
1 

 

 الجـمهورية الجـزائـرية الـديمقراطية الشـعبية

 والبـحث العـلميوزارة التـعليم العـالي 

 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة

 والرياضية البـدنية التـربية معـهد

 والرياضية البـدنية التـربية قسـم

 

 علوم وتقنيات " نيل شهادة الدكتوراه في لبحث مقدم ضمن متطلبات    

 والرياضية النشاطات البدنية 

 عــــــــــــــــــــــــــنـوان

 عمى درس                             وأثرهاأساليب التدريس وفق بيداغوجية الفروقات                         
   المرحمة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات لتالميذ                 

  لنشاط الكرةالطائرةالثانوية                                          
 

 دراسة تجريبية أجريت على تالميذ المرحلة الثانوية لوالية تيارت

 :أعضاء لجنة المناقشة :                                            إعداد الطالب  

 أستاذ التعليم العالي .........صبان محمد :  الرئيسبن ساسي رضوان                                        
 استاذ التعليم العالي ........عطاء اهلل احمد :  المقرر                                                                  

أستاذ محاضر  أ ......... .بن دىمة طارق:  العضو                                                                

أستاذ محاضر أ  ...............كروم محمد :  العضو                                                                

أستاذ محاضر أ ........واضح محمد االمين :العضو                                                         

 أستاذ محاضر أ.............دودو بالقاسم : العضو                                                                 

 

 

 

 2016 / 2015الجامعية السنة 



2 

 

 

 إهــــــداء

إلى من إذا عشُت الّدىر كّلو لن أوفي حّقهما إلى من أوصاني رّبي بطاعتهما دون معصيتو إلى سبب 

   اهلل في عمرىماأطالنجاحي وسعادتي في الّدنيا واآلخرة إلى جّنتي شكراً أّمي الحنونة أبي الغالي 

  .واألخوات اإلخوةإلى كل 

 .إلى زوجتي التي رافقتني في انجاز ىذا البحث 

 .إلى ابني الغالي والعزيز صالح الدين  

 . كل من ساعدني في انجاز ىذا البحث إلى

  بن نعجة محمد األخ إلى

  الصديق دلباز عمر ىإل

 .إلى جميع أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بتيسمسيلت 
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شكر و تقدير 
 مصداقا لقولو تعالى  

 

 ومن كفر فإن اهلل غني ، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسو ، أن اشكر هلل ،ولقد آتينا لقمان الحكمة )
  12اآلية سورة لقمان .                 صدق اهلل العظيم . (حميد

 نتم ىذه الرسالة وكذلك أنالحمد هلل الذي انعم علينا بفضلو ومن علينا بنعمو والذي قدرنا على 
  الصراط المستقيم إلى الهادي أجمعينالشكر الجزيل لرسولو الكريم سيدنا محمد وعلى الو وصحبو 

عطاء اهلل احمد /د.ا" الدكتور  المشرف لألستاذ أتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرفان أنويسرني 
 اهلل في أطالأسأل اهلل العظيم أن يجازيو خير جزاء عن المجهودات التي قدمها لنا والنصائح  "

 .عمره 

شعالل /د.قصي محمود القيسي /د.لحمر عبدالحق /د: على شهداء الواجب الدكاترة أترحمكما 
 عبد المجيد 

د قاصد علي الحاج .كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مدير معهد التربية البدنية بمستغانم أ
د بن قوة علي  واساتذة معاىد التربية البدنية والرياضية عبر الوطن .محمد، رئيس المجلس العلمي أ

 الذين ساعدوني في انجاز ىذا البحث 

بوداود /د.ا, بن عكي محند اكلي .د.وكذلك نتقدم باسمى عبارات الشكر والتقدير وأخص بالذكر ا
بلكحل . د.حرشاوي يوسف ا.د.بن سي قدور الحبيب، ا. بن قالوز التواتي، د.عبد اليمين د

بن /د.بالكبيش قادة/د.قوراري علي/د.صبان محمد/د. د طاىر طاىر. ناصرعبدالقادر.منصور، د
رمعون محمد  وكل اساتذة معهد التربية /د.ا.بن دحمان نصر الدين/د.ا.مقراني جمال/د. عثمانبرنو 

 البدنية والرياضية بمستغانم 

 . كما أشكر كل العاملين في مكتبة معهد التربية البدنية بجامعة مستغانم 

 .اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك سميع مجيب
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 قائمة الجداول 
 الصفحة عنوان الجدول الرقم

يبُت دكراؼبعلم ك الطالب ُب ازباذ القرارات الثالثة ُب بنية أساليب موسنت لتدريس الًتبية ( 01)رقم اعبدكؿ  01
 048. البدنية كالرياضية 

 068يوضح مبادئ منهاج اؼبقاربة بالكفاءات (02)رقم اعبدكؿ  02
 073يوضح اؼبقارنة بُت الربنامج القدٙب ك اؼبنهاج اغبإب (03)رقم دكؿ اِب 03
 075. يوضح الفرؽ بُت الكفاءة ك اؼبؤشرات البيداغوجية(04)رقم دكؿ اِب 04
 094العالقة بُت اؼبهارات اغبركية ك القدرات البدنية ُب الكرة الطائرة (05)اعبدكؿ رقم  05
 099. يوضح اؼبهارات اغبركية األساسية ُب الكرة الطائرة(07)رقم دكؿ اِب 06
 140 يوضح معامل الثبات االستبياف الدراسة االستطالعية (07)جدكؿ رقم  07

ُب حصة  (بيداغوجية الفركقات)كاقع اؼبقاربة بالكفاءات يوضح  عبارات احملور األكؿ  (08)جدكؿ رقم  08
 141 .الًتبية البدنية كالرياضية

ُب  (بيداغوجية الفركقات)كاقع اؼبقاربة بالكفاءات يوضح النتائج اػباصة باحملور األكؿ  (09)جدكؿ رقم  09
 142 .حصة الًتبية البدنية كالرياضية

األساليب اؼبعتمدة ُب التدريس خالؿ حصة الًتبية البدنية يوضح  عبارات احملور الثا٘ب (10)جدكؿ رقم  10
 143 كالرياضية

األساليب اؼبعتمدة ُب التدريس خالؿ حصة الًتبية البدنية يوضح النتائج اػباصة احملور الثا٘ب (11)جدكؿ رقم  11
 143 كالرياضية

 147 . اؼبتبع لكل عينةكاألسلوبيوضح عدد افراد عينة البحث  (12)اعبدكؿ  12
 148 .يوضح ربليل التباين ؼبتغَتات العمر كالطوؿ كالوزف جملموعات البحث الثالث(13)اعبدكؿ  13
 154كرة الطائرة اؿيبُت معامل الثبات لالختبارات اؼبهارية ُب  (14)اعبدكؿ رقم 14
 154كرة الطائرة اؿيبُت معامل الصدؽ الذاٌب لالختبارات اؼبهارية ُب  (15)اعبدكؿ رقم 15

خالؿ األسبوع كذلك على  توزيع توقيت تعليم كتدريب اجملموعات التجريبية الثالثةيبثل (  16)اعبدكؿ رقم  16
 155ـ 2015-2014مدار الثالثي الثا٘ب  من اؼبوسم الدراسي 

 158يوضح التصميم التجرييب جملموعات البحث الثالث ( 17)اعبدكؿ رقم  17

ُب االختبار القبلي بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على  احملسوبة Fيبُت قيم  (18)اعبدكؿ رقم  18
 166اؼبهارم  األداء

ينب اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار القبلي  (19)اعبدكؿ رقم  19
 167على األداء اؼبهارم 

داللة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؼبتوسطات ؿ" ت " نتائج اختبار   (20)اعبدكؿ رقم 20
 169درجات أفراد العينة على األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرةكفق  األسلوب التبادٕب 
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داللة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؼبتوسطات ؿ" ت " نتائج اختبار   (21)اعبدكؿ رقم 21
 172. درجات أفراد العينة على األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرةكفق  األسلوب التدرييب

داللة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؼبتوسطات ؿ" ت "  نتائج اختبار يوضح(22)اعبدكؿ رقم 22
 176درجات أفراد العينة على األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرةكفق أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

ُب االختبار البعدم بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على  احملسوبة Fيبُت قيم  (23)اعبدكؿ رقم  23
 180 (ذكور) األداء اؼبهارم

ينب اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار  (24)اعبدكؿ رقم  24
 181 (ذكور )البعدم على األداء اؼبهارم  

يبُت مقارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخداـ  (25)جدكؿ رقم  25
 182ألم ؾبموعة داؿ (دانكن ؼبدل اؼبتعدد )لة دمعا

باستخداـ .مهارة اإلرساؿ من أعلى يبُت مقارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على  (26)جدكؿ رقم  26
 184ألم ؾبموعة داؿ (دانكن ؼبدل اؼبتعدد )معالة 

ُب االختبار البعدم بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على  احملسوبة Fيبُت قيم  (27)اعبدكؿ رقم  27
 186 (اإلناث) األداء اؼبهارم

ينب اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار  (28)اعبدكؿ رقم  28
 187 (اإلناث)البعدم على األداء اؼبهارم  بالنسبة للتلميذات 

يبُت مقارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخداـ معالة  (29)جدكؿ رقم  29
 188ألم ؾبموعة داؿ (دانكن ؼبدل اؼبتعدد )

مهارة الضرب الساحق القطرم يبُت مقارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على  (30)جدكؿ رقم  30
 189ألم ؾبموعة داؿ (دانكن ؼبدل اؼبتعدد )باستخداـ معالة .كاػبطي

باستخداـ .مهارة اإلرساؿ من أعلى يبُت مقارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على  (31)جدكؿ رقم  31
 190 ألم ؾبموعة داؿ(دانكن ؼبدل اؼبتعدد )معالة 
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 قائمة األشكال البيانية

 الرقم عنوان الشكل الصفحة
 01  (اؼبقاربة بالكفاءات )ـبطط يوضح ىيكلة اؼبنهاج اعبديد (01)شكل رقم  072
 02 ـبطط يوضح أنواع التمريرات (02)رقم الشكل  106
مهارة التمرير من أعلى قياس اختبار  يوضح( 03)رقم شكل  150 03 
مهارة التمرير من أسفل يوضح قياس اختبار ( 04)شكل اؿ 151 04 
مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي يوضح قياس اختبار ( 05)شكلاؿ 152 05 
 06 اختبار مهارة اإلرساؿ من أعلىيوضح قياس (06)الشكل رقم  153
 07  لألسلوب التبادٕببالنسبة ؼبهارة التمرير من أعلىيوضح االختبار القبلي كالبعدم (07)الشكل رقم  170
بالنسبة ؼبهارة التمرير من أسفل يوضح القياس القبلي كالبعدم (08)الشكل رقم  170 08 
بالنسبة ؼبهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي يوضح القياس القبلي كالبعدم (09)الشكل رقم  171 09 

لألسلوب بالنسبة ؼبهارة اإلرساؿ من أعلى  يوضح القياس القبلي كالبعدم (10)الشكل رقم  171
 10 التبادٕب

 11 لألسلوب التدرييببالنسبة ؼبهارة التمرير من أعلى يوضح القياس القبلي كالبعدم (11)الشكل رقم  173
بالنسبة ؼبهارة التمرير من أسفل يوضح القياس القبلي كالبعدم (12)الشكل رقم  174 12 
بالنسبة ؼبهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي يوضح القياس القبلي كالبعدم (13)الشكل رقم  174 13 

لألسلوب بالنسبة ؼبهارة اإلرساؿ من أعلى  يوضح القياس القبلي كالبعدم (14)الشكل رقم  175
 14 التدرييب

ألسلوب بالنسبة ؼبهارة التمرير من أعلى   يوضح القياس القبلي كالبعدم (15)الشكل رقم  177
 15 االكتشاؼ اؼبوجو

بالنسبة ؼبهارة التمرير من أسفل يوضح القياس القبلي كالبعدم (16)الشكل رقم  177 16 
بالنسبة ؼبهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي يوضح القياس القبلي كالبعدم (17)الشكل رقم  178 17 

ألسلوب بالنسبة ؼبهارة اإلرساؿ من أعلى  يوضح القياس القبلي كالبعدم (18)الشكل رقم  178
 18 االكتشاؼ اؼبوجو

يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة التمرير من أعلى عند كل من ؾبموعة األسلوب  (19)شكل رقم اؿ 182
 19 التبادٕب ،األسلوب التدرييب ،أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو

يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة التمرير من أسفل عند كل من ؾبموعة األسلوب  (20)شكل رقم  183
التبادٕب ،األسلوب التدرييب ،أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  20 

يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي عند كل من  (21)شكل رقم  183
 21 .ؾبموعة األسلوب التبادٕب ،األسلوب التدرييب ،أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
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يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى  عند كل من ؾبموعة األسلوب  (22)شكل رقم  184
. التبادٕب األسلوب التدرييب ،أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  22 

يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة التمرير من أعلى لدل اإلناث عند كل من  (23)شكل رقم  188
ؾبموعة األسلوب التبادٕب  23 

يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة التمرير من أسفل لدل اإلناث عند كل من  (24)شكل رقم  189
 24 ؾبموعة األسلوب التبادٕب

190 
يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي لدل اإلناث  (25)شكل رقم 

عند كل من ؾبموعة األسلوب التبادٕب ،األسلوب التدرييب ،أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  25 

يبثل اؼبتوسط اغبسايب ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى لدل اإلناث عند كل من  (26)شكل رقم  191
 26 .ؾبموعة األسلوب التبادٕب ،األسلوب التدرييب ،أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
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 محتـــــوى البــــحـــــث
 أ إىداء 

 ب شكر ك عرفاف 
 ج قائمة اعبداكؿ 

 د قائمة األشكاؿ البيانية 
 ىػ ؿبتول البحث 

  التعريــف بالبــحث
 001 مقدمة -1
 004 مشكلة البحث-2
 005 أىداؼ البحث-3
 006 فرضيات البحث-4
 006 ماىية ك أنبية البحث-5
 007 مفاىيم ك مصطلحات البحث-6
 009 الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة- 7
 009 الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة العربية -7-1
 009 1986 مدراسة علي الريد7-1-1
 009  1992دراسة مَتفت علي خفاجة-7-1-2
 010 1996 ئيدراسة ؿبمود رجا-7-1-3
 010 1997دراسة ىبو عبد العظيم اظباعيل-7-1-4
 011  1997دراسة أضبد يوسف ؿبمد عاشور-7-1-5
 011 1998دراسة زينب اظباعيل ك خالد عزت -7-1-6
 012  1999دراسة ياسر ؿبمد -7-1-7
 012  1999دراسة الزىراء رانيا -7-1-8
 013 ا2000دراسة دعاء ؿبي الدين--7-1-9
 013 2000دراسة ؼبياء فوزم-7-1-10
 014 2000أضبد عبد الداٙب الوزير ك علي مصطفى طو -7-1-11
 014 2000دراسة دعاء أبو اؽبند - 7-1-12
 015 2000إؽباـ عبد اؼبنعم -7-1-13
 015 2000دراسة عبد اهلل ؿبمد مناع -7-1-14
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 015  2001دراسة خالد خضَت-7-1-15
 016  2001دراسة فبدكح إبراىيم علي ك مصطفى عبد الرضباف -7-1-16
 017  2002دراسة أضبد عبد اغبميد العمَتم -7-1-17
 017 ( 2004)دراسة النداؼ -7-1-18
 018 2004)دراسة اؼبفيت كالكاتب -7-1-19
 018 2004عطاء اهلل أضبد  دراسة-7-1-20
 019  2008دراسة غازم ؿبمد الكيال٘ب كصادؽ اغبايك كعمر عمور-1-21- 7
 021 2008دراسة عبد السالـ حسُت -7-1-22
 022 دراسة عمور عمر -7-1-23
 023 2010دراسة ايدير عبد النور- 7-1-24
 024  األجنبية اؼبشاهبةالدراسات- 7-2
 024 1983 جريفي Griffeyدراسة -7-2-1
 Kahila 1987  024دراسة كاىيال-7-2-2
 Osthwizen et griesal 1992 024دراسة أكسزكف ك جَتسيل-7-2-3
 Boyce 1992  025دراسة بويس-7-2-4
 Harrison 1995 025دراسة ىارسوف-7-2-5
 026 1996 مور Mooreدراسة -7-2-6
 Willson 1997  026دراسة كيلسوف-7-2-7
 027                             2001دراسة ظبيث -7-2-8
 027  2006دراسة سالفارا - 7-2-9
 028 التعليق على الدراسات السابقة كاؼبشاهبة- 7-3
 030 مدل االستفادة من الدراسات السابقة كاؼبشاهبة- 7-4

  الـباب األول الــدراسة الــنظرية
 031 الباب األكؿ مدخل 

  الفصل األول التربية البدنية والرياضية وأساليب التدريس
 033 سبهيد الفصل األكؿ 

 033 مفهـو الًتبية البدنية ك الرياضية-1- 1
 033 أىداؼ الًتبية البدنية ك الرياضية- 1-2
 034  من الناحية البدنية 1-2-1
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 034  من الناحية العقلية 1-2-2
 034 من الناحية النفسية - 1-2-3
 034 من الناحية االجتماعية - 1-2-4
 034 من الناحية االقتصادية  - 1-2-5
 034 أنبية الًتبية البدنية ك الرياضية - 1-3
 035 عالقة الًتبية البدنية ك الرياضية بالًتبية العامة - 1-4
 035 أىداؼ الًتبية البدنية ك الرياضية ُب اؼبرحلة الثانوية- 1-5
 035 األىداؼ العامة -1-5-1
 036 مكانة الًتبية البدنية ُب النظاـ الًتبوم- 1-6
 037 اؼبمارسة البدنية ك الرياضية ُب اعبزائر ابتدءا من االستقالؿ إٔب يومنا ىذا- 1-7
 038 تعريف درس الًتبية البدنية ك الرياضية- 1-8
 038 أنبية درس الًتبية البدنية ك الرياضية- 1-9
 039 أىداؼ درس الًتبية البدنية ك الرياضية- 1-10
 039 بناء درس الًتبية البدنية ك الرياضية- 1-11
 039 اعبزء التحضَتم - 1-11-1
 040اعبزء الرئيسي  - 1-11-2
 040  اعبزء اػبتامي 1-11-3 
 040 كيفية ربضَت درس الًتبية البدنية ك الرياضية - 1-12
 041 الطبيعة الًتبوية لدرس الًتبية البدنية ك الرياضية  - 1-13
 041 الطرؽ اؼبستخدمة ُب درس الًتبية البدنية ك الرياضية - 1-14
 041  الطريقة الديكتاتورية  1-14-1
 042  طريقة اغبرية اؼبطلقة1-14-2
 042 الطريقة الديبقراطية- 1-14-3
 042 التدريس- 1-15
 042  مفهـو التدريس1-15-1
 043 التنوع ُب طرؽ كأساليب التدريس-  1-15-2
 043 معٌت الطريقة ُب التدريس- 1-15-3
 043 تعريف طريقة التدريس- 1-15-4
 043 تعريف أسلوب التدريس- 1-15-5
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 043 تطور أساليب التدريس-1-16
 044 العناصر األساسية ُب نظرية موسكا موسنت -1-17
 044 طبيعة أسلوب التدريس-1-18
 045 أىداؼ طرؽ ك أساليب التدريس ُب الًتبية الرياضية -1-19 
 045 الفرؽ بُت الطريقة ك األسلوب -1-20
 045 أنبية أساليب التدريس اغبديثة  -1-21
 047 العوامل اليت ربدد اختيار نوع أسلوب التدريس -1-22
 047 أنواع أساليب التدريس-1-23
 047 أساليب التدريس اؼبباشرة -1-23-1
 047 أساليب التدريس غَت مباشرة -1-23-2
 048  التدريس قيد الدراسة أساليب أنواع-1-24
 048 األسلوب التدرييب-1-24-1
 049 أىػداؼ  األسلوب التدرييب 1-24-1-1
 049  التدرييب األسلوببنية -1-24-1-2
 049  التدرييب األسلوبكيفية استخداـ -1-24-1-3
 051 فبيزات األسلوب التدرييب-1-24-1-4
 051  التدرييب األسلوبعيػوب -1-24-1-5
 051 التطور البنائي للمتعلم ُب ظل األسلوب التدرييب-1-24-1-6
 052 األسلوب التبادٕب-1-24-2
 052 أىداؼ األسلوب التبادٕب-1-24-2-1
 053  التبادٕباألسلوبكيفية استخداـ -2- 1-24-2
 054 مضموف األسلوب التبادٕب-1-24-2-3
 055 فبيزات األسلوب التبادٕب-1-24-2-4
 055  التبادٕب األسلوبعيػوب -1-24-2-5
 056 التطور البنائي للمتعلم ُب األسلوب التبادٕب-1-24-2-6
 056 أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو-1-24-3
 057 أىداؼ أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو-1-24-3-1
 057  اؼبوجواالكتشاؼفبيزات أسلوب -1-24-3-2
 058  اؼبوجواالكتشاؼعيوب أسلوب -1-24-3-3
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 058  اؼبوجواالكتشاؼ أسلوبخطوات تنفيذ -1-24-3-4
 059  الفصل األكؿخالصة

  الفصل الثاني المقاربة بالكفاءات والفروقات الفردية
 061 سبهيد الفصل الثا٘ب

 061 مفهـو الكفاءة-2-1
 061 اؼبميزات اؼبتعمدة كمعآب للتعرؼ على الكفاءة-2-2
 062 خصائص الكفاءة -2-3
 062 أهنا ختامية-2-3-1

 062 أهنا مدؾبة -2-3-2 

 062 أهنا قابلة للتقوٙب -2-3-3

 062 صياغة الكفاءة -2-4

 062 مؤشرات الكفاءة -2-5

 062 ؿبور الكفاءات- 2-5-1

 062 ؿبور القدرات - 2-5-2 

 063 أنواع الكفاءات-2-6
 063 كفاءات معرفية  -2-6-1 

 063 كفاءات األداء-2-6-2

 063 كفاءات االقباز أك النتائج  -2-6-3 

 063 عناصر اكتساب الكفاءات خالؿ عملية اإلقباز-2-7

 063 مؤشرات الكفاءة-2-7-1

 063 األىداؼ اعبزئية -2-7-2 

 064 الوحدة التعليمية -2-7-3
 064 اغبصة التعليمية-2-7-4

 064 معايَت التنفيذ -2-7-5

 064 ظركؼ اإلقباز -2-7-5-1

 065 شركط النجاح -2-7-5-2
 065 اؼبقاربة-2-8

 065 مفهـو اؼبقاربة -2-8-1

 065 معٌت اؼبقاربة بالكفاءات -2-8-2
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 065 ؼباذا اؼبقاربة بالكفاءات؟-2-8-3

 068 مبادئ اؼبقاربة بالكفاءات-  2-9
 069 خصائص اؼبقاربة بالكفاءات-2-10
 069 أسس اؼبقاربة بالكفاءات- 2-11
 070 أىداؼ اؼبقاربة بالكفاءات - 2-12
 072 ىيكلة اؼبنهاج - 2-13   
 073 كفاءات التعليم - 2-14
 073 كفاءات التعليم ُب الثانوم . 2-14-1
 073 مقارنة الربنامج القدٙب باؼبنهاج اغبإب - 2- 2-14
 074 التدريس باؼبقاربة بالكفاءات-2-15
 074 خصائص التدريس بالكفاءات-2-15-1
 074  التدريس بالكفاءات إسًتاتيجية- 2- 2-15-
 075 التدريس بكفاءات ك مؤشرات بيداغوجية-15-3- 2-

 075 التقوٙب بالتدريس بالكفاءات- 2-16
 077 البعد االسًتاتيجي للتدريس عن طريق اؼبقاربة بالكفاءات- 2-17
 077 تصور للتعلم-2-17-1

 077 تصور للمعلم ك اؼبتعلم-2-17-2

 077 تصور للتقوٙب-2-17-3

 077 مفهـو الفركؽ الفردية-2-20

 077 اؼبفهـو اللغوم-2-20-1

 078 اؼبفهـو اإلصالحي-2-20-2
 078 الفركؽ الفردية ظاىرة طبيعية-2-21
 079 الفركؽ الفردية ُب العلـو اإلنسانية قديبا ك حديثا-2-22
 079 خصائص ك مظاىر الفركؽ الفردية-2-23
 079 مدل الفركؽ الفردية-2-23-1
 080 معدؿ ثبات الفركؽ الفردية- 2-23-2
 080 التنظيم اؽبرمي للفركؽ الفردية- 2-23-3

 080 الفركؽ الفردية ىي فركؽ ُب الكم ك ليست فركؽ ُب النوع- 2-23-4

 081 الفركؽ الفردية ليست أمباطا جامدة- 2-23-5
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 081 الفركؽ الفردية ُب قدرات الفرد ك ظباتو الشخصية-2-23-6

 081 مظاىر الفركؽ الفردية- 2-24

 081 فركؽ داخل الفرد نفسو - 2-24-1

 082 فركؽ بُت األفراد. 2-24-2
 082 فركؽ صباعية.2-24-3
 082 عوامل تشكل الفركؽ الفردية-2-25
 082 عوامل طبيعية-2-25-1
 083 عوامل مكتسبة- 2-25-2
 083 عوامل مشًتكة- 2-25-3

 083 عوامل تربوية- 2-25-4

 083 أنبية دراسة الفركؽ الفردية-2-26

 084 قياس الفركؽ الفردية-2-27
 084 أشكاؿ الفركؽ الفردية-2-28

 084 الفركؽ بُت اعبنسُت-2-28-1

 085 الفركؽ بُت اإلناث ك الذكور ُب الثقة بالنفس-2-28-1-1
 085 الفركؽ بُت اإلناث ك الذكور ُب اللعب-2-28-1-2    

 085 الفركؽ بُت اعبنسُت ُب اؼبيل كبو االختالط-2-28-2-3

 086 الفرؽ بُت اعبنسُت ُب مستول الطموح-2-28-2-4
 086 الفركؽ بُت اعبنسُت ُب السمات الشخصية-2-28-2-5
 086 الفركؽ الفردية ُب اػبصائص ك الصفات البدنية-2-29
 086 اغبالة الصحية- 2-29-1   
 087 اػبصائص البدنية-2-29-2
 087 الطوؿ ك الوزف- 2-29-3   

 087 حالة اغبواس- 2-29-4

 088  اللياقة البدنية2-29-5    
 088 القدرة اغبركية -2-29-6  

 088 خالصة الفصل 
  الفصل الثالث الكرة الطائرة

 090 سبهيد الفصل الثالث
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 090 طبيعة لعبة الكرة الطائرة-3-1

 090 فبيزات لعبة كرة الطائرة -3-2

 091 خصائص لعبة الكرة الطائرة-3-3
 091 زبصصات الكرة الطائرة-3-4
 092 مدارس لعبة الكرة الطائرة-3-5
 093 اللياقة البدنية لالعيب الكرة الطائرة-3-6
 094 اؼبهارات اغبركية ُب رياضة الكرة الطائرة-3-7
 094 مفهـو األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة1- 3-7
 094 العالقة بُت اؼبهارات اغبركية ك القدرات البدنية ُب الكرة الطائرة- 3-7-2
 095 اإلعداد النفسي ك اؼبعرُب ُب الكرة الطائرة-3-7-3
 096 لالعيب الكرة الطائرة" اغبالة النفسية " خصائص - 4- 3-7
 096 اإلدراؾتطور - 1- 3-7-4 

 096 عمق اإلدراؾ-3-7-4-2

 096 اإلدراؾ اغبركي -3-7-4-3    

 097 االتزاف-3-7-4-4
 097 تطوير االنتباه-3-7-4-5
 098 مفهـو اؼبهارات األساسية-3-7-5
 098 تقسيم اؼبهارات اغبركية األساسية ُب الكرة الطائرة-3-7-6
 101 اؼبهارات األساسية بدكف الكرة 3-7-6-1
 101  األساسيةاالستعدادكضعية -3-7-6-1-1
 102 التحرؾ ُب اؼبلعب-3-7-6-1-2
 102 اؼبهارات األساسية اؽبجومية-3-7-6-2
 102 اإلرساؿ-3-7-6-2-1
 103   أنواع اإلرساالت3-7-6-2-2
 105 التمرير-3-7-6-2-3
 110 اإلعداد-3-7-6-2-4
 110 أنواع اإلعداد-3-7-6-2-4-1 
 113 أنواع الضرب الساحق- 3-7-6-2-4-2
 115 حائط الصد-3-7-6-2-4-3
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 115 أنواع حائط الصد- 3-7-6-2-4-4
 116 اؼبهارات األساسية الدفاعية- 3-7-6-2-4-5
 116 االستقباؿ-1- 3-7-6-2-4-5
 116 الدفاع عن اؼبلعب-  2- 3-7-6-2-4-5

 117  الفصل الثالثخالصة
   سنة18-15الفصل الرابع المرحلة العمرية 

 119 سبهيد الفصل الرابع
 119 تعريف اؼبراىقة  - 4-1
 120 أنواع اؼبراىقة  -4-2
 121 خصائص مرحلة اؼبراىقة  -4-3
 121 اػبصائص اعبسمية  -4-3-1
 121 النمو اعبسمي  -4-3-2
 121 النمو اعبنسي -4-3-3
 122 اػبصائص الفيزيولوجية -4-3-4 
 123 اػبصائص النفسية   -4-3-5
 124 اػبصائص اإلنفعالية  -4-3-6
 125 اؼبظاىر االنفعالية للمراىق  -4-4
 126 اػبصائص العقلية  - 4-4-1
 127 النمو العقلي  -4-4-1-1
 127 الفركؽ بُت اعبنسُت من حيث النمو اعبسمي كالعقلي  -4-4-1-2
 128 النمو العقلي  -4-4-1-3 
 128 القدرات اػباصة  -4-4-1-4
 129 النمو العقلي كاؼبعرُب  -4-4-1-5
 129 اػبصائص االجتماعية  -4-4-2
 130 األساسية للنمو االجتماعي  اؼبظاىر-4-4-2-1
 131 اػبصائص اغبركية  -4-4-2-2
 132 متطلبات مرحلة اؼبراىقة  -4-5
 132 اغباجة الفيزيولوجية  -4-5-1

 132 اغباجة النفسية كالوجدانية  -4-5-2
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 134 أشكاؿ اؼبراىقة  -4-6
 134 اؼبراىقة اؼبتكيفة  - 4-6-1
 135 اؼبراىقة العدكانية اؼبتمردة  - 4-6-2
 135 اؼبراىقة كاإلنسحابية اؼبنطوية  -4-6-3
 135 اؼبراىقة اؼبنحرفة  -4-6-4

 135 خاسبة الفصل الرابع
  البــاب الثــاني الدراسـة الميدانيــة

 137  الباب الثا٘بمدخل
  الفصل األول الدراسة االستطالعية

 139 سبهيد الفصل األكؿ
 139 .االستطالعيةالدراسة -1-1
 139 خطوات الدراسة االستطالعية -1-1-1

 139 عينة الدراسة االستطالعية-1-1-2

 139 .ؾباالت الدراسة االستطالعية -1-1-3

 139 اجملاؿ البشرم-1-1-3-1

 139 اجملاؿ الزمٍت-1-1-3-2

 139 اجملاؿ اؼبكا٘ب-1-1-3-3

 139 .أداة البحث اؼبعتمدة ُب الدراسة االستطالعية-1-1-4

 140 خطوات بناء االستبياف-1-1-5
 140 احملور األكؿ-1-1-5-1

 140 .احملور الثا٘ب-1-1-5-2

 140 صدؽ كثبات االستبياف-1-1-6

 140 صدؽ احملكمُت1-1-6-1

 140 ثبات االستبياف-1-1-6-2

 141 .طريقة تقييم االستبياف-1-1-6-3
 141 اؼبوضوعية-1-1-6-4
 141 األدكات اإلحصائية اؼبستعملة- 1-1-7
 141 عرض كمناقشة نتائج الدراسة االستطالعية-1-1-8
 141 بالنسبة للمحور األكؿ- 1-1-8-1  
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 143 بالنسبة للمحور الثا٘ب-1-1-8-2
 144 استنتاجات الدراسة االستطالعية-1-1-9
 144 . مدل االستفادة من نتائج الدراسة االستطالعية -1-1-10 

 145    خاسبة الفصل األكؿ                                                   
  الفصل الثاني منهجية البحث واإلجراءات الميدانية

 147   الفصل الثا٘بسبهيد
 147 منهج البحث-2-1
 147 عينة كؾبتمع البحث-2-2
 148 ؾباالت البحث -2-3
 148 اجملاؿ الزما٘ب-2-3-1
 148 اجملاؿ اؼبكا٘ب-2-3-2
 148 .اجملاؿ البشرم-2-3-3
 148 تكافؤ ؾبموعات البحث-2-4
 149 أدكات البحث-5- 2
 149 ..ربديد االختبارات اؼبالئمة لقياس األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة- 2-5-1
 153  بكرة الطائرةاألساسيةاألسس العلمية لالختبارات اؼبعدة لقياس بعض اؼبهارات -2-5-2
 153 ثبات االختبارات اؼبهارية- 2-5-2-1
 154 الصدؽ الذاٌب لالختبارات اؼبهارية -2-5-2-2
 155 تصميم الربنامج التجرييب - 2-6
 155 اؼبراحل اإلجرائية للبحث- 2-7
 156   أساليب التدريس تطبيق -2-8
 158 التصميم التجرييب -2-9
 158 متغَتات الدراسة-2-10
 159 األساليب اإلحصائية - 2-11
 162 صعوبات البحث-2-12

 162  الفصل الثا٘ب خالصة
  الفصل الثالث  عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 164 سبهيد الفصل الثالث
 165عرض النتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ االكؿ  ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول -3-1
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ُب االختبار القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب 0.01داللة
 كرة الطائرة

 احملسوبة ُب االختبار القبلي بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على Fنتائج قيم -3-1-1
 .اؼبهارم األداء

166 

 

 
نتائج اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار -3-1-2

 القبلي على األداء اؼبهارم  
167 

عرض النتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ الثا٘ب  ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول -3-2
بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم ُب األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل التالميذ 0.01داللة

 ...كفق األسلوب التبادٕب

168 

لداللة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؼبتوسطات " ت " نتائج اختبار -3-2-1
 درجات أفراد العينة على األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة كفق  األسلوب التبادٕب
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: مقدمة- 1

 الرياضية ، ىذه األخَتة أصبحت السياسية ك االجتماعية ك االقتصاديةلقد شهد العآب عدة تطورات ُب ـبتلف اؼبيادين 
ربضى بعناية بالغة من طرؼ اؼبشرفُت عليها كىذا ألنبيتها البالغة ُب تكوين ؾبتمع سليم كصحيح من األمراض ، فقد لعبت 
الًتبية البدنية ك الرياضة دكرا ىاما ُب حياة الفرد ك خاصة اؼبراىق ُب اؼبدرسة، كؽبذا قامت ـبتلف اؽبيئات اؼبعنية هبا ُب شىت 

أكباء العآب على إدماجها داخل اؼبؤسسات الًتبوية كاعتربكىا مادة أساسية ؽبا أنبيتها البالغة مثل باقي اؼبواد األخرل 
ك لقد أصبحت الًتبية البدنية ك الرياضية اليـو حاجة ماسة ك ضركرية ُب ـبتلف أطوار التعليم، حيث سهرت ؽبا .الًتبوية

إطار مؤىلة علميا ك تربويا، ك كذا اؼبرافق ك اؼبنشآت ك اإلمكانيات اؼبادية لتنفيذىا بشكل مالئم، كلذلك كاف لزاما على 
اؼبدرسُت ُب ؾباؿ الًتبية البدنية ك  الرياضية التخطيط لتنمية اؼبهارات النفسية لدل التالميذ ، حىت يبكنهم من إحراز أفضل 

 (Cox, 2005, p. 48) .النتائج الرياضية

 ظاىرة الفركؽ الفردية ُب التعلم من الظواىر اليت تظهر إفـ 1992ـ كاضبد زكي صاّب1999كيذكر اضبد عزت راجح
 ىبتلفوف فيما بينهم ُب مقدار القدرة على التعلم كلذلك ُب األفرادبوضوح خالؿ مراحل النمو اؼبختلفة ،كمعٌت ذلك اف 

 يراعي كاضعوا اؼبناىج كاؼبدرسوف ىذه الفركؽ اليت توجد داخل الفصل الواحد ،فالفصل أفزبطيط اػبربات التعليمية هبب 
، 1999اضبد عزت راجح، ) ىذه الفركؽ ؽبا اثر سليب على الفرد كإغفاؿ يتفاكتوف ُب قدراهتم العامة أفرادالواحد يتضمن 

