مع األسلوب    −
 . التدريبي

رى   − ة األخ ائل التعليمي ى الوس وبية عل يلة الحاس وق الوس وب، تف ب إذ أن الحاس ر الطال ، يثي
  . )٢٠٠٦، الرفاعي( ويزيد من تفاعله

ذه الدراسة مع دراسة       ائج ه ، الصعوب (و) Wilkinson and Hiller 1999( اتفقت نت
  . )١٩٨٤، البنا(و) Adams, 2000( واختلفت مع دراسة) ٢٠٠٢
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ددة في اآتساب          ث أثبتت الدراسة الحاليةحي د متع ه فوائ رمج ل ذاتي المب تعلم ال  أن أسلوب ال
م    ، وإزالة الفوارق، الطالب المعلومة ة من المعل ود أمري . واالستمتاع بدرس الكرة الطائرة دون قي

ة إحصائيًا لصالح      ، مما أظهرت نتائج الدراسة تناقضًا مع الفرضية الصفرية    روق دال إذ توجد ف
  . التعلم الذاتي المبرمج أسلوب باستخدامأفراد المجموعة التي تعلمت 

ة إحصائيا   الدراسة متناقضة مع الفرضية الصفرية إذ أنه وجاءت نتائج هذه  توجد فروق دال
ام    ى لألم  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في تحسن أداء التالميذ في مهارة التمرير من أعل

  . والتمرير من أعلى فوق الرأس )اإلعداد( والتمرير من أعلى للخلف) اإلعداد(

ين  ا) ٧( يوضح الجدول: الفرض الثالث راد      لفروق ب ل سلوك أف ابية لتحلي المتوسطات الحس
ونالحظ  ، المجموعتين الضابط والتجريبية في درس الكرة الطائرة لجميع بنود استمارة أندرسون 

ذاتي          تعلم ال لوب ال تخدمت أس ي اس ة والت ة التجريبي ي المجموع اط ف ر للنش ة أآب ود ممارس وج
تثمار   ، خدمت األسلوب التدريبيالمبرمج مقارنة مع المجموعة الضابطة والتي است ي اس وهذا يعن

ر     ) ممارسة النشاط  ( ألن الطالب انشغل في األداء الحرآي    ، أآبر للوقت تثمار أآب ي اس ذا يعن فه
  . )١٩٩٤، البيات(، للوقت وبالتالي فائدة أآبر للطالب

ى المتوسط       د حصلت عل  أما بالنسبة لبند استقبال المعلومات فنجد أن المجموعة الضابطة ق
ى        وويعز، الحسابي األعلى لوبين؛ فالمجموعة الضابطة اعتمدت عل ة األس ى طبيع الباحث ذلك إل

درس       ع أجزاء ال ذ ، التخطيط ( المعلم في إعطاء المعلومات في جمي ويم ، التنفي د   ، )التق ا اعتم بينم
ى   ، التلميذ في المجموعة التجريبية على نفسه للحصول على المعلومات من الحاسوب  ا أدى إل مم

، تصار هذه المدة الزمنية واستثمارها في أمور أخرى مثل تقديم المساعدة وإعطاء المعلومات   اخ
دا   وهذا بالطبع من ايجابيات أسلوب التعلم الذاتي المبرمج؛ فالتلميذ لم يعد مستقبال للمعلومات ومقل

ديم المعلومات ومساعدة زمالؤه ف         ، لمعلمه ة أخرى وهي تق ى مرحل ي بل أصبح مبدعا ليصل إل
  . تعلم مهارات الكرة الطائرة

ى سهولة         وويعز ى إعطاء المعلومات إل ه عل الباحث هذا التطور في مستوى الطالب وقدرت
وارتفاع مستوى فهمه للمهارة ، باإلضافة إلى زيادة حماسة الطالب، برنامج التعلم الذاتي المبرمج

ارات في     آما أن إمكانية ، مع وجود نموذج حي يمكن الرجوع إليه في أي وقت م الطالب للمه تعل
ويذآر سعادة  ، في أي وقت فراغ في المدرسة يؤدي إلى ارتفاع مستواه المعرفي والحرآيوبيته أ