 (371، صفحة 1992اضبد زكي صاّب،  )(375صفحة 

 اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاؼبهارات كإكساب تغيَتات مرغوبة ُب سلوؾ اؼبتعلم إحداث إٔبحبيث هتدؼ عملية التدريس 
 يقـو بنقل ىذه اؼبعارؼ كاؼبعلومات اؼبطلوبة لتحقيق التغَت السلوكي أف يتوجب على اؼبعلم ،إذكاالذباىات كالقيم اؼبرعوبة 

 بعُت االعتبار صفات اؼبتعلم ،كخصائصو األخذ التعلم مع إٔب كرغبتو كتدفعو اؼبتعلم مالئم يثَت اىتماـ بأسلوبالتعليمي 
 .النفسية ،كاالجتماعية كالعقلية ،كاعبسمية 

 تعمل أساليب على  تتضح من خالؿ احتياج اؼبعلمُت كاعتمادىم األساليب أنبيةاف 1998كيشَت  جابر عبد اغبميد 
 التعليمية اليت تساعدىم على فهمها األساليب الشخصي ،كمن خالؿ تبٍت اؼبعلمُت بعض أسلوهبمعلى تكملة 

، لبعض ـكتفضيال توكاستخدامها كموجهات ُب تعليم اؼبتعلمُت كاؼبعلموف اعبيدكف، يعرفوف نواحي قوهتم كنواحي ضعفهم 
 دكف األخرل، حبيث وبسنوف استخدامها بطريقة اهبابية ُب التعلم ،ككذلك لًتشيد عملية تعليمهم اليت تعتمد األساليب

 العلمية اغبديثة كاؼبناسبة ػبصائص اؼبتعلمُت ،فبا يؤثر بشكل اهبايب كفعاؿ ُب تعلم اعبوانب التعليمية األساليبعلى 
. اؼبختلفة 

 اليت هتمهم العملية الًتبوية من إداريُت ك عاملُت األطراؼك التدريس أيضا ىو عملية اجتماعية انتقائية تتفاعل فيها كافة 
 ك األنشطةك أساتذة ك تالميذ، لغرض مبو اؼبتعلمُت ك االستجابة لرغباهتم ك خصائصهم، ك اختيار اؼبعارؼ ك اؼببادئ ك 

عطاء اهلل، ).اإلجراءات اليت تتناسب معهم ك تنسجم ُب نفس الوقت مع ركح العصر ك متطلبات اغبياة االجتماعية
 (38، صفحة 2006

 سنة، ك ذلك للتمييز بُت مواصفات قبل عشرينإف مصطلح أسلوب التدريس قد اختَت :"   يقوؿ موسكا موسنت
". التدريس، ك بُت اؼبصطلحات اؼبتداكلة ُب ذلك الوقت، كالسياقات ك النماذج ك اجملاالت
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، ككاف رائدىا موسكا 1996لقد ظهرت أساليب التدريس سنة :" ك تضيف عفاؼ عبد الكرٙب
 ُب ؾباؿ الًتبية البدنية ك الرياضية، كمنذ ذلك الوقت يعمل األساليب، ك قد طبقت ىذه (muskamoston)موسنت

، صفحة 2006عطاء اهلل، ). ككاف ينظر للتدريس قبل ذلك على أنو نشاط يتسم باػبصوصية" هبا اؼبدرسوف بنجاح
 أىداؼك ىناؾ من يعرؼ األساليب بأهنا عناصر اؼبنهج اليت تتفاعل مع عناصره األخرل لتحقيق ما كضع لو من (38

 بصورة عامة  عبارة عن سيتخذىا التدرماألساليب ىي اإلجراءات اليت :" يقوؿ ذياب ىندم ك ىشاـ عامر عليات
حصيلة من اؼبيزات ك اؼبهارات اؼبسنودة إٔب خلفية عالية مهنية، يبكن فبارستها بطريقة تنسجم ككاقع اجملموعة ك أىدافها ك 

 (1991السامرائي عباس ك السامرائي عبد الكرٙب، ).مواقفها السلوكية

  يقوؿ أىداؼ ربقيق ما كضع لو من األخرل عناصر اؼبنهج اليت تتفاعل مع عناصره أهنا على األساليبكىناؾ من يعرؼ 
 ُب تنفيذ طريقة من طرؽ التدريس، من ـيتخذىا اؼبعل اليت اإلجراءات ىي األساليبذياب ىندم كىشاـ عامر عليات  

، صفحة 2006عطاء اهلل، ).، مستعينا بوسيلة من الوسائل التعليمية اؼبناسبةةالتعليمي احملددة للمادة األىداؼأجل ربقيق 
40) 

 الذم يشكل عائقا للمدرس ُب قدرتو على األمركنظرا لوجود الفركؽ الفردية بُت الطلبة أثناء تنفيذ درس الًتبية الرياضية 
اليت  يتم من خالؽبا مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطلبة  ُب ، حديثة أساليبت دكجا  درس الًتبية الرياضية ؽبذأىداؼربقيق 

 التبادٕب كاألسلوب التدرييب األسلوب اغبديثة األساليبكمن بُت  رغباهتم ككل حسب قدراتو كحاجاتو كإشباعنفس القسم 
 ، ىو األسلوب األكؿ ُب ؾبموعة التدريس اغبديثةبأنويعرؼ األسلوب التدرييب  ، االكتشاؼ اؼبوجو حبيثأسلوبككذلك 

 الوحدة التدريسية، ىذا ما يسمح بنشوء عالقة جديدة بُت اؼبعلم ك ؿالقرارات خالالذم يتطلب من التلميذ ازباذ بعض 
ُب ىذا األسلوب : "اؼبتعلم من جهة، ك بُت اؼبتعلم ك األعماؿ اليت يؤديها من جهة ثانية، ك ىنا يذكر موسكا موسنت

يتغَت ؿبور سلسلة األحداث، ك تنشأ عالقة جديدة بُت اؼبعلم ك التلميذ، حيث يقـو اؼبعلم دبمارسة عملية الثقة بالتلميذ 
من حيث ازباذ القرارات اؼبناسبة أثناء أداء الواجب اغبركي، بينما يتعلم التلميذ االستقاللية ُب ازباذ القرارات ك بشكل 

 (البارامًت)ك ُب حدكد  " (50، صفحة 1991سارة أشوكرث؛، :موسكا موسنت) "منسجم مع أداء الواجب اغبركي
  .(98، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) "الذم وبدده اؼبعلم

 األسلوب التبادٕب يتم فيو تنظيم الفصل ك توزيع الطالب إٔب ؾبموعات زكجية، ك يتم التبادؿ بُت اؼبعلم ك الطالب أما
حبيث يتخذ اؼبعلم قرارات التخطيط ك يقـو الطالب اؼبؤدم بازباذ قرارات التنفيذ ،كما يقـو الطالب اؼبالحظة بإصدار 

 من مراحل تعلم األكٔبقرارات التقوٙب كىذا األسلوب عادة ما يساعد الطالب على تصحيح أدائو الفٍت ،خاصة ُب اؼبرحلة 
نواؿ ابراىيم ) .اؼبهارة ك أفضل ما يبيز ىذا األسلوب شيوع ركح التعاكف بُت الطالب ،ك ىو دبثابة توفَت معلم لكل طالب

 (158، صفحة 2002شلتوت ، 

 ك ,بينما  يعترب أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو األسلوب األكؿ الذم يعمل أك  يؤدم إٔب إشغاؿ التلميذ ُب عملية االكتشاؼ
يتفق كل من عفاؼ عبد اهلل ككاسيا اعبنايب، ُب أف االكتشاؼ اؼبوجو هبب على اؼبعلم عدـ ذكر االجابات أك اغبلوؿ بل 

عفاؼ عبد اهلل  )يدفع التلميذ إٔب كراء اغبل أك اإلهبابة عن التساؤؿ ك يكوف دكر اؼبعلم اكتشاؼ اؼبواىب ك توجيهها 
 (4، صفحة 2002الكااتب ،آسيااعبنايب، 
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كلعبة الكرة الطائرة من األلعاب اعبماعية اؼبنظمة ،كاليت سبتاز بالدقة كالسرعة كالتشويق كاألداء اؼبنظم، لذا فاف عملية 
النهوض ُب تعلم بعض اؼبهارات ىذه اللعبة ال يتم بالشكل اؼبنشود، إال من خالؿ استخداـ أساليب متعددة جيدة ُب 

إيصاؿ اؼبادة إٔب اؼبتعلم 

كتكمن أنبية البحث ُب معرفة مدل فاعلية استخداـ أنواع متعددة من األساليب التدريسية اؼبباشرة ُب الًتبية الرياضية، 
 .األساسية  ُب الكرة الطائرة  لغرض تطوير عملية التعلم لبعض اؼبهارات

كلتحقيق الغرض من الدراسة اعتمدنا ُب حبثنا ىذا على بابُت، الباب األكؿ خصصناه للجانب النظرم احتول على أربعة 
 التدريس ، أما الفصل الثا٘ب اؼبقاربة بالكفاءات كأساليبفصوؿ، حيث خصص الفصل األكؿ الًتبية البدنية كالرياضية 

 (الفصل الرابع) الفردية ، ُب حُت خصصنا الفصل الثالث الكرة الطائرة ، أما آخر فصل ُب الباب النظرم تكالفرك قا
سنةأما الباب الثا٘ب اعبانب التطبيقي فاحتول على ثالثة فصوؿ ، حيث 18-15فجاء ليبُت خصائص اؼبرحلة العمرية 

خصص الفصل األكؿ للدراسة االستطالعية ،كالفصل الثا٘ب ؼبنهجية البحث ك اإلجراءات اؼبيدانية اؼبتبعة حيث تضمن 
مقياس االختبارات ) كطالبة من التعليم الثانوم ككذا أدكات القياس اؼبستعملة تلمي 90ا قعينة البحث اليت كانت قواـ

باإلضافة إٔب ُب الفصل الثالث ، قيد الدراسة ُب الكرة الطائرة ، ُب حُت عرضنا نتائج الدراسة األساسيةللمهارات 
. االستنتاجات العامة ك مناقشة فرضيات البحث فالتوصيات ك االقًتاحات

 على درس تأثَت ؽبا تالفرك قا ةبيداغوجي التدريس الثالثة قيد الدراسة كفق أساليب أف إٔب كقد خلصت الدراسة 
.  للكرة الطائرة لتالميذ اؼبرحلة الثانوية األساسيةالًتبية البدنية كالرياضية ُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات لتحسُت اؼبهارات 

إف التعليم ُب بعض دكؿ العآب يواجو مشكالت ك ربديات تعليمية سبليها طبيعة الوقت اغباضر ك :مشكلة البحث- 2
 التعليمية ك بُت اؼبطالب الًتبوية ػبصائص ىذا العصر اذال األنظمةخصائصو، كتعود ىذه اؼبشكالت إٔب عدـ مالئمة 

 نظاـ عصرم للتعليم حديث إهباديبكن ؽبذه األنظمة التعليمية أف تتغلب على مشكالهتا بدكف العمل على ذبديد ذاهتا ك 
أضبد اعببإب، , مصطفى ؿبمد) .ُب أىدافو ك ؿبتواه ك أساليبو ككسائلو التعليمية ك دبا ينسجم مع الطموح كبو األفضل

 فعلى قادة الًتبية الرياضية االىتماـ بأمر التجديد ك التطور اؼبستمر ، لذا هبب أف ال نتقيد (40، صفحة 1989
دبمارسات تربوية ك تعليمية جملرد كوهنا أكثر شيوعا أك ألهنا تقليدية، بل نبٍت جهودنا التعليمية ك الًتبوية على أساس 

 األصوؿ ك اؼبمارسات اليت تدعمها النتائج اليت نتوصل إليها بالبحث إتباعالتجارب العلمية ُب اجملاؿ الًتبوم ك نعٍت بذلك 
 (03، صفحة 1989عفاؼ عبد الكرٙب، ).العلمي الصحيح لتظل ُب ذبدد مستمر 

 بأهنا  Mosston & Ashworth (2002)       كتتميز سلسلة أساليب التدريس اليت قدمها موسنت كأشورت
تعتمد أسلوب تفريد التعليم بشكل متدرج كتركز على التعلم الذاٌب للتلميذ، لتلتقي مع االىتماـ اؼبتزايد ُب اآلكنة األخَتة 

بالتعليم الفردم ،الذم أكد على دكر الطالب كمحور للعملية التعليمية، كإطالؽ العناف لو كي يتعلم بنفسو ضمن قدراتو 
كاىتماماتو، كنقل اؼبعلم إٔب دكر اؼبهندس للعملية التعليمية، حبيث يكوف ىو اؼبخطط كاؼبوجو كاؼبرشد، فإذا عرفنا أف التعلم 

ىو تلبية للحاجة، كأف حاجات اؼبتعلمُت ـبتلفة كمتفاكتة، أدركنا أف التعلم اعبمعي الذم يوجو جملموع اؼبتعلمُت بنفس 
. الطريقة كاألسلوب كالوقت، سيكوف عاجزان عن تلبية االحتياجات التعليمية اؼبختلفة كاؼبتفاكتة اليت سبثلها اجملموعة الصفية
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    ك تؤكد نظريات التعلم على أف إشراؾ اؼبتعلم باألداء يؤدم إٔب اكتساب اؼبهارة ك تثبيتها، ك دبا إف شركط التعلم 
، فإف طريقة (64، صفحة 2001ؿبمد عاطف األحبر، ) (الدكافع، ك النضج، ك اؼبمارسة أك التدريب)األساسية ىي 

التدريس األفضل ىي اليت تراعي ىذه الشركط، ك ُب اغبقيقة ال توجد طريقة معينة ىي األنسب ك األفضل ُب تدريس 
صبيع اؼبواد التعليمية، لكن اؼبدرس ىو اؼبعٍت باختيار الطريقة اليت ربقق األىداؼ التعليمية لكل مهارة ك مادة تعليمية ُب 

 الفردية القائمة بُت اؼبتعلمُت كيوجو االىتماـ ؼبراعاهتا دبختلف الفرك قات كيؤكد التعليم اغبديث على اؼبنهج التعليمي
ك  من قدرات كل منهمتستطيع أقصى ما إٔب هتتم بنمو اؼبتعلمُت ألهنا التدريس كتنويعها أساليبالسبل ، كمنها تعدد 

 أساليب جديدة ك يبتكر طرؽ تنفيذية جديدة لتوضيح ك توسيع مدارؾ إهباداؼبدرس الكفء ىو الذم هبرب ك وباكؿ 
طالبو دبا ينسجم كنوع الفعاليات اؼبراد تطبيقها ضمن الوسائل كخطط علمية متطورة كاضعا أىداؼ ؼبا يعمل، كلديو 

عباس أضبد صاّب ). وبقق نتائج إهبابية مضمونةأفبصَتة عما سوؼ وبققو طالبو، فمن خالؿ ىذه التطلعات يبكنو 
 (37، صفحة 1989السامرائي، 

كُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات ُب منظورىا العاـ للتعلم حيث التلميذ ىو ؿبور العملية التعليمية سباشيا مع قدراتو البدنية 
 ،كخاصة اليت تقـو على ركح التعاكف كاؼبواجهة كاأللعاب البدنية األنشطة فضاءا فبيزا دبا توفره من تنوع كاؼبعرفية فتصبح

 دبا يتوافق كالوضعية اؼبعيشية ،كىي كسلوكا تو كالتعبَت ُب نفس الوقت ،فبا يتطلب من التلميذ تكييف تصرفاتو كاإلبداع
 تعليم إسًتاتيجية البدنية كالرياضية ُب قالب األنشطة على أساسا تساىم ُب ربقيق اؼبلمح العاـ للتلميذ كترتكز بذلك

 بُت التالميذ ك على الرغم من تعدد طرائق الفرك قات ُب اغبسباف تأخذ نشطة ،كأساليبتعلم من خالؿ طرائق تدريس /
تدريس الًتبية الرياضية كأساليبها سواء كانت اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة لتدريس األلعاب كالفعاليات كاؼبهارات اغبركية ،لكن 

يبقى البحث عن األسلوب التعليمي األفضل كاألمثل الذم يالءـ ىذه الفعالية كتلك اؼبهارة ،كمقدار انسجامو مع 
قابليات كقدرات اؼبتعلمُت ،دبساعدة الوسائل التعليمية اؼبتوفرة ىي من األمور األساسية الضركرية اليت تساىم ُب عملية 
التعلم ،كقد الحظ الباحث من خالؿ خربتو اؼبيدانية كونو مدرس سابق للًتبية البدنية كالرياضية ُب التعليم الثانوم ،قلة 

 الوحدات التعليمية ؽبا، كبعد الدراسة الطائرة ُباستخداـ اؼبدرسُت  أساليب تدريسية متعددة لتدريس نشاط الكرة 
كالتحليل كجد الباحث من الضركرم النهوض بأساليب التدريس للوصوؿ بالتالميذ إٔب مستول أفضل ُب التعلم، كلغرض 

ىذا ما هبعلنا  الفردية بُت التالميذ ؼبرحلة التعليم الثانوم ،الفرك قاتمعرفة تأثَت ىذه األساليب التدريسية ُب التقليل من 
 الفركقات بيداغوجية التدريس الثالثة قيد الدراسة كفق ألساليب ىل :كمن خالؿ ىذا البحث نطرح السؤاؿ الرئيسي التإب

 على درس الًتبية البدنية كالرياضية ُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات لتحسُت اؼبهارات االساسية للكرة الطائرة لتالميذ تأثَتؽبا 
 :كعليو نطرح التساؤالت الفرعية التاليةاؼبرحلةالثانوية

 ُب االختبار القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة 0.01 عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -1
كفق بيداغوجية الفركقات على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب الكرة الطائرة؟ قيد الدراسة 

األداء ُب  بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 0.01 عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-2
التالميذ كفق األسلوب التبادٕب؟ اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل 

األداء اؼبهارم ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة عند مستول ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-3
التالميذ كفق األسلوب التدرييب؟ ُب كرة الطائرة لدل 
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األداء اؼبهارم ُب بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 0.01عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-4
 اؼبوجو؟التالميذ كفق أسلوب االكتشاؼ ُب كرة الطائرة لدل 

 االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة ُب0.01داللة  عند مستول ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-5
 الطائرة؟ كرة ُب (ذكور)على األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 االختبار البعدم ُب االختبار البعدم بُت األساليب ُب0.01داللة  عند مستول توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل -6
 الطائرة؟ُب الكرة  (اناث)التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 :أىداف البحث-3

 الفركقات على درس الًتبية بيداغوجية التدريس الثالثة قيد الدراسة كفق أساليب تأثَتمعرفة ما مدل :الهدف الرئيسي
 .الثانوية للكرة الطائرة لتالميذ اؼبرحلةاألساسيةالبدنية كالرياضية ُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات لتحسُت اؼبهارات 

كفق بيداغوجية قيد الدراسة ُب االختبار القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة  داللة الفركؽ معرفة-1األىداف الفرعية
. الفركقات على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب الكرة الطائرة

التالميذ كفق األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة لدل ُب  داللة الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم معرفة-2
. األسلوب التبادٕب

التالميذ كفق األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة لدل ُب  داللة الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم معرفة-3
. األسلوب التدرييب

التالميذ كفق أسلوب األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة لدل ُب  داللة الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم معرفة-4
 .اؼبوجواالكتشاؼ 

 ُب (ذكور) ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ  داللة الفركؽمعرفة-5
 .الطائرةالكرة 

 ُب االختبار البعدم ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل  داللة الفركؽمعرفة-6
 .الطائرةُب الكرة  (إناث)التالميذ 

 :البحث فرضيات -4

 على درس الًتبية البدنية كالرياضية تأثَت الفركقات بيداغوجية التدريس الثالثة قيد الدراسة كفق ألساليب:العامةالفرضية 
 اؼبرحلة الثانوية للكرة الطائرة لتالميذ األساسيةُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات لتحسُت اؼبهارات 

ُب االختبار القبلي بُت األساليب 0.01 عند مستول داللة  توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةال:الفرضيات الفرعية
. على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب الكرة الطائرةقيد الدراسة التدريسية الثالثة 
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األداء اؼبهارم ُب ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة  عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-2
. التالميذ كفق األسلوب التبادٕبالكرة الطائرة لدل 

األداء اؼبهارم ُب ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-3
. التالميذ كفق األسلوب التدرييبالكرة الطائرة لدل 

األداء اؼبهارم ُب ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-4
 .اؼبوجوالتالميذ كفق أسلوب االكتشاؼ الكرة الطائرة لدل 

 االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على ُب0.01داللة  عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-5
 .الطائرة الكرة ُب (ذكور)األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 ُب االختبار البعدم ُب االختبار البعدم بُت األساليب 0.01داللة  عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-6
 .الطائرةُب الكرة  (اناث)التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 :البحثأىمية -5

من خالؿ خربة الباحث ُب ؾباؿ التدريس فقد الحظ ضركرة البحث عن أساليب تدريس جديدة كمناسبة لرياضة الكرة 
الطائرة اؼبدرجة ضمن الربنامج السنوم لدركس الًتبية البدنية كالرياضية لتالميذ اؼبرحلة الثانوية غَت بعض األساليب 

حبيث قد تعمل ىذه األساليب اعبديدة على التنمية الشاملة كاؼبتزنة للمتعلم ,التدريسية اليت يستخدمها بعض األساتذة 
 أفككذلك إعطاء الفرصة لألستاذ ,بدنيا كمعرفيا كمهاريا حيث يكتسب التلميذ الثقة بالنفس كبزمالئو  كيتعاكف معهم 

يكوف مشرفا كموجها لكل التالميذ كذلك للتخفيف من الفركقات اؼبوجودة بينهم كتكمن أنبية البحث ُب تكمن أنبية 
 :البحث ُب النقاط التالية

 –أسفلمهارة التمرير من  –أعلىمهارة التمرير من )استخداـ أساليب تدريس حديثة تعمل على تنمية بعض مهارات -1
 .ُب الكرة الطائرة لتالميذ اؼبرحلة الثانوية لوالية تيارت (أعلى من اإلرساؿمهارة –مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي 

 .كالتعلمتصميم برنامج تعليمي مقنن بأسلوب علمي يوضح ما هبب على اؼبعلم -2

 :ومصطلحات البحثمفاىيم -6

 :التدريسأساليب 

 إٔب أسلوب التدريس ىبتلف من معلم أف األمباط التدريسية اػباصة باؼبعلم كاؼبفضلة لديو كىذا يعٍت  ؾبموعة:اصطالحا
 (67، صفحة 2002نواؿ ابراىيم شلتوت ،مَتفت علي خفاجة ، ) ُب تنفيذ طريقة تدريس كاحدة  ألخر

 األخذ العملية التعليمية التعلمية مع أىداؼ ؾبموعة خربات يتبعها اؼبدرس من اجل ربقيق أهناكيعرفها الوكيل اضبد على 
 (116، صفحة 2002الوكيل اضبد ،اؼبفيت ؿبمد امُت، ) .اؼبتعلمبعُت االعتبار الواجب اؼبراد تعليمو كعمر 
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 .التعليمية األىداؼ اؼبعلم كاؼبتعلم من اجل ربقيق وبدث بُت اؼبنظم الذمذلك التفاعل كاالتصاؿ  ىي:إجرائيا

 تعلم كمبو اؼبتعلمُت إٔب يؤدم أف ـبطط لو يقصد بو األعماؿ على انو نظاـ من راشد علي  يعرفو:اصطالحا:التدريس
 كاؼبتعلم، يتضمن هبا كل من اؼبعلم اؽبادفة، يقـو النظاـ يشمل على ؾبموعة من األنشطة اؼبختلفة، كىذاُب جوانبهم 

 (67، صفحة 1993راشد علي ، ) . ،متعلما ،كمنهجا ثالث معلماعناصر 

 . أخالقيا ُب إطار اؼبنظومة الًتبوية لكل دكلةكنفسيا كاجتماعيا ك الطفل تربويا إعداد عملية تربوية هتدؼ إٔب  ىو:إجرائيا

 :الفروقات الفردية -
 االكبرافات الفردية عن اؼبتوسط اعبماعي ُب الصفات اؼبختلفة، قد يضيق أهنا الفركؽ الفردية على  تعرؼ:اصطالحا -

مدل ىذه الفركؽ أك يتسع كفقا لتوزيع اؼبستويات اؼبختلفة ُب كل صفة من الصفات اليت يتم ربليلها أك 
 .(31، صفحة 2006سناءؿبمد سليماف، )دراستها

 . ك النفسيةكاالجتماعية  ىي الفركقات اؼبوجودة بُت أفراد اجملتمع من صبيع النواحي العقلية :إجرائيا -
 : التربية البدنية و الرياضية -
أف فهم :  مفهوما كاسعا ك شامال ك قد أكد كويسكي كوزيليككالرياضية  مفهـو الًتبية البدنية أف  كما:اصطالحا -

الًتبية البدنية ك الرياضية على أهنا حسم قوم فقط أك مهارة رياضية أك ما يشبو ذلك ىو اذباه خاطئ فهي فن من 
 ك القياـ بواجبو اإلنتاج اؼبواطن الصاّب جسما ك عقال ك خلقا ك جعلو قادرا على إعدادفنوف الًتبية العامة هتدؼ إٔب 

 (17، صفحة 1979قاسم حسُت قاسم اؼبندالكم،مؤيد البدرم، ) .كبو ؾبتمعو ككطنو
 ىي جزء من الًتبية العامة هتدؼ إٔب تنمية ك تطوير بعض الصفات البدنية ك اػبلفية لدل التلميذ من : إجرائيا -

 .خالؿ النشاط الرياضي
 :بالكفاءاتالمقاربة  -
 كاسع الذم إطار عمل سبكن التالميذ من حل اؼبشكالت ،كىي أيضا إطار ركجرز ىي كزاُب  يعرفها:صطالحاا -

 (roegiers.xavier, 2004, p. 122).اؼبشكالت –يسمح دبعاعبة كل أنواع الوضعيات 
 . طريقة تدريس جديدة يكوف فيها التلميذ ىو اؽبدؼ من خالؿ التفكَت ك اإلبداع:إجرائيا -

 :المراىقة

 على الغَت إٔب مرحلة اؼبسؤكلية ك االعتماد ك الالمباالة الفًتة اليت ينتقل عربىا الطفل  من مرحلة  ىي:اصطالحا -
 (577، صفحة 1980ؿبمد صبيل منصور،فاركؽ سيدعبد السالـ، ).توجيو الذات

. ىي مرحلة يبر هبا الفرد تتسبب ُب تغَتات فيزيولوجية ك عقلية ك عاطفية يصعب التحكم فيها:إجرائيا
 :المرحلة الثانوية

 . سنوات فبهدة للدخوؿ اعبامعي3ىي مرحلة دراسية تدـك اجرائيا
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 أدائها ُب صبيع اؼبواقف إٔب اغبركات اليت وبتاج الالعب  ىي:اصطالحا:المهارات األساسية في الكرة الطائرة
 النتائج ،مع االقتصاد التاـ أفضل إٔبكالغرض من ىذه اغبركات ىو الوصوؿ ,اليت تتطلبها اللعبة كطبقا للقانوف اػباص هبا 

 الفريق ،يبكن تنفيذ اػبطط أفراد عن طريقها كبالتعاكف مع إذ تامة إجادة هبيدىا كل العب أفُب اعبهد ،لذلك هبب 
 .(47، صفحة 1990ايلُت كديع فرج ، )  .دائما بالفوزالفنية ُب الدفاع كاؽبجـو كاليت تنتهي 

. ىي نشاط صباعي لو قواعده ك قوانينو اؼبختلفة اػباصة بوإجرائيا :الكرة الطائرة

 :الدراسات السابقة و البحوث المشابهة-7
 :المشابهة العربية الدراسات السابقة و البحوث -7-1
 الفعلي لدرس التربية الرياضية لكل من األداءمقارنة فاعلية : 1986 يدراسة علي الريد7-1-1

 (39، صفحة 1986علي الريدم، ).الطريقتين التقليدية و التبادلية
 الفعلي للتلميذ ُب درس الًتبية الرياضية ُب كل من الطريقتُت التقليدية ك التبادلية األداء إٔب ربديد زمن :ىدف الدراسة
 باؼبدارس الثانوية دبحافظة إربريا باألردف األكؿلتالميذ الصف 

 اؼبنهج التجرييب :المستـــخدمالمنهج 

 مدرسة ك قسمت إٔب 100 ثانوم ًب اختيارىم عشوائيا من األكٔب فصل من صف 100 مكونة من :البحثعينة 
ؾبموعتُت ذبريبية ك األخرل ضابطة 

– معامل االرتباط - االكبراؼ اؼبعيارم- الوسيط- اؼبتوسط ) التالية اإلحصائية ك استخدمت اؼبعاعبات :البحثأدوات 
 (ت)اختبار 

.  الفعلي لدرس الًتبية الرياضية لصاّب الطريقة التبادليةاألداءبُت اجملموعتُت ُب زمن إحصائيا  توجد فركؽ دالة :النتائج أىم

دراسة مقارنة لتأثير استخدام بعض أساليب التدريس :1992دراسة ميرفت علي خفاجة -7-1-2
ميرفت علي ) .في التربية الرياضية على مستوى أداء بعض المهارات الحركية بالمرحلة اإلعدادية

 :(1992خفاجة، 

أسلوب التعلم بالتطبيق الذاٌب ك التعلم بتوجيو األقراف ك  ) هتدؼ إٔب التعرؼ على تأثَت استخداـ كل من :ىدف الدراسة
ُب درس الًتبية الرياضية على مستول أداء تلميذات الصف الثا٘ب باؼبرحلة اإلعدادية ُب بعض  (التعلم باألسلوب التقليدم

. اؼبهارات اعبمباز ك الكرة الطائرة

. ج التجرييب ؼبناسبتو لطبيعة البحثق استخداـ اؼبن:خدمـالمنهج المست

تلميذة من تلميذات الصف الثا٘ب اإلعدادم دبدرسة الرمل اإلعدادية بنات  (120) اشتملت العينة على :عينة البحث
باإلسكندرية ك قد اختَتت بالطريقة العشوائية ٍب قسمت إٔب ثالث ؾبموعات متساكية ؾبموعتُت ذبريبيتُت ك ؾبموعة 

. تلميذة (40)ضابطة قوائم كل منها 
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. كرقة العمل ك اؼبعيار- االختبارات اؼبهارية-  االختبارات البدنية:األدوات المستخدمة

 لقد أثرت أساليب التعلم الثالثة على مستول األداء اؼبهارم ُب اعبمباز ك الكرة الطائرة فقد ظهر ربسن ُب :أىم النتائج
 أساليب التعلم اغبديثة تفوقها على األسلوب التقليدم ُب التعلم ُب صبيع أظهرت. متفاكتةمستول األداء ك لكن بنسب 

 .اؼبهارات

فاعلية استخدام أسلوب التطبيق بتوجيو األقران على تعلم : 1996 ئيدراسة محمود رجا-7-1-3
 (1996ؿبمود رجائي، ).بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة بكلية التربية الرياضية بالمنيا

إٔب التعرؼ على نسبة التغَت ُب مستول اؼبهارات األساسية لدل كل من اجملموعتُت التجريبية ك الضابطة : ىدف الدراسة
. لطالب الفرقة االكٔب بكلية الًتبية الرياضية باؼبنيا 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 طالب من طلبة الفرقة األكٔب بكلية الًتبية الرياضية جامعة اؼبنيا ك قسمت ىذه العينة 60عينة متكونة من :عينة البحث 
.  ضابطة  األخرل ذبريبية ك إحدانباإٔب ؾبموعتُت 

، ربليل التباين   (ت)اؼبتوسط، االكبراؼ اؼبعيارم، معامل االرتباط، اختبار ) استخدمت اؼبعاعبات التالية :أدوات البحث 

قيد  )نسبة التغَت للمجموعة التجريبية أعلى من نسبة التغَت للمجموعة الضابطة ُب صبيع االختبارات:ىم النتائج أ
 .(البحث

 األخطاءالتغذية الراجحة للطالب ؽبا تأثَت اهبايب ُب زيادة سرعة تعلمهم إصالح 

 (1997ىبو عبد العظيم اظباعيل، ):دراسة ىبو عبد العظيم اسماعيل-7-1-4

 اؼبوجو ك التعلم بالتلقي مع باالكتشاؼ هتدؼ إٔب التعرؼ على أثر تفاعل كل من أسلويب التعلم :ىدف الدراسة
.  على اكتساب بعض اؼبهارات اغبركية لكرة الطائرةاالبتكارممستويات التفكَت 

.  استخداـ اؼبنهج التجرييب ؼبناسبة لطبيعة البحث:خدمـالمنهج المست

 ك قد اإلسكندرية دبحافظة اإلعدادمتلميذة من تلميذات الصف األكؿ  (72 ) اشتملت العينة على :البحث عينة
اختَتت بالطريقة العشوائية ٍب قسمت إٔب أربع ؾبموعات ؾبموعتُت ذبريبيتُت ك ؾبموعتُت ضابطتُت  قسمت كل منها بناءن 

. تلميذة (18)قواـ كال منها  (مرتفع منخفض )على تطبيق اختبار مستول التفكَت االبتكارم 

 االختبارات البدنية، االختبارات اؼبهارية، اختبارات التفكَت االبتكارم، استمارة اؼبستول :األدوات المستخدمة
. االجتماعي ك االقتصادم، اختبار الذكاء
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 ُب القياس البعدم بُت أساليب التدريس قيد البحث ُب التحصيل العلمي عند إحصائيا ال يوجد تفاعل داؿ :أىم النتائج
. االبتكارماستخداـ مستويات التفكَت 

 . اؼبوجو أكثر فاعلية من اكتساب بعض اؼبهارات اغبركية لكرة طائرة ك اعبمباز قيد البحثاالكتشاؼأسلوب  -

فاعلية استخدام أسلوب التطبيق بتوجيو  :1997دراسة أحمد يوسف محمد عاشور-7-1-5
أضبد يوسف ؿبمد عاشور، )الصفات البدنية و المهارية للمبتدئين في كرة السلة األقران على بعض

1997) 

ىو التعرؼ على مدل فاعلية استخداـ أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف على بعض الصفات البدنية ك  :ىدف الدراسة
. اؼبهارية للمبتدئُت ُب كرة السلة

اؼبنهج التجرييب : المنهج المستخدم 

 طالب من طلبة الصف األكؿ بكلية الًتبية الرياضية ببورسعيد ك 40ككانت العينة اؼبدركسة متكونة من :عينة البحث 
قسمت إٔب ؾبموعتُت أحدنبا ذبريبية ك األخرل ضابطة 

. (ت)اؼبتوسط، كسيط، اكبراؼ، االلتواء، اختبار ) التالية اإلحصائيةباستخداـ اؼبعاعبات :أدوات البحث 

 أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف يعترب من أكثر األساليب التدريسية اليت ؽبا تأثَت اهبايب ُب تنمية الصفات : النتائجأىم
 . تنمي مستول األداء لبعض مهارات كرة السلة مقارنة بالطريقة التقليدية أهناالبدنية كما 

لم ــــــــــــــر استخدام كل من أسلوبي التعـــــــــأث: 1998 و خالد عزت إسماعيلدراسة زينب -7-1-6
على اكتساب مهارة التصويب بالسقوط في كرة اليد لدى طلبة كلية  (متعدد المستويات- األقران )

 (1998زينب اظباعيل،خالد عزت، )التربية الرياضية

على اكتساب مهارة التصويب  (متعدد اؼبستويات- األقراف ) التعلم أسلويبالتعرؼ على أثر استخداـ :ىدف الدراسة 
بالسقوط ُب كرة اليد لدل كلية الًتبية الرياضية جبامعة طنطا 

 اؼبنهج التجرييب :المستخدمالمنهج 

 ك قسمت إٔب ثالث ؾبموعات ؾبموعتاف األكٔب طالبة اختَتكا عشوائيا من طالبات الفرقة 90مكونة من :عينة البحث 
ذبريبيتاف ك ؾبموعة ضابطة 

 ، ربليل التباين االلتواء، االكبراؼاؼبتوسط، الوسيط،  ) ك استخدـ اؼبعاعبات اإلحصائية التالية :أدوات البحث 

على أسلوب األكامر ُب مستول األداء اؼبهارم ك  (توجيو األقراف، متعدد اؼبستويات، )تفوؽ أسلويب التعلم : النتائجأىم
 .التحصيل اؼبعرُب ؼبهارة التصويب بالسقوط األمامي ُب كرة اليد
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تأثير التدريس بأسلوب علمي تبادلي على تنمية المهارات : 1999دراسة ياسر محمد -7-1-7
 (1999ياسر ؿبمد متوٕب، )اإلعداديةاألساسية في كرة القدم لتالميذ المرحلة 