أن تعلم الطالب باعتماده على نفسه أي بطريقة ذاتية يؤدي إلى زيادة فهمه ) ٢٠٠٣( السرطاويو
ة   ادة فعالي تعلم  وقدراته وزيادة اآتسابه للمعرفة النظرية ويؤدي إلى زي ة    ، ال ذآر مرعي والحيل وي

تعلم خارج المدرسة وفي             ة ال ذ ليواصلوا عملي دى التالمي ق فرصة ل تعلم يخل أن هذا النوع من ال
ازلهم د ، من رى أحم اين) ٢٠٠٣( وي اعي) ٢٠٠١( وغب كله  ) ٢٠٠٦( والرف ذاتي بش تعلم ال أن ال

المبرمج إلى زيادة حماسة   حيث يؤدي التعلم الذاتي، المبرمج أفضل من أساليب التدريس التقليدية
  . التلميذ وزيادة قابليته للتعلم

ل        )٧( ويتضح من خالل الجدول ى وقت انتظار أق د حصلت عل ة ق ، أن المجموعة التجريبي
ق        وويعز ان التطبي ا من مك ى قربه ة باإلضافة إل فال  ، الباحث ذلك إلى توفير أجهزة حاسوب آافي
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ونجد هذا واضحا في ، ليقوم بعملية التقويموأخطائه أ يقضي التلميذ وقتا في انتظار المعلم ليصحح
م       أ أحد زمالئه ، المجموعة الضابطة والتي آان التالميذ ينتظرون المعلم لينتهي من تصحيح خط

ر من المجموعة               ذه المجموعة بشكل أآب ياء أخرى في ه ذ بأش ى انشغال التالمي ا أدى إل وهذا م
ة ة ش، التجريبي رة االنتظار الطويل أمور فبسبب فت ه ب ى إشغال نفس ا أدى إل ل مم ذ بالمل عر التلمي

رة        وأخرى مثل التحدث إلى زميله أ ارات الك دا عن نطاق مه ال وبعي ر فع اللعب بالكرة بشكل غي
اج   ووه، الحاسوبوبينما في المجموعة التجريبية آان المرجع ه، الطائرة متوفر في أي وقت يحت
  . إليهالتلميذ 

دول  الل الج ن خ ظ م ابطة   ت) ٧( ونالح وعتين الض ابية للمجم طات الحس ي المتوس ارب ف ق
ان     ذ المك رك ألخ د التح بة لبن ة بالنس ي    وويعز، والتجريبي ع األدوات الت رب جمي ذا لق ث ه الباح

ق     ان التطبي ة       ، يحتاجها الطالب في درس الكرة الطائرة من آ افات طويل ى قطع مس اج إل فال يحت
  . )المجموعة التجريبية( إلى الحاسوبوأ) المجموعة الضابطة( ليصل إلى بطاقة الفعاليات

ألدب النظري    ه ل تثمار       ، في حدود علم الباحث ومراجعت ى اس م يجد أي دراسة تطرقت إل ل
مقارنة مع أساليب التدريس ، وقت درس التربية الرياضية مستخدمة أسلوب التعلم الذاتي المبرمج

ية إذ أنه توجد فروق بين أفراد وجاءت نتائج هذه الدراسة متناقضة مع فرضيتها الصفر، األخرى
  . المجموعتين الضابطة والتجريبية في استثمار وقت درس التربية الرياضية

م في   ، التعليميةفي العملية  التعلم الذاتي المبرمج أسلوب أهميةأثبتت الدراسة  إذ يساعد المعل
ت    تثمر الوق ب ويس ل الطال ن تفاع د م ة الرياضية ويزي ات درس التربي ذ مهم ذ تنفي لصالحه لينف

  . األداء الحرآي
  

  االستنتاجات
  : في ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى االستنتاجات التالية

 . التدريبي أثر ايجابيًا في تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة التعلم أسلوب −

 . التعلم الذاتي المبرمج اثر ايجابيًا في تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة أسلوب −

ر  التعل أسلوب − رمج أث ة          م الذاتي المب رة الطائرة بالمقارن ارات الك م بعض مه ا في تعل ايجابي
 . التعلم التدريبي أسلوب

ر − رمج أث ذاتي المب تعلم ال لوب ال ي  أس ًا ف تثمارايجابي رة  اس ارات الك تعلم بعض مه ت ل الوق
 . التدريبي األسلوبالطائرة بالمقارنة مع 

 
  التوصيات

  :إلى التوصيات التاليةفي ضوء االستنتاجات تم التوصل 
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  . االهتمام باستخدام الوسائل البرمجية في التعلم −

 . لما له من أهمية في تعليم التالميذ ضرورة استخدام األسلوب الذاتي المبرمج −

 في من يضع البرنامج التعليميوهألن المعلم ، لطالب أن البرمجية ليست بديلة للمعلمالتنويه  −
 . أجزائه وآامل محتواه

اليب األخرى   إجراء  − المزيد من الدراسات في مجال التعلم الذاتي المبرمج ومقارنته مع األس
  . في مجال استثمار وقت درس التربية الرياضية

  
  المراجع العربية واألجنبية

ارات ( الموسوعة العلمية للكرة الطائرة". )٢٠٠١( .مروان ،إبراهيم − ارات   -خطط  -مه اختب
ع   .")تحكيم -معاقين -نتقاءا -قياسات جسمية -ومهارية بدنية  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزي
  . ٧١-٥٢. األردن .عمان

راهيم − روان ،إب الل .م ياء ،وج ة   ". )٢٠٠١( .ض دريس التربي رق ت ي ط ة ف ات حديث اتجاه
 .األردن .عمان. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع .الرياضية

د  ،أحمد − ة الب    . )١٩٩٨( .عنايات محم دريس التربي اهج وطرق ت ة من ي   .دني  دار الفكر العرب
 . ٤١-٢٢ص

ارات األلعاب الرياضية       ". )٢٠٠٧( .خليل ،البلوي − دريس مه دد الوسائط لت أثر برنامج متع
امن           ة الصف الث اري والتحصيل المعرفي واتجاهات طلب الجماعية في مستوى األداء المه

ا    .أطروحة دآتوراة غير منشورة  ."األساسي نحوه ة الدراسات العلي ة  الجام .آلي ة األردني  .ع
١٤-١١ . 

أثر استخدام التعليم المبرمج في تعليم مهارة القفزة الداخلية المتكورة ". )١٩٨٤( .علي ،البنا −
ز ى حصان القف ع ."عل ؤتمر الرياضة للجمي امس .م ؤتمر الخ ة الرياضية .الم ة التربي  .آلي

 . جامعة حلوان

ات − ال ،البي ي حصص الت ". )١٩٩٤( .من اديمي ف تعلم األآ ت ال ات وق ة الرياضية لطالب ربي
ة    ى والثاني ان األول ر     ."الصف السادس األساسي في مديريتي تربية عم تير غي الة ماجس رس

 . ٥٥-٤٢ .األردن .عمان .الجامعة األردنية .منشورة

ارات   ". )٢٠٠٢( .باهرة ،الجميلي − بعض المه تأثير التعلم االتقاني في االآتساب واالحتفاظ ب
 . ٢٨-٢٦ .جامعة بغداد .آلية التربية الرياضية ."األساسية بالكرة الطائرة

ي − عد ،الجميل ة   . )٢٠٠٦( .س ا الميداني ا وتطبيقاته ائرة مبادئه رة الط ة .الك ان .دار دجل . عم
 . ١٠٣-٩٢ .األردن
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ن − ي  ،حس يم    ". )٢٠٠٢( .زآ ائرة تعل رة الط دريس الك رق ت دريس  -ط ق -ت ويم  -تطبي  .تق
 . ١٥٥-١٠٢. مصر .مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ."اإلسكندرية

ن  − ي  ،حس وم    ". )١٩٩٨( .زآ دفاع والهج دريبات ال تراتيجية ت ائرة إس رة الط أة  ."الك منش
  .    ٩٢-٦١ .اإلسكندرية .المعارف

ديري − ي ،ال ة .عل د ،والبطاني ة الرياضية . )١٩٨٧( .أحم دريس التربي اليب ت ل  .أس دار األم
 . ٣٥-٢١ .األردن. اربد .للنشر والتوزيع

دراسة مقارنة للوقت المستثمر بأقسام درس التربية الرياضية ". )٢٠٠٤( .محمود ،الربيعي −
 . ٩ .األردن .مجلة جامعة اربد األهلية ."في مدارس محافظة بابل