 التعلم التبادٕب على تنمية اؼبهارات األساسية ُب فكرة كرة القدـ أسلوب التعرؼ على تأثَت استخداـ :ىدف الدراسة 
لتالميذ مرحلة اإلعدادية 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 ك قسمت العينة إٔب ؾبموعتاف اإلعدادية من اؼبرحلة األكؿ تلميذ من تالميذ الصف 80مكونة من  :عينة البحث
إحدانبا ذبريبية ك األخرل ضابطة 

 (، نسب التقدـاالرتباط، (ت)، اختبارااللتواء ) :أدوات البحث 

 تأثَت أسلوب األكامر على تعلم اؼبهارات كل غَت كاُب ك بسيط مقارنة بأسلوب التعلم التبادٕب:النتائج أىم 

 .استخداـ التعلم التبادٕب يزيد من نسب التقدـ للمهارات اؼبراد تعليمها -

 األكاديميتأثير التدريس التعاوني علي فاعلية وقت التعلم : 1999دراسة الزىراء رانيا -7-1-8
 (1999الزىراء رانيا، )في درس التربية الرياضية

 ُب درس الًتبية األكاديبي التعرؼ على مدل تأثَت أسلوب التعلم التبادٕب على فاعلية كقت التعلم :الدراسةىدف 
 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم الرياضية  ك 

 العينة إٔب باعبزيرة كقسمت طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية الًتبية الرياضية للبنات 40 مكونة من :عينة البحث
ؾبموعتُت إحدانبا ذبريبية ك األخرل ضابطة 

 ((ت)، اختباراالكبراؼ، االرتباط، االلتواء):البحثأدوات 

 التدريس باألسلوب التعاك٘ب على التدريس باألسلوب التقليدم ُب استثمار اؼبتعلمُت لوقت التعلم  تفوؽ:النتائج أىم
 بالتوزيع الزمٍت إلجراء الدرس االلتزاـاألكاديبي ُب الدرس ك 

تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على معلم مسابقة قذف : دراسة دعاء محي الدين-7-1-9
 (2000دعاء ؿبي الدين، ) :القرص

العرض -التطبيق الذاٌب-التبادؿ- اؼبمارسة ) التعرؼ على تأثَت استخداـ بعض أساليب التدريس :أىداف البحث
. على مستول األداء الفٍت ك اؼبستول الرقمي ك مستول التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص (التوضيحي

.  ؾبموعات صبيعها ذبريبية4 استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب بتصميم :المنهج
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 4 طالبة اختيارىن عشوائيا كم طالبات الفرقة الثالثة بكلية الًتبية الرياضية بطنطا ك قسمت إٔب 96 :عينة البحث
.  طالبة 24ؾبموعات ذبريبية قواـ كل منها 

 بطريقة اهبابية ك لكن أسهمتقد  (عرض توضيحي- تطبيق ذاٌب- تبادؿ- فبارسة ) األربعة  األساليب:النتائجأىم 
 .بنسب متفاكتة  ُب تعلم مسابقة قذؼ القرص

ُب مستول األداء الفٍت ك اؼبستول  (العرض التوضيحي )على  (التطبيق الذاٌب- التبادؿ- اؼبمارسة ) أساليبتفوؽ -
 .الرقمي ك مستول التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص

ُب مستول األداء الفٍت ك اؼبستول الرقمي ك  (التطبيق الذاٌب ) أسلوبعلى  (اؼبمارسة ك التبادؿ )تفوؽ أسلويب  -
 .مستول التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص

كاف أفضل األساليب اؼبستخدمة ُب مستول األداء الفٍت ك مستول الرقمي ك مستول التحصيل " أسلوب التبادؿ -
 .اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص

تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على مستوى األداء المهاري : دراسة لمياء فوزي-7-1-10
ؼبياء فوزم، ). في كرة السلة لطالبات كلية التربية الرياضية بطنطااألساسيةو الدافعية لبعض المهارات 

2000) :

توجيو األقراف، االكتشاؼ اؼبوجو، العرض )التعرؼ على تأثَت استخداـ بعض أساليب التدريس : أىداف البحث
 الثا٘ب بكلية الًتبية ؼ بعض اؼبهارات األساسية ك الدافعية ُب كرة السلة لطالبات الصأداءعلى مستول  (التوضيحي

التعرؼ على أفضل األساليب اؼبستخدمة تأثَتا على مستول أداء بعض اؼبهارات األساسية ك الدافعية ُب .الرياضية بطنطا
 .كرة السلة لطالبات الصف الثا٘ب بكلية الًتبية الرياضية بطنطا

 . ؾبموعات ؾبموعة ضابطة ك ؾبموعتاف ذبريبيتاف3 الباحثة اؼبنهج التجرييب بتصميم  استخدمت:المنهج

 طالبة من طالبات الفرقة الثانية بكلية الًتبية الرياضية بطنطا، ٍب اختيارىن بالطريقة العمدية ك ًب 72:عينة البحث
 .تقسيمهم إٔب ثالث ؾبموعات متساكية

 األساليب الكتساب بعض اؼبهارات األساسية ك لتنمية دافعية االقباز ُب كرة السلة، ىو أسلوب  أفضل:النتائجأىم 
 . العرض التوضيحيأسلوب اؼبوجو ٍب االكتشاؼالتعلم بتوجيو األقراف يليو أسلوب 

غَت كاؼ لتعلم اؼبهارات األساسية ك غَت كاؼ لتنمية دافعية اإلقباز بصورة  (العرض التوضيحي )األسلوب اؼبتبع  -
 .جيدة لدل أفراد عينة البحث 

تأثير استخدام أسلوبي الواجبات : 2000أحمد عبد الدايم الوزير و علي مصطفى طو -7-1-11
أضبد عبد الداٙب الوزير،على ) في الكرة الطائرةاإلرسال و استقبال اإلرسالفي تدريس مهارتي  و التبادل

 (2000مصطفى طو، 
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 اؼبهارم األداءللتعرؼ على أكثرىا فاعلية ُب رفع مستول  (الوجبات، التبادؿ ) مقارنة أسلوب التعليم :ىدف الدراسة 
للطالب ُب مهارٌب اإلرساؿ من أعلى ك استقباؿ اإلرساؿ ُب الكرة الطائرة 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

بكلية الًتبية الرياضية للبنُت باؽبـر جامعة  (شعبة تعليم ) طالب من طالب الصف الثا٘ب 40مكونة من :عينة البحث 
حلواف ك قسمت العينة إٔب ؾبموعتُت أحدانبا ذبريبية ك األخرل ضابطة 

 (ت)، االرتباط، اختبار االكبراؼاؼبتوسط ، الوسيط،  ) :أدوات البحث 

 ُب الكرة الطائرة اإلرساؿعند تعليم مهارٌب اإلرساؿ ك استقباؿ  (التبادؿ ) فاعلية االستخداـ أسلوب  ىناؾ:أىم النتائج
 .حيث أنو يعطي للمتعلم ك اؼبالحظة فرصة اؼبشاركة االهبابية ُب الدرس ك يزيد من التفاعل اإلهبايب

تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على تعلم : 2000دراسة دعاء أبو الهند - 7-1-12
 (2000دعاء أبو ىند، )مسابقة قذف القرص

على تعلم مسابقة  (اؼبمارسة، التبادٕب، التطبيق الذاٌب، األكامر ) التعرؼ  على تأثَت استخداـ أساليب :ىدف الدراسة 
. قذؼ القرص

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية الًتبية الرياضية جامعة طنطا ك قسمت العينة إٔب 96 مكونة من  :عينة البحث
أربعة ؾبموعات ثالث ؾبموعات ذبريبية ك ؾبموعة ضابطة 

 (، ربليل التبايناالرتباط، االكبراؼاؼبتوسط، الوسيط،  ):أدوات البحث  

قمي ك ر الفٍت ك اؼبستول اؿاألداءأسلوب التطبيق بتوجيو األقراف كاف أفضل األساليب اؼبستخدمة ُب مستول : النتائج أىم
 .مستول التحصيل اؼبعرُب ؼبسابقة قذؼ القرص

تأثير استخدام أسلو بالتعلم التعاوني على التحصيل المعرفي : 2000إلهام عبد المنعم -7-1-13
 (2000إؽباـ عبد اؼبنعم، )الكرة الطائرةت  المهاري لبعض مهارااألداءو مستوى 

 اؼبهارم األداءالتعرؼ على مدل تأثَت استخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب على التحصيل اؼبعرُب كمستول :ىدف الدراسة 
لبعض اؼبهارات الكرة الطائرة 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 ذبريبية ك األخرل ضابطة إحدانبا طالبة من طالبات الفرقة الثالثة قسمت إٔب ؾبموعتاف 34مكونة من :عينة البحث 

 ((ت)اؼبتوسط، الوسيط، االكبراؼ، معامل االرتباط، االختبار  ) : أدوات البحث
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 األداءأسلوب التعلم التعاك٘ب لو تأثَت أفضل من أسلوب األكامر على مستول التحصيل اؼبعرُب ك مستول  :النتائجأىم 
 .اؼبهارم ُب بعض مهارة الكرة الطائرة

تأثير بعض أساليب التدريس على تعلم بعض : 2000دراسة عبد اهلل محمد مناع -7-1-14
عبد ) .مهارات الرياضيات األساسية بالجزء التعليمي بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية

 (2000اهلل ؿبمد مناع، 

على تعلم بعض اؼبهارات الرياضية  (األكامر- التبادٕب- اؼبمارسة )التعرؼ على مدل تأثَت أساليب  :ىدف الدراسة
 باعبزء التعليمي بدرس الًتبية الرياضية لتالميذ اؼبرحلة اإلعدادية األساسية

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 ك قسمت العينة إٔب ثالث 2000-1999 للعاـ الدراسي األكؿ من تالميذ الصف تلميذ 75مكونة من :عينة البحث 
ؾبموعات ؾبوعتاف ذبريبيتاف ك ؾبموعة ضابطة 

 (، ربليل التبايناالرتباط، معامل االكبراؼاؼبتوسط، الوسيط،  ) :أدوات البحث 

 األساسيةكاف اهبابيا ك فعاؿ ُب تعلم مهارة الرياضيات  (اؼبمارسة، التبادٕب، األكامر )تأثَت األساليب الثالثة :النتائج أىم 
 (قيد البحث )

 (قيد البحث ) التبادٕب يزيد من نسب التقدـ للمهارات اؼبراد تعلمها األسلوبالتعلم باستخداـ  -

أثر استخدام أسلوبي التطبيق بتوجيو األقران و التطبيق : 2001دراسة خالد خضير-7-1-15
: (2001خالدخضَت، )الذاتي على بعض المكونات البدنية و المهارية للمبتدئين في كرة اليد

التعرؼ على تأثَت كل من أسلويب التطبيق بتوجيو األقراف ك تطبيق الذاٌب على بعض اؼبكونات البدنية : أىداف البحث -
 .ك اؼبهارية للمبتدئُت ُب كرة اليد

  الباحث اؼبنهج التجرييب بتصميم ثالث ؾبموعات ؾبموعة ضابطة ك ؾبموعتاف ذبريبيتاف استخدـ:المنهج -
 طالب من طالب الفرقة الثانية بكلية الًتبية الرياضية ببور سعيد ًب تقسيمهم إٔب ثالث ؾبموعات 60:عينة البحث -

.  طالب20متساكية كل منها 
 أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف لو تأثَت إهبايب أفضل من أسلوب التطبيق الذاٌب ك األسلوب التقليدم ُب :أىم النتائج -

. تنمية بعض الصفات البدنية ك اؼبهارية قيد الدراسة

اثر استخدام أسلوبي : 2001دراسة ممدوح إبراىيم علي و مصطفى عبد الرحمان -7-1-16
على اكتساب مهارة السيطرة و ضرب الكرة بالرأس و مستوى التحصيل  (التبادلي ، الذاتي )التعليم 

 (77، صفحة 2001فبدكح ابراىيم علي،مصطفى عبد الرضباف، )المعرفي في كرة القدم



36 

 

على اكتساب مهارة السيطرة ك  (التبادلُت الذاٌب ) التعرؼ على اثر استخداـ كال من أساليب التعلم :ىدف الدراسة 
 ك مستول التحصيل اؼبعرُب ُب كرة القدـ بالرأسضرب الكرة 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 طالب من طالب الفرقة الثانية بكلية الًتبية الرياضية جامعة الزقازيق 90 مكونة من :عينة البحث

 (ربليل التباين ، أقل فرؽ معنوم ، نسب التقدـ (ت)، اختبار االرتباطاؼبتوسط ، معامل  ) :أدوات البحث 

أسلوب التعلم بتوجيو األقراف كاف أفضل األساليب ُب تعلم األداء اؼبهارم ؼبهارٌب السيطرة على الكرة ك :النتائج أىم 
 ضرب الكرة بالرأس

. سيطرة على الكرة ك ضرب الكرة بالرأسؿ ُب التحصيل اؼبعرُب ؼبهارٌب ااألساليب التعلم الذاٌب كاف أفضل أسلوب-

تأثير أسلوب التعلم التعاوني و األوامر : 2002دراسة أحمد عبد الحميد العميري -7-1-17
أضبد عبد )"دراسة مقارنة"  في رفع األثقال لطالب كلية التربية الرياضية دقة النظرعلى مستوى األداء  

 (2002اغبميدالعمَتم، 

 رفعة النظر ُب رياضة رفع األثقاؿ لطالب أداء مقارنة تأثَت استخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب على مستول :ىدف الدراسة
" جامعة اؼبنصورة" الفرقة الثانية كلية الًتبية الرياضية 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 ذبريبية ك إحدانبا طالب من طالب الفرقة الثانية جبامعة اؼبنصورة قسمت إٔب ؾبموعتُت 65مكونة من :عينة البحث
 ضابطة األخرل

 (، نسب التحسن(ت)اؼبتوسط، الوسيط، االكبراؼ، االرتباط، اختبار ):أدوات البحث

 التعلم التعاك٘ب حقق نسبة ربسن تفوؽ أسلوب األكامر ُب مستول أداء رفعة النظر ك بفارؽ ُب نسبة  أسلوب:النتائج أىم
. تأثَته بسيطا مقارنة بأسلوب التعلم التعاك٘بف  كااألكامر لصاّب التعلم التعاك٘ب فبا يدؿ على أسلوب %94التحسن 

األمري، التطبيقي، تقييم )مقارنة أثر ثالثة أساليب تدريسية  :(2004)دراسة النداف -7-1-18
على أداء مهارتي  اإلرسال الطويل والقصير في لعبة الريشة الطائرة لطالب كلية علوم  (األداء الذاتي

 .   (2004النداؼ عبد السالـ، )التربية الرياضية بجامعة مؤتة

على أداء  (األمرم، التطبيقي، تقييم األداء الذاٌب)التعرؼ إٔب معرفة كمقارنة أثر ثالثة أساليب تدريسية  :ىدف الدراسة
 . مهارٌب اإلرساؿ الطويل كالقصَت ُب لعبة الريشة الطائرة

 . اؼبنهج التجرييب:المنهج المستخدم
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كاحدا طالبا جامعيا ًب توزيعهم عشوائيا إٔب ثالثة ؾبموعات سبثل كل ؾبموعة أسلوبا تدريسيا  (42): ثعينة البح
 بواقع ثالث ؿباضرات أسبوعيا (أسبوعُت) تطبيق الدراسة األساسية  فكتضم

كربليل التباين األحادم كاختبار شيفيو  (ت) استخدـ الباحث اؼبتوسطات كاالكبرافات اؼبعيارية كاختبار :أدوات البحث
 للمقارنات البعدية

أف األساليب الثالثة قد أدت كبصورة دالة إٔب تطور مستول اإلقباز عند أفراد اجملموعات الثالث ُب اؼبهارات :  النتائجأىم
 .اليب الثالثة قيد الدراسة، كأظهرت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت األس

استخدام بعض أساليب التدريس على مستوى تعلم : (2004)دراسة المفتي والكاتب -7-1-19
 (2004اؼبفيت كالء، ك الكاتب عفاؼ، ) الحرةاألداء الفني للسباحة 

 . التعرؼ إٔب أثر استخداـ بعض أساليب التدريس على مستول تعلم األداء الفٍت للسباحة اغبرة:ىدف الدراسة 

 . اؼبنهج التجرييب: المنهج المستخدم

طالبة ًب تقسيمهن إٔب ؾبموعتُت مساكيتُت كمتكافئتُت، ًب تطبيق الربنامج ؼبدة شهر بواقع ثالث  (40 ):ثعينة البح
مرات لكل أسلوب تدريسي، كًب استخداـ األسلوب األمرم كالتدرييب كالتبادٕب كأسلوب تقييم الذات ُب اجملموعة 

 .التجريبية، كًب تطبيق األسلوب التقليدم على اجملموعة الضابطة

استخداـ األساليب اؼبتنوعة تؤثر بصورة اهبابية على مستول تعلم السباحة اغبرة من حيث األثر ُب :  النتائجأىم
 .االستثمار األمثل للوقت، كساعد ذلك على مراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت

تأثير استخدام بعض أساليب التدريس بالتغذية : (2004)عطاء اهلل أحمد دراسة-7-1-20
 (2004عطاء اهلل اضبد، )"الراجعة الفورية على تعلم بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة 

 بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية ُب تعلم بعض اؼبهارات األساسية ُب تأثَت استخداـمعرفة :ىدف الدراسة 
 .الكرة الطائرة عند ـبتلف اعبنسُت

معرفة أفضل أسلوب تدريسي بالتغذية الراجعة الفورية لو تأثَت أحسن ُب تعلم مهارات اإلرساؿ كالتمرير كاإلعداد ُب الكرة 
 .الطائرة عند الذكور كاإلناث

اؼبنهج التجرييب  : المنهج المستخدم

 أنثى من كالية 72 ذكرا ك72)تلميذا كتلميذة كزعت كاآلٌب (432)اختار الباحث عينة مقصودة قوامها : عينة البحث
كأجريت الدراسة خالؿ  ( أنثى من كالية مستغاٖب72 ذكرا، ك72 أنثى من كالية قسنطينة، 72 ذكرا، ك72سعيدة، 

. ـ2005-2004:اؼبوسم اعبامعي

 الباحث باختبارات مهارية لقياس اؼبهارات األساسية ُب لعبة الكرة الطائرة كاليت صممت من قبل  استعاف:البحثأدوات 
. ( سنة12 إٔب 9من )االرباد األمريكي للصحة كالًتبية كالًتكيح، كاؼبتالئمة مع الفئة اؼبقصودة بالدراسة
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أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية، كاستخداـ اؼبعلم لألسلوب التقليدم قد أثر إهبابا   استخداـ إف:النتائجأىم 
 .على تعلم اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة قيد الدراسة عند ـبتلف اعبنسُت كُب الواليات الثالثة

استنتج الباحث أف الفرؽ بُت االختبار القبلي كالبعدم داؿ إحصائيا ُب مهارة اإلرساؿ بأنواعو الثالثة، كمهارة اإلعداد، 
 اجملموعاتكىذا عند كافة  (سعيدة، قسنطينة، مستغاٖب)كمهارة التمرير عند ـبتلف اعبنسُت ذكورا كإناثا ُب الواليات الثالثة

 .التجريبية كالضابطة

 التجريبية اجملموعاتإف الفرؽ بُت االختبار القبلي كالبعدم داؿ إحصائيا كىو لصاّب االختبار البعدم عند كافة - 
اإلرساؿ بأنواعو، التمرير للجهة اليمٌت )كالضابطة، كعند كل من الذكور كاإلناث كُب الواليات الثالثة، كُب ـبتلف اؼبهارات

 .(كاليسرل، اإلعداد للجهة اليمٌت كاليسرل

. زبتلف األساليب ُب تأثَتىا تبعا للجنس، نوع اؼبهارة،كصعوبة أك سهولة اؼبهارة ُب التعلم     - 

كلما صعبت كتعقدت اؼبهارة نتجو إٔب األسلوب االمرم ُب تعليمها، ألنو يتطلب الدقة كالصرامة، ككلما كانت سهلة - 
 .تعطى اغبرية للمتعلم

هبب التنويع ُب استخداـ أساليب التدريس كعدـ االقتصار على أسلوب كاحد فقط ُب تعليم اؼبهارات، كىذا ما  - 
 .يوضح االختالؼ اؼبوجود ُب استخداـ األساليب من مهارة إٔب أخرل

 ضركرة التفريق ُب استخداـ أساليب التدريس بُت الذكور كاإلناث- 

دراسة مقارنة :2008دراسة غازي محمد الكيالني وصادق الحايك وعمر عمور-1-21- 7
ؿبمد غازم الكيال٘ب ).الستخدام أساليب التدريس والصعوبات التي تواجو المعلمين في األردن والجزائر

 (2008،الصادؽ اغبايك ،عمر عمور، 

 :مشكلة البحث

 .ماىي أكثر األساليب معرفة كاستخداما من قبل اؼبعلمُت حسب الدكلة -

 .ىل ىناؾ فركؽ ُب الصعوبات اليت تواجو استخداـ األساليب التدريسية حسب الدكلة -

 :أىداف البحث

 .معرفة أكثر األساليب معرفة كاستخداما من قبل اؼبعلمُت حسب الدكلة -

 .معرفة الصعوبات اليت تواجو استخداـ األساليب التدريسية حسب الدكلة -

 .استعاف فريق البحث باؼبنهج الوصفي ؼبالئمتو لتساؤالت الدراسة:المنهج
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 :مجتمع وعينة البحث

دبا أف الدراسة كصفية فقد اختَتت عينة عشوائية من أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية باؼبرحلة اؼبتوسطة كالثانوية 
( 13)أستاذا، ك (57)أستاذا كأستاذة، منهم  (70)بلغ قوامها  (اعبزائر)بعاصمة اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية
معلما كمعلمة على اختالؼ مكاف  (120)فقد ًب اختيار  (عماف)أستاذة، أما بعاصمة اؼبملكة األردنية اؽبامشية

معلمة، عموما بلغ حجم العينة  (31)معلما، ك (89)، منهم(اؼبرحلة االبتدائية، اؼبرحلة اإلعدادية، اؼبرحلة الثانوية)عملهم
 .معلم كمعلمة (190)الكلي ُب البلدين

 :األدوات

ًب االستعانة باستبياف يقيس كاقع معرفة كاستخداـ أساليب التدريس، ككذا الصعوبات اليت تواجو اؼبعلمُت ُب حصص 
اعبنس، اؼبؤىل : الًتبية البدنية كالرياضية، حيث تضمن االستبياف أجزاء أربعة، األكؿ منو خصص للمعلومات األكلية

 .العلمي

أما اعبزء الثا٘ب منو فقد استعرض األساليب التدريسية اغبديثة ُب الًتبية البدنية كالرياضية لصاحبها موسنت كلها، مع نبذة 
درستها، اطلعت عليها، ٓب : أما اػبيارات التالية (×)تعريفية بكل كاحد منها، كباؼبقابل هبيب اؼبستجيب بوضع عالمة

 .أظبع هبا، أستخدمها كثَتا، أستخدمها أحيانا، ال أستخدمها

ُب حُت جاء اعبزء الثالث من االستبياف ليحدد الصعوبات كاؼبعوقات اليت تواجو استخداـ أساليب التدريس ُب الًتبية 
، صعوبات تتعلق بالطالب، صعوبات تتعلق (اؼبعلمة)صعوبات تتعلق باؼبعلم: البدنية كالرياضية، كمست الصعوبات ىنا

أكافق، أكافق : أما اػبيارات التالية ()بالبيئة اؼبدرسية، صعوبات تتعلق باؼبنهاج، كما على اجمليب ىنا سول أف يضع عالمة
 .إٔب حد ما، ال أكافق

أما اعبزء الرابع من االستبياف فاحتول على سؤالُت مفتوحُت يعرب فيهما اؼبستجيب عن رأيو فيما ىبص اغبلوؿ اليت يراىا 
 .مناسبة للتغلب على الصعوبات كاؼبعوقات اليت تواجو اؼبدرسُت ُب استخداـ األساليب كالطرؽ التدريسية

 :أىم النتائج

بُت اؼبعلمُت األردنيُت كاعبزائريُت ُب مدل التعرؼ  (α ≥  0,05)كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة 
األمرم، التدرييب، التبادٕب، التطبيق الذاٌب، متعدد اؼبستويات، االكتشاؼ اؼبوجو، ):  على األساليب التدريسية التالية

كلصاّب اؼبعلمُت األردنيُت، فيما اتضح أيضا عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اؼبعلمُت  (التفكَت اؼبتشعب
، فيما اتضح كذلك أف الفركؽ على (أسلوب التصميم للربنامج الفردم)األردنيُت كاعبزائريُت ُب األساليب التدريسية 

أسلوب التدريس الذاٌب جاءت لصاّب اؼبعلمُت اعبزائريُت ىذا فيما يتعلق بالتعرؼ على األساليب التدريسية اغبديثة ُب 
 .الًتبية البدنية كالرياضية

بُت اؼبعلمُت األردنيُت كاعبزائريُت ُب مدل  (α  ≥ 0,05)كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة 
كلصاّب اؼبعلمُت األردنيُت، ُب حُت جاءت الفركؽ على  (األمرم، التدرييب، التبادٕب)استخداـ األساليب التدريسية 
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 (متعدد اؼبستويات، االكتشاؼ اؼبوجو، أسلوب التصميم للربنامج الفردم، أسلوب التدريس الذاٌب)األساليب التدريسية 
التطبيق الذاٌب، التفكَت )لصاّب اؼبعلمُت اعبزائريُت، كىناؾ عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية على األسلوبُت التدريسيُت

 .بُت اؼبعلمُت األردنيُت كاعبزائريُت، ىذا فيما ىبص استخداـ األساليب التدريسية حسب الدكلتُت (اؼبتشعب

فيما يتعلق بالصعوبات اليت تواجو استخداـ أساليب التدريس أظهرت النتائج أف درجة الصعوبات لدل اؼبعلمُت األردنيُت 
كانت أكثر حدة من زمالئهم باعبزائر كىذا نابع من معرفتهم ؽبا كالسعي لتطبيقها على أرض الواقع عكس نظرائهم 

اعبزائريُت، عموما يبيل اؼبعلمُت ُب األردف إٔب استخداـ األساليب التدريسية اؼبباشرة، بينما يبيل اؼبعلمُت ُب اعبزائر إٔب 
استخداـ األساليب التدريسية غَت اؼبباشرة، أما فيما يتعلق بدرجة اؼبعوقات كالصعوبات اليت تواجو اؼبعلمُت ُب الدكلتُت 

 .فهي تتباين تبعا لتباين اجملتمع التدريسي فيهما

 عملية قابلة للتطبيق كللتنفيذ على أرض الواقع حبيث تشمل إسًتاتيجيةكُب ضوء ذلك أكصى فريق البحث بوجوب كضع 
دراسة الصعوبات كاؼبعوقات اليت تواجو اؼبعلمُت للقياـ بعملهم الًتبوم كالتعليمي، كبدء من مراحل اإلعداد األكٔب ُب 
مرحلة الدراسة اعبامعية، كتوفَت االىتماـ من قبل اإلدارة اؼبدرسية، كإعداد اؼبناىج اؼبناسبة، كتوفَت اؼبستلزمات اػباصة 

 .حبصة الًتبية البدنية كالرياضية حبسب الدكلة اليت ينتموف إليها

تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام ثالثة أساليب :2008دراسة عبد السالم حسين -7-1-22
، 2008عبد السالـ حسُت ، ).تدريس في تعلم مهارة الضرب الساحق وتحسين االنتباه بالكرة الطائرة

 (240-219الصفحات 

 :مشكلة البحث

أرد الباحث ىنا أف يدرس أثر ثالثة أساليب تدريسية على تعلم مهارة الضرب الساحق اؼبستقيم من جهة، 
 .كتركيز االنتباه باعتباره عملية حسية ذىنية مهمة ُب عملية التعلم من جهة ثانية، كل ذلك بنشاط الكرة الطائرة

 :فرضيات البحث

 ُب تعلم مهارة الضرب الساحق كربسُت مستول (α  ≥ 0,05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة -
 .االنتباه ُب االختبار القبلي كالبعدم لكل ؾبموعة قيد الدراسة

 ُب تعلم مهارة الضرب الساحق كربسُت مستول (α  ≥ 0,05)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة-
 .االنتباه بُت ؾبموعات البحث قيد الدراسة

 . الباحث اؼبنهج التجرييب ؼبالئمتو ألىداؼ ك طبيعة دراستوـ استخد:المنهج

 :مجتمع وعينة البحث

طالبة، استبعد الباحث  (80)كالبالغ عددىن  (1)تألف اجملتمع البحثي من الطالبات اؼبسجالت ُب مساؽ الكرة الطائرة
طالبات، اختار عينة عمدية من الفصل األكؿ خالؿ اؼبوسم  (03): الطالبات الراسبات ُب ىذا اؼبساؽ كاؼبقدر عددىم بػ
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طالبة  (43)كالبالغ عددىن (4،2،1)ـ، ُب كلية الًتبية الرياضية باعبامعة األردنية ُب الشعب2006-2005:اعبامعي
طالبة، اجملموعة التجريبية  (14)طالبة، اجملموعة التجريبية الثانية  (15)اجملموعة التجريبية األكٔب : كزعت على النحو التإب

 .طالبة  (14)الثالثة 

 :األدوات

اجملموعة التجريبية األكٔب تدرس بأسلوب الكتيب اؼبربمج، كىو عبارة عن أسلوب تعليمي مربمج باستخداـ الكمبيوتر 
يهدؼ إٔب ربقيق عملية التعلم، من خالؿ العرض بأسلوب منظم يعتمد عليو الطالب ذاتيا، اجملموعة التجريبية الثانية 

 .تدرس بأسلوب توجيو األقراف، اجملموعة التجريبية الثالثة تدرس بأسلوب العرض التوضيحي

اختبار قوة القبضة، اختبار الوثب العمودم، اختبار الضرب : استعاف الباحث باختبارات القدرات البدنية كاؼبهارية من مثل
لالنتباه، كىذا بعد أف تأكد من تكافؤ اجملموعات ُب ىذه االختبارات،  (أنفيموؼ-بورف)الساحق اؼبستقيم، اختبار

 .ككذلك ُب الوزف، كالطوؿ، كالعمر

ًب استخداـ نفس ؿبتويات الربنامج على اجملموعات الثالثة مع االختالؼ ُب أساليب التدريس اؼبعتمدة فقط، داـ الربنامج 
 .للوحدة التعليمية الواحدة ( دقيقة45)أسابيع، كُب كل أسبوع ثالث كحدات تعليمية دبعدؿ  (06)

 :أىم النتائج

أسلوب التدريس باستخداـ الكتيب اؼبربمج حقق نتائج اهبابية ُب مستول تعليم الضربة الساحقة اؼبستقيمة، كنفس الشيء 
لألسلوب التبادٕب، كاألمرم حيث جاءت النتائج ُب صاّب القياسات البعدية، كنفس الشيء ُب ربسُت تركيز االنتباه؛ إال 

 .أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بُت األساليب التدريسية قيد الدراسة

جاءت النتائج لصاّب أسلوب الكتيب اؼبربمج مقارنة بتوجيو األقراف، كلصاّب أسلوب الكتيب اؼبربمج مقارنة بأسلوب -
 .العرض التوضيحي

كانت النتائج ُب ربسُت تركيز االنتباه لصاّب أسلوب الكتيب اؼبربمج، كبالتإب اعتربه الباحث أفضل األساليب ُب التعليم -
من خالؿ جذب اؼبتعلم، كتطوير انتباىو طيلة فًتة الدرس، كتوجيو األقراف أحسن من األمرم، لكن ىذا األخَت أحسن 

 .من األكؿ ُب تركيز االنتباه

 بعض أساليب تدريس التربية البدنية والرياضية في تنمية إسهامات:دراسة عمور عمر -7-1-23
 (2009عمرعمور، )بعض المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة الجامعية

على (زكجيالتدرييب، اؿ)إسهامات بعض أساليب التدريس اغبديثة ُب الًتبية البدنية كالرياضية على التعرؼ :ىدف الدراسة 
اؼبهارات البدنية كاؼبهارية،مهارات االتصاؿ كالتواصل،اؼبهارات االجتماعية كالعمل )تنمية بعض اؼبهارات اغبياتية 

( كرة القدـ،الكرة الطائرة)كذلك ُب لعبتُت صباعيتُت  (اعبماعي،اؼبهارات النفسية كاألخالقية،مهارات التفكَت كاالكتشاؼ
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.  اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

طالبا من  (275)طالبا جديدا اختَتكا بطريقة عشوائية من ؾبموع ( 76)كقد اشتملت عينة الدراسة على :عينة البحث 
. اعبزائر (مستغاٖب)السنة األكٔب ليسانس بقسم الًتبية البدنية كالرياضية جبامعة عبد اغبميد ابن باديس 

 . (، ربليل التبايناالرتباط، االكبراؼاؼبتوسط، الوسيط،  ):أدوات البحث  

 أف األسلوبُت أثرا إهبابا على تنمية اؼبهارات اغبياتية حيث كانت النتائج ُب  أظهرت نتائج الدراسةد كؽ:أىم النتائج -
. صاّب القياسات البعدية ُب كل لعبة على حدل

األسلوب التدرييب ُب رياضة كرة القدـ أفضل من األسلوب التدرييب ُب رياضة الكرة الطائرة ُب مقياس اؼبهارات اغبياتية  -
. ككل،كُب تنمية مهارات االتصاؿ كالتواصل، كاؼبهارات االجتماعية كالعمل اعبماعي، ك اؼبهارات النفسية كاألخالقية

اؼبهارات البدنية : األسلوب الزكجي ُب رياضة كرة القدـ ال ىبتلف عن األسلوب الزكجي ُب رياضة الكرة الطائرة ُب تنمية -
. كاؼبهارية، كاؼبهارات االجتماعية كالعمل اعبماعي،كاؼبهارات النفسية كاألخالقية، كمهارات التفكَت كاالكتشاؼ

دراسة بعض أساليب التدريس على مستوى التعلم  : 2010دراسة ايدير عبد النور- 7-1-24
 .(2010إيدير عبد النور، )الحركي والمهاري والتحصيل  المعرفي خالل درس التربية البدنية والرياضية  

 بعض أساليب التدريس على مستول التعلم اغبركي كاؼبهارم كالتحصيل  اؼبعرُب خالؿ تأثَتالتعرؼ على :ىدف الدراسة
 .درس الًتبية البدنية كالرياضية

  التجرييباؼبنهج: المستخدمالمنهج 

 حلة الثانوية ذكوررتلميذ من آب68 من مكونة: البحثعينة 

 .اختبارات مهارية ُب كرة السلة ،سباؽ السرعة ) بدنية ُب رياضة العاب القول اختبارات: البحثأدكات 

 .اختبار معرُب ُب كرة السلة 

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية كلصاّب القياسات البعدية للمجموعات  : النتائجىمأ
تفوؽ كل من أسلوب التدريس باؼبهاـ كؾبموعة التقييم اؼبتبادؿ كؾبموعة االكتشاؼ اؼبوجو على ؾبموعة أسلوب  ، األربعة

 .باألمرالتدريس 

 . األجنبية المشابهةالدراسات

أثر استخدام أسلوبي الممارسة و األوامر على : 1983 جريفي griffeyدراسة -7-2-1
 (Griffey D.C, 1983)مستوى أداء مهارة التمرير من أسفل في الكرة الطائرة

. ىو التعرؼ على أثر استخداـ أسلوب اؼبمارسة ك األكامر على مستول أداء مهارة التمرير من أسفل:ىدف الدراسة 
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 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم

 األخرل طالب  من طالب اؼبدارس العليا ك قسمت العينة إٔب ؾبموعتُت  أحدنبا ذبريبية ك 40مكونة من :عينة البحث 
. ضابطة 

: ك كانت النتائج التالية ((ت)اؼبتوسط، الوسيط، االلتواء، معامل االرتباط ف اختبار ):أدوات البحث

 فركؽ بُت طالب اؼبدارس العليا ُب مهارة التمرير من أسفل ك الذين خضعوا لوحدة تعليمية ُب الكرة  ىناؾ:أىم النتائج -
الطائرة ؼبدة أسبوعُت باستخداـ أسلوب اؼبمارسة ك األمر حيث أحرز التالميذ ذك القدرات االبتدائية اؼبرتفعة درجات 
أفضل ُب االختبارات البعدية عندما تعلموا بأسلوب اؼبمارسة بينما كاف أسلوب األكامر أفضل التالميذ ذك القدرات 