 .مؤسسة اليمامة الصحفية . ١ط. الحاسوب في التعليم والتعلم. )٢٠٠٦( .إسماعيل ،الرفاعي −
  . ١٥-١٣ .الرياض

ول − د ،زغل يد .محم د ،والس م  ". )٢٠٠١( .محم ائرة للمعل رة الط ارات الك ة لمه األسس الفني
 . ٥٢-٤١ .مصر .القاهرة .مرآز الكتاب الجديد ."والمدرب

ة الرياضية     ". )٢٠٠١( .وفيقة ،سالم − تعلم في التربي يم وال ارف    ."تكنولوجيا التعل أة المع منش
  . ١٢-٩ .مصر .اإلسكندرية

امرائي − اس ،الس ق ت ". )١٩٩١( .عب ي طرائ ية ف ات تدريس يةآفاي ة الرياض  ."دريس التربي
 . ٥ .البصرة. مطبعة جامعة البصرة

ادين  . )٢٠٠٣( .عادل  ،والسرطاوي .جودت ،سعادة  − ي مي تخدام الحاسوب واالنترنت ف اس
  . ٨ .عمان. دار الشروق للنشر والتوزيع. ١ط. التربية والتعليم

د   ". )٢٠٠٥( .مؤيد ،البريفكانيو .وليد ،الشريفي − ريبي المصحوب  أثر استخدام األسلوب الت
م بعض     اديمي وتعل تعلم األآ ت ال تثمار وق ي اس وائية ف لة والعش ة المتسلس ة الممارس بجدول

دم   رة الق ية بك ارات األساس ية  ."المه ة الرياض ة التربي ة الموصل  .آلي ة   .جامع ة التربي آلي
 . ٣٢-٢٢ .العراق .جامعة دهوك .الرياضية

م الضرب الساحق في      أثر استخدام أسلوب حل المش". )٢٠٠٥( .فالح ،شلش − كالت في تعل
  . ١٨ .)٥(٢ .جامعة بابل .مجلة علوم التربية الرياضية ."الكرة الطائرة

مري − دام ،الش ة   ". )٢٠٠٤( .ص اب الفرقي ي دروس األلع رئيس ف م ال ت بالقس تثمار الوق  اس
ة الرياضية    .")آرة اليد -الكرة الطائرة -آرة السلة( وم التربي ل   .مجلة عل ة باب  .)٥(١ .جامع

٣١-٢٥ .٢٠٠٦ . 
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ة       ". )٢٠٠٦( .منير ،الشيخلي − درس التربي اديمي ل تثمار الوقت األآ أثر عامل الخبرة في اس
يم األساسي       اني من التعل ات الشق الث ة     ."البدنية لطالب ة والرياضة الجماهيري ة البدني  .التربي

 . ٢٥-٢٢ .ليبيا .جامعة السابع من ابريل .آلية التربية الرياضية .العدد الرابع

دارس     . )١٩٩٨( .عصام ،لوشاحيا − ذ الم رة الطائرة للناشئين وتالمي اني   .الك دار  .الجزء الث
  ٥٥-٢١ .مصر. الفكر العربي

امر ،الصعوب − ة    ". )٢٠٠٢( .س ارة العجل ي مه وب ف تخدام الحاس رمج باس تعلم المب ر ال أث
 . األردن .عمان .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة. "البشرية

د ال − ريمعب اف ،ك ة   ". )١٩٩٠( .عف ة البدني ي التربي تعلم ف دريس لل ةوالت اليب( الرياض  -أس
 . ٤٩-٤٤ .مصر .اإلسكندريةمنشأة المعارف باإلسكندرية  ".)تقويم -إستراتيجيات

ان  .دار المسيرة .التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية. )٢٠٠١( .عمر ،غباين − -٥٥. األردن. عم
٦٢ . 