 .اؼبنخفضة بالنسبة لإلرساؿ

تأثير الطريقة التبادلية على السلوك التعاوني في درس : kahila 1987دراسة كاىيال-7-2-2
 (kahila .s, 1987, p. 97).التربية الرياضية

 (توجيو األقراف )ىدفت الدراسة إٔب معرفة تأثَت طريقة التدريس ذات األسلوب اؼبنسق اؼبعتمد على التعاكف بُت الطالب 
 تلميذ 35على السلوؾ ك التعاكف ك عالقة الصداقة بُت الطالب أستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب على عينة مكونة من 

 ضابطة باستعماؿ اؼبعاعبات األخرل ذبريبية ك إحدانبامن تالميذ صف اػبامة ابتدائي قسمت العينة إٔب ؾبموعتُت 
: ك كانت النتائج التالية ((ت)اؼبتوسط االلتواء، االكبراؼ، الوسيط ، اختبار  ) التالية اإلحصائية

 اؼبنظم لطريقة التدريس التبادلية ك اليت تتطلب من الطالب مساعدة بعضهم البعض فإف الًتبية االستخداـمن خالؿ -
.  االجتماعية العليااألىداؼالرياضية يبكنها أف زبدـ ُب الوصوؿ إٔب 

تأثير استخدام بعض :osthwizen et griesal1992دراسة أوسزون و جيرسيل-7-2-3
 osthuzen m)أساليب التدريس على تحقيق  أىداف التربية الرياضية لتالميذ المدارس العليا

j.griesal j, 1992) 
التطبيق الذاٌب متعدد - توجيو األقراف- العركض التوضيحية )معرفة  استخداـ اساليب التدريس :ىدف الدراسة 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدماؼبستويات 

 تلميذ ك تالميذ اؼبدارس العليا ة قسمت إٔب ؾبموعتُت إحدانبا ذبريبية ك األخرل ضابطة ك 97 من  مكونة:البحثعينة 
 (ت)اؼبتوسط، الوسيط، االلتواء، االكبراؼ، اختبار ):أدوات البحث

:  النتائجأىم

أسلوب التطبيق بتوجيو  األقراف ك أسلوب التطبيق الذاٌب متعدد اؼبستويات يؤثراف ُب اجملاؿ االنتقإب ك أف أسلوب توجيو  -
 (مهارم-بد٘ب )األقراف يؤثر ُب اجملاؿ اغبركي
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تأثير استخدام ثالث أساليب للتدريس على االداء : Boyce 1992دراسة بويس-7-2-4
 (boyce b.a, 1992, p. 87)الحركي لطالب الجامعة

 على اكتساب (c) توجيو األقراف (b)، اؼبمارسة (a)التحقق من  تأثَت أساليب التدريس الثالثة األكامر  : ىدف الدراسة
ك االحتفاظ دبهارة التصويب ُب الرماية 

اؼبنهج  التجرييب :المنهج المستخدم

عاـ ك قسمت ىذه العينة إٔب ثالث  (23-18 ) طالب جامعي تًتاكح أعمارىم من 135 من  مكونة:البحثعينة 
ؾبموعات ذبريبية 

اؼبتوسط، الوسيط، معامل االلتواء، ربليل التباين، معامل االرتباط  ):أدوات البحث

 )تشَت النتائج إٔب أف األساليب  الثالثة تساعد على اكتساب ك االحتفاظ دبهارة التصويب إال أف أسلويب  :اىم النتائج
 .ك اؼبمارسة قد أعطوا نتائج أعلى بدرجة ملحوظة من أسلوب التبادؿ (األمر

 على معدل التغير األوامرتأثير أسلوب الممارسة و :Harrison1995ىاريسوندراسة -7-2-5
 (harrison & felling, 1996, p. 94) و الفاعلية النفسية للمتعلمينالكرة الطائرةفي أداء 

إٔب التعرؼ على تأثَت أسلويب اؼبمارسة ك األكامر على معدؿ التغَت ُب أداء الكرة الطائرة ك الفاعلية  :ىدف الدراسة
النفسية للمتعلمُت 

 اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم

.  طالب من طالب اؼبدارس العليا مقسمة إٔب ؾبموعتُت ذبريبية ك األخرل ضابطة 48مكونة :عينة البحث 

. (ت)اؼبتوسط، معامل االلتواء، ربليل التباين، معامل االرتباط، اختبار ):أدوات البحث

 من األسلوبُت قد أثر تأثَتا اهبابيا على تعلم األداء اؼبهارل مع تفوؽ أسلوب اؼبمارسة على أسلوب  كال:النتائج أىم
 .األكامر

 المهارة الحركية اكتسابتأثير أسلوبي التدريس على :1996 مور Mooreدراسة -7-2-6
 (moore, 1996, p. 102)(الكرة الطائرة )لطالب الصف الخامس 

ربديد إذا كاف أسلوب اؼبمارسة أك التبادؿ أكثر فاعلية ُب تدريس اإلرساؿ من أعلى ك التمريرة الرسغية  :ىدف الدراسة
ُب الكرة الطائرة لطالب الصف اػبامس ابتدائي 

اؼبنهج التجرييب  :المنهج المستخدم
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 طالب من الصف اػبامس تربية رياضية ذكور ك اناث ك قسمت العينة على ؾبموعتاف 40 مكونة من :عينة البحث
. (ت)، اختباراالرتباط، معامل االلتواءاؼبتوسط، الوسيط، معامل  ):أدوات البحثذبريبيتاف 

عدـ كجود اختالؼ بُت أسلوب اؼبمارسة ك أسلوب التوجيو األقراف ُب اكتساب مهارة اإلرساؿ من أعلى ك :النتائجأىم 
 .التمريرة الرسغية ُب الكرة الطائرة

 المهاري األداءتأثير أسلوبين للتدريس على : willson 1997دراسة ويلسون-7-2-7
 (willson.s.l, 1997)لألطفال و القدرة على التحليل

 اؼبهارة اغبركية ك القدرة على أداءىو التعرؼ على أثر أسلوبُت للتدريس اؼبمارسة ك توجيو األقراف على :ىدف الدراسة 
. التحليل 

 التجرييب  اؼبنهج:المستخدمالمنهج 

.  قسمت على أربع ؾبموعات ذبريبية ابتدائي طالب من طالب الصف الثالث 79تتكوف من  :عينة البحث

. ، ربليل التباين االلتواءاؼبتوسط، الوسيط، معامل  ):أدوات البحث

 . اؼبهارم لألطفاؿ ك القدرة على التحليلاألداءعدـ كجود اختالؼ داؿ بُت األسلوبُت ُب :النتائجأىم 

. كجود اختالؼ داؿ إحصائيا لكل من األسلوبُت بُت القياس القبلي

أساليب التدريس الموظفة من قبل عينة من المعلمين يعملون في : 2001دراسة سميث -7-2-8
 (Smith.R, 2001) إلنجلتراالجنوب الشرقي

التعرؼ على أساليب التدريس اؼبوظفة من قبل عينة من اؼبعلمُت يعملوف ُب اعبنوب الشرقي القبلًتا :ىدف الدراسة 
ضمن اؼبراجعة األكلية للمنهاج الوطٍت للًتبية الرياضية ككاف اؽبدؼ الثا٘ب مقارنة أساليب التدريس اؼبستخدمة من قبل  ىذه 

. العينة مع عينة من اؼبعلمُت يعملوف ُب الريف

 . اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

. معلم كمعلمة (18) تكونت من :عينة الدراسة

اؼبتوسط اغبسايب ، االكبراؼ اؼبعيارم ، معامل االرتباط ) اآلتية اإلحصائية كاستخدـ الباحث الوسائل : البحثأدوات
للعينات اؼبرتبطة اؼبتساكية العدد ، ربليل التباين باذباه كاحد ، كقيمة اقل فرؽ معنوم  (ت)البسيط بَتسوف ، اختبار 

 .(دنكن)باختبار 

كأنو ال  (اؼبتولدة أك اؼبستخرجة) أظهرت أف اؼبعلمُت يبضوف معظم كقتهم مستخدمُت األساليب اؼبباشرة : النتائجأىم
يوجد فركؽ بُت اؼبعلمُت ُب اؼبدينة كاؼبعلمُت ُب الريف من حيث األساليب التدريسية اؼبستخدمة ُب حصص الًتبية 
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الرياضية، كأشارت النتائج أف اؼبعلمُت يبضوف معظم كقتهم بتوظيف األسلوب التدرييب كيستخدموا أحيانا األسلوب 
بشكل   (التبادٕب كاألداء الذاٌب كالتضميٍت كحل اؼبشكالت)ككظفوا أساليب التدريس  األمرم كاالكتشاؼ اؼبوجو كبديل

. نادر جدا،  كٓب يوظفوا أبدا األسلوب الذاٌب

أثر استخدام أساليب التدريس على أىداف الطلبة واتجاىاتهم : 2006 دراسة سالفارا -7-2-9
 (Salvara.M.ET.Birone.E, 2006, pp. 46-69).في التربية الرياضية

. إٔب التعرؼ على أثر استخداـ أساليب التدريس على أىداؼ الطلبة كاذباىاهتم ُب الًتبية الرياضية:ىدف الدراسة 

 . اؼبنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

طالبة من طلبة الصف السادس األساسي ًب تقسيمهم إٔب أربع  (40)طالب ك  (35)تكونت من : عينة البحث
تلقت برنامج ُب الرقص اليونا٘ب باألسلوب األمرم، كؾبموعة تلقت برنامج ُب الكرة الطائرة ككرة السلة ككرة : ؾبموعات

التدرييب كالتبادٕب كالفحص الذاٌب كالتضميٍت، كؾبموعة تلقت برنامج ُب اعبمباز ككرة : القدـ بعدة أساليب تدريسية ىي
. السلة كالرقص بأسلوب االكتشاؼ اؼبوجو، كؾبموعة تلقت برنامج ُب اعبمباز بأسلوب حل اؼبشكلة

اؼبتوسط اغبسايب ، االكبراؼ اؼبعيارم ، معامل االرتباط ) اآلتية اإلحصائية كاستخدـ الباحث الوسائل : البحثأدوات
للعينات اؼبرتبطة اؼبتساكية العدد ، ربليل التباين باذباه كاحد ، كقيمة اقل فرؽ معنوم  (ت)البسيط بَتسوف ، اختبار 

 .(دنكن)باختبار 

كأظهرت النتائج أف الطلبة الذين تعلموا باألسلوب األمرم أظهركا اذباىا كبو مفهـو األنا، كذلك أظهركا : النتائج أىم
رغبتهم ليكونوا أفضل من اآلخرين ككانوا قلقُت من ارتكاب األخطاء ُب اؼبقابل ذباكب الطلبة ُب األساليب التدريسية 

 كالبفض اذباه األنا لديهم ككانوا أقل قلق من ارتكاب األخطاء، كأشارت النتائج أف األساليب التدريسية بإهبابيةاألخرل 
اليت يشًتؾ الطلبة بصنع القرار،  يظهر فيها الطلبة استجابات اهبابية كبو اؼبهمات اليت يقوموف هبا كأشارت النتائج أف 

اؼبتعلمات كن أكثر دافعيو من الطالب 

 :التعليق على الدراسات السابقة و المشابهة-7-3

. من خالؿ ما ذكر سابقا من دراسات ك حبوث مشاهبة تبُت للطالب الباحث

: ساليب التدريس اىتماـ كبَت من طرؼ الباحثُت ُب اغبقل الًتبوم ك ىذا ما يتضح ُب النقاط التاليةألأف 

 بداية البحوث ك الدراسات اؼبرتبطة بأساليب التدريس جاءت ُب مطلع أف نالحظ :من حيث المجال الزمني
السبعينيات ك ىذا بعد ظهور طيف أساليب التدريس ؼبوسكا موسنت ك سارة أشورت ٍب بدأت ىذه البحوث تظهر بشكل 

. فورم بعد ذلك حىت السنوات األخَتة
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: من حيث األىداف

: تنوعت األىداؼ ُب ىذه البحوث ك نذكر منها ما يلي -
 العديد من أساليب التعلم اغبديثة للتعرؼ على مدل فاعليتها ُب ربقيق باستخداـتناكلت أنشطة رياضية ـبتلفة  -

 .العملية التعليمية 
أما الدراسة القائمة فإف اؽبدؼ األساسي ؽبا ىو الوصوؿ ألسلوب التعلم الذم يتناسب مع قدرات ك ميوؿ التالميذ ك 

التدرييب، التبادٕب، االكتشاؼ : يراعي الفركؽ الفردية بينهم ك لذلك استخدـ الباحث األساليب التدريبية الثالثة 
كمقارنتهم بالطريقة التقليدية ك مقارنتها فيما بينهم ك كذلك من أجل الوصوؿ ألفضل الطرؽ ك األساليب اليت .اؼبوجو

 .ربقق أىداؼ العملية التعليمية بنجاح

 استخداـ اؼبنهج التجرييب ك ذلك ؼبالئمتو لطبيعة كاؼبشاهبة على لقد اتفقت كل الدراسات السابقة :من حيث المنهج
 إحدانباك نوعية ىذه الدراسات ك لكن اختلفت تلك الدراسات ُب التصميم التجرييب فمنهم من استخداـ ؾبموعتُت 

. ذبريبية ك األخرل ضابطة قبل كمنهم من استخدـ أربعة ؾبموعات متساكية ؾبموعتُت ذبريبيتُت ك ؾبموعتُت ضابطة

.  ضابطةكؾبموعة  استخدـ تصميم ذبرييب باستخداـ ثالث ؾبموعات ؾبموعتُت ذبريبيتُت كمنهم من

 كتلميذة  تلميذ 90 حجمها كاليت بلغأما ُب الدراسة اغبالية فقد اختار الباحث عينة البحث من تالميذ اؼبرحلة الثانوية 
 .العمديةمن طلبة التعلم الثانوم ك قد ًب اختيارىا بالطريقة

:  من حيث األدوات المستخدمة في البحث

فقد اتفقت صبيع الدراسات السابقة على استخداـ االختبارات البدنية ك اؼبهارية اػباصة باؼبهارات اؼبختلفة ك اتفقت 
بعض الدراسات السابقة على استخداـ االختيارات اؼبعرفية اػباصة باؼبهارات قيد الدراسة كما استخدمت بعض 

. الدراسات السابقة الختيارات لغياب اعبانب االنفصإب ك الوجدا٘ب لدل التالميذ

 استخدمت بعض الدراسات السابقة اختبار الذكاء ك ذلك للتعرؼ على القدرات العقلية لدل التالميذ ك مدل أيضاك 
.  العقلية ُب حل اؼبشكالت التعليمية اؼبقدمة ؽبمإمكانيتهم

راسات السابقة ُب استخداـ االختبارات اؼبهارية اػباصة باؼبهارات قيد دأما ُب الدراسة اغبالية فقد اتفقت مع بعض اؿ
. الدراسة كما استفاد الباحث من ىذه االختبارات

: من حيث الوسائل اإلحصائية

من خالؿ التحليل أغلب الدراسات استعملت الوسائل االحصائية التالية اؼبتوسط، الوسيط، االكبراؼ اؼبعيارم، معامل 
. االلتواء ، معامل االرتباط، ربليل التباين

 



48 

 

:  من حيث أىم النتائج

: يبكن ذكره أىم النتائج للدراسات السابقة ُب النقاط التالية  

. أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو أكثر فاعلية ُب اكتساب اؼبهارات اؼبرتبة للكرة الطائرة -
 .أثرت أساليب التعلم الثالثة على مستول األداء اؼبهارم ُب اعبمباز ك الكرة الطائرة -
 .تفوؽ األساليب التعلم اؼبدرسية على األسلوب التقليدم -
 بعض اؼبهارات األساسية ك لتنمية دافعية االقباز ُب كرة السلة ىو أسلوب التعلم بتوجيو الكتسابأفضل األساليب  -

 .األقراف يليو االكتشاؼ اؼبوجو
 .أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف لو تأثَت اهبايب أفضل من أسلوب التطبيق الذاٌب -
تفوؽ أسلوب التطبيق اؼبوجو على كل من التطبيق الذاٌب اؼبتعدد اؼبستويات اجملموعة الضابطة ُب تعلم مهارات احملاكرة  -

 .ك تنمية صفة الرشاقة
 .كجيو األقراف أعلى ُب األمرم ك التطبيق اؼبوجوبتسلوؾ الطالب كبو التدريب  -

:  من الدراسات السابقةمدى االستفادة-7-4

  من خالؿ اطالع الباحث على الدراسات السابقة ك ربليلها توصل الباحث إٔب أكجو االستفادة منها ك ذلك من خالؿ 
: ما يلي

. أفادت الباحث على تنظيم اؼبشكلة البحث بعمق -
 .ساعدت الباحث ُب صياغة األىداؼ ك الفركؽ بدقة -
 .ساعدت الباحث ُب اختيار اؼبنهج ك العينة، نوعها ك حجمها -
 .أفادت الباحث على التعرؼ على كسائل صبع البيانات اؼبناسبة للبحث -
ساعدت الباحث ُب التعرؼ على كيفية اختيار أدكات البحث ك األجهزة اؼبيدانية اؼبقننة ك كيفية استخدامها ػبدمة  -

 .أىداؼ ىذه الدراسة
.ساعدت الباحث على التوصل إٔب طريقة عرض النتائج ك ربليلها ك تفسَتىا  
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 امبـــــاة ال ول

ادلراسة امنظرية 
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31 

 مدخل الباب األول: 

البدنية كالرياضية كأساليب  درس الًتبيةقسمنا ىذا الباب إٔب أربعة فصوؿ، حيث تناكلنا ُب الفصل األكؿ 
، أما التدريس حيث اشرنا إٔب أىداؼ كأنبية الًتبية البدنية ُب التعليم الثانوم كأنواع أساليب التدريس 

 ٍب تطرقنا إٔب اؼبقاربة بالكفاءات حيث اشرنا إٔب أنواع الكفاءات كخصائصها الفصل الثا٘ب فتطرقنا فيو 
اؼبهارات األساسية  مربزين الكرة الطائرة  أما الفصل الثالث فتطرقنا فيو إٔب الفركقات الفردية بُت التالميذ،

 .اػباصة بعينة البحث اؼبرحلة العمرية تطرقنا إٔب الباب األكؿ كالفصل الرابع من، ُب الكرة الطائرة 
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 :امفطل ال ول

 امرتبية امبدهية وب ساميب امتدريس

 .متهيــد

 مفهوم امرتبية امبدهية و امرايضية- 1

 ب هداف امرتبية امبدهية و امرايضية - 2

 بناء درس امرتبية امبدهية و امرايضية-3

ب مهية امرتبية امبدهية و امرايضية - 4

 ب هداف امرتبية امبدهية و امرايضية يف املرحةل امثاهوية -5

 ماكهة امرتبية امبدهية يف امنظام امرتبوي-6

ىل يومنا هذا-7  املامرسة امبدهية و امرايضية يف اجلزائر ابتدءا من الاس تلالل ا 

 تؼريف درس امرتبية امبدهية و امرايضية- 8

امطرق املس تخدمة يف درس امرتبية امبدهية و امرايضية  - 9

امطبيؼة امرتبوية دلرس امرتبية امبدهية و امرايضية -10

 امتنوع يف طرق وب ساميب امتدريس-11

 امؼوامل اميت حتدد اختيار هوع ب سلوة امتدريس-12

 ب مهية ب ساميب امتدريس احلديثة-13

 ب هواع ب ساميب امتدريس- 14

 .خالضة امفطل
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: تمهيد 
إف الًتبية البدنية مادة تعليمية تساىم بالتكامل مع اؼبواد األخرل كبطريقتها اػباصة ُب ربسُت قدرات التالميذ ُب العديد 
من اجملاالت ، كمجاؿ السلوؾ اغبركي ك اللياقة البدنية ، فهي تنوع كاسع من األنشطة التطبيقية ، أما ُب اجملاؿ العاطفي 

االجتماعي فتمثل العالقة الديناميكية الناذبة عن التنظيم ك اؼبواجهة بُت الفرؽ ، أما ُب ؾباؿ القدرات اؼبعرفية كبفضل 
. حاالت اللعب اؼبلموسة ك اليت تتطلب غالبا حلوال ؼبسائل معقدة 

كما تشكل الًتبية البدنية ك الرياضية مظهرا ثقافيا ىاما ُب اجملتمع ك ؿبل اىتماـ البحوث العلمية ك زبصصات مهنية 
متعددة ، ىذا ما يساعد التلميذ على إثراء معارفو ك توسيع إمكاناتو ، كهبذا تساىم ُب تكوين شخصيتو ك إدماجو الفعلي 

.  كإسقاط الضوء على العديد من اؼبفاىيم اؼبتعلقة هبااؼبوضوعضمن اجملتمع ، كىذا ما دفع بنا إٔب دراسة ىذا 

مفهوم التربية البدنية و الرياضية -1- 1
إف مفهـو الًتبية البدنية ك الرياضية كاسع لكنو متعلق مباشرة حسب أىدافو بالًتبية العامة أك الشاملة ، كمنو فهي عملية 
توجيو للنمو البد٘ب ك القواـ لإلنساف باستخداـ التمرينات البدنية ك التدابَت الصحية ك بعض األساليب األخرل بغرض 

. اكتساب صفات بدنية ك معرفية ك مهارات ك اليت ربقق متطلبات اجملتمع أك حاجة اإلنساف الًتبوية 

جزء من الًتبية العامة ك أهنا تشمل دكافع النشاطات اؼبوجودة ُب كل شخص للتنمية من " حيث يعرفها فَتم على أهنا 
 (22، صفحة 1992فيصل ياسُت الشاطئ، ؿبمد عوض بسيو٘ب، )"الناحية العضوية ك التوافقية االنفعالية 

أف الًتبية ىي جزء متكامل من الًتبية العامة كميداف ذبرييب ىدفو التكوين كذلك عن طريق ألواف " أما تشارلز بيوكر فَتم 
 (22، صفحة 1992ؿبمد عوض بسيو٘ب، , فيصل ياسُت الشاطئ)"النشاط البد٘ب اختَتت بغرض ربقيق مهاـ 

الًتبية البدنية ىي جزء من الًتبية العامة تشغل دكافع النشاط الطبيعي ُب الفرد لتنميتو ُب النواحي " كيعرفها ناش كما يلي 
 (35، صفحة 1998أنور االمُت اػبوٕب، )"العضوية ك التوافقية االنفعالية 

فن من فنوف الًتبية العامة هتدؼ إٔب إعداد اؼبواطن جسما ك عقال ك " كوزيليك على أهنا – ُب حُت يؤكد كوبسكي 
 (35، صفحة 1998أنور االمُت اػبوٕب،  )"خالقا قادرا على اإلنتاج ك القياـ بواجبو كبو ؾبتمعو ككطنو 

الًتبية البدنية ك الرياضية  ىي ؾبموعة من القيم ك اؼبهارات  " باإلضافة إٔب كل ىذا فإف 

فهي عملية تربوية هتدؼ إٔب ربسُت األداء . ك اؼبعلومات ك االذباىات اليت يبكن أف يكسبها برنامج الًتبية البدنية لألفراد 
اإلنسا٘ب من خالؿ األنشطة البدنية اؼبختارة لتحقيق ذلك فمن خالؽبا يكتسب الفرد أفضل اؼبهارات البدنية ك العقلية ك 

 (24، صفحة 1981عباس أضبد صاّب السامرائي ، )" ك اللياقة عرب النشاط البد٘ب االجتماعية

: أىداف التربية البدنية و الرياضية - 1-2
حيث ترل الًتبية البدنية ك الرياضية ُب ذلك أف اإلنساف عبارة عن كحدة متكاملة عقال ك جسما ككجدانا كمنو فهي 

:  هتدؼ إٔب تنمية الفرد تنمية متكاملة من صبيع اعبوانب ليصبح عضوا نافعا ُب ؾبتمعو ، كمن أىدافها ما يلي 
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تعمل على تنمية الكفاءة البدنية ، ك اؼبقصود هبا أف اعبسم يكوف سليما من الناحية :  من الناحية البدنية1-2-1
فولوجية مع تنمية اعبسم دبا يناسبو من تدريبات ك سبرينات تتناسب مع مرحلة البنية ، كما تنمي ك كرالفيزيولوجية ك آب

تقوم العضالت ك اؼبفاصل ، باإلضافة إٔب ذلك فهي تعمل أيضا على تنمية اؼبقدرة اغبركية ألهنا تؤىل اعبسم للقياـ 
جبميع حركاتو ك بكفاءة منقطعة النظَت ، إضافة إٔب أف اعبسم يكتسب خفة كرشاقة ك مركنة ُب اؼبفاصل ك قوة التحمل ك 

 .السالمة ُب صبيع األجهزة كاعبهاز الدكرم ك اعبهاز التنفسي ك غَت ذلك من عناصر اللياقة البدنية

إف سالمة البدف لو تأثَت كاضح على اػباليا العقلية ك ذبديدىا اؼبتواصل من الناحية " : من الناحية العقلية 1-2-2
الفيزيولوجية فبا يبكنو من تأدية كظيفتو على أكمل كجو ، فالقدرة على استيعاب اؼبعلومات كمبو القول العقلية ك التفكَت 

العميق اؽبادؼ ال يأٌب بصورة مرضية إال إذا كاف اعبسم سليما ، حيث أنو ىو الوسيط لعن العقل ك اإلرادة كاكتساب 
علي البشَت األفندم كزمالئو، )"الكثَت من اؼبعارؼ ك اؼبعلومات اليت تتعلق بطريقة اللعب كقوانُت األلعاب كتارىبها

 (16، صفحة 1983

فالًتبية البدنية ك الرياضية تعمل على زيادة قدرة الفرد على تركيز االنتباه ك اإلدراؾ ، اؼبالحظة ك التصور ك التخيل ، 
. اإلبداع ك االبتكار

إف الًتبية البدنية ك الرياضية تلعب دكرا بارزا ُب الصحة النفسية كعنصرا ىاما ُب ":من الناحية النفسية- 1-2-3
أنطواف  )"تكوين الشخصية الناضجة السوية ، كما تعاِب الكثَت من االكبرافات النفسية بغرض ربقيق التوافق النفسي

 (133، صفحة 1980اػبورم، 

كما أف الًتبية البدنية تشغل الطاقة الزائدة للفرد فيتحرر بذلك من الكبت ك االنفعاؿ اللذاف يتحوالف دبركر الزمن إٔب " 
مرض نفسي حاد ، فالًتبية البدنية ك الرياضية ضمن اعبماعات يبتعد فيها الفرد عن العقد النفسية كاألنانية ك حب 

الذات ، كما تلعب دكرا كبَتا ُب عملية إشعار السركر ك التعبَت عن كل االنفعاالت الداخلية للممارسُت ك تطوير 
 (31، صفحة 1992ؿبمد عوض بسيو٘ب فيصل ياسُت الشاطئ،  )" عواطفهم  

تسمح الًتبية البدنية ك الرياضية بإدماج الفرد ُب اجملتمع كتفرض عليو حقوؽ " :االجتماعيةمن الناحية - 1-2-4
ككاجبات ك تعلمو التعاكف ك اؼبعامالت ك الثقة بالنفس ك يتعلم كيفية التوفيق بُت ما ىو صاّب لو فقط كما ىو صاّب 

للجميع ، كيتعلم كذلك أنبية احًتاـ األنظمة ك اؼبعتقد ك قوانُت اجملتمع ، كىذه العالقة الوثيقة اؼبوجودة بُت الًتبية البدنية 
ك الرياضية ك اعبانب االجتماعي حيث أنو ال يبكن أف ينمو الفرد مبوا سليما إال إذا كاف داخل اعبماعة فاإلنساف 

 (18، صفحة 1983علي البشَت االفندم كزمالئو، ) "اجتماعي بطبعو 

دبا أف الًتبية البدنية ربسن كتطور قدرات الفرد فإهنا تبعد عنو التعب  : االقتصاديةمن الناحية  - 1-2-5
كتساىم ُب ربسُت كزيادة اإلنتاج ، إف ربسُت صحة الفرد ك قدراتو البدنية كخاصة قدرتو على مقاكمة اؼبتاعب إذ ال يبكن 
استعماؿ قوتو اؼبستخدمة ُب العمل استخداما ؿبكما يبكن من زيادة اؼبردكدية الفردية ك اعبماعية ُب عآب الشغل الفكرم 

 .ك اليدكم دبردكد اإلنساف القوم أكثر من مردكد اإلنساف الضعيف كخاصة ُب العمل كزيادة اإلنتاج
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: أىمية التربية البدنية و الرياضية- 1-3
أصبحت الًتبية البدنية ك الرياضية علما قائما بذاتو صبعت بُت علم النفس ك علم االجتماع  

ك االقتصاد ك الطب كعلم األحياء حىت أصبحت جزء ال يتجزأ من اغبياة العامة لدل الشعوب دبسانبتها ُب دفع عجلة 
التقدـ ُب اجملتمعات ك الرفع ُب قيمة الدكؿ ُب كربيات احملافل  

ك اؼبهرجانات ، حيث تعترب جزء من الًتبية العامة كمظهرا من مظاىر العملية الكلية للًتبية باعبسم مقدار ما تعتٍت بتثقيف 
العقل ك صقلو ، كال تقتصر الًتبية على حدكد اؼبدارس فقط ، كلكن اؼبدرسة سبثل اؼبكاف الذم تتم فيو أرقة أنواع الًتبية 

تنظيما ، فهي اؼبكاف الذم يقضي فيو التالميذ جزءا كبَتا من كقتهم كىي اؼبكاف الذم ذبرل فيو احملاكالت لتشكيل 
التالميذ إؿ مواطنُت وبافظوف على العمل لصاّب كخَت اجملتمع ، كما تلعب الًتبية البدنية ك الرياضية دكرا ىاما ُب توفَت 

فرص النمو اؼبناسب ُب إعداد النشء إعداد سليما متكامال من النواحي البدنية ك العقلية ك النفسية فهي تعترب عنصرا ىاما 
. ُب عملييت النمو ك التطور 

كفبا ال شك فيو أف الًتبية البدنية ك الرياضية تؤثر تأثَتا مباشرا على حياة الطفل منذ الوالدة  كؽبذا فهي جزء أساسي 
. كمكمل للعملية الًتبوية ك على كل مدرس أف يدرؾ أنبيتها ك فائدهتا اؼبباشرة على جسم ىذا الطفل 

: عالقة التربية البدنية و الرياضية بالتربية العامة - 1-4
اكتسب تعبَت الًتبية البدنية ك الرياضية معٌت جديد بعد إضافة كلمة الًتبية إليها ، حيث يقصد يقصد بكلمة الًتبية " 

تلك العملية الًتبوية اليت تتم عند فبارسة أكجو النشاط اليت تنمي ك تصوف جسم اإلنساف كحينما يلعب اإلنساف أك يسبح 
أك يتدرب أك يبشي أك يباشر لوف من ألواف النشاط البد٘ب الذم يساعده على تقوية جسمو كسالمتو فإف عملية الًتبية تتم 

 (22، صفحة 1992فيصل ياسُت الشاطئ، ,ؿبمد عوض بسيو٘ب  )"ُب نفس الوقت 

كمن ذلك أصبحت الصلة االظبية اليت تربط بُت الغرض ك التطبيق أم الًتبية ك الرياضة مقركنتُت ببعض ربت عنواف " 
الًتبية البدنية ك الرياضية كأصبح ارتباطهما كاضحا ك جليا متفقتُت ُب الغرض ك اؼبعٌت ككذا اؼبظهر الذم وبدد تنمية ك 

تطوير ك تكيف النشء من الناحية اعبسمية  

ك العقلية ك االجتماعية ك االنفعالية كذلك عن طريق النشاطات الرياضية اؼبختارة بغرض ربقيق أظبى اؼبثل ك القيم 
 (45، صفحة 1983ابراىيم راحومة زايد فؤاد عبد الوىاب،  )"اإلنسانية ربت إشراؼ قيادة صاغبة كمؤىلة تربويا 

أف الًتبية البدنية ذلك اعبزء من الًتبية العامة "فالًتبية البدنية ك الرياضية جزء بالغ األنبية من الًتبية العامة حيث يرل كوثر
) "الذم ىبتص باألنشطة القوية اليت تتضمن اعبهاز العضلي كما نتج عن االشًتاؾ ُب ىذه األكجو من النشاط ُب التعلم

 (33، صفحة 1995ابراىيم عصمت مطاكع، 

كمن كل ىذه اؼبعطيات نستخلص أف الًتبية البدنية ك الرياضية ىي مفتاح اعبهاز الًتبوم حبيث تزكده دبتطلبات، كذلك 
 .بإعطائها للتلميذ كل القدرات الالزمة من أجل االستمرار اعبيد ك اؼبتواصل لعملية الًتبية
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: أىداف التربية البدنية و الرياضية في المرحلة الثانوية- 1-5

نقصد باألىداؼ العامة تلك اليت يبكن ربقيقها خالؿ أك بعد ثالث سنوات من التعليم :األىداف العامة-1-5-1
الثانوم ، حيث سبت صياغة ىذه األىداؼ مع مراعاة خصائص النمو البيولوجي ك النفسي للتلميذ ، كمنو صياغة ىذه 

. اجملاؿ اغبسي اغبركي  اجملاؿ االجتماعي العاطفي ك أخَتا اجملاؿ اؼبعرُب: األىداؼ كزعت على ثالث ؾباالت أساسية 

 هتدؼ الًتبية اؼبدنية ك الرياضية خاصة إٔب تطوير اؼبهارات اغبركية ك :أىداف المجال الحسي الحركي - (أ
القدرات البدنية ُب التعليم الثانوم فاعتبارا للمستول احملصل عليو كذبربة التلميذ اغبركية اؼبكتسبة من اؼبدرسة األساسية 

: هبب مساعدة التلميذ على اكتساب ك ربسُت القدرات العامة التالية

 .إدراؾ جسمو جيدا قصد التحكم فيو كتعلم حركات متزايدة- 

 .التحكم ُب اغبركات الرياضية- 

 .اإلحساس دبختلف أطراؼ جسمو ك ربسُت مرد كدية العمل اليدكم ك الذىٍت- 

 .التحكم ُب الفنيات اغبركية القاعدية ك الوضعيات التكتيكية البسيطة لألنشطة ك األلعاب الرياضية اؼبربؾبة ُب اؼبؤسسة -

مادة الًتبية اؼبدنية ك الرياضية على باقي اؼبواد بالعالقات الدينامكية :أىداف المجال االجتماعي العاطفي- (ب
اؼببنية على اؼبساعدة ك التعاكف ك اؼبنافسة ، ك ربقيق أىداؼ اجملاؿ العاطفي وباط بنفس األنبية اليت تعطي لألىداؼ 

: اغبسية اغبركية ، كعلى ىذا هبب إعطاء التلميذ الفرصة النتقاء اؼبواقف التالية

حب  النشاط الثقاُب كامتالؾ القدرة ك الرغبة ُب بذؿ اعبهد قصد تعويده على التدريب بصفة مستمرة كتنظيم طريقة - 
 .عيشو

يندمج ُب الفوج عن طريق اؼبشاركة ُب النشاط البد٘ب ك يتهذب خلقيا ك يتقبل ك وبًـت القوانُت - 

 .ك يتضامن فعليا مع زمالئو ك يتعلم اؼبسؤكلية ُب ـبتلف اؼبهاـ ك يبذؿ ؾبهودات متزايدة قصد اغبصوؿ على نتائج جيدة

على ربسُت قدرات التلميذ اإلدراكية   تساعد األنشطة الرياضية:أىداف المجال المعرفي- (ج

الًتكيز  : ك التفكَت التكتيكي خاصة أثناء اللعب ُب األلعاب اعبماعية ك اؼبسائل اليت تطرحها 

ك اليقظة ، سرعة االستجابة ك التفكَت ؼبختلف اؼبنبهات ، التصور الذىٍت ؼبواقف اللعب ، التحليل 

 ك التنبؤ للحلوؿ هبدؼ السرعة ُب ازباذ القرار ، كما يبكن للمراىق أف يكتسب ُب حصة الًتبية اؼبدنية ك الرياضية 
القدرات  

الفكرية ك اؼبعارؼ حيث يعرؼ قوانُت اللعبة اليت يبارسها ك يطبقها ك التعرؼ على تارىبها ك يفهم أىداؼ الًتبية اؼبدنية ك 
 .(25فيصل رشيد العياش، صفحة )"الرياضية
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: مكانة التربية البدنية في النظام التربوي- 1-6
 حيث 1975 هبدؼ توجيو ك تطوير ىذا اجملاؿ لكن االىتماـ الفعلي بدأ سنة 1962بذلت اعبزائر جهودا كبَتة منذ 