راهيم ، و شلتوت .زآية ،آامل − راهيم  و .إب وال ، إب ة     " .)٢٠٠٣( .ن دريس في التربي طرق الت
ة اإلشعاع     ."أساسيات في تدريس التربية الرياضية  -الجزء األول -الرياضية ة ومطبع مكتب

 . ٨٥-٨١ .مصر .القاهرة. الفنية

ى اتجاهات        ". )٢٠٠٧( .سرين ،المحاميد − ارة عل ة رياضية مخت ارات حرآي أثر حوسبة مه
ة الرياضية       وسع األساسي نح  طلبة الصف التا ادة التربي دريس م  ."استخدام الحاسوب في ت

  . ٣٩-٣١ .الجامعة األردنية .آلية الدراسات العليا .رسالة ماجستير غير منشورة

د − طفى ،محم ة ". )٢٠٠٣( .مص ة والرياض ة البدني ي التربي دريس ف اليب الت ة  ."أس مكتب
 . ٣٨-٣١ .مصر .القاهرة. ومطبعة اإلشعاع الفنية

 . ١٧-١٠ .األردن .عمان. دار الفكر .تفريد التعلم. )٢٠٠٢( .محمد ،والحيلة .توفيق ،رعيم −

تقويم السلوك التعليمي باستخدام بعض األساليب التدريسية ومدى ". )٢٠٠١( .هشام ،ناصر −
التنس     ية ب ارات األساس بعض المه اديمي ل تعلم األآ ت ال تثمارها لوق وراه  ."اس الة دآت  .رس
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  المالحق

  أسماء المحكمين) ١( ملحق

  جامعة مؤتة / محمود الوديانالدآتور  .١

  الجامعة الهاشمية/  محمود حتاملة الدآتور .٢

  الجامعة األردنية/  صادق الحايكالدآتور  .٣

  الجامعة األردنية/  معين طهالدآتور  .٤

  الجامعة األردنية/  تيسير المنسيالدآتور  .٥

  الجامعة األردنية/  ذياب الشطراتاألستاذ  .٦

  الجامعة األردنية/  وليد رحاحلةالدآتور  .٧

  

  البرنامج المحوسب) ٢( ملحق
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  التمرير من اعلى للخلف 

 ٠القدمان متباعدتان مسافة مناسبة ويوزع ثقل الجسم على القدمين بالتساوي -

 ٠مشط القدم الخلفية في محاذاة آعب القدم األمامية تقريبًا     -

 ٠الرآبتان منثنيتان قليًال  -

 ٠اليدان أمام الجبهةالمرفقان قريبان من الجسم و     -

 ٠اليدان متجاوران واألصابع مفرودة ومتباعدة بحيث يكون اإلبهامان والسبابتان امتدادهما بشكل مثلث 

 ٠راحتا اليدين بشكل مقعر بحيث تتناسبان مع استدارة الكرة   - 

ًا                ان في مستوى أفقي تقريب ًا واإلبهام ة تقريب ام الجبه أطراف األصابع وأم رة ب ة   لمس الك واألصابع متجه
 ٠لألعلى

 ٠الكرة لألمام وألعلى وللخلف الرآبتين والذراعين باتجاه مسار الكرة في أثناء نمرير -

  . دفع الصدر لالمام وتقوس الجذع وحرآة االصابع تشير للخلف - 

  آما في الصورة المتابعة بالنظر مع سقوط الرأس للخلف

  

  
                          

  الصفحة السابقة 

  

  الصفحة الحالية 

  

    الصفحة التالية
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  االختبارات المهارية) ٣( ملحق

  

  . )اإلعداد( اختبار التمرير من أعلى لألمام: االختبار األول

  . اس دقة اإلعدادقي :الغرض من االختبار

  : األدوات

  . آرات طائرة، ملعب آرة طائرة

  . سم ٧٠ترتفع عن مستوى الحافة العليا للشبكة ، سم) ٦٠( حامل عليه آرة سلة قطرها −

 . م لوقوف المختبر٥. ٤ويبعد مرآزها من خط الجانب ، م بحيث تالمس خط المنتصف١ترسم دائرة قطرها  −

 . سم ٣٠عن الشبكة مقدار  يوضع الحامل على الجانب بحيث يبعد −

  . م من خط الجانب وتخصص هذه العالمة لوقوف المعلم ٥. ٤وم من خط النهاية ٣على بعد  xتوضع عالمة  −

وم بإعدادها      ويقوم المعلم برمي الكرة بشكل قوسي ألعلى نح: مواصفات األداء دائرة ليق الطالب الواقف في ال
  . داخلهالألمام بحيث يوجهها إلى حلقة السلة لتسقط ب

  شروط أداء االختبار

  . محاوالت ١٠لكل مختبر  .١

  . يجب استخدام اإلعداد باليدين من أعلى .٢

 . يجب أن يتم اإلعداد من داخل الدائرة .٣

  . تعاد المحاولة إذا تم ارتكاب أي خطأ من قبل المعلم .٤

 التسجيل

  . دون مالمستها للحلق درجات لكل محاولة تدخل بها الكرة السلة ٣ .١

  . محاولة تدخل بها الكرة السلة مع مالمستها الحلقة درجة لكل ٢ .٢

 . درجة لكل محاولة تلمس فيها الكرة الحلقة دون أن تدخلها ١ .٣

 . صفر في حالة أي أداء يخالف ذلك .٤

  . اختبار التمرير من أعلى للخلف: االختبار الثاني

  . قياس دقة اإلعداد :الغرض من االختبار

  : األدوات

  . ملعب آرة طائرة −

  . طائرة آرات −
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 . سم ٧٠ترتفع عن مستوى الحافة العليا للشبكة ، سم) ٦٠( حامل عليه آرة سلة قطرها −

 . م لوقوف المختبر٥. ٤ويبعد مرآزها من خط الجانب ، م بحيث تالمس خط المنتصف١ترسم دائرة قطرها  −

 . سم ٣٠يوضع الحامل على الجانب بحيث يبعد عن الشبكة مقدار  −

  . م من خط الجانب وتخصص هذه العالمة لوقوف المعلم ٥. ٤وم من خط النهاية ٣على بعد  xتوضع عالمة  −

  مواصفات األداء

ى نح رة بشكل قوسي ألعل م برمي الك وم المعل دادها للخلف بحيث  ويق وم بإع دائرة ليق ي ال الطالب الواقف ف
  . يوجهها إلى حلقة السلة لتسقط بداخلها

  شروط أداء االختبار

   .محاوالت ١٠لكل مختبر  .١

 . يجب استخدام اإلعداد باليدين من أعلى .٢

 . يجب أن يتم اإلعداد من داخل الدائرة .٣

  . تعاد المحاولة إذا تم ارتكاب أي خطأ من قبل المعلم .٤

 التسجيل

  . دون مالمستها للحلق درجات لكل محاولة تدخل بها الكرة السلة٣ .١

  . درجة لكل محاولة تدخل بها الكرة السلة مع مالمستها الحلقة ٢ .٢

 . درجة لكل محاولة تلمس فيها الكرة الحلقة دون أن تدخلها ١ .٣

  . صفر في حالة أي أداء يخالف ذلك .٤

  . اختبار التمرير من أعلى: االختبار الثالث

  . قياس سرعة التمرير من أعلى :الغرض من االختبار

  األدوات

  . م٦. ٣دائرة نصف قطرها  −

  . آرة طائرة −

  ساعة توقيت −

  مواصفات األداء

وبارتفاع للكرة ال ، ثانية ٣٠تبر أن يقف في منتصف الدائرة ويقوم بالتمرير من أعلى األصابع لمدة على المخ
  . والبقاء ضمن حدود الدائرة دون مالمسة الخط الممثل لحدودها، م١يقل عن 



 ٢٢١٣ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح داود، وعبد السالم حسين

 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شروط أداء االختبار

  . م١ارتفاع الكرة ال يقل عن  .١

  . التزام المختبر بالوجود داخل الدائرة .٢

 . ط الممثل لحدود الدائرة يلغي المحاولةمالمسة الخ .٣

 . ثانية ٣٠وعند سقوط الكرة على األرض يمكن إحضارها واالستمرار في األداء وه .٤

  

  نموذج الستمارة أندرسون) ٤( ملخق

األشياء 
 األخرى

التحرك ألخذ 
 االنتظار المكان

تقديم 
المساعدة 

اعطاء وأ
 المعلومات

استقبال 
 المعلومات

ممارسة 
  صدةالر النشاط
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 المجموع ٢٤ ٢٤ ٢١ ١٨ ١١ ٧

ثال         ل رصدة واحدة فقط فم م يمث ل   ١١عند جمع األرقام داخل الحقول فإننا نجمعها على أساس أن آل رق تمث
   رصدة ١١رصدة واحدة فقط وال تمثل 