شهدت ىذه السنة صدكر اؼبخطط األكؿ لتطوير الرياضة الذم كاف سبهيدا لصدكر قانوف الًتبية البدنية ك الرياضية سنة 
:  ككقع النص على أف 1976

الًتبية البدنية ك الرياضية للشباب ك الشعب اعبزائرم عموما ىي نشاط ك شرط أساسي غبفظ ك ربسُت الصحة ك دعم " 
القدرة على العمل ك لتحسُت القدرة على الدفاع عن األمة ، كُب ىذا اإلطار اتبعت الدكلة سياسة منهجية للحث على 

: فبارسة الرياضة كتضم ىذه الفقرة إشارتُت مهمتُت 

. الًتبية البدنية ؽبا نفس أنبية التعليم ُب تطوير اؼبشركع اعبزائرم- 

، 1976قانوف الًتبية البدنية كالرياضية، أكتوبر )."الدكلة اعبزائرية تتبع سياسة منهجية للحث على فبارسة الرياضة- 
 (5صفحة 

:  اؼبتعلق بتنظيم اؼبنظومة الوطنية للًتبية البدنية ك الرياضية كتطويرىا88/03قانوف رقم " 

إٔب مفهـو اؼبنظومة الوطنية للًتبية ك الرياضة   (تربية بدنية ك رياضية  )ك اؼبالحظ ُب ىذا القانوف ىو االنتقاؿ من مصطلح 
:  فهي هتدؼ إٔب اؼبسانبة ُب 03ك األىداؼ اؼبسطرة من ىذه اؼبنظومة ظاىرة من خالؿ اؼبادة 

. تفتح شخصية اؼبواطن بدنيا ك فكريا- 

تربية الشباب - 

. احملافظة على الصحة ك تطوير الكفاءات لدل العماؿ- 

ذبنيد اؼبواطنُت ك تدعيم الكفاءات الدفاعية - 

 (1989، فيفرم 03/88قانوف )"إثراء الثقافة الوطنية إلنتاج القيم الثقافية ك اؼبعنوية - 

: الممارسة البدنية و الرياضية في الجزائر ابتدءا من االستقالل إلى يومنا ىذا- 1-7
 ٓب يكن موجود ُب اعبزائر إال فرع أكاديبي للًتبية البدنية ك الرياضية ربت إشراؼ اؼبديرية العامة 1962حىت جويلية " 

للًتبية الوطنية ك مسَتة من طرؼ مفتش عاـ ، كىذا األخَت ال يهتم إال باالمتحانات ك الرياضة اؼبدرسية ، كبعد 
االستقالؿ عمدت الدكلة إٔب تنظيم ىذا الفرع اؽباـ من أجل الصحة ك التوازف الفكرم ك األخالقي للشباب اعبزائرم 

: فأنشئت كزارة الرياضة ك السياحة اليت كانت ؽبا اؼبهاـ التالية

. اإلشراؼ على الًتبية البدنية اؼبدرسية ك اعبامعية- 

اإلشراؼ ك التكوين اإلدارم ؼبعلمي الًتبية الرياضية ك البدنية كتنظيم اؼبناسبات الرياضية ككاف دكر اعبزائر يتمثل ُب - 
 .إخراج الرياضة ك الًتبية البدنية من التهميش الذم أصاهبا
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ككاف من االىتمامات األساسية لوزارة الشباب ك الرياضة ككزارة الًتبية الوطنية حيث كانت ؽبا مهاـ الربؾبة ك اإلشراؼ 
غبمر عبد اغبق،  )"على النشاطات الرياضية داخل اؼبؤسسة الًتبوية القاعدية نواة الًتبية الوطنية ك التعبئة اعبماىَتية 

 (51، صفحة 1993

كعلى اؼبستول اؼبدرسي بذلت جهود جبارة إلدماج الًتبية البدنية ك الرياضية مع التكوين اؼبدرسي عرب ـبتلف اؼبستويات " 
:  التعليمية من اؼبدرسة إٔب اعبامعة فبا استدعى النصوص القانونية التالية

 كل جزائرم أف ك اؼبتضمنة تنظيم الًتبية ك التكوين ك ىذه اؼبادة تنص على 1976-04-16 اؼبؤرخة ُب 36-76اؼبادة 
كما لعب القطاع اؼبدرسي دكرا ىاما  (05اؼبادة ) كإجبارية  ( 07اؼبادة  )لو اغبق ُب الًتبية ك التكوين كبأهنا ؾبانية 

غراُب اؼبتزايد الذم تشهد البالد أثر ُب تكوين اؼبكونُت كتوفَت ككحيويا ُب بعض اغبركة الرياضية الوطنية ، لكن النمو الدٙب
اللذاف أككلت ؽبما تكوين إدارة الًتبية البدنية ك الرياضية  (الشلف)اؽبيكل ك العتاد األساسي للًتبية البدنية ك الرياضية ،

: بفتح معاىد ت ب ر، معهد قسنطينة ، ك اؼبهاـ اليت أككلت ؽبم ىي 

 .ملئ فراغ األساتذة ُب ت ب ر للثانوم ك التقٍت- 

ضماف تعليم مقياس الًتبية البدنية ك الرياضية ُب معاىد التعليم ك النصوص التشريعية اػباصة بتنظيم الًتبية البدنية ك - 
 (59، صفحة 1993غبمر عبد اغبق، ). "الرياضية ُب اعبزائر ك تطويرىا

: تعريف درس التربية البدنية و الرياضية- 1-8
الوحدة الصغَتة ُب الربنامج الدراسي للًتبية " يعرؼ حسن شلتوت ك حسن معوض درس الًتبية البدنية ك الرياضية بأنو 

البدنية فللخطة الشاملة ؼبناىج الًتبية البدنية ك الرياضية ُب اؼبدرسة تشمل أكجو النشاط الذم يريد اؼبدرس أف يبارسها 
حسن شلتوت حسن معوض، دكف سنة، صفحة )"التالميذ ُب ىذه اؼبدرسة كأف يكتسبوا اؼبهارات اليت تنظمها األنشطة

106) 

إف التالميذ ال يستطيعوف استيعاب أىداؼ الربنامج العاـ للًتبية البدنية ك الرياضية دفعة كاحدة لذا يلجأ األستاذ إٔب 
تقسيم ىذا الربنامج إٔب أجزاء ، كل جزء يتضمن نشاطُت ، نشاط فردم كآخر صباعي وبتوياف على تدريبات كذلك ما 

. يسمى بالتوزيع الدكرم

إف درس الًتبية البدنية ك الرياضية يعترب كسيلة ىامة من الوسائل الًتبوية لتحقيق األىداؼ اؼبسطرة ُب تكوين الفرد ، " 
حبيث أف اغبركات البدنية اليت يقـو هبا الفرد ُب حياتو على اؼبستول التعليمي البسيط ُب اإلطار اؼبنظم ك اؼبهيكل تعمل 

 (110، صفحة 1977حسن سعيد معوض،  )"على تنمية كربسُت ك تطوير الفرد ك تطوره كانسجامو ُب ؾبتمعو ككطنو

الوحدة الصغَتة ُب الربنامج الدراسي ؼبادة الًتبية البدنية ك " كيعرؼ عباس أضبد صاّب درس الًتبية البدنية ك الرياضية أنو 
 (3)"الرياضية تشمل أكجو النشاط اليت يطلب أف يبارسها الطلبة كأف يكتسبوا اؼبهارات اليت تتضمنها ىذه األنشطة

كمن كل ىذا نستطيع القوؿ أف درس الًتبية البدنية ك الرياضية ىو أحد أكجو اؼبمارسات اليت ربقق النمو الشامل ك اؼبتزف 
للتالميذ على مستول اؼبدرسة ، كما وبقق احتياجاهتم البدنية طبقا ؼبراحلهم كقدراهتم اغبركية كما يعطي الفرصة لالشًتاؾ 

ُب أكجو النشاط الرياضي التنافسي داخل اؼبدرسة كخارجها ، كهبذا الشكل فإف درس الًتبية البدنية ك الرياضية وبقق 
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األغراض اليت رظبتها السياسة التعليمية ُب ؾباؿ النمو البد٘ب ك الصحي للتالميذ على كل اؼبستويات كالسيما مستول 
التعليم اإلعدادم 

: أىمية درس التربية البدنية و الرياضية- 1-9
للًتبية البدنية ك الرياضية مكانة كبَتة ُب عملية تكييف  " يرل قاسم اؼبندالكم كآخركف أف 

التلميذ ك تطويره بدنيا كعقليا نفسيا كاجتماعيا ، فهو وبتاج إٔب اغبركة ك اللعب لكي ينمو كتتكامل أجهزتو الداخلية 
كيتكيف لكافة االحتماالت ك الظركؼ اغبياتية ك العلمية الكتساب اؼبناعة ك اؼبقاكمة ضد األكبئة ك األمراض ، كتعد 

 االجتماعيةالًتبية البدنية ك الرياضية ك اغبدات التدريبية ُب اؼبدرسة الوسيلة األساسية لبناء شخصية التلميذ النفسية ك 
 مثل االجتماعيةفخالؿ درس الًتبية البدنية ك الرياضية يتعلم التلميذ الكثَت من الصفات النفسية ك الًتبوية ك 

الشجاعة،اؽبدؼ ، التضحية ، الدقة التعاكف ، احًتاـ اآلخرين ، ك االلتزاـ بتطبيق القوانُت ك التعليمات ك النظاـ كتنفيذ 
األكامر ك اإلشارات كغَتىا ، كؼبا كانت الًتبية البدنية ك الرياضية تعد الركن األساسي ُب تطوير كافة قدرات التلميذ لذا 

كجب االىتماـ باؼبادة كما ربتاج إليو من إمكانيات كمتطلبات بشرية كمادية من مسانبات كأجهزة كأدكات كبرامج كمناىج 
 (90، صفحة 1990قاسم اؼبندالكم كآخركف،  )"حديثة كغَتىا

اكتساب التالميذ القدرات اغبركية  " كما وبدد اػباطر أنبية درس الًتبية البدنية ك الرياضية ُب 

ك النمو اؼبتكامل بدنيا كنفسيا ، اجتماعيا ك حركيا حىت يتمكن ىؤالء أف يصبحوا أعضاء ناجحُت ُب اجملتمع كينطلقوا 
، صفحة 1996أضبد خاطرم علي فهمي البيك،  )"بكل قواىم لتحقيق حياة أفضل كمستقبل أكثر حظا من غَتىم 

18) 

إف الدكر الذم يلعبو درس الًتبية البدنية ك الرياضية هبعل التالميذ قادرين على التكلم للقراءة  

ك الكتابة بصورة سريعة بسبب األسلوب اغبديث اؼبستعمل ُب إخراج الدرس ، كما يزكدىم باؼبعلومات ك اؼبعارؼ الصحية 
 كذلك يساعد على توجيههم لألىداؼ ذات القيم ،كيفسح ؽبم ؾباال كاسعا لالستفادة من أكقات الفراغ ك التمتع بو 

النافعة بسبب اكتساب اػبربة كزيادة السعة اغبيوية لألجهزة العضوية ككظائفها بشكل فعاؿ كإهباد الًتابط العضلي العصيب 
كما يبكن اغبصوؿ على الصفات البدنية العامة من السرعة ، القوة ، اؼبركنة ، الرشاقة ك التحمل 

: أىداف درس التربية البدنية و الرياضية- 1-10
إف تكوين الشخصية الشاملة للفرد ُب اجملتمع ىدؼ تسعى إليو الًتبية ك التعليم ُب كل اجملتمعات  

ك اؽبدؼ الرئيسي لدرس الًتبية البدنية ك الرياضية ىو اؼبسانبة الفعالة لتنمية الشخصية اؼبتكاملة  

ك اؼبتزنة للفرد ، كيتجلى ذلك من خالؿ أىداؼ تعليمية للدرس تتعلق بتعلم النواحي اإلجتماعية 

ك اػبلقية ك االنفعالية ك السلوكية للتلميذ ، فلكل درس أىدافو اػباصة سواء كانت تعليمية أك تربوية أك كالنبا معا حيث 
. أف النجاح ُب ربقيقها ىي اؼبسانبة ُب ربقيق األىداؼ ؼبنهج الًتبية الرياضية
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إف ىذه األىداؼ اؼبتمثلة ُب اغبسية اغبركية ك االجتماعية العاطفية ك اؼبعرفية تربز القيمة الًتبوية ؼبادة ك درس الًتبية " 
: البدنية ك الرياضية  كسبت صياغتها على حسب اػبصائص ، النمو البيولوجي ك النفسي للتلميذ كتتمثل ُب ما يلي 

. اؼبساعدة على االحتفاظ بالصحة ك البناء البد٘ب السليم لقواـ التالميذ- 

 .اؼبساعدة على تكامل اؼبهارات ك اػبربات اغبركية ككضع القواعد الصحية لكيفية فبارستها داخل كخارج اؼبؤسسة- 

 .اؼبساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل القدرة ، السرعة ، التحمل ، اؼبركنة ك الرشاقة- 

ة ػػػػػػػػػػػػكؽبا البيولوجية الفيزيولوجيػػػػػػػػػػػػائق عن طريق اغبركية البدنية ك أسسها ك أصػػػػػػػرؼ ك اؼبعلومات ك اغبقػااب اؼبعػػػػػػػػػػػاكتس- 
 .ك البيوميكانيكية

 تدعيم الصفات اؼبعنوية ك السمات اإلرادية ك السلوؾ الالئق- 

 التعود على اؼبمارسة اؼبنظمة لألنشطة الرياضية- 

 .تنمية االذباىات اإلهبابية كبو فبارسة النشاط الرياضي من خالؿ األنشطة اإلضافية- 

 (122، صفحة 1987عباس السامرا٘ب حسن حسُت،  )"التحكم ُب القواـ ُب حاليت اغبركة ك السكوف- 

: بناء درس التربية البدنية و الرياضية- 1-11
 دقيقة إٔب أقساـ هبدؼ تنظيم عمل اؼبدرس كرغبتو ُب اغبصوؿ على 45قسم درس الًتبية البدنية ك الرياضية ك الذم مدتو 

نتائج إهبابية تعود على التالميذ كربقق أىداؼ الدرس ؼبنهج درس الًتبية البدنية ك الرياضية حيث قسم إٔب ثالث أجزاء 
: ىي كما يلي

كوبتوم على مرحلتُت أكؽبما مرحلة التهيئة العامة للوصوؿ إٔب اعبو الًتبوم كمنو :الجزء التحضيري- 1-11-1
نعمل على هتيئة اؼبناخ اؼبالئم للتالميذ ، إعداد اؼبلعب بالصورة اليت يرتكز عليها الدرس ، ربضَت األجهزة الالزمة اليت 

تكوف ُب متناكؿ اؼبدرس كبعدىا هتيئة التالميذ ، تبديل اؼبالبس ككصوؽبم إٔب اؼبلعب، أما ثا٘ب مرحلة فهي اؼبقدمة ك اليت 
تعترب فاربة الدرس ، فكلما كانت كافية الغرض كناجحة كلما انعكس ذلك باإلهباب على سَت الدرس كمستواه ، ك 

اؽبدؼ الرئيسي من اؼبقدمة للدرس يتمثل ُب إعداد كهتيئة التالميذ من صبيع النواحي كتضمن ذباكب التالميذ مع الدرس 
بركح عالية من االىتماـ ك اعبدية ، كلذلك كجب إعطاء اؼبقدمة حقها من الوقت اؼبخصص ُب الدرس ك الذم تًتاكح 

.  دقيقة 20 إٔب 5مدهتا ما بُت 

هبب أف تتحقق اؼبقدمة ُب درس الًتبية البدنية ك الرياضية  أىداؼ ثالث كىي هتيئة " ترل الدكتورة عفاؼ عبد الكرٙب أنو 
 (38، صفحة 1993عفاؼ عبد الكرٙب، )"اؼبواقف الًتبوية ، إعداد األجهزة العضوية ٍب إثارة كاقعية 

إف اإلضباء ك التمرينات يبثالف اعبزء األكرب ك األساسي من ىذا اعبزء التحضَتم فاإلضباء هبب أف يتناسب مع غرض " 
الوحدة التعليمية من جهة كيعمل على هتيئة التالميذ ك إعدادىم بدنيا كنفسيا من جهة أخرل ، كبالتإب نعطي للتالميذ 

األنشطة اليت تتميز باالستمرارية ُب اغبركات كاعبرم اػبفيف اؼبنظم ؽبدؼ زيادة نشاط الدكرة الدموية كالقلب كإمداد 
العضالت باألكسجُت ، كما كجب على النشاط البد٘ب أف يكوف ؿبببا كمفهوما لدل التالميذ سهل األداء كلو معٌت 
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كمغزل خصوصا إذا ما اقًتف بلعبة ىادفة ، األمر الذم هبعل التالميذ يقبلوف على الدرس بنشاط فيجب أف تكوف 
: التمرينات ؽبا ارتباط بالوحدة التعليمية كعلى ذلك فاإلضباء هبب أف يكوف على مبطُت نبا

. يشمل التمرينات ك األلعاب بأنواعها اؼبختلفة ك اليت هتدؼ إٔب رفع القابليات البدنية:اإلحماء العام- أ

ىو الذم ىبدـ األجزاء اليت ستشارؾ ُب التمرينات اػباصة بكل أنواع الرياضات على : اإلحماء الخاص- ب
 (46، صفحة 1988تامر ؿبسن سامي ا لسفار، )".حدل

 دقيقة  كيتضمن األمور 30حيث يبثل أكرب جزء من الدرس الذم يصل مدتو إٔب " :الجزء الرئيسي - 1-11-2
األساسية لبناء اؼبهارات الرياضية للوحدة التعليمية من خالؿ األلعاب اؼبنظمة كحركات اػبفة ، الرشاقة ، كفعالية الساحة 

ك اؼبيداف ، كيعتمد على ثالث نقاط أساسية كىي الشرح ك العرض ك التنفيذ فالنشاط التعليمي يشمل  تعليم اؼبهارات 
بينما النشاط التطبيقي .الرياضية لفعاليات ك ألعاب ـبتلفة من خالؿ اختيار اؼبدرس التشكيالت اؼبناسبة عند التعليم 

اكـر )"يهدؼ إٔب تطبيق ما تعلمو التالميذ ُب جزء النشاط التعليمي كتوجيو اؼبدرس الذم يتؤب اؼبراقبة كتصحيح األخطاء
 (144، صفحة 1996زكي حطابية، 

يهدؼ إٔب العودة ك الرجوع إٔب اغبالة الطبيعية للتالميذ كذلك بالتهيئة النفسية " :  الجزء الختامي1-11-3
 ك السهولة ك عدـ اإلجهاد كهتيئة التالميذ للعودة إٔب حجرة بالبطءالعضوية باستخداـ سبرينات التهدئة اليت تتصف 

اؼبالبس كذلك بعد احملادثة النهائية ك اليت هبب أف تكوف قصَتة كال هبب ذباىلها كفيها اؼبدرس النتائج اليت ربققت ُب 
 (146، صفحة 1996أكـر زكي حطابية،  )"الدرس 

: كيفية تحضير درس التربية البدنية و الرياضية - 1-12
ال زبتلف طريقة ربضَت درس الًتبية البدنية ك الرياضية  كثَتا عن طريقة ربضَت باقي الدركس األكاديبية األخرل اؼبقررة " 

: كلتحضَت الدرس هبب على اؼبدرس أف يكوف على دراية كاملة دبادتو ككذلك بطرؽ تدريسها كهبب عليو مراعاة ما يلي

. ربديد اؽبدؼ بدقة ككضع نصب عينيو النتائج احملتلمة - 

 .أف يلتـز اؼبدرس باػبطة اؼبوضوعية للمرحلة السنية- 

 يهيئ اؼبدرس لنفسو اعبو اؼبالئم للتحضَت- 

 .مراعاة اإلمكانات ك األجهزة اؼبتيسرة ككضع اغبلوؿ البديلة ُب حالة عدـ توفرىا- 

 .احتواء الدرس على التمرينات ك األلعاب اؼبنسجمة ذات التأثَت العاـ على النمو البد٘ب للتالميذ- 

، 1987عباس السامرائي قاسم حسن حسُت، )"أف يكوف الدرس عاما عبميع التالميذ كيشبع رغباهتم ُب اللعب - 
 .(157صفحة 
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: الطبيعة التربوية لدرس التربية البدنية و الرياضية  - 1-13
انطالقا من كوف الًتبية ىي عملية تفاعل بُت الفرد ك اجملتمع للوصوؿ إٔب األىداؼ اؼبرجوة الكتساب الفرد القيم ك 

االذباىات اليت تفرضها البيئة ك كوهنا ظاىرة فبارسة حيث يتعلم اإلنساف بواسطتها سواء كاف ُب الفصل اؼبكتبة أك ُب 
اؼبلعب ، فإف درس الًتبية البدنية ك الرياضية من حيث اعبانب الًتبوم يؤدم أيضا ىذه اؼبهمة فالتالميذ بوجودىم ُب 
. صباعة فاف عملية التفاعل تتم بينهم ُب إطار القيم ك اؼببادئ للركح الرياضية اليت تكسبهم الكثَت من الصفات الًتبوية 

فمن خالؿ درس الًتبية البدنية يبكن تنمية السمات األخالقية كالطاعة ، كصيانة اؼبلكية العامة  

ك الشعور بالصداقة مع الزمالء ك اؼبثابرة ك اؼبواطنة كاقتساـ الصعوبات مع الزمالء ك القدرة على ازباذ القرار ، كىذه 
عباس السامرائي قاسم حسن حسُت، )"الصفات تلعب دكرا كبَتا ُب بناء الشخصية اإلنسانية كتكسبها طابعها اؼبميز

 .(122، صفحة 1987

كمن خالؿ درس الًتبية البدنية ك الرياضية  يتم تعلم اغبركات ك اؼبهارات ك األلعاب الرياضية اؼبختلفة ك اليت تعمل على " 
 .عالج اؼبشاكل ك العالقة اؼبتبادلة بُت القضايا البيولوجية ك الًتبوية 

 (523، صفحة 1985كجيو ؿبجوب جاسم،  )"ك االجتماعية من أجل بناء اعبسم ك العقل السليم للطفل 

: الطرق المستخدمة في درس التربية البدنية و الرياضية - 1-14
: عموما توجد ثالث طرؽ يستعملها األستاذ ك تتمثل ُب 

: كتقـو ىذه الطريقة على اؼببادئ التالية: الطريقة الديكتاتورية 1-14-1

تركيز السلطة ُب شخص أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك الذم يعترب صاحب السيادة ك اغباكم بأمره ك أنو فوؽ -" 
 (التالميذ  )احملكومُت 

. الثقة ُب التالميذ من حيث ذكائهم كاستعدادىم ككذا قدراهتم على اإلسهاـ ُب تدبَت اغبصة - 

. يعمل األستاذ ما يريد ك ليس ما يريد التالميذ كما يعتقد أنو صحيح دكف اعتبار لرأم الغَت- 

. يفرض نظاما صارما جادا ىبنق اغبريات فيعتقد األستاذ أف النظاـ ال يكوف إال إذا انعدمت اغبرية- 

 (218، صفحة 1978ؿبمد عوؼ، )"اإلكثار من العقاب ك اإلكثار من اؼبدح ك الثواب - 

إذا استخدمت ىذه الطريقة ُب حصة الًتبية البدنية ك الرياضية فإهنا تتحوؿ إٔب سجن بالنسبة إٔب التالميذ يسودىا الضغط 
ك العقاب اللفظي أك البد٘ب ، فبا يؤدم إٔب ابتعاد التالميذ عن اغبصة كعن اؼبريب كيقل التجاكب كتتسع اؽبوة بينهم فتنعدـ 
فيها اغبيوية ك النشاط الرياضي ك االجتماعي فبا يزيد اػبناؽ عن التالميذ كنتيجة ذلك تضعف ثقتهم ُب أنفسهم كتنعدـ 

 .ركح التعاكف ك العمل االجتماعي
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:  طريقة الحرية المطلقة1-14-2

إف ىذه الطريقة زبتلف عن سابقتها اختالفا كاضحا معاكس سباما ، كيتجلى ذلك ُب ترؾ األستاذ اغبرية اؼبطلقة للتالميذ " 
يفعلوف ما يشاءكف ، أم يًتكهم ؼبيوؽبم ك أىوائهم لتحقيق رغباهتم دكف التدخل تسيَت أمورىم كتنظيمها ، كلكن ىناؾ 

: عدة سلبيات ؽبذه الطريقة ك اؼبتمثلة ُب ما يلي

الفوضى بدؿ النظاـ الصاـر - 

 اللهو ك العبث بدؿ الصرامة ك اعبدية- 

 اػبضوع ؽبول النفس كنزكاهتا دكف ىدؼ أك خطة- 

 (218، صفحة 1978ؿبمد عوؼ، )"طغياف األنانية دكف اعتبار اؼبصلحة اعبماعية - 

: الطريقة الديمقراطية- 1-14-3
تقـو ىذه الطريقة على أف للفرد ك التلميذ قيمة عليا ُب ذاتو ، إذا توفرت لو العادات الصحيحة فإنو يستطيع تصريف " 

شؤكف نفسو بنفسو ك االشًتاؾ دبقدار معُت ُب ربديد أىداؼ اعبماعة كرسم اػبطة لتحقيقها كتنفيذىا ، كما تقـو ىذه 
الطريقة على مبدأ التكافؤ ُب الفرص ك اغبريات عبميع األفراد كليس اؼبقصود بالتكافؤ اؼبساكاة اؼبطلقة ألف ىذه األخَتة 
غَت فبكنة عمليا ما دامت قدرات األفراد كجهودىم متفاكتة ك إمبا اؼبقصود ىنا بالتكافؤ إتاحة الفرص للتالميذ لتنمية 

مواىبهم  

ك قدراهتم إٔب أقصى حد فبكن كذلك يتجلى ُب التعاكف بُت األساتذة ك التالميذ ، تعاكف يستهدؼ اؼبصاّب العامة دكف 
أنانية أك انفراد أحدنبا دبصاغبو كشؤكنو ، كما يبز ىذه الطريقة ُب حصة الًتبية البدنية ك الرياضية نشاط كحركة كحيوية 
إهبابية كتعلم كفَت ، ك االعًتاؼ بقدرة كل تلميذ على اإلسهاـ ُب تصريف الشؤكف العامة كإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك 

بالفعل فيشًتؾ اعبميع دبا فيهم التالميذ ك اؼبدرسُت ُب ربقيق األىداؼ كُب التخطيط للتنفيذ كتغدك العالقة بُت اؼبريب ك 
، صفحة 1978ؿبمد عوؼ، )"التالميذ قائمة على التعاكف ككذا تبادؿ كجهات النظر ك االشًتاؾ ُب ربميل اؼبسؤكلية

219) 

كمن بُت ىذه الطرؽ الثالث نستنتج أف الطريقة الثالثة ىي اؼبناسبة لتسيَت حصة الًتبية البدنية  

ك الرياضية ألنو من خالؽبا يكوف ىناؾ انتقاؿ للمهارات ك اؼبعلومات من اؼبريب إٔب التالميذ بطريقة صحيحة كسليمة 
 .كيكوف تعاكف بينهم
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: التدريس- 1-15

:  مفهوم التدريس1-15-1
إف التدريس أصبح نظاما كاضحا لو مدخالت كعملياتو كـبرجاتو تتمثل اؼبدخالت ُب األىداؼ ك اؼبناىج ك الوسائل 

التعليمية ، كتتمثل العمليات ُب طرؽ كأساليب التدريس اؼبتبعة ، أما اؼبخرجات فتتمثل فيما ربقق من األىداؼ اليت رظبها 
. اؼبعلم أك فيما ًب ربقيقو من األىداؼ العامة للًتبية 

كلكل مرحلة من تلك اؼبراحل طبيعة ـبتلفة عن األخرل ، ك كضيفة ؿبددة بالرغم من تسلسل تلك اؼبراحل كاتصاؽبا 
ببعض اتصاال كثيقا ٍب تأٌب بعد ذلك التغذية الراجحة اليت من نتائجها عملية االستمرار أك التعديل أك االستبداؿ ُب أم 

 (67، صفحة 2002مَتفت علي خفاجة، ,نواؿ ابراىيم شلتوت )مرحلة من اؼبراحل السابقة

كفبا سبق يتضح أف التدريس فنا كعلما ، كلذلك فإننا نستطيع أف نصف اؼبعلم الناجح ُب عملو بأنو معلم فناف ، فاؼبعلم 
ىو الذم يقـو بتطوير أفكار التالميذ من مرحلة إٔب غَتىا  فاؼبقصود بالتدريس ىو كافة الظركؼ ك اإلمكانات اليت يوفرىا 
اؼبعلم ُب موقف تدريسي معُت ، كىذا يعٍت أف ىناؾ ظركفا كإمكانات هبب توفرىا ، كىذه الظركؼ ك اإلمكانات تتمثل 
ُب مكاف الدراسة كمساحة اللعب كسالمتو من العوائق ك األدكات ك الوسائل التعليمية ك األدكات البديلة اؼبتوفرة ككذلك 

 (67، صفحة 2002نواؿ ابراىيم شلتوت مَتفت علي خفاجة، )درجة حرارة اعبو ك األجهزة ك األدكات اؼبستخدمة

: التنوع في طرق وأساليب التدريس-  1-15-2
البد للمعلم أف يكوف لديو أكثر من طريقة أك أسلوب ُب فن التدريس حيث يقـو باستخداـ الطريقة اؼبناسبة للنشاط 

اغبركي اؼبراد تعلمو ، كمن ٍب اؼبناسبة لطبيعة كأداء التالميذ  كظركؼ اعبو احمليطة ك البيئة التعليمية على أف تساعد ىذه 
. الطريقة ُب إبعاد اؼبلل ك الرتابة أثناء أداء التالميذ لألنشطة

: معنى الطريقة في التدريس- 1-15-3
إف الطريقة ىي اإلجراءات اليت يتبعها اؼبعلم ؼبساعدة التالميذ على ربقيق األىداؼ كقد تكوف اإلجراءات اليت يتبعها 

اؼبعلم مناقشات أك توجيو األسئلة أك إثارة ؼبشكلة أك هتيئة موقف معُت يدعو التالميذ إٔب التساؤؿ أك ؿباكلة االكتشاؼ 
. أك فرض الفركض أك غَت ذلك من اإلجراءات كُب ىذه اغبالة تصبح الوسيلة أداة مساعدة ُب عملية التدريس

: تعريف طريقة التدريس- 1-15-4
يعرؼ البعض طريقة التدريس بأهنا إجراء منظم استخداـ اؼبادة العلمية ك اؼبصادر التعليمية كتطبيق ذلك بشكل يؤدم إٔب 

. تعلم الطالب بأيسر السبل

: تعريف أسلوب التدريس- 1-15-5
كيقصد بو ؾبموعة األمباط التدريسية اػباصة باؼبعلم ك اؼبفضلة لديو ، كيعٍت ىذا التعريف أف أسلوب التدريس ىبتلف من 

معلم إٔب آخر ُب تنفيذ طريقة التدريس كاحدة ، أما كسيلة التدريس فهي الوسيط الذم يبكن أف يستخدمو اؼبعلم لتوصيل 
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األفكار أك اؼبهارات للمتعلمُت  فتكوف إما على شكل صور أك رسومات أك أصوات ، كقد تكوف تصفيف اليدين أك 
 (71، صفحة 2002نواؿ ابراىيم شلتوت، مَتفت علي خفاجة، )تعبَتات أك تكوف شريط سينمائي

: تطور أساليب التدريس-1-16
ك قد أطلق " تنموسكا موس" ك كاف رائدىا 1966لقد ظهرت ؾبموعة أساليب التدريس عاـ : تقوؿ عفاؼ عبد الكرٙب 

دبعٌت أهنا سلسلة من أساليب التدريس، مرتبطة ببعضها البعض ، ك قد طبقت ىذه " طيف أساليب التدريس" عليها اسم 
موسكا موسنت " األساليب بتوسع ُب ؾباؿ الًتبية البدنية، ك منذ ذلك الوقت يعمل هبا اؼبدرسوف بنجاح، ك يضيف، 

 بالعديد من الكتاب ك الباحثُت ، كخبصوص أنبية تأثرأف االكتشاؼ األصلي جملموعة األساليب انطلق ك " كسارة أشورث
األساليب ُب فهم عملية التدريس، يطلب موسكا موسنت من الباحثُت البحث ُب ىذا اجملاؿ، حيث إف ؾبموعة األساليب 

، الصفحات 2006عطا اهلل أضبد، ) . جديدة للقياـ بعملية البحث ُب ؾباؿ الًتبية الرياضية ك البدنيةإمكانيةتعطي 
42-43) 

: األسس اليت تبٌت عليها نظرية موسكا موسنت

: العملية التعليمية ىي عبارة عن عالقة ربدث بُت ثالثة عناصر أساسية

 (اؼبوضوع )          اؽبدؼ        اؼبتعلم                                   اؼبعلم                                       

، كلما كانت العالقة اهبابية كلما كاف الناتج أكثر اهبابية إهباباالعناصر الثالثة السابقة كل منها يؤثر  ُب اآلخر سلبا ك 
. للعناصر الثالثة

: تتكوف العملية التعليمية من ثالث مراحل ىي

 (ما بعد التأثَت)، مرحلة التقوٙب، (التأثَت )" التنفيذ" ، مرحلة اؼبواجهة (ما قبل التأثَت )" التخطيط "اإلعدادمرحلة 

 .اؼبعلم يقـو بالتدريس ك ال يستطيع إجبار الطالب على التعلم -
 .اؼبتعلم يقـو بالتعلم ك لن يستطيع إجبار اؼبعلم على التدريس -
العالقة اؼبتبادلة بُت اؼبعلم ك اؼبتعلم تبٌت على قرارات ذاتية لكل منهما، أم دبعٌت أف اؼبعلم ىو الذم يتخذ كل  -

, رشيد بن عبد العزيز) .القرارات اليت تتعلق بالتدريس، ك كذلك اؼبتعلم ىو من يتخذ قراراتو بالتعلم من عدمو
 (07، صفحة 2006أبو راشد خالد بن ناصرالسرب، 

 بيد اؼبعلم، %100نسبة القرارات بُت اؼبعلم ك اؼبتعلم تتفاكت من أسلوب إٔب آخر حيث تبدك ُب األسلوب األكؿ بنسبة 
صفر بينما تكوف لدل اؼبتعلم  (0)، أما ُب األسلوب العاشر فتكوف نسبة القرارات بيد اؼبعلم  (0)بينما تكوف عند اؼبتعلم 

:  القرارات يتم ازباذىا خالؿ مراحل العملية التعليمية على النحو التإب100%

 .ك فيها يتم ازباذ ستة عشر قرارا" التخطيط"مرحلة اإلعداد  -
 .ك فيها يتم ازباذ ثالث قرارات " التنفيذ" مرحلة اؼبواجهة  -
 . شبانية قرارات ازباذمرحلة التقوٙب ك فيها يتم  -
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تشكل األساليب سلسلة متصلة مرتبطة ببعضها البعض :العناصر األساسية في نظرية موسكا موستن-1-17
. كل أسلوب للتدريس لو بنية ككظيفة ك مكانة ُب سلسة األساليب

. كل أسلوب يؤدم إٔب ربقيق أىداؼ معينة ُب ؾباؿ الًتبية البدنية

. ك االجتماعية ك االنفعالية ك اؼبعرفية كل أسلوب لو دكر خاص ُب مبو الطالب من الناحية اؼبهارية

كل أسلوب وبدد دكر اؼبعلم ك الطالب ك ىبتلف ذلك من أسلوب ألخر 

 .صبيع أساليب موسكا موسنت متساكية ُب قيمتها كال يوجد أسلوب أفضل من اآلخر

 ك اػبصائص ة السمات تأساسية بالصفاأسلوب التدريس يرتبط بصورة : طبيعة أسلوب التدريس-1-18
 أثناء قيامو إتباعهاالشخصية للمعلم، ك ىو ما يشَت إٔب عدـ كجود قواعد ؿبددة ألساليب التدريس ينبغي على اؼبعلم 
بالتغَتات اللغوية، ك . بعملية التدريس، ك بالتإب فاف طبيعة أسلوب التدريس تظل مرىونة باؼبعلم الفرد ك بشخصيتو ك ذاتو

، ك نغمة الصوت، ك ـبارج اغبركؼ ك اإلشارات ك اإليباءات، ك االنفعاالتاغبركات اعبسمية، ك تعبَتات الوجو، ك 
التعبَت عن القيم، كلها سبثل ُب جوىرىا الصفات الشخصية الفردية اليت يتميز هبا اؼبعلم عم غَته من اؼبعلمُت، ككفقا ؽبذا 

 (08، صفحة 2008نواؿ ابراىيم شلتوت ؿبسن ؿبمد ضبص، ) .يتميز أسلوب التدريس الذم يستخدمو ك ربدد طبعتو

 إف عملية التدريس ىي عمل علمي ك تربوم :أىداف طرق و أساليب التدريس في التربية الرياضية-1-19
ك ربتاج إٔب كعي ك إدارؾ مدرس الًتبية الرياضية ألىداؼ األسلوب الًتبوم ك يرجع ربقيق ىذه األىداؼ إٔب قدرة مدرس 
الًتبية الرياضية ك مدل مسانبتو ُب األنشطة اغبركية اليت زبتارىا اؼبدرسة لذلك تنوعت أىداؼ أساليب التدريس ُب الًتبية 

: الرياضية لتتمثل فيما يلي

 .التعرؼ على أساليب التدريس بصفة عامة ك خاصة -
 .كيفية نقل اؼبعلومات إٔب التالميذ حىت تؤدم إٔب ربقيق الغايات الًتبوية اليت تعمل من اجلها اؼبدرسة  -
 .استخداـ الوسائل العلمية فيما يتصل بتحقيق رغبات ك حاجات التالميذ  -
 .اختيار أنسب الطرؽ ك األساليب لتدريس الًتبية الرياضية -
مساعدة اؼبدرس على فهم مراحل النمو اؼبختلفة ك خصائص كل مرحلة، مساعدة اؼبدرس على ربليل ك تفسَت  -

 (60-59، الصفحات 2006ابراىيم ؿبمد احملاسنة، ) .السلوؾ التعليمي للتالميذ

ىبلط كثَت من الًتبويُت ك الباحثُت :  ُب ىذا اػبصوص يقـو ؿبمد قمرب:الفرق بين الطريقة و األسلوب-1-20
ُب الًتبية عندما يتكلموف ُب فنية اؼبمارسة ألنشطة التدريس بُت مصطلحي الطرائق ك األساليب باعتبار أهنما مًتادفاف ال 

وبمل أم منهما معٌت خاصا يبيزه عن اآلخر ، كيقوؿ صاّب ذياب ىندم ك ىشاـ عامر عليات ، يعرؼ التدريس بأنو 
ؾبموعة النشاطات ، اليت يقـو هبا اؼبعلم ُب موقف تعليمي ؼبساعدة تالميذه ُب الوصوؿ إٔب أىداؼ تربوية ؿبددة لتنجح 

عملية التدريس فال بد للمعلم أف يوفر ؾبموعة من اإلمكانيات ك الوسائل، ك يستخدمها بطرؽ ك أساليب معينة للوصوؿ 
قبد خلطا بُت مصطلحي الطريقة : إٔب أىدافو، ك عليو أف يتأكد من صالحية طرقو ك أساليبو، كيقوؿ عبد القادر لورسسي

ك األسلوب ، فالطريقة دبفهومها التقليدم تعٍت األسلوب الذم يعرؼ بو اؼبدرس معلوماتو، ك ينقلها إٔب التالميذ الذين 
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أما اؼبفهـو اغبديث فإهنا تعٍت األسلوب الذم يستخدمو اؼبدرس ..... تنحصر مهمتهم ُب تلقي اؼبعلومات ك حفظها  
لتوجيو نشاط التالميذ توجيها يبكنهم من أف يتعلموا  بأنفسهم فيستعملوا  قدراهتم الفكرية ُب تطوير تعليمهم، ك ؽبذا 
نالحظ أنو عندما نتكلم عن الطرائق فيجب أف كبدد األساليب اليت تتماشى مع ىذه الطرائق حىت تتمكن من بلوغ 
كاف : األىداؼ اؼبرجوة، ك ؽبذا هبب أف نفرؽ بُت الطرائق ك األساليب ك لكل مصطلح مفهـو خاص بو يقوؿ ؿبمد قمرب

أستاذنا موريس دبيس وبرص دائما على التمييز بُت ىذين اؼبصطلحُت ك وبدد موضعيهما ُب بنية مفاىيمي تكوف ُب حد 
ذاهتا نظرية خاصة بطرائق ك أساليب التدريس، ك ىو  يوزع ق ذا بالشكل التإب، اؼبنظور، ك تنبثق عنو الطريقة، ٍب تتبعها 

األساليب ك زبدمها تقنيات خاصة، كلكل من ىذه اؼبصطلحات داللة ككظيفة ليست لغَته، ك ىي معا تًتابط ُب بناء 
 (16-10، الصفحات 2006عطا اهلل أضبد، ) .عضو متفاعل

كؽبذا كاف ال بد ُب ؾباؿ التدريس كخاصة ُب الًتبية البدنية ك : أىمية أساليب التدريس الحديثة -1-21
الرياضية من البحث عن ـبرج جديد كموقف آخر يفي بالغرض ربقق من خاللو األىداؼ الًتبوية اعبديدة ك اؼبتجددة ، 

إف كالدة ؾبموعة األساليب ُب الًتبية البدنية قد جلبت : فظهرت فكرة أساليب التدريس اغبديثة ؼبوسكاموسنت حيث يقوؿ
معها االبتهاج ك الضيق ألم رأم أك فكرة جديدة تتحدل ما ىو موجود من اؼبعارؼ  ككجهات النظر ك مع ذلك فإف 

ؾبموعة األساليب قد اتسع مداىا عرب السنُت من حيث مداركها النظرية لعملية التدريس ك تطبيقاهتا العلمية، ك ؽبذا فإف 
 أهناأساليب التدريس اغبديثة أخذت أنبيتها من تصورىا لعالقة جديدة ُب التدريس بُت اؼبعلم ك اؼبتعلم ك اؽبدؼ، حيث 

، 2006عطا اهلل أضبد، ) .كاقعي ُب اؼبدارسؿا أخضعت ىذه العالقة إٔب التدقيق ك التفحص من قبل اؼبتعلمُت ُب اجملاؿ
 (45-16الصفحات 

إف بدايتها ُب الًتبية البدنية كاف قد كضع اػبطوة األكٔب ُب تكوينها كنظرية ؿبتملة ُب التدريس ك ترتكز : ك يضيف أيضا
ؾبموعة األساليب ُب كوهنا عبارة عن نظرية ُب العالقات ، العالقات بُت اؼبعلم ك التلميذ ك الواجبات اليت يقوموف هبا ك 
تأثَتىا على تطور التلميذ، إهنا ترتكز على ما وبدث لألشخاص خالؿ عملية التدريس ك التعلم كبالتإب أصبح األسلوب 

ىو الذم وبدد نوع السلوؾ الذم مكن أف يسلكو اؼبعلم مع تالميذه ك ىذا يؤثر على شخصية التلميذ ك يساىم ُب 
األسلوب الذم يتعامل بو اؼبدرس مع تالميذه : بنائها بشكل كبَت حىت يستعد ؼبواجهة اؼبستقبل، يقوؿ أضبد أبو ىالؿ

يقرر مواصفات مواطٍت اؼبستقبل ُب اجملتمع، ك أساليب التدريس اغبديثة ؼبوسكاموسنت أعطت بناءا جديدا ُب التعامل مع 
 خاضعا إنسانافتحوؿ اؼبتعلم من كونو . التالميذ دبا يساىم ُب بناء شخصيتهم ك يقويها ُب اؼبستقبل من صبيع النواحي 

لسيطرة اؼبعلم ُب التفكَت ك العمل إٔب إنساف ُب ربديد األىداؼ قادران على بلوغها بشكل فردم، ك ىذا يبثل دكرا كبَتا ُب 
السَت بعمل التدريس إٔب ما ىو ـبطط لو، باإلضافة إٔب ىذا فإهنا أخرت كال من اؼبعلم ك اؼبتعلم من العمل اؼبألوؼ الذم 

اعتادكا عليو ك اؼبرتكز على إعطاء األكامر من اؼبعلم ك تلقُت اؼبعرفة إٔب التلميذ، إٔب ؾباؿ جديد ك غَت مألوؼ بالنسب 
إٔب الطرفُت إلعطاء اؼبعرفة ك توصيلها إٔب التلميذ، كمن خالؿ ىذا يتضح لنا أنبية أساليب التدريس ُب كوهنا صنعت لنا 

جوا جديدا ُب العملية الًتبوية يكوف أساسها االعتماد على العالقة اؼبوجودة بُت األطراؼ الثالثة اؼبعلم ك اؼبتعلم ك 
. اؽبدؼ، ك دكر كل من اؼبعلم ك اؼبتعلم ُب الوصوؿ إٔب اؽبدؼ بشكل ك أسلوب جديدين

على أف اؼبعلم الكفء ىو الذم يستطيع أف  (1994عفاؼ عبد الكرٙب  ) ك (Bloom ,1971)ك يتفق كل من 
يقدـ باستمرار، ك يعرؼ الكثَت من ؼبداخل ك أساليب التدريس اؼبباشرة ك غَت اؼبباشرة، ك أنو من خالؿ التدريس هبب أف 
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 أف (moston,1995)يكوف موقف اؼبتعلم اهبابيا ك ليس سلبيان، ك نشطان فعاالن ال مستقبالن لكل ما يلقى إليو ك يذكر 
أسس العالقة بُت أسلوب التدريس ك الطالب تعتمد على درجة تأثَت األسلوب ُب الطالب ك ذلك من خالؿ سبتع الطالب 
حبرية االستقالؿ الفردية البدنية ك النفسية ك االجتماعية ك الذىنية ك اؼبعرفية ك األخالقية ك الًتبوية، أف ألساليب التدريس 
أنبية كبَتة ُب العملية الًتبوية ك عملية التدريس، ك فبا يؤكد  ىذه األنبية إجراء الكثَت من الدراسات ك البحوث على تلك 

التحصيل الدراسي، كمن ىذه الدراسات دراسة : األساليب اليت تناكلت عالقة أساليب التدريس دبتغَتات منها
حيث أثبت أف ىناؾ عالقة اهبابية بُت ربصيل الطالب ك فعالية أسلوب اؼبدرس أثناء التدريس، ك  (1991االيزيرجاكم)

 اإلجراءؽبذا فإف عملية التدريس ٓب تكن ناجحة ما ٓب يتم اختيار اؼبدرسة ألسلوب التدريس إلجراء اػباص اؼبناسب ضمن 
العاـ ك طرائق   التدريس ٓب تكن ناجحة ما ٓب يتم اختيار اؼبدرسة ألسلوب التدريس اإلجراء اػباص اؼبناسب ضمن 

آماؿ نورم ك الياس خليفة، ) .اإلجراء العاـ ك طرائق التدريس ، ك التعلم اؼبراد من خاللو  ربقيق األىداؼ ؿبددة سابقان 
 (18-17، الصفحات 2004

 إٔب 1912 تشَت دائرة اؼبعارؼ للبحوث الًتبوية :العوامل التي تحدد اختيار نوع أسلوب التدريس-1-22
أف أسلوب التدريس يرتبط بالنمط الذم يفضلو األستاذ ك يرتبط خبصائصو الشخصية، كمن العوامل احملددة لنوع أسلوب 

:  التدريس نذكر منها

 .خصائص األستاذ الشخصية ك البنية النفسية لو بكل جوانبو -
 .معرفتو باألساس النظرية لطرؽ ك أساليب التدريس اؼبختلفة -
 . ك ؿبتول الدرس أىداؼطبيعة  -
 .اؼبرحلة السنة للتالميذ -
 (142، صفحة 2008عفاؼ عثماف عثماف، ) الزمن اؼبتاح ك اإلمكانات  اؼبتوفر -

أنواع أساليب التدريس -1-23

يعرؼ أسلوب التدريس اؼبباشر بأنو ذلك النوع من أساليب التدريس : أساليب التدريس المباشرة-1-23-1
ك ىو يقـو بتوجيو عمل التلميذ ك نقد سلوكو، ك يعد ىذا  (اػباصة )الذم يتكوف من آراء ك أفكار اؼبعلم الذاتية 

. األسلوب من األساليب اليت تربز استخداـ اؼبعلم للسلطة داخل الفصل الدراسي

حيث قبد أف اؼبعلم ُب ىذا األسلوب يسعى إٔب تزكيد اؼبتعلمُت باػبربات ك اؼبهارات التعليمية اليت يرل ىو أهنا مناسبة 
كما يقـو بتقوٙب مستويات ربصيلهم كفق اختبارات ؿبددة يستهدؼ منها التعرؼ على مدل تذكرىم للمعلومات اليت 

 (8، صفحة 2008نواؿ ابراىيم شلتوت ؿبسن ؿبمد ضبص، ) .قدمها ؽبم

يعرؼ أسلوب التدريس غَت مباشر على أنو ذلك األسلوب الذم :أساليب التدريس غير مباشرة-1-23-2
يتمثل ُب امتصاص أراء ك أفكار اؼبتعلمُت مع التشجيع الواضح من قبل اؼبعلم إلشراكهم ُب العملية التعليمية ك كذلك ُب 

كُب ىذا األسلوب يسعى اؼبعلم إٔب التعرؼ على أراء ك مشكالت اؼبتعلمُت، ك وباكؿ سبثيلها، ٍب يدعوا . قبوؿ مشاعرىم 
، الصفحات 2008عفاؼ عثماف عثماف، ) . ك اؼبشكالت ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبااآلراءإٔب اؼبشاركة ُب دراسة ىذه 

143-144) 



68 

 

 و الطالب في اتخاذ القرارات الثالثة في بنية أساليب موستن لتدريس التربية مدور المعليبين ( 1)رقم لجدول ا
. البدنية والرياضية 

 
الرقم 

 
التقوٙب التنفيذ التخطيط اسم األسلوب 

أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي  1
 (االمرم)

اؼبعلم اؼبعلم اؼبعلم 

أسلوب التطبيق بتوجيو اؼبعلم  2
 (التدرييب)

اؼبعلم الطالب اؼبعلم 

 )أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف  3
 (التبادٕب

الطالب اؼبالحظ الطالب اؼبؤدم اؼبعلم 

الطالب الطالب اؼبعلم أسلوب التطبيق الذاٌب  4
أسلوب التطبيق الذاٌب متعدد  5

اؼبستويات 
الطالب الطالب اؼبعلم 

الطالب -اؼبعلمالطالب -اؼبعلماؼبعلم أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  6
حل )أسلوب التفكَت اؼبتشعب  7

 (اؼبشكلة
اؼبعلم – الطالب اؼبعلم – الطالب اؼبعلم 

أسلوب تصميم اؼبتعلم للربنامج  8
الفردم 

الطالب -اؼبعلمالطالب -اؼبعلماؼبعلم 

الطالب -اؼبعلمالطالب -اؼبعلمالطالب أسلوب اؼببادرة من اؼبتعلم  9
الطالب الطالب الطالب أسلوب التدريس الذاٌب  10

 (13، صفحة 2006أبو راشد خالد بن ناصرالسرب، , رشيد بن عبد العزيز)

 :أنواع أساليب التدريس قيد الدراسة -1-24

: األسلوب التدريبي-1-24-1

 يعترب األسلوب التدرييب ىو األسلوب األكؿ ُب ؾبموعة التدريس اغبديثة الذم يتطلب من التلميذ ازباذ بعض القرارات
خالؿ الوحدة التدريسية، ىذا ما يسمح بنشوء عالقة جديدة بُت اؼبعلم ك اؼبتعلم من جهة، ك بُت اؼبتعلم ك األعماؿ اليت 

ُب ىذا األسلوب يتغَت ؿبور سلسلة األحداث، ك تنشأ عالقة جديدة : "يؤديها من جهة ثانية، ك ىنا يذكر موسكا موسنت
بُت اؼبعلم ك التلميذ، حيث يقـو اؼبعلم دبمارسة عملية الثقة بالتلميذ من حيث ازباذ القرارات اؼبناسبة أثناء أداء الواجب 

: موسكا موسنت) "اغبركي، بينما يتعلم التلميذ االستقاللية ُب ازباذ القرارات ك بشكل منسجم مع أداء الواجب اغبركي
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، 1994عفاؼ عبد الكرٙب، )"الذم وبدده اؼبعلم(الباراميًت)ك ُب حدكد " ، (50، صفحة 1991سارة أشوكرث، 
 (98صفحة 

 :األسلوب التدريبي أىـداف1-24-1-1
يهدؼ ىذا األسلوب بشكل عاـ إٔب توفَت أقصى كقت من اغبصة لتطبيق اؼبهارات، لذا يعد الوقت عامال 

سارم ) مهما سواء ُب عملية تعلم اؼبهارة، أك حىت ُب ازباذ القرارات، ك عليو فإف الطالب يبكن أف وبقق أىدافا كأف
: (30، صفحة 1993ضبداف، ك آخركف، 

 .يبارس األداء اؼبطلوب حسب ما شرحو اؼبعلم ك االقًتاب من األداء الصحيح قدر اإلمكاف -
التعرؼ باػبربة أف األداء الكفء مرتبط بتكرار العمل، ك الوقت، ك باؼبعلومات عن األداء، ك أف ىذه اؼبعلومات  -

 .يبكن اغبصوؿ عليها من التغذية الراجعة الفورية، ك اليت يوفرىا اؼبعلم
 .يدخل ُب أكؿ العمل اإلفرادم لفًتة معينة -
 .يدخل ُب خربة عالقة جديدة مع اؼبعلم، من خالؿ توقع التغذية الراجعة اػباصة بو -
 .يتقبل األداء الصحيح دكف إجراء مقارنة دائمة مع أقرانو -
 .يتحمل اؼبسؤكلية على توٕب القرارات، ك احًتاـ دكر اؼبتعلمُت اآلخرين، كقراراهتم -
 :بنيةاالسلوب التدريبي -1-24-1-2

يكوف دكر اؼبعلم ىنا ىو ازباذ صبيع قرارات التخطيط، ك التقوٙب، كما وبوؿ القرارات التنفيذية التسعة للمتعلم، 
كاليت تتصل بالوضع االبتدائي الذم يبدأ منو األداء، كمكانو، ك نظامو، ككقت بدايتو، كهنايتو، كتوقيتو كإيقاعو اغبركي، 

اذىب ك تدرب على )ككقت الراحة، كاؼبظهر، كإلقاء األسئلة التوضيحية، فعندما يقوؿ اؼبعلم للطالب، أك جملموعة الطلبة 
فإف ما يقوموف بو حقيقة ىو ازباذ القرارات التسعة سالفة الذكر، كعندما يقـو التلميذ بالتدرب على  (اؼبهارة اؼبطلوبة

باالنتقاؿ ىنا ك ىناؾ بُت الطلبة من أجل اؼبالحظة، ك مراقبة احملاكالت الفردية اليت يقـو  اؼبهارة، أك اؼبهارات يقـو اؼبعلم
 .هبا كل تلميذ، ؿباكال ُب ذات الوقت إعطاء التغذية الراجعة الفردية، كإذا استدعى األمر يعطيها بشكل صباعي

. (51 ، صفحة1991سارة أشوكرث، : كسكا موسنتـ)

 : التدريبي األسلوبكيفية استخدام -1-24-1-3
ُب ىذا األسلوب فًتة من الزمن متاحة للمتعلم بغية فبارسة األداء، بعد ربديد السرعة ك اإليقاع، ك إعطاء إشارة البدء، 

: ىذا البعد الزمٍت أساسي لتعلم األداء، ك الزباذ القرارات أيضا، ك اليت تكمن ُب اػبطوات التالية

 :خاصة باؼبعلم ك أىم بنودىا ىي:  التخطيطمرحلة-ا

. موضوع الدرس -
 .توضيح غرض الدرس -
اؼبهمات اػباصة اليت سينشغل هبا الطالب لتحقيق الغرض من كل فقرة لفظية، ك بالتإب الوصوؿ إٔب الغرض اإلصبإب  -

 .للدرس
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 .النظاـ من حيث تنظيم الطلبة ك األدكات -
الزمن اؼبناسب لكل فقرة لفظية معتمدا ُب ذلك على اؼبعرفة بالعمل من جهة، ك معرفة قدرات اؼبتعلمُت من جهة  -

 .ثانية
يشرح اؼبعلم األسلوب، ك األىداؼ للمتعلمُت، ك كذا يعرفهم دبسؤكلياهتم ُب أخذ القرارات التسعة : مرحلة التنفيذ -ب

سارة : موسكا موسنت)خاصة عند استخداـ اؼبتعلمُت ؽبذا األسلوب ألكؿ مرة، حيث يبكن إتباع اػبطوات التالية
 :(53-52، الصفحات 1991أشوكرث، 

 .جلب انتباه التالميذ من طرؼ اؼبعلم- 

 :ربديد أىداؼ األسلوب من خالؿ - 

 .إعطاء الوقت الالـز لكل متعلم للعمل بصورة فردية-   أ

 .توفَت الوقت الالـز للمعلم من أجل إعطاء التغذية الراجعة الفردية، كاعبماعية- ب

 .(التذكَت هبا، أك كتابتها على كرقة حىت يبكن الرجوع إليها عند النسياف)توضيح القرارات اليت سيتخذىا اؼبتعلم جيدا - 

يوضح اؼبعلم دكره، ك اؼبتمثل ُب االنتقاؿ بُت الطلبة إلعطاء التغذية الراجعة، ك كذا التواجد لإلجابة على تساؤالت - 
. التالميذ

احملتول ، الطريقة، التقدٙب، الوسائل : يقـو اؼبعلم بتقدٙب اؼبهارة، أك اؼبهارات؛ مراعيا الدقة ُب التوصيل من خالؿ-  
 .اْب..اإليضاحية اؼبستعملة خاصة كرقة العمل

، ك يعطي قرارا ُب حالة إهناء (الباراميًت)غبد ىذه البنود يكوف اؼبتعلم على دراية دبا سيقـو بو، أما اؼبعلم فإنو وبدد - 
 .التلميذ للمهارة قبل الوقت اؼبخصص

 .ىل من سؤاؿ؟ بإمكانكم البدء إذا ؟: بعد كل ىذا يقوؿ اؼبعلم -1
يبدأ التلميذ بازباذ القرارات اليت انتقلت إليو من اؼبعلم خالؿ فًتة الدرس، حيث يتفرؽ الطلبة ألداء الواجب  -2

 .اغبركي
. اؼبعلم يراقب البدايات األكٔب من الوحدة التدريسية، ٍب ينتقل إٔب اؼبالحظة، ك اؼبراقبة الفردية -3
تبقى من اختصاص اؼبعلم، ك تتمثل عموما ُب إعطاء التغذية الراجعة عبميع التالميذ من خالؿ ربرؾ : مرحلة التقويم -ج

اؼبعلم بينهم، ليالحظ األداء ُب العمل، كعملية ازباذ القرار، ٍب يعطي التغذية الراجعة ك ُب أثناء ىذه العملية على اؼبعلم 
 :(35، صفحة 1993سارم ضبداف، ك آخركف، ) االىتماـ دبا يلي

 .القياـ كبسرعة بتحديد الطلبة الذين ىبطئوف ُب كل من األداء، ك عملية ازباذ القرار -4
 .توفَت تغذية راجعة مناسبة للطالب -5
 .اؼبكوث مع الطالب للتحقق من السلوؾ الصحيح -6
 .االنتقاؿ من طالب إٔب آخر -7
 .مالحظة التأثَت اإلهبايب الًتاكمي على الطالب -8
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عندما يالحظ نسبة من التالميذ غَت ناجحة ُب عملها يوقفها إلعادة الشرح، كالتوضيح، ٍب يستمر ُب التدريس  -9
 .دكف توقف

 .حوؿ ما تعلمو (الفوج)أخَتا يقدـ تغذية راجعة لكامل الصف -10
: مميزات األسلوب التدريبي-1-24-1-4

عفاؼ عبد الكرٙب، ) "بإمكاف اؼبتعلمُت ُب ىذا األسلوب أف يبارسوا االستقاللية ُب أكٔب درجاهتا: "تقوؿ عبد الكرٙب
يتميز ىذا األسلوب بتوفَت زمن كاؼ للتطبيق، ك اؽبدؼ من استخداـ ىذا األسلوب ىو "، ك (104، صفحة 1994

. (98، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) "تعليم اؼبهارة ُب ظركؼ تسمح بتوفَت أقصى كقت لتطبيقها

 (79، صفحة 1991عباس أضبد ك عبد الكرٙب ؿبمود ، ):اؼبيزات التالية" السامرائي"ك يضيف 

 .يبكن استخداـ ىذا األسلوب مع ؾبموعة كبَتة من الطالب- 1

 .يساعد على إظهار اؼبهارات الفردية ك اإلبداع- 2

 .يعطي كقتا كافيا للطلبة قصد اؼبمارسة الفعلية- 3

 .يعلم كيفية ازباذ القرارات الصحيحة بالنسبة للطلبة- 4

 .يبكن للمتعلمُت من مشاىدة اؼبعلم ُب كضع الذم ىبتاركنو- 5

. العمل بصورة مستقلة كفق منظور قواعد الدرس- 6

: (1998سيد أضبد عدة، ) اؼبيزة التالية"  عدة" ك يضيف 

. ، ك الدفاع عن رأيو ُب التفسَت، ك اؼبناقشة(الواجب)يتعلم الطالب كيفية تفسَت األعماؿ ُب كرقة العمل - 

 على ضوء ىذه اؼبزايا يبكن القوؿ أف األسلوب التدرييب ىو أسلوب ديبقراطي  لكن ال يعٍت ُب ذات الوقت عمل كل 
من جهة اؼبتعلم - ألف كل أسلوب ضمن ؾبموعة أساليب التدريس فيو ما يبكن القياـ بو، ك ما ال يبكن القياـ بو-شيء 

. ك الالمباالة من جهة اؼبعلم

 : التدريبي األسلوبعيـوب -1-24-1-5
. ال وبتاج إٔب أدكات ك أجهزة كثَتة"  -2
 .ال تكوف السيطرة على حركات الفعالية دقيقة -3
 .يأخذ كقتا طويال من الدرس -4
ال يبكن استخدامو مع كافة األعمار ألنو يتطلب من اؼبتعلمُت أف تكوف ؽبم خلفية جيدة عن اؼبهارة اؼبراد  -5

 .(87، صفحة 1991عباس أضبد ك عبد الكرٙب ؿبمود ، ) "تعلمها كالتدرب عليها
عفاؼ عبد الكرٙب، ) "كعليو يأٌب استخدامو مباشرة بعد األسلوب األمرم، أم عند ربسُت األداء الفٍت ك إتقانو

. (99، صفحة 1994
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 :التطور البنائي للمتعلم في ظل األسلوب التدريبي-1-24-1-6

: دائما باالعتماد على ؿبك االستقاللية، فإننا نقوؿ أف كضع اؼبتعلم على ـبتلف القنوات ُب ىذا األسلوب يكوف كاآلٌب

يكوف اؼبتعلم ىنا أكثر استقاللية من األسلوب األمرم ُب ازباذ القرارات عن أدائو، ك ألنو يبارس دكف أكامر اؼبعلم -1
اؼبباشرة فيكوف ىناؾ إمكانية أكثر لتنمية صفات اللياقة البدنية، ك اؼبهارية، كعليو فوضعو على القناة البدنية أحسن ك 

 .باذباه اغبد األقصى

ىبتار اؼبتعلم اؼبكاف بالقرب من الزمالء الذين يبيل إليهم، فبا يرفع من مستول العالقات االجتماعية بُت الطلبة بصورة -2
 .أفضل، كعليو فوضعو على القناة االجتماعية ىنا أحسن ك ُب اذباه اغبد األقصى

يسهم ىذا األسلوب ُب تنمية مشاعر إهبابية جديدة للمتعلم عن نفسو نتيجة للنمو البد٘ب ك االجتماعي فبا يعٍت أف -3
 .كضعو على القناة العاطفية يتحرؾ من اغبد األدٗب باذباه اغبد األقصى

سارم ) "يلتـز اؼبتعلم بوصف األداء الذم يقدمو اؼبعلم، ك بذلك تتاح لو فرصة النمو اؼبعرُب، ك لكنو ُب حده األدٗب-4
. (38، صفحة 1993ضبداف، ك آخركف، 

: األسلوب التبادلي-1-24-2

يعترب ىذا األسلوب جيدا، كمفيدا ك السيما لطلبة قسم الًتبية البدنية ك الرياضية ك الذين ىم مقبلوف على التدريس، ك 
ألف ىذا األسلوب يفتح ؽبم اجملاؿ ُب أخذ القرارات اؼبناسبة، ك يبكنهم من استخداـ التغذية الراجعة بصورة "التدريب 

عباس أضبد ك عبد ) "سريعة، كما أف نتائج اإلقباز الفردم تكوف كاضحة من خالؿ العملية التطبيقية ؽبذا األسلوب
. (90، صفحة 1991الكرٙب ؿبمود ، 

إذا كاف اؼبعلم ينقل قرارات التنفيذ للمتعلم ُب األسلوب التدرييب، فإنو ُب األسلوب التبادٕب يبنح لو قرارات أكثر، حيث 
ك اؼبتمثلة خصوصا ُب التغذية الراجعة – إضافة إٔب قرارات التنفيذ اليت يقـو هبا اؼبؤدم وبوؿ أيضا اؼبعلم قرارات التقوٙب 

ألنو كلما عرؼ اؼبتعلم بسرعة كيف يؤدم؛ تكوف فرصتو أكثر لألداء "إٔب اؼبتعلم اؼبالحظ بالدرجة األكٔب، – اؼبباشرة 
. (111، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) "الصحيح

كلما امتلك الطالب اؼبعلومات الكافية عن طبيعة أدائو بوقت مبكر ازدادت فرص تصحيح : "ك يضيف موسكا موسنت
سارة : موسكا موسنت) "األداء، لذلك فإف اؼبقياس اؼبثإب اؼبتوفر للتغذية الراجعة اآلنية ىو معلم كاحد لكل تلميذ 

 .(102، صفحة 1991أشوكرث، 

وبتاج ىذا األسلوب إٔب تنظيم الفصل حبيث يتيح الفرص للتغذية : "ك عن ما يتطلبو ىذا األسلوب تقوؿ عبد الكرٙب
، حيث يكلف كل فرد بدكر (اْب- ...الطوؿ – الوزف - متوافقة ُب اؼبهارة )الراجعة اؼبباشرة، عن طريق تنظيم أزكاج 

خاص حبيث يقـو أحدىم باألداء، ك اآلخر باؼبالحظة، ك يكوف ىنا دكر اؼبؤدم ىو نفسو كما ُب مرحلة التنفيذ 
، أما خبصوص التعامل فهو يقتصر على الزميل فقط، ك دكر (ازباذ القرارات التنفيذية التسعة )باألسلوب التدرييب 

– مؤدم)اؼبالحظ ىو إعطاء التغذية الراجعة للمؤدم، ك يتصل باؼبدرس؛ ك عليو فدكر اؼبدرس ىو مالحظة كل زكج 
 (111، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) ".، ك يكتفي بالتعامل مع اؼبالحظ فقط(مالحظ
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خالصة القوؿ قرارات التخطيط من اختصاص اؼبعلم، قرارات التنفيذ وبوؽبا اؼبعلم للمتعلم اؼبؤدم، قرارات التقوٙب وبوؽبا 
. اؼبعلم للمتعلم اؼبالحظ، اؼبالحظ يصبح مؤديا، كاؼبؤدم يصبح مالحظا، ك ىكذا دكاليك

 :أىداف األسلوب التبادلي-1-24-2-1
يبقى لكل أسلوب أىدافو اػباصة، ك اؼبتعلقة بو دكف سواه، ك ىنا يبكن تقسيم أىداؼ ىذا األسلوب إٔب ؾبموعتُت، 

. منها ما ؽبا عالقة باؼبوضوع الدراسي، ك منها ما ىي مرتبطة باؼبتعلمُت أنفسهم

 :األىداف المرتبطة بالموضوع الدراسي- أ

 (38، صفحة 1993سارم ضبداف، ك آخركف، ):تتلخص األىداؼ ىنا ُب اآلٌب

 .إتاحة الفرصة اؼبتكررة ؼبمارسة العمل مع زميل مالحظ -1
 .فبارسة العمل ربت ظركؼ اغبصوؿ اؼبباشر على التغذية الراجعة من الزميل -2
 .فبارسة العمل دكف أف يقدـ اؼبعلم التغذية الراجعة، أك معرفة مىت يصحح األخطاء -3
 .يكوف اؼبتعلم قادرا على مناقشة جوانب فنية متعلقة بأداء الفعالية، أك اؼبهارة مع الزميل -4
 .تصور األجزاء ك فهمها، ك تعاقبها أثناء العمل -5

 :األىداف المرتبطة بدور المتعلمين- ب

 (38، صفحة 1993سارم ضبداف، ك آخركف، ):تتلخص األىداؼ ىنا ُب اآلٌب

 .االنشغاؿ ُب عملية اجتماعية تناسب األسلوب من خالؿ إعطاء تغذية راجعة، ك استقباؽبا من الزميل -6
االنشغاؿ خبطوات ىذه العملية من خالؿ مالحظة أداء الزميل، ك دبقارنة األداء باؼبعيار، استخالص استنتاجات  -7

 .ك توصيل النتائج للزميل
 .تنمية الصرب، ك التسامح، كاالحًتاـ اؼبطلوب للنجاح ُب ىذه العملية -8
 .فبارسة كيفية إعطاء التغذية الراجعة الصحيحة -9

 .إدراؾ نتائج اإلقباز من خالؿ متابعة قباح الزميل -10
 .استمرار تنمية العالقات االجتماعية، حىت خارج نطاؽ الدكاـ اؼبدرسي -11
:  التبادلياألسلوبكيفية استخدام -1-24-2-2

إف استعماؿ ىذا األسلوب يؤدم إٔب خلق كاقع جديد، ك يعٍت ذلك إهباد عالقات جديدة بُت اؼبعلم من جهة، ك بُت 
اؼبتعلم ك األعماؿ من جهة ثانية، ك بُت اؼبتعلمُت أنفسهم من جهة ثالثة، كتنظم القرارات على اؼبراحل التدريسية الثالثة 

: عند استخداـ ىذا األسلوب كالتإب 

اليت يستخدمها التلميذ اؼبالحظ باإلضافة إٔب ، يقـو اؼبعلم أكال بتصميم بطاقة احملكات التقويبية: قرارات التخطيط-ا
 .قرارات التخطيط األخرل اؼبعركفة كما ُب األسلوب األكؿ التدرييب
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الدكر األساسي للمعلم ىنا ىو كضع الشكل األساسي لألدكار، ك العالقات اعبديدة ك فيما يلي : قرارات التنفيذ-ب
 :(39، صفحة 1993سارم ضبداف، ك آخركف، ) تسلل األحداث ُب الفقرة اللفظية

إخطار اؼبتعلم بأف غرض األسلوب ىو التعاكف مع الزميل، ك تعلم كيفية إعطاء التغذية الراجعة، كليس ترصد  .1
 .األخطاء

 .اإليضاح بأف لكل فرد دكر متخصص، فكل متعلم سيمارس دكره كمؤدم، ك دكره كمالحظ بالتبادؿ .2
إف دكر الطالب اؼبؤدم ىو أداء اؼبهمات، ك ازباذ القرارات التنفيذية التسعة، كاالتصاؿ بالزميل اؼبالحظ  .3

 .فقط
دكر اؼبالحظ ىو إعطاء تغذية راجعة للمؤدم، على أساس بطاقة احملكات التقويبية اؼبعدة مسبقا من طرؼ  .4

اؼبعلم، كىذه التغذية الراجعة تقدـ ُب أثناء األداء، ك حىت عند االنتهاء من العمل؛ فاؼبؤدم يتخذ قرارات 
 .التنفيذ، بينما اؼبالحظ يتخذ قرارات التقوٙب

ما دامت ىذه القرارات سيحوؽبا اؼبعلم للمتعلم اؼبالحظ، فإف ىذا األخَت ينبغي أف : قرارات التقويم-ج
 :يبشي كفق اػبطوات التالية

 .استالـ اؼبعيار اػباص باألداء الصحيح من اؼبعلم الذم يكوف مدكنا عادة على بطاقة احملاكاة التقويبية" .5
 .مالحظة أداء الطالب اؼبؤدم .6
 .مقارنة األداء باؼبعيار .7
 .استنتاج إف كاف األداء صحيحا .8
توصيل النتائج إٔب اؼبؤدم، كيبكن أف تقدـ التغذية الراجعة ُب أثناء األداء، أك بعد االنتهاء منو، أك قد  .9

 .تكوف متضمنة ُب األداء نفسو كما ىو اغباؿ ُب التصويب بكرة السلة مثال
االتصاؿ باؼبعلم إذا كاف األمر ضركريا، ك دكر ىذا األخَت ىو اإلجابة على أسئلة اؼبالحظ، ك االتصاؿ  .10

بو فقط، ك ُب ذات الوقت ال يتصل باؼبؤدم لكي ال يشوش عليو من جهة، ك ال يؤثر على اؼبالحظ من 
 .زاكية أخرل

 . (114، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) تبديل األدكار، بعدما ينتهي اؼبؤدم من العمل .11
إف ىذه اػبطوات ضركرية لتقدٙب التغذية الراجعة اؼبالئمة من حيث الكم ك النوع ك اليت تسبقها عملية صبع 
اؼبعلومات، ك مقارنتها ببطاقة احملكات التقويبية ك اليت تعترب العامل الوحيد الذم يقرر النجاح، أك الفشل، 

كىي دبثابة مقياس لسلوؾ الطالب اؼبالحظ، ك ذبعل اؼبؤدم يتلقى التوجيهات عن األداء بدقة، ك تعطي اؼبعلم 
سارم ) :كسيلة للتفاعل مع الطالب اؼبالحظ، كما تشمل بطاقة احملاكات التقويبية طبسة أجزاء أساسية كىي

 (40، صفحة 1993ضبداف، ك آخركف، 

 .كصف خاص باألداء، ك تقسيمو إٔب أجزاء متتابعة حسب النواحي الفنية لو- 1

 .تعليمية ؼبالحظتها ُب أثناء األداءنقاط- 2

 .رسومات أك صور توضيحية لألداء-3
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عينة من السلوؾ اللفظي الذم سيستخدـ كتغذية راجعة، حيث تفيد عند تنفيذ اػبربات ُب اؼبراحل األكٔب لتوظيف -4
 .ىذا األسلوب

. توضيح دكر اؼبالحظ، ك ىذا يفيد ُب الفقرة اللفظية األكٔب على كجو اػبصوص-5

: مضمون األسلوب التبادلي-1-24-2-3
 (108، صفحة 1991سارة أشوكرث، : موسكا موسنت):يعٍت ىذا األسلوب للمعلم ما يلي

تكريس مبدأ التفاعل )يتقبل العملية االجتماعية بُت اؼبالحظ ك اؼبؤدم كهدؼ مطلوب ُب التعليم  -1
 .(االجتماعي

 .(خباصة ُب مراكز تكوين اؼبدرسُت)يعرؼ أنبية تعليم اؼبتعلمُت كيفية إعطاء تغذية راجعة دقيقة، ك موضوعية  -2
 .وبوؿ إعطاء التغذية الراجعة إٔب اؼبتعلم، ك ُب أثناء الوقت احملدد للفقرة اللفظية -3
 .(الذم يقـو بأداء الواجب)يبارس سلوكا جديدا يتطلب عدـ التوصيل اؼبباشر للطالب  -4
يكرس الوقت اؼبطلوب للمتعلمُت لتعلم ىذه األدكار اعبديدة ُب ازباذ القرارات اإلضافية، ك يثق باؼبتعلمُت  -5

 .للقياـ هبذا الدكر
 .يتقبل اؼبعلم كاقعا جديدا ك اؼبتمثل ُب أنو ليس ىو اؼبصدر الوحيد للتوجيهات، ك التقوٙب، ك التغذية الراجعة -6

: أما اؼبتعلم فيمكنو ىذا األسلوب من أف

. ينشغل ُب أدكار ثنائية، كيتخذ قرارات إضافية" -
 .يوسع دكره اإلهبايب ُب عملية التعلم -
 .يرل، ك يتقبل اؼبعلم ُب أدكار غَت األدكار اليت رآىا ُب األساليب األخرل -
سارم ضبداف، ك آخركف، ) ينشغل ُب عالقة ثنائية دكف كجود اؼبعلم الدائم، كباستخداـ بطاقة احملكات التقويبية -

 (40، صفحة 1993
: مميزات األسلوب التبادلي-1-24-2-4

إف األدكار، ك القرارات اؼبتخذة ىنا تظهر للعياف كما ىو الشأف ُب استخداـ أساليب موسكا موسنت كلها ألف التدريس 
بإمكاف الفرد رؤية عالقات مبو ك تطور، ك تظهر أبعاد "أصال سلوؾ يبكن مالحظتو، لكن اػباصية اؼبميزة ىنا ىو أنو 

نذكر منها على ، (107، صفحة 1991سارة أشوكرث، : موسكا موسنت) "جديدة تتجاكز ؾبرد أداء اؼبهارات البدنية
التفاعل االجتماعي سواء من خالؿ عالقات التأثَت ك التأثر، أك الفعل ك رد الفعل، أك من خالؿ : سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر

. اْب...اؼبشاركة ك تبادؿ األدكار، ذبربة أفكار جديدة، امتهاف التدريس ك التعليم 

: ىذا باإلضافة إٔب أنو يتميز باآلٌب

. يفسح اجملاؿ أماـ كل تلميذ ُب أف يتؤب مهاـ التطبيق" -1
 .يفسح اجملاؿ للتعلم عن كيفية إعطاء التغذية الراجعة ُب الوقت اؼبناسب -2
 .ال يتطلب كقت كبَت ُب التعلم -3
 .يفسح اجملاؿ لكل تلميذ بأف يبارس القيادة -4
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 (94، صفحة 1991عباس أضبد ك عبد الكرٙب ؿبمود ، ) ".يفسح للتالميذ ؾباؿ كاسع لإلبداع ُب تنفيذ الواجب -5
: ىذا كيبكن أف يتميز عن غَته من األساليب دبا يلي

. مفيد جدا ُب تعلم اؼبهارات الفردية- 

. مهم جدا ُب اعبانب االتقا٘ب للمهارة- 

 : التبادلي األسلوبعيـوب -1-24-2-5
: ما داـ ال يوجد أسلوب أفضل من كل األساليب فإف ما يعاب على األسلوب التبادٕب ىو

 .صعوبة السيطرة على تنفيذ دقة الواجب -6
 .وبتاج إٔب أجهزة ك أدكات كبَتة -7
 .تكثر فيو اؼبناقشات بُت الطلبة حوؿ تنفيذ الواجب -8
 .تكثر فيو االستعانة باؼبعلم حوؿ حل اإلشكاؿ، ك تنفيذ الواجب -9

. كثرة ضغوط العمل على اؼبعلم -10
: كفبا يعاب عنو كذلك

 .يدعم السلوؾ العدكا٘ب، ك السيما ُب اؼبستويات التعليمية الدنيا، فبا ينصح بعدـ استعمالو مع صغار السن -
: التطور البنائي للمتعلم في األسلوب التبادلي-1-24-2-6

سارم ضبداف، ):بالرجوع إٔب درجة االستقاللية كمحك دائما، فإف كضع اؼبتعلم على القنوات التطورية ىنا يكوف كاآلٌب
 (124، صفحة 1991سارة أشوكرث، : موسكا موسنت)(42، صفحة 1993ك آخركف، 

ُب استخداـ اؼبهارات االجتماعية استقالال  ("ب"، ك "أ"فبا كاف عليو ُب األسلوبُت )يكوف الفرد مستقال أكثر  -1
 .مناسبا، ك من شبة فإف اذباىو ُب ىذه القناة يكوف باذباه اغبد األقصى

تتطلب التغذية الراجعة من الزميل األمانة، ك انتقاء السلوؾ اللفظي اؼبالئم، ك الصرب ك التعاطف، ك صبيع أنواع ىذا  -2
السلوؾ تأٌب نتيجة اختيارات يتخذىا اؼبتعلم ُب اجملاؿ االنفعإب، ك هبب أف يتعلم الفرد فبارسة االستقاللية ليتخذ 

 .القرارات اؼبناسبة ُب ىذا اجملاؿ؛ ك عليو يبكن القوؿ أف كضع اؼبتعلم ُب ىذه القناة يتجو كبو اغبد األقصى
إال أف التغذية الراجعة ىنا تقدـ )يشابو النمو البد٘ب ُب أثناء دكر اؼبؤدم ُب األسلوب التبادٕب، األسلوب التدرييب  -3

 .(من الزميل اؼبالحظ
ىناؾ تغيَت طفيف ُب تطور اجملاؿ اؼبعرُب، حيث يتحرؾ الفرد ىنا بعيدا عن اغبد األدٗب ُب اؼبستول األفقي، ألف  -4

اؼبقارنة، االستنتاج، اغبكم على الزميل اؼبؤدم؛ ك ىذا بناء : اؼبالحظ ينشغل ُب العديد من العمليات الفكرية مثل
 .على احملك التقويبي للموضوع

: أسلوب االكتشاف الموجو-1-24-3

   يعد أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو من األساليب اؼبهمة اليت تعمل على إشغاؿ الطلبة ُب عملية اكتشاؼ اؼبعلومات ُب 
أثناء الوحدة التعليمية، ك جوىر ىذا األسلوب العالقة اػباصة اليت تنشأ بُت اؼبدرس ك الطلبة اليت من خالؽبا يوجو اؼبدرس 
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ك  (السؤاؿ ) كىذه األسئلة ك التطابق بُت اؼبثَت تتالءـعددان من األسئلة تؤدم إٔب استجابات من لدل الطلبة اليت 
. (373، صفحة 1999موسكا موسنت ك سارة أشورث، ) تكرارىا إٔب عملية االكتشاؼيؤدمك  (اعبواب )االستجابة 

بأنو األسلوب الذم يضع اؼبدرس من خاللو عددان من األسئلة ك التحديات اليت '' :  الوجواالكتشاؼك يعرؼ أسلوب 
، 2000مفيت ابراىيم ضباد، ) .سبكن الطلبة من التحرؾ حبرية ُب مواقف التعلم من خالؿ مراجعة كفاءة اغبركة ك عناصرىا

 (54صفحة 

بأنو إيصاؿ اؼبادة العلمية للطلبة اعتمادان على إرشادات اؼبدرس ك إشراكو فعليان ُب عملية التعلم من خالؿ ''ك يعرؼ أيضا 
سيناءفليح حسن، ).'' مثَتات لألداء اغبركي مستخدمان عملياتو العقلية ك خرباتو السابقةأجوبتهاتوجيو أسئلة متتابعة سبثل 

 (18، صفحة 2010

ال بد للطلبة أف '' إذ ذكر انو  (جَتـك بركنز )   ك أكؿ من دافع عن األسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ىو العآب األمريكي 
يستغلوا عقلهم أحسن استغالؿ إذ يستخدموا ما لديهم من معلومات ُب اكتشاؼ صيغ جديدة، عن طرؽ اكتشاؼ 

 (10، صفحة 1998عبد الرزاؽ الصاغبي، ) ''.القواعد الناذبة من أعماؿ العقل

    كمن ذلك يتبُت أف ىذا األسلوب ينمي للطالب حب االستطالع كقوة التذكر ك الرصانة ُب طركحاتو ُب أثناء فبارستو 
. اليومية، ك تؤدم إٔب تفاعلو مع اؼبدرس ك ىذا يؤدم إٔب شعوره باالستقاللية ُب األفكار ك اإلبداع ُب اكتشاؼ األشياء

العالقة الفكرية بُت اؼبدرس الذم يضع األسئلة ك '' : ك على ىذا األساس يبكن تعريف أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو على انو
الطلبة الذين وباكلوف اإلجابة عنها كمن خالؿ اإلجابات يتوصل كل من اؼبدرس ك الطلبة إٔب اؽبدؼ اؼبطلوب ك ىذا 

 (19، صفحة 2010سيناءفليح حسن، )''يتطلب من الطلبة تفكَتان إبداعيان كمن ٍب يؤدم إٔب األداء اؼبميز

: يهدؼ أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو إٔب ما يأٌب:أىداف أسلوب االكتشاف الموجو-1-24-3-1

 .إشغاؿ الطلبة بعملية معينة تؤدم إٔب االكتشاؼ .1
 (السؤاؿ الذم يقمو اؼبدرس )تنمية عالقات دقيقة بُت إجابة الطلبة ك اؼبثَت  .2
موسكا موسنت ).تطوير القابلية على الصرب من لدل كل من اؼبدرس ك الطلب ك يعد من متطلبات عملية االكتشاؼ .3

 (274، صفحة 1999ك سارة أشورث، 
ك ؿبمد ,مركاف عبد اجمليد ) . فكرة معينةأك مفهـو معُت اكتشاؼتنمية اؼبهارات االستكشافية اليت تقود منطقيان إٔب  .4

 (227، صفحة 2001جاسم الياسرم، 
 .تنمية الشعور باأللفة ك العمل اؼبشًتؾ ك التعاكف اعبماعي اؽبادؼ .5
 .تعويد التالميذ على مواجهة اؼبواقف اغبياتية مواجهة منطقية سليمة .6
 (162، صفحة 2006ؿبمود داكد، ) .تنمية األىداؼ الشخصية للتالميذ ك شحن اؽبمم لتحقيقها .7
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:  الموجواالكتشافمميزات أسلوب -1-24-3-2

:    ألسلوب االكتشاؼ اؼبوجو فبيزات عديدة ك ىي

 .يساعد الطلبة على كيفية اغبصوؿ على اؼبعرفة من خالؿ صبع اؼبعلومات ك تنظيمها ك معاعبتها .1
 ينمي مهارات التفكَت الذىنية العليا مثل التحليل ك الًتكيب ك التقوٙب .2
 .القدرة على اإلبداع ك اؼبقارنة .3
 .القدرة على ازباذ القرار .4
 (267، صفحة 2001ك ؿبمد جاسم الياسرم، ,مركاف عبد اجمليد ) .القدرة على االكتشاؼ ك اإلبداع .5
 .التغذية الراجعة مستمرة .6
 .تطوير القابلية على الصرب من قبل كل من اؼبعلم ك التلميذ .7
 .األسئلة مصممة بطريقة منطقية ؽبا عالقة دبحتول الوحدة التدريسية .8
، صفحة 2006ؿبمود داكد، ) .تطوير القابلية على اكتشاؼ أشياء متتالية تقود إٔب اكتشاؼ فكرة معينة .9

165) 
 
:  الموجواالكتشافعيوب أسلوب -1-24-3-3

:    ألسلوب االكتشاؼ اؼبوجو عيوب عدة منها ما يأٌب

 .يتطلب زمنان طويالن نسبيان إذا ما قورف باألساليب األخرل .1
 .ال يراعي الفركؽ الفردية .2
عبد اغبافظ سالف، ) .وبتاج إٔب قدرة فائقة من اؼبدرس لعرض التفكَت اػباص ك إثارتو بالتقصي ك االكتشاؼ .3

 (40، صفحة 2003
 .احتماؿ تسرب اليأس إٔب نفوس الطلبة ُب حالة فشلو ُب الوصوؿ إٔب النتيجة .4
مفيت ابراىيم ضباد، )قد ال يتمكن الطلبة من الوصوؿ إٔب اؽبدؼ اؼبطلوب ألهنم ال يبتلكوف اؼبعلومات الكافية  .5

 (84، صفحة 2000
:  اإلكتشاف الموجوأسلوبخطوات تنفيذ -1-24-3-4

:    ىناؾ خطوتاف أساسيتاف إلعداد درس الًتبية الرياضية ضمن ىذا األسلوب نبا

 :ربديد مادة الدرس ك بعد ىذا التحديد تأٌب اػبطوات األكثر أنبية .1
إف أىم شيء ُب ىذه اؼبرحلة ىو التوصل إٔب كضع أسئلة متتابعة تعود الطلبة  : (االستعداد )مرحلة ما قبل الدرس  . أ

بشكل تدرهبي إٔب اكتشاؼ اؽبدؼ، ك يتطلب ىذا من اؼبدرس توقع االستجابات اليت تصدر من الطلبة ك كذلك 
، صفحة 1999موسكا موسنت ك سارة أشورث، ).البدائل لألسئلة لغرض تقريب الطلبة كبو االستجابات الصحيحة

274) 
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 يقـو اؼبدرس بطرح األسئلة اؼبعدة على الطلبة، ك لضماف قباح التطبيق على اؼبدرس مراعاة :(األداء )مرحلة الدرس  . ب
 :ما يأٌب
 .عدـ إعطاء اعبواب للطلبة -
 .إعطاء الوقت الكاُب للطلبة لإلجابة ك االبتعاد عن التوبيخ ك اؼبؤثرات النفسية كلها -
 .االىتماـ بالتغذية الراجعة اؼبعطاة من اؼبدرس أك من الطلبة أنفسهم ك تصحيح االستجابات ك تعزيزىا -
 .توفر اؼبناخ اؼبالئم ك التحلي بالصرب -

 يتم اغبصوؿ على التقوٙب الكامل بعد إكماؿ األداء ك التوصل إٔب اؽبدؼ، ك ىنا :(التقويم )مرحلة ما بعد الدرس . ج
ك ؿبمد جاسم ,مركاف عبد اجمليد ) يستخدـ اؼبدرس التغذية الراجعة التقويبية كأف يقوؿ ىذا جيد، ىذا ىو اؼبطلوب سبامان 

. (274، صفحة 2001الياسرم، 

. السلوؾ التعليمي للمدرس أثناء أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو:اقًتاحات حوؿ تطبيق أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو

 .ىبتار اؼبعلم موضوع الدرس لسلسلة أحداث االكتشاؼ:مرحلة التحضير للدرس: أوال

 .ىبتار اؼبدرس عمليات االكتشاؼ ضمن اؼبوضوع -
 .دالئل لالكتشاؼ اليت تقود الطلبة إٔب االكتشاؼكيعد اؼبدرس أسئلة متعددة  -
 .يقـو اؼبدرس بتنظيم األسئلة بأسلوب منطقي خطوة بعد خطوة -
 . اؼبدرس استجابات ؿبتملة يقدمها الطلبة عن كل األسئلةيتوقع -
 يستشهد هبا أككل سؤاؿ يستنبط استجابة كاحدة فقط يتنبأ  هبا  )يعد اؼبدرس األسئلة اليت تكوف متقاربة بالتفكَت  -

 .(من خالؿ عمليات ذىنية لإلجابة
 .ىبترب اؼبدرس ك ينقع سلسلة االكتشاؼ -
: ( االكتشاؼ اؼبوجوأحداثيدير اؼبدرس سلسلة  ) مرحلة التنفيذ: ثانيا

 .يعلن اؼبدرس أسلوب التدريس ك يشرح اؼبدرس دكر الطلبة ُب األسلوب -
 .يطلب اؼبدرس ك يتقبل أسئلة الطلبة لغرض توضيح أدكار األسلوب التدريسي -
 .يعرؼ اؼبدرس الطلبة دبوضوع الدرس ك يركز على االكتشاؼ -
 .يسأؿ اؼبدرس األسئلة اليت تستنبط بالتفكَت اؼبتقارب -
 .ينتظر اؼبدرس ساكتان بينما يكوف الطلبة منشغلُت ُب االستجابات اؼبتقاربة للموضوع -
 .على استجابات الطلبة اؼبناسبة (يوافق، يبتدح، ك يثٍت )يتقبل اؼبدرس رد فعل اهبايب  -
 .يظهر اؼبدرس اإلثارة ك التعجب عندما يتوصل الطلبة ُب استجاباهتم إٔب اكتشاؼ اعبواب النهائي -
 . الدرسإحداثيشجع اؼبدرس الطلبة غَت اؼبسانبُت ُب عملية االكتشاؼ ك وبثهم على اؼبشاركة ُب  -
: المرحلة النهائية لسلسلة أحداث االكتشاف: ثالثا

 .يلخص اؼبدرس االكتشاؼ ك أنبيتو ُب موضوع الدرس  -
 .يسمح اؼبدرس للطلبة بتطبيق اإلكتشاؼ -
 .يقوؿ اؼبدرس ك ينقع سلسلة أحداث اإلكتشاؼ -
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 .يعُت اؼبدرس كوبدد اؼبشكالت اليت حدثت ُب أثناء الدرس خالؿ تنفيذ االكتشاؼ -
  .اؼبوضوعيةينقح اؼبدرس ك يصحح األسئلة ك يعدىا أك سلسلة األسئلة  -
 .وباكؿ أف يكتشف ؼباذا كانت األسئلة غَت كاضحة ك ٓب يشارؾ ُب استجابتها للطلبة -

 (anderson.c.cherman.D, 1991, p. 30).وباكؿ أف يعد أسئلة إضافة

 اؼبواد األكاديبية األخرل كىذا من أنبيتو عن باقي إف درس الًتبية البدنية ك الرياضية ذك أنبية كبَتة ال تقل :خالصة
ؼبهارات ك القدرات اغبركية اليت تساىم ُب بناء شخصية الطفل ،كطريقة التدريس ىي الكيفية اليت يتم من اخالؿ اكتساب 

وبدد  ىو الذم كاألستاذ تدريسي مثإب أسلوب دكال يوج التدريسي األسلوبخالؽبا تدريس اؼبهارات اغبركية عن طريق 
 . لو اهبابياتو كسلبياتوأسلوب على ؾبموعة من العوامل ككل األساليب اؼبستخدـ كتعتمد ىذه األسلوب عنو
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 : امثاين امفطل 

 امللاربة ابمكفاءاث وامفروكاث امفردية 

 

 .متهيــد

 مفهوم امكفاءت - 1

املمزياث املتؼمدت مكؼامل نلتؼرف ػىل امكفاءت -2

 امكفاءت  ومؤرشاثخطائص-3

ب هواع امكفاءاث -4

مبادئ امللاربة ابمكفاءاث -5

امللاربة ابمكفاءاث وب سس  خطائص -6

امتدريس ابمللاربة ابمكفاءاث   كفاءاث امتؼلمي-7

 امفردية اثمفهوم امفروق-8

وساهية كدميا و حديثا -9 امفروق امفردية يف امؼلوم ال 

 خطائص و مظاهر امفروق امفردية-10

غوامل تشلك امفروق امفردية -11
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تمهيد 
صالح اؼبنظومة الًتبوية حيث ًب إعداد مناىج جديدة فكانت اؼبقاربة ت إلاإلصالحات اغبديثة ُب بالدنا جاءإف 

الذم يهدؼ إٔب تفعيل العمل الًتبوم ك ذلك بإدماج ، أساسيا ؽبا كىو التصور اعبديد للعملية التعليمية كرابالكفاءات مح
من ربقيق حاجاتو من جهة ك من التفاعل مع ؾبتمعو من ، (مواطن الغد )اؼبعارؼ ك اكتساب الكفاءات لتمكُت اؼبتعلم

،كحىت يبكن ربديد الطريقة كاألسلوب البد من فهم الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت لتحديد أنشطة تتالءـ مع جهة أخرل 
 اعبديدة ك تعلقها دبستقبل الفرد ك اجملتمع، سنحاكؿ تسليط اإلسًتاتيجيةفنظرا ألنبية ىذه قدراهتم كموالهتم كاستعداداهتم ،

. الضوء عليها ك توضيحها ُب ىذا الفصل 

 :مفهوم الكفاءة-2-1
 الكفاءة ىي نشاط مهارم يبارس على كضعيات ك يستدعى مصطلح الكفاءة ؾبموعة من اؼبواد اليت يقـو الفرد بتعبئتها 

ُب كضعية ما هبدؼ النجاح ُب اقباز فعل كما أف الكفاءة تعتٍت توظيف الشخص ؼبعارؼ ، معرؼ كونية، معارؼ 
استشراؼ ُب كضعية معينة دبعٌت أف ال زبرج الكفاءة من سياؽ كضعية ما، كىي دائما تابعة للتصور الذم وبملو الشخص 
عن الوضعية ، من جهة   أخرل يستدعي التوظيف تعبئة ناجحة عبملة من اؼبواد الوجيهة ُب عالقتها بالوضعية ك يبكن أف 

اإلعانة اؼبطلوبة من  )أك اجتماعية  (انتماء الوضعية ؼبوضوع شخصي )أك كجدانية  (معارؼ)تكوف ىذه اؼبواد معرفية 
أك اليت يستجوهبا السياؽ إٔب جانب تعبئة اؼبوارد ، على الشخص أف ينتقي أقبعها بالنسبة للوضعية ك  (اؼبدارس أك الزميل

أنشطة االنتقاء ك الربط ال تعٍت تكديس اؼبواد ك غنما نسج ...... عليو أيضا أف وبسن الربط بُت ـبتلف اؼبوارد اؼبتخَتة
 (20، صفحة 2004طيب نايت سليماف ،زعتوت عبد الرضباف، قواؿ فاطمة، ).شبكة عملياتية ؼبواد منتقاة

الكفاءة ىي ؾبموعة القدرات ك اؼبعارؼ اؼبنظمة ك اؼبنجزة بشكل يسمح بالتعرؼ على إشكالية ك حلها من خالؿ نشاط 
 (15، صفحة 2006اجمللة اعبزائرية للًتبية ،اؼبريب ، ).تظهر فيو أدكات أك مهارات اؼبتعلم ُب بناء معرفتو

 :المميزات المتعمدة كمعالم للتعرف على الكفاءة-2-2
: تتجلى ىذه اؼبميزات من خالؿ نتائج يبكن مالحظتها فيما يلي

 تتطلب عدة مهارات. 
 أهنا مفيدة حيث ؽبا قيمة على اؼبستول الشخصي ك االجتماعي ك اؼبهٍت 
 ىي مرتبطة بإقباز نشاط يبارس  ُب حاالت كاقعية 
 (23، صفحة 2005كزارة الًتبية الوطنية، ).تسمح من االستفادة من اؼبهارات 

 

 

 

 



83 

 

 : خصائص الكفاءة-2-3
: تتمثل خصائص الكفاءة فيما يلي

طيب نايت سليماف ،زعتوت عبد الرضباف، قواؿ ) بالنسبة للفرد، للطور، اؼبرحلة، جملاؿ اؼبعرُب:أنها ختامية-2-3-1
 (32، صفحة 2004فاطمة، 

 .أم أهنا ؾبندة ؼبعارؼ ك مهارات ك مواقف ، تبعا ؼبعايَت تقوٙب الطب االجتماعي:أنها مدمجة-2-3-2

 من خالؿ معاينة األدكات أك اؼبهارات تبعا ؼبعايَت تقوٙب زبص اعبانب اؼبعرُب ك :أنها قابلة للتقويم-2-3-3
 .اؼبهارم ك الوجدا٘ب

 :إف صياغة الكفاءة تستوجب كضعية إشكالية كفق اػبطوات التالية:صياغة الكفاءة-2-4

 ربديد نوع اؼبهمة دبعٌت تشخيص اؼبهمة بفعل أك أفعاؿ سلوكية قابلة للمالحظة ك القياس. 
 ىو منتظر من اؼبتعلم ربديد ما. 
 ربديد نوع السند ك شركط تنفيذ اؼبهمة. 

 . ىي قابلة للمالحظة تصاغ بواسطة فعل سلوكي يدمج بُت القدرة اؼبعرفية اؼبكتسبة:مؤشرات الكفاءة-2-5

 .يبكن ربليل الكفاءة من تنظيم التدرج ك بناء جهاز التقوٙب ك التحصيل -
تعتمد اؼبؤشرات ُب بناء جهاز الكفاءة كذلك بصياغة معايَت التقوٙب اليت تساعد اؼبتعلم ُب مراقبة نشاطو ك سبكن  -

 (أىداؼ إجرائية)اؼبدرس من معرفة السَتكرة ك اكتشاؼ النقائص اليت تعاِب ُب اغبُت من خالؿ 

. إف معاعبة أم كضعية تعليمية كفق اؼبقاربة بالكفاءات ىي قبل كل شيء تقاطع ؿبورين متكاملُت

 )ك يستوجب لوضعيات اشكالية تعاِب مضامُت ك مستويات معرفية بشكل بنائي : محور الكفاءات-2-5-1
 (نشاطات الكتساب الكفاءة ُب إطار اؼبعرفة

 ) ينتج عن طريق اغبورين ـبطط يشمل صبلة من السلوكيات قابلة للمالحظة تسمى : محور القدرات-2-5-2
، صفحة 1993رشدم لبيب، فايز مراد مينا، ).كىي النشاطات اليت يتم التدرج فيها الكتساب الكفاءة (مؤشر الكفاءة

249) 

 :تتعدد أنواع الكفاءات ك تقتصر ُب ىذا اجملاؿ على ذكر ما يلي:أنواع الكفاءات-2-6

  كىي ال تقتصر على اؼبعلومات ك اغبقائق بل سبتد إٔب إمتالؾ التعلم اؼبستمر ك :كفاءات معرفية-2-6-1
 .استخداـ أدكات اؼبعرفة ُب اؼبيادين العلمية 

ك تشمل قدرة اؼبتعلم على إظهار سلوؾ ؼبواجهة كضعيات ك مشاكل على أساس أف :كفاءات األداء-2-6-2
 .الكفاءات تتعلق بأداء الفرد ال دبعرفتو ، كمعيار ربققها ىنا ىو القدرة على القياـ بالسلوؾ اؼبطلوب
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 الكفاءة اؼبعرفية يعٍت امتالؾ اؼبعرفة الالزمة ؼبمارسة العمل امتالؾ  إف :كفاءات االنجاز أو النتائج-2-6-3
دكف أف يكوف ىناؾ مؤشر على أنو امتلك القدرة على إظهار قدراتو ُب اؼبمارسة دكف كجود مؤشر يدؿ على القدرة على 

 .إحداث نتيجة مرغوبة ُب أداء اؼبتعلمُت

كمن ىنا فالكفاءات التعلمية كسلوؾ قابل للقياس ىي التمكن من اؼبعلومات ك اؼبهارات ك حسن األداء ك درجة القدرة 
ف إعلى عمل شيء معُت ُب ضوء معايَت متفق عليها ككذا نوعية الفرد ك خصائصو الشخصية اليت يبكن قياسها ، ك عليو ؼ

 الكفاءة ىي إجرائي، ك ىذا األخَت يؤدم ُب بيداغوجيا الكفاءة كظيفة كسطية، مرحلية، انتقالية، ك يصاغ بكيفية أةأجر
سلوكية، ك ىو يستخدـ للتعريف ك معاعبة العناصر الفرعية ك تفاصيل موضوع التعلم كيدخل ضمن آفاؽ تنمية قدرة ك 

بناء كفاءة ما أك تدقيق مؤشر كفاءة معينة ك لإلشارة فإذا كاف اؽبدؼ اإلجرائي ينصب حوؿ السلوكيات القابلة 
للمالحظات فإف الكفاءة ترتكز على اؼبعرفة الفعلية ك السلوكية دبعٌت آخر ففي منصوص الكفاءة ال نطلب من اؼبتعلم أف 

 (55، صفحة 2004فريد حاجي، ).يكوف قادرا على اقباز نشاط القياـ بفعل

 :عناصر اكتساب الكفاءات خالل عملية اإلنجاز-2-7

 ىي أفعاؿ سلوكية مناسبة للهدؼ التعليمي اؼبستهدؼ حيث سبكن التلميذ من القدرة :مؤشرات الكفاءة-2-7-1
، ك تكتسي اؼبؤشرات طابع اإلدماج اؼبرتب ُب سلوكيات ؾبسدة  (الوحدة التعليمية ). على إقبازىا ُب هناية مرحلة التعليم 

نفسها ك اليت سبكننا من اختيار  (اؽبدؼ التعليمي )يبكن مالحظتها ك تقييمها من خالؿ األفعاؿ اؼبشتقة من الكفاءة 
 لعملية التقوٙب الشخصي ، كما يبكن العمل دبؤشر كاحد أك أكثر ك ىذا حسب احتياجات  التلميذ ك إجرائيةأىداؼ 

 .اؼبشتقة منها (اؽبدؼ التعليمي )حقيقة اؼبيداف شريطة انعكاس اؼبستول اؼبرغوب فيو ك تكوف منسجمة مع الكفاءة 

 تأٌب نتيجة التقوٙب التشخيصي اؼبنبثق من مؤشرات اؽبدؼ ك امتداده ؽبذه اؼبؤشرات ، :األىداف الجزئية-2-7-2
حبيث ذبسد ميدانيا خالؿ الوحدة التعليمية اليت ربتوم على أىداؼ تعليمية ، يتم تطبيقها ُب اغبصص التعليمية ك يصاغ 

 :اؽبدؼ اإلجرائي طبقا ؼبا يلي

 كجود فعل سلوكي قابل للمالحظة ك التقييم. 
 إبراز عنصر أك أكثر من شركط النجاح اليت تؤكد على صحة ىذا السلوؾ. 
  (شركط االقباز )ربديد كيفية اقباز ىذا السلوؾ ك ترتيبو ُب اؼبكاف ك الزماف 

 ىو ـبطط ترتيب األىداؼ اإلجرائية حسب األكلويات اؼبعلن عنها ، :(الدور )الوحدة التعليمية -2-7-3
 )تشتمل الوحدة على عدد من األىداؼ اليت سبثل حصص تعليمية بساعة كاحدة لكل منها ك تتوج بتحقيق ىدؼ تعليمي

كىذا إذا بقينا ُب تصور التخطيط الدكرم اؼببٍت على نشاط رياضي كاحد باؼبنظور  (ُب نشاط رياضي فردم أك صباعي
اغبإب، االختالؼ يكمن ُب االعتماد على منطق العمل بالتدرج التقٍت على التدريب الرياضي احملض ك العمل دبسعى 

 :منظور اؼبقاربة بالكفاءات إلقباز مفاده السلوؾ يقتضي ما يلي

 اؼبعرفة اػباصة ك كذا العامة اليت زبص اغبركة العامة يتم تدريب التصرفات الالزمة ك اؼبوالية ؽبا. 
 اؼبهارات الفكرية ك اغبركية اليت تأٌب نتيجة اؼبشاركة الفعلية ُب النشاطات مفادىا األلعاب الرياضية. 
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  قدرة التوصل ك التواصل ك توظيف اؼبكتسبات ك اؼبعارؼ كاؼبشاكل اؼبطركحة ُب اغباالت التعليمية اؽبادفة ك
 .(23، صفحة 1987فوزم عبد السالـ الشربُت، )اؼبًتتبة على السلوؾ اؼبنتظر

ك يبقى اعتبار ك تصور ـبطط مفتوح أين تقًتح فيو عدة نشاطات ـبتلفة زبدـ ىدؼ تعليمي كاحد ، بعد تفهمنا ؽبذا 
. اؼبنهج ك تطوير تنمية الكفاءة ك ليس اؼبهارة الرياضية اليت تصبح حتما دعامة ككسيلة عمل

 ك تستدعي معايَت التنفيذ اؼبرتبطة بالسلوؾ اؼبنتظر اإلجرائي يتم فيها تطبيق اؽبدؼ :الحصة التعليمية-2-7-4
 .اؽبدؼ نفسو بواسطة كونو دعامة للعمل (اغباالت التعليمية )الذم يتم تفعيلو ُب كضعيات تعلم مناسبة 

 : كىي شركط ربقيق اغبصة التعليمية ك اليت تتمثل ُب:معايير التنفيذ-2-7-5

 تقتضي ترتيب حاالت تعليمية خالؿ مرحلة اإلقباز ك اليت تعرب عن كضعيات :ظروف اإلنجاز-2-7-5-1
 بنية إهباد اغبل اؼبناسب للوصوؿ إٔب اؽبدؼ ك تكوف طريقة العمل إمكانيةأشكاؿ تدفع بالتلميذ إٔب الكشف على 

 :بإشراؾ صبيع التالميذ ُب كرشات، كل كرشة تعرب عن كحدة تعليمية حبيث تستجيب كل كرشة عمل لعوامل أنبها

 مساحة توفَت األمن، النظافة التهوية، االرتياح. 
 كسائل عمل ـبتلفة ك متنوعة ال تشكل خطرا على التالميذ ك تكوف مناسبة للنشاط. 
  توزيع ك ترتيب الزمن احملدد للعمل اػباص بكل مرحلة من مراحل اغبصة ك كذا اػباص بكل حالة تعليمية ك كل

 .مهمة أك أدكار يقـو هبا التلميذ خالؿ الوضعية التعليمية
  كتَتة العمل ك اؼبتمثلة ُب الشدة السرعة ك حجم العمل اؼبراد اقبازه من طرؼ التلميذ. 
 2004كزارة الًتبية الوطنية، ).كسائل التقييم اؼبختلفة خاصة منها بطاقات اؼبالحظات اػباصة بالتلميذ ك األستاذ ،

 .(93صفحة 

ىي السلوكات الواجب ربقيقها خالؿ كل مرحلة تعليمية ك اؼبناسبة لوضعية :شروط النجاح-2-7-5-2
حلمي أضبد ).كىي مقياس يسمح بتأكيد صحة العمل ك قباح اؼبهمة اؼبطالب هبا التلميذ  (اؼبوقف التعليمي )إشكالية 
 (17، صفحة 2005الوكيل، 

 :المقاربة-2-8

 اؼبقاربة ىي أسلوب تصوير ك دراسة موضوع أك تناكؿ مشركع أك حل مشكلة أك ربقيق :مفهوم المقاربة-2-8-1
غاية، ك يعترب من الناحية التعليمية قاعدة نظرية تتضمن ؾبموعة من اؼببادئ يستند إليها تصور ك بناء منهاج تعليمي، كىي 

 فتتمثل ُب اإلسًتاتيجية ا ك الطرؽ ك التقنيات ك األساليب الضركرية ك اؼبقاربة تصور ذىٍت أـاإلسًتاتيجيةمنطق لتحديد 
 (15، صفحة 2006اجمللة اعبزائرية للًتبية ،اؼبريب ، )ؾبريات نشاط البحث ك التقصي ك الدراسة ك التدخل

 ازبذت ُب اغبساب كل العوامل اؼبتداخلة ُب ربقيق إسًتاتيجية أكاؼبقاربة ىي تصور ك بناء مشركع  قابل لإلقباز أك خطة 
األداء الفعاؿ ك اؼبردكد اؼبناسب من طريقة ككسائل كمكاف ك زماف ك خصائص اؼبتعلم ك الوسط ك النظريات 

 (2، صفحة 2004طيب نايت سليماف ،زعتوت عبد الرضباف، قواؿ فاطمة، )البيداغوجية
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 ىي مقاربة أساسها أىداؼ معلن عنها ُب صيغة كفاءات يتم اكتساهبا :معنى المقاربة بالكفاءات-2-8-2
طرؽ  )باعتماد ؿبتويات منطقها األنشطة البدنية كدعامة ثقافية ك كذا مكتسبات اؼبراحل التعليمية السابقة ك اؼبنهج 

الذم يرتكز على التلميذ كمحور أساسي ُب عملية التعلم، تتحوؿ ىذه اؼبكتسبات إٔب قدرات ك  (التوصيل ك العمل
معارؼ ك مهارات تؤىل التلميذ لالستعداد ؼبواجهة تعليمات جديدة ضمن سياؽ ىبدما ما ىو منتظر منو ُب هناية مرحلة 

كما يتضمن التعليم عملية شاملة تقتضي  (تكوين خاص= كفاءة مادية )تعلم معينة، أين يكوف ىذا النشاط دعامة ؽبا 
كفاءة  )ك أخرل عملية تساعد ُب التعرؼ أكثر على كيفيات حل اؼبشاكل اؼبواجهة . إدماج معلمات علمية

 .(تكوين شامل=عرضية

يعترب ىذا اؼبنهج الًتبوم حديثا إذا ما قورف بالتعلم التقليدم الذم يعتمد على ؿبتويات مفادىا التلقُت ك اغبفظ، فمسعى 
: ىذه اؼبقاربة إذف ىو

التعليم من حيث ربقيق أىداؼ مصاغة على شكل كفاءات قوامها احملتويات ك تستلـز ؿبتويات ك / توحيد رؤية التعلم 
ؿبمد بوعالؽ، ) .ُب هناية مرحلة التعلم (الكفاءة )ربديد اؼبوارد اؼبعرفية ك اؼبهارية ك السلوكية لتحقيق اؼبلمح اؼبنتظر 

 (23، صفحة 2004

 :لماذا المقاربة بالكفاءات؟-2-8-3
 اليت كاجهت النظاـ الًتبوم ُب بالدنا كغَته من األنظمة الًتبوية ُب العآب، مشكلة ذبزئة اؼبعارؼ اليت اإلشكالياتمن 

ميزت اؼبناىج السابقة إذ انظمت ُب ثناياىا قائمة من اؼبفاىيم هبب على اؼبتعلم تعلمها ، ك بعض اؼبهارات اليت عليو 
 ركابط بينها ، فبا وبوؿ دكف إقامةاكتساهبا ُب مادة من اؼبواد الدراسية ك النتيجة ىي تراكم اؼبعارؼ لدل اؼبتعلم دكف 

 ربليل أكامتالكو ؼبنطق االقباز ك االكتشاؼ ، بعبارة أخرل هبد نفسو يتعلم من أجل أف يتعلم ك ليس لفعل شيء ما 
. كاقع التكيف معو استنادا على ما تعلمو

 ًب اعتماد اؼبقاربة بالكفاءات كاختيار بيداغوجي يرمي إٔب االرتقاء باؼبتعلم من منطق أف اؼبقاربة اإلشكاليةك كحل ؽبذه 
تستند إٔب نظاـ متكامل ك مندمج مع اؼبعارؼ ك اػبربات ك اؼبهارات اؼبنظمة ك األدكات اليت تتيح للمتعلم ضمن كضعية 

مالئم، كمن ٍب تعد ىذه اؼبقاربة بيداغوجية كظيفية تعمل كل  اقباز اؼبهمة اليت تطلبها تلك الوضعية بشتعلميو/ تعليمية
على التحكم ُب ؾبريات اغبياة بكل ما ربملو من تشابك ُب العالقات ك تعقيد ُب الظواىر االجتماعية ك بالتإب ىي 

اختيار منهجي يبكن للمتعلم من النجاح ُب اغبياة، من خالؿ تثمُت اؼبعارؼ اؼبدرسية ك جعلها صاغبة لالستعماؿ ُب 
. ـبتلف مواقف اغبياة

التعليمية يستند إٔب ما أقرتو النظريات الًتبوية اؼبعاصرة ك خاصة / إف ىذه اؼبقاربة كتصور ك منهج منظم للعملية التعليمية
النظرية البنائية اليت تعد نظرية نفسية لتفسَت التعلم ك أساسا رئيسيا من األسس النفسية لبناء اؼبنهج اؼبدرسي الذم ينطلق 

: من كونو اؼبعرفة

 تبٌت كال تنتقل. 
 تنتج عن نشاط. 
 ربدث ُب سياؽ. 
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 ؽبا معٌت ُب عقل اؼبتعلم. 
 عملية تفاكضية اجتماعية. 
 (15، صفحة 2006اجمللة اعبزائرية للًتبية ،اؼبريب ، ).تتطلب نوعا من التحكم 

من ىنا فاؼبنهاج من خالؿ ـبتلف اؼبواد الدراسية يستهدؼ تنمية قدرات اؼبتعلم العقلية ك الوجدانية ك اؼبهارية ليصبح مع 
مركر األياـ ك دبركر اؼبراحل الدراسية مكتمل الشخصية، قادرا على الفعل ك التفاعل االهبابيُت ُب ؿبيطو الصغَت ك الكبَت ك 
عموما ُب حياتو اغباضرة ك اؼبستقبلية، ك لكي تكوف اؼبنهاج ُب خدمة ىذا التوجو، كاف من الضركرم الًتكيز على الكيف 
اؼبنهجي بدال من الكم اؼبعرُب من خالؿ نظاـ الوحدات الذم يبكن اؼبتعلم من كيفية االعتماد على نفسو ك تغيَت طاقاتو 
، ك إحداث تغَتات ضركرية ُب ذاتو للتكييف مع اغباجات الطائرة، أنو مسعى يبكن اؼبتعلم من اكتساب كفاءات ذات 

.  اغبياة اليوميةأكطبيعة مهارية ك سلوكية تتكيف مع الواقع اؼبعاصر سواء ُب عآب الشغل أك اؼبواطنة 

يبكن من تعبئة اؼبكتسبات أك عناصر / مركب/  باعتبارىا مسار اإلدماجإف ىذا النوع من اؼبناىج يركز على بيداغوجيا 
مرتبطة دبنظومة  معنية ُب كضعية دالة، قصد إعادة ىيكلة تعليمات سابقة ك تكييفها مع متطلبات كضعية ما الكتساب 

 (85، صفحة 2003كزارة الًتبية الوطنية، )تعلم جديد

كمن ٍب فاؼبنهاج اؼببٍت على البيداغوجية يقود اؼبتعلم كبو تأسيس ركابط بُت ـبتلف اؼبواد من ناحية ، ك ركابط ىذه االخَتة 
خبرباتو ك قيمو ك كفاءاتو ككقائع ؾبتمعو من ناحية أخرل، ك عموما فاف اؼبناىج ذات طبيعة إدماجية تعمل على جعل 

: اؼبتعلم

  يعطي معٌت للتعليمات اليت ينبغي أف تكوف ُب سياؽ ذم داللة ك فائدة بالنسبة لو ك ذات عالقة بوضعيات
 .ملموسة قد يصادفها فعال

  يتمكن من التمييز بُت الشيء الثانوم ك األساسي ك الًتكيز على ىذا األخَت كونو ذك فائدة ُب حياتو اليومية أك
 .ألنو يشكل أساسا للتعليمات اليت سيقدـ عليها

 يتدرب على توظيف  معارفو ُب الوضعيات اؼبختلفة اليت يواجهها. 
  يركز على بناء ركابط بُت معارفو ك القيم اجملتمعية ك العاؼبية، كبُت غايات التعليمات كأف يكوف مثال مواطنا

 .مسؤكال عامال كفؤ ، شخصا مستقال
  يقيم ركبط بُت ـبتلف األفكار اؼبكتسبة ك استغالؽبا ُب البحث عن التصدم للتحديات الكربل ال ما يضمن لو

 (4، صفحة 1995الفتالكم سهيلة ؿبسن، ).التجنيد الفعلي ؼبعارفو ك كفاءاتو

: ك لتمكُت اؼبتعلم فبا سبق ذكره يستلـز  ذلك أنشطة تعلم ذات اػبصائص اآلتية

 التعليمة/ اعتبار اؼبتعلم ؿبور العملية التعليمية. 
  التعليمة/ الًتكيز على إدماج الكفاءات اؼبستعرضة ُب األنشطة التعليمية. 
 االىتماـ بتنمية األنشطة الفكرية ك التحكم ُب توظيف اؼبعارؼ. 
  (معارؼ، قدرات ، معارؼ سلوكية )جعل اؼبتعلم يوظف ؾبموعة اإلمكانيات اؼبتنوعة 
 إدماج التعليمات يقاس كميا بعدد األنشطة اليت تتدخل ُب ربقيقو، ك يقاس نوعيا بكيفيات تنظم التعليمات. 
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  يتيح للمتعلم ما أفك لكي يتم اقباز النشاط بالشكل اؼبأموؿ ك العمل على ربقيق اؽبدؼ منو، على اؼبدرس 
 :يلي

  االهنماؾ الفعاؿ، ك ذلك بتوفَت الوقت الكاُب للمتعلم لتأمُت البراطو ُب عمل يفضلو ك يرغب فيو ك شعر أنو
 .يستجيب غباجاتو، أم كضعية يبارس فيها تعلمو بكيفية نشيطة ك موظفا طاقاتو اؼبختلفة

 التعلمي اؼبستهدؼ/ االنغماس من خالؿ توفَت ؿبيط مثل الوسائل اؼبستعملة للقياـ بالنشاط التعليمي. 
  التملك دبعٌت جعل اؼبتعلم يشعر بأنو صاحب النشاط التعليمي أك ما ينتج عنو ك ذلك حبكم اختياره  للنشاط

 .ُب شكلو أك ؿبتواه
 النمذجة، دبعٌت سبكُت اؼبتعلم من أف يرل توضيحا عمليا من اؼبدرس للكفاءات اؼبستهدفة. 
  االستجابة اؼبشجعة أم أف أداء اؼبتعلم هبب أف يتبعو رد اؼبدرس ليشعر أنو ؿبل رعاية ك اىتماـ ك أف يكوف

 .الرد بناء مشجعا

التعلم وبتاج إٔب طرائق تدريس نشيطة من بينها التدريس باؼبشكلة، إذ يوضح اؼبتعلم أماـ كضعيات تعلم / كىذا التعليم
كتابة رسالة  )باعتبارىا نشاطات معقدة تطور لديو ركح اؼبالحظة ك اإلبداع ك الفعل، دبعٌت آخر اقباز مهمات مثل 

، 2003الطاىر سعد اهلل، ).ك تعترب الوضعيات دبنظور بيداغوجيا اإلدماج (شفهية، كتابية، حل مشكلة ُب الرياضيات
. (29صفحة 

فيها يقًتح على اؼبتعلم اقباز ىدؼ خاص للدرس أثناء تعليمات منهجية تقوده إٔب صياغة موضوع : كضعيات للتعلم*
. إْب..... فكرة، استنباط، عرض قاعدة

غبظة  )حبيث زبترب أثناء مهلة توقف للمتعلم خالؿ التنظيمات اؼبنتظمة ىذه اؼبهلة يطلق عليها : كضعيات اإلدماج*
حيث هبند أثناؤىا اؼبتعلم ـبتلف اؼبعارؼ حسب األداء، ك على أساس غبظة اإلدماج ىذه ك بناء عليها، يتم  (اإلدماج

. تطوير اؼبعرفة السلوكية

ذلك أف كضعيات التقوٙب سباثل كضعيات اإلدماج ، إذا كلما حقق اؼبتعلم قباحا ُب عملية اإلدماج ، : كضعيات للتقوٙب*
. ناؿ ما يعرب عن ىذا النجاح، ك أخَتا فأساليب التعليم تغَتت
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: مبادئ المقاربة بالكفاءات-  2-9
: تتلخص مبادئ اؼبقاربة بالكفاءات ُب اعبدكؿ التإب

 (54، صفحة 1991أضبد شبشوب، )يوضح مبادئ منهاج المقاربة بالكفاءات(2)رقم الجدول 

مبادئ المقاربة بالكفاءات 
 

االنعكاسات البيداغوجية للمبادئ 
 

االعتماد على االدماج كمبدأ من مبادئ التعلم  -الكل يفوؽ ؾبموعة األجزاء  -

ليس للكل نفس األنبية  -
بعض التعليمات أىم من غَتىا، حل الوضعية أىم  -

من حذؼ اآللية 

للخطأ مكانة إهبابية ُب عملية التعلم، اػبطأ يكشف  -حىت األكثر كفاءة ىبطأ  -
. عن صعوبة ُب التعلم البد من التعرؼ عليها

قدرتو على التشخيص ك : ما يبيز اػببَت عن غَته -
جدكاه ُب العالج 

ربديد  )اؼبعلم اػببَت ال يعلم فقط بل يعاِب خاصة  -
مصادر اػبطأ يساعد على بناء جهاز عالجي 

 (ناجح
ما يتم ُب كضعيات دالة بالنسبة إٔب اؼبتعلم يبقى أثره  -

مع مركر الزمن 
 حياة الطفل منبع أساسي ُب التعليمات اؼبستديبة -

 (اؼبقاربة باؼبشركع تعطي معٌت للتعليمات )
: خصائص المقاربة بالكفاءات-2-10

يعد التعلم بالكفاءات اؼبستند إٔب مشكلة بديال للممارسة التقليدية، ك الذم يقـو على نظريات سلوكية تعترب التعليم 
: عملية تفاعلية تنطلق من كاقع التلميذ ك يبكن تلخيص خصائص اؼبقاربة بالكفاءات كما يلي

توفَت سؤاؿ أك مشكلة تواجو التعليم، دبعٌت عوض أف تنظم الدركس حوؿ مبادئ أكاديبية حبتة ك مهارات معينة،  -
فالتعليم باؼبشكلة ينظم التعلم حوؿ أسئلة ك مشكالت ىامة اجتماعيا ذات مغزل شخصي للمتعلمُت، كما 

قى باإلجابات البسيطة إٔب مستواىا كال تناسبها ك توفر حلوؿ ك بدائل تريتناكؿ مواقف حياتية حقيقية أصلية ال 
 .متعددة

 التقليدية اليت تستهلك األجواءالعمل التفاعلي، إذ يبارس التعلم دبشكالت ُب جو تفاعلي ىادؼ، ىبتلف عن  -
 .فيها معظم األكقات ُب اإلصغاء ك الصمت ك اؼبواقف السلبية اليت ربوؿ دكف التعلم الفاعل اجملدم

 .توفَت الظركؼ الكفيلة بضماف استمرارية العمل اؼبنظم ك السماح دبراقبتو ك التأكد من مدل تقدمو -
دافعية  (اؼبنجز بالضركرة بصفة فردية  )اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغَتة حبيث هبد اؼبتعلم ُب عملة الفوج  -

تتضمن اندماجية  ُب اؼبهاـ اؼبركبة ك وبسن فرص اؼبشاركة ُب البحث ك االستقصاء ك اغبوار لتنمية تفكَته ك 
 .مهاراتو االجتماعية
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 اؼبنتجات ألف اؼبتعلمُت مطالبوف فيو بصناعة أشياء ك عرضها، ك كثرة اغبلوؿ اؼبتوصل إليها ك تصويرىا ، أك إنتاج -
مصطفى بن ).تقدٙب عرض تارىبي قد يكوف الناتج متنوعا إعالميا أك دراسة أكاديبية لظاىرة ما من الظواىر

 (09، صفحة 2004حبيلس، 

: أسس المقاربة بالكفاءات- 2-11
: تتمثل أسس اؼبقاربة بالكفاءات فيما يلي

يقع الدخل إٔب التعلم عن طريق الكفاءات ُب سياؽ االنتقاؿ من منطق التعليم الذم يركز على اؼبتعلم، ك هبعل  -
 (31، صفحة 2002ؿبمد صاّب اغبثركيب، )دكره ؿبوريا ُب الفعل الًتبوم

ربتل اؼبعرفة ُب ىذه اؼبقابلة دكر الوسيلة اليت تتضمن األىداؼ ك اؼبستويات من الًتبية كىي بذلك تندمج ضمن  -
 .كسائل متعددة تعاِب ُب إطار شامل،  ك تتكفل باألنشطة، ك تربز التكامل بينهما

تسمح اؼبقاربة عن طريق الكفاءات بتجاكز الواقع اغبإب اؼبعتمد فيو على اغبفظ ك السماع ك حل منهج اؼبواد  -
 .الدراسية اؼبفصلة

التعلمي اؼبهتم أساسا بنواتج التعليم، لتفهم متابعة / يتفادل ىذا الطرح التجزئة اغبالية اليت تقع على الفعل التعليمي -
العمليات العقلية اؼبعقدة اليت توافق الفعل باعتباره كما ال متناىيا من السَتكرات اؼبتداخلة ك اؼبًتابطة ك اؼبنسجمة 
فيما بينها يبكن اعتماد اؼبقاربة بالكفاءات ُب التدريس من االىتماـ باػبربة الًتبوية الكتساب عادات جديدة ك 

 .سليمة ك تنمية اؼبهارات اؼبختلفة ك اؼبيوؿ مع ربط البيئة دبواضيع دراسة التلميذ ك حاجاتو الضركرية
يؤدم بناء اؼبناىج هبذه الكيفية إٔب إعطاء مركنة أكثر ك قابلية أكرب ُب االنفتاح على كل جديد ُب اؼبعرفة ك كل ما  -

 .لو عالقة بنمو شخصية اؼبتعلم

يستجيب مقاربة الكفاءات للتغَتات الكربل اغباصلة ُب احمليط االقتصادم ك الثقاُب كما تتوخى الوصوؿ إٔب مواطن ما 
. ، يًتؾ التعلم فيو أثر اهبابيا يبكنو من ؾباهبة ك معاعبة مشكالت حياتو

أىداف المقاربة بالكفاءات  - 2-12
: إف اؼبقاربة بالكفاءات كتصور ك منهج لتنظيم العملية التعليمية تعمل على ربقيق صبلة من األىداؼ نذكر منها

 . ما لدل اؼبتعلم من طاقات كامنة ك قدرات لتظهر ك تتفتح ك تعرؼ عن ذاهتاأماـفسح اجملاؿ  -
 .بلورة استعداداتو ك توجيهها ُب االذباىات اليت تتناسب ك ما تيسره لو الفطرة -
تدريبو على كفاءات التفكَت اؼبتشعب ك الربط بُت اؼبعارؼ ُب اجملاؿ الواحد ك االشتقاؽ من اغبقوؽ اؼبعرفية  -

 .اؼبختلفة عند سعيو ُب حل مشكلة أك مناقشة أك مواجهة كضعية
 .ذبسيد الكفاءات اؼبتنوعة اليت تكسبها من تعلمو ُب سياقات كاقعية -
 .زيادة قدراتو على إدراؾ تكامل اؼبعرفة ك التبصر بالتداخل ك االندماج بُت اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبختلفة -
 (23، صفحة 2004حاجي فريد، ). سرب اغبقائق ك دقة التحقيق ك جودة البحث ك حجة االستنتاج -
 . منهجية ك مصادر تعليمية متعددة ؼبعرفة ما يدرسوأدكاتاستخداـ  -
 .القدرة على تكوين نظرة شاملة لألمور ك الظواىر اؼبختلفة اليت ربيط بو -
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 .االستبصار ك الوعي بدكر العلم ك التعلم ُب تغيَت الواقع ك ربسُت نوعية اغبياة -

: يبكن تلخيص األىداؼ ُب النقاط التالية

 .النظرة إٔب اغبياة من منظور علمي -
 .ربط التعليم بواقع اغبياة -
 .االعتماد على مبدأ التعليم ك التكوين -
 .العمل على ربويل اؼبعرفة النظرية إٔب معرفة نفعية -

   ك عليو فهذا التوجيو اعبديد للمنهاج يعمل على إحداث تغَتات ُب النظرة ؼبا ينبغي أف يكوف عليو اؼبتعلم ك عالقتو 
باؼبعرفة بالغَت حىت يكوف مبوذجا ؼبواطن اؼبستقبل بناء ك مزكد دبعآب قوية ُب ؾبتمع موجو كبو اؼبستقبل تقاس فيو الثركة 
بالكفاءات ك اؼبعارؼ، ك لذا فتنمية الكفاءات ىو من أجل االستخداـ األفضل ، كما نعرفو ُب ؾباالت اغبياة ك ىذا 

 (21، صفحة 1995ؿبمود أضبد شوقي، )مقاربة تساعد على ربقيق ىذا اؼبسعى كوهنا 

 .تسمح بإدماج منطق تنمية السَتكرات العقلية، كمنطق ىيكلة اؼبعارؼ -
 .تدفع اؼبتعلم ُب االستقالؿ الذاٌب ك التكوين الشامل اؼبنسجم ك التكليف ك االندماج االجتماعي -
 فعالية، حبيث تضمن تثبيتا أفضل للمكتسبات ك تركز على ما ىو جوىرم ك تقيم ركابط بُت أكثرذبعل التعليمات  -

 .ـبتلف اؼبفاىيم
تسمح بإعطاء معٌت للتعليمات، إذا اؽبدؼ  ىو تنمية الكفاءات ىو جعل ىذه التعليمات ُب سياؽ ذك معٌت  -

 .بالنسبة للمتعلم ك ذك فائدة لو أيضا
 هتيكل ك تنظم للمتعلم بصفة أحسن -
 تضمن انسجاما أكثر بُت اؼبواد -
 .تؤسس للتعليمات البعدية -
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المقاربة  )مخطط يوضح ىيكلة المنهاج الجديد (1)شكل رقم :ىيكلة المنهاج - 2-13
 (10، صفحة 2003كزارة الًتبية الوطنية، )(بالكفاءات
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 : كفاءات التعليم- 2-14

:  كفاءات التعليم في الثانوي. 2-14-1
انطالقا من الكفاءة النهائية ؼبرحلة اؼبتوسط ك ملمح اػبركج ُب مرحلة اؼبتوسط، ك انطالقا من ملمح الدخوؿ ُب  -

 .اؼبرحلة الثانوية، ك خصائص اؼبتعلم من صبيع اعبوانب ك النواحي ، ك ما يراد ربقيقو لدل التلميذ ُب ىذه اؼبرحلة 
اشتقت من الكفاءة النهائية ُب اؼبنهاج اؼبطور للتعليم الثانوم، كفاءة ختامية يكوف فيها ضبط االستجابات  -

ؿبمد الطاىركعلي، ):السلوكية من تنويع األشكاؿ، قصد ربسُت أم نتيجة، ، ك تصاغ منها ثالثة كفاءات قاعدية 
 (11، صفحة 2006

 ماذا يبكن عملو مع تلميذ التعليم الثانوم لتنمية ىذه الكفاءة النهائية؟ 
 تنمية السيولة اغبركية الناذبة عن ؿبص اؼبهارات اؼبكتسبة ُب مرحلة اؼبتوسط 
  بناء كفاءات تناسب مستول التلميذ ك مكتسباتو حسب ؾباؽبا اغبيوم ك الكامن ُب: 

 اعبانب النفسي -1
  اعبانب اغبركي -2
  اعبانب الوجدا٘ب -3

: مقارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحالي- 2- 2-14

يوضح المقارنة بين البرنامج القديم و المنهاج الحالي (3)رقم جدول 

المنهاج الجديد البرنامج القديم 
مبٍت على احملتويات، أم ماىية اؼبضامُت الالزمة  -

ؼبستول معُت، ُب نشاط معُت 
 معلن ُب صيغة كفاءات، أم أىداؼمبٍت على  -

ماىي الكفاءات اؼبراد ربقيقها لدل التلميذ ُب 
مستول معُت 

 .احملتول ىو اؼبعيار -
 منطقة التعليم ك التلقُت -

أم ىي كمية من اؼبعلومات ُب اؼبعارؼ اليت يقدمها 
األستاذ 

 .الكفاءة ىي اؼبعيار -
 منطقة التعليم -

أم مدل التعليمات اليت يكسبها اؼبتعلم من خالؿ 
 اليت يطرحها األستاذ، كما مدل تطبيقها ُب اإلشكاليات

اؼبواقف اليت يواجهها اؼبتعلم ُب حياتو الدراسية ك اليومية؟ 
 األستاذ يلقي األمر ك ينهي -
التلميذ يستقبل اؼبعلومات  -

 األستاذ يقًتح فهو مرشد، موجو مساعد،  -
اؼبتعلم ؿبور العملية، يبارس ، ، هبرب، يفشل،  -

يكسب ك وبقق .... ينجح
 :الطريقة البيداغوجية اؼبعتمدة ىي -
النمطية أم كل التالميذ سواسية ُب : طريقة التعميم -

 قالب كاحد

بيداغوجية الفركقات الفردية، ك : الطريقة اؼبعتمدة -
 .االعتماد عليها ُب عملية التعليم

 .درجة النضج متباينة لدل التالميذ -
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 اعتبار درجة النضج لدل التالميذ كاحدة -
. ال مكاف لتوظيف اؼبعارؼ -

. ربديد عدة مسالك تعليمية -

، فهو تقوٙب اؼبرحلي اعتماد التقوٙب اؼبعيارم  -
 .ربصيلي

 .عموما درجة يذكر اؼبعارؼ -
ال مكاف لتوظيف اؼبعارؼ  -

اعتبار التقوٙب عنصرا مواكبا لعملية التعلم، فهو  -
 .تقوٙب تكويٍت قصد الضبط ك التعديل

 درجة اكتساب الكفاءة -
. توظيف كفاءات مكتسبة -

: التدريس بالمقاربة بالكفاءات-2-15

 :خصائص التدريس بالكفاءات-2-15-1
: تتلخص خصائص التدريس بالكفاءات فيما يلي

 .تشجيع االستقاللية ك اؼببادرة لدل التالميذ مع إيالء غاية خاصة بالفركؽ الفردية للتالميذ: تفريد التعليم-

 .بقياـ أداء السلوكات بدال من اؼبعارؼ الصرفية ك النظرية: قياس األداء-

 .لتنمية كفاءات أك حل إشكالية  ُب كضعيات ـبتلفة: دمج اؼبعلومات -
 (استغالؿ اؼبوارد اؼبكتسبة )ربويلها ؼبواجهة ـبتلف مواقف اغبياة بكفاءة : توظيف اؼبعلومات  -
 التدريس ىي خطة ؿبكمة البناء ك مرنة إسًتاتيجية: التدريس بالكفاءاتإستراتيجية- 2- 2-15 -

التوظيف يتم خالؽبا استخداـ كافة اإلمكانيات ك الوسائل اؼبتاحة بطريقة مثلى لتحقيق كفاءة موجودة، ك تتضمن 
 .إْب......... أشكاؿ من التفاعل بُت التالميذ ك اؼبدرس ك موضوع اؼبعرفة

 التعليمية اعبديدة تعكس التطور اؼبميز للنشاط اؼبناىج التعليم ك التعلم كفق اؼبقاربة بالكفاءات اؼبتبناة ُب إسًتاتيجيةإف 
الًتبوم بشكل خاص سواء ُب ؾباؿ اختيار الطرائق الفعالة ك اؼبناسبة ك استغالؿ الوسائل التعليمية اؼبالئمة ك كذا نوع 

 التدريس بالكفاءات بشكل أكثر دقة ك ربديد ُب التحوالت إسًتاتيجيةالتقوٙب ك أداءه ك تربز معآب التجديد ُب 
: البيداغوجية أنباىا

 .الًتكيز أكثر على نشاط اؼبتعلم لتحقيق النقلة النوعية من منطق التعليم إٔب منطق التعلم -
 . الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت ك كتَتة كل متعلم ُب النشاط التعليمياالعتباراألخذ بعُت  -
 .إدماج اؼبعارؼ ك القدرات كفق سَتكرة بناء الكفاءات أك تنميتها -
 .ايالء االىتماـ بالتقوٙب التكويٍت -

: ك على ضوء ما سبق ذكره فإف اسًتاتيجة التدريس بالكفاءات تطلب

 .تنظيما جيدا لعالقة التفاعل بُت أداكر اؼبعلم ك اؼبتعلم ُب العملية التعليمية -
تنظيم ك ىيكلة األنشطة التعليمية ك اقبازىا بإدماج العناصر اؼبعرفية اؼبتجانسة ؼبختلف األبعاد للسلوكيات  -

 .اؼبستهدفة
 (69، صفحة 2002ؿبمد صاّب اغبثركيب، ).احًتاـ مبدأ التدرج ُب اؼبنهجية البنائية -
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 :التدريس بكفاءات و مؤشرات بيداغوجية-15-3- 2 -

 .يوضح الفرق بين الكفاءة و المؤشرات البيداغوجية(4)رقم جدول 

مؤشرات بيداغوجية الكفاءة 
اختيار الوسائل اليت سبكن من نظرة كلية للكفاءة  -

 .اؼبستهدفة
ينبغي أف ترتكز الوسائل التعليمية على تنمية  -

 .الكفاءات عرب اؼبهارات اػباصة
يلعب التصوير ك التحليل دكرا أساسيا ُب عملية  -

. التعلم
. يتم استخداـ الوسائل دبا يالئم البناء اؼبعرُب -
توضيح كحدة اؼبعارؼ األدائية يستدعي استخداـ  -

. كلمات مفتاحية للتعلم ك األداء
. يتم تعليم االدكات مرارا قبل أف تصبح آلية -
توظيف الكفاءات ُب كضعيات ـبتلفة يتطلب ربويل  -

 .اؼبكتسبات
حل اؼبشكالت ك معاعبة كضعيات اإلشكاليات اليت  -

تستند إليها اإلجراءات ك مفاىيم حسابية تشكل 
 .اإلمكانيات اؼبفضلة ُب تعلم الكفاءة

ربيلي النتائج من طرؼ اؼبتعلمُت يشكل أسلوب  -
 .تعليمي نوعيا

اسًتاتيجية اغبل يبكن اعتمادىا ؼبساعدة التالميذ  -
. على حل اؼبشكالت

يعاِب العقل ك اعبسم معا ُب عملية التعلم ك الدافعية  -
 .من خالؿ نشاطات ذات داللة

 .توجيو التعلم كبو أىداؼ تنمية القدرات -
 .التعلم باؼبمارسة يتم بشركط معينة -
الكلمات األساسية، : البناء اؼبعرُب من خالؿ -

 ...التصاميم، اػبرائط، اغبوصالت، النماذج
اؼبعارؼ األدانية زبتلف عن اؼبعارؼ التصويرية من  -

خالؿ كضع الوحدة التعليمية ك التصرؼ على 
 .النماذج

 .التعلم يتم عرب مراحل خطية -
 .ربويل التعليمات ال يتم منفردا -
اؼبسعى التحليلي للمشكالت يلعب دكرا أساسيا ُب  -

 .تعلم الكفاءات
 .ربليل النماذج يساعد التالميذ اؼبتوسطُت ك النجباء -
التعلم يتم عن طريق اؼبمارسة ك التطبيق ُب سياؽ  -

. كضعيات معينة

:  التقويم بالتدريس بالكفاءات-2-16
التعلمية يواكبها ُب صبيع مراحلها ، ك يلعب دكرا رئيسي ُب الوقوؼ على / يعد التقوٙب عنصرا أساسيا ُب العملية التعليمية 

بقياس  (أكثر من أم كقت مضى )مدل ربقيق األىداؼ الًتبوية، ك نواتج التعلم اؼبنبثقة عنها، فقد اصبح التقوٙب معنيا 
مدل فهم اؼبتعلم للمعارؼ ك التمكن من اؼبهارات ك القدرة على توظيفها ُب ؾباالت اغبياة اؼبختلفة، ُب حل اؼبشكالت 

. اليت تواجهو

باختصار فالتقوٙب بالكفاءات ىو عبارة عن مسعى يرمي إٔب إصدار حكم على ربقيق التعلمات اؼبقصودة ضمن النشاط 
. اليومي للمتعلم بكفاءة ك اقتدار

 اغبكم على مدل اؼبتعلم الذم ىو بصدد النمو ك البناء من خالؿ أنشطة التعلم إصدارك بعبارة أخرل ىو عملية 
اؼبختلفة، ك بناءن على ىذا التعريف يبكن القوؿ أف تقوٙب الكفاءات أكال قبل كل شيء ىو تقوٙب القدرة على اقباز 
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نشاطات ك أداء مهاـ بدال من تقوٙب اؼبعارؼ، لكن التقوٙب اعبارم اؼبعموؿ بو يقتصر على منح اؼبدرس عالقة اؼبتعلم بعد 
 اختبار، كىي العملية اليت أصبح ينظر إليها بأهنا ليست معيارا كحيدا لقياس ما ىو منتظر أكالقياـ بعملية مراقبة أك فرض 

 (66، صفحة 2005حاجي فريد، ).من الفعل التعليمي العلمي

التعلمي الذم عليو القياـ ببناء تعلماتو بنفسو ك التمكن من / كؼبا كانت اؼبناىج اعبديدة تعترب اؼبتعلم ؿبور الفعل التعليمي
اجتماعية ، كجدانية  )كمعارؼ سلوكية  (فكرية، نفسية أك حركية )ك اؼبعارؼ الفعلية  (ؿبتويات اؼبواد )اكتساب اؼبعارؼ 

: من خالؿ أنشطة تعليمية، ك من ذلك فإف عملية التقوٙب لتعلمات اؼبتعلم ترتكز على  (

 .توضيح اؼبعارؼ اليت إذا ربكم فيها اؼبتعلم استطاع أف يربىن على كفاءاتو -
ربديد مقياس النجاح اليت يستند إٔب أداة قابلة للمالحظة ك القياس ك اقبازىا ُب كضعيات التعلم، كىنا ينبغي أف  -

 :. ىنا يتعلق بػفاؼبطلوبمبيز ُب عملية التقوٙب بُت اؽبدؼ ك مؤشر الكفاءة فإذا كاف الغرض ىو تقوٙب اؽبدؼ، 
 اعتقاده عند تعلم معُت، أك يتعلق بتغيَت يريد أكما ينبغي أف يعرفو اؼبتعلم أـ يكوف قادرا على فعلو أك توظيفو  -

 .اؼبدرس إحداثو لدل اؼبتعلم ك يوصف بصيغة السلوؾ

: أما إذا كاف الغرض من التقوٙب ىو الكفاءة فاف اؼبطلوب ىنا يتعلق بػ

ما ىو مؤشر الكفاءة الذم يعد نتيجة الدالة على حدكث فعل التعليم ك االكتساب حسب مستول ؿبدكد مسبقا،  -
من خاللو يبكن اغبكم على مدل ربكم اؼبتعلم ُب الكفاءات اؼبكتسبة ك إبراز القدرات ك التغَت ُب السلوؾ بعد 

 .تعلم ما 

 الكفاءة أك اؽبدؼ ىي اليت ربدد ما إذا كاف السلوؾ يعرب عن مؤشرات الكفاءة أك أجرأةكمن ناحية أخرل فإف عملية 
اؼبعيار التقوٙب أك اؽبدؼ اإلجرائي ك ىذا األخَت من منظور بيداغوجيا الكفاءة يؤدم كظيفة كسيطة، مرحلية انتقالية، ك 

يصاغ بكيفية سلوكية ك يستخدـ لتعريف ك معاعبة العناصر الفرعية ك تفاصيل موضوع التعلم ك يدخل ضمن آفاؽ تنمية 
. قدرة أك بناء كفاءة ما أك تدقيق مؤشر كفاءة معينة

ة من قبل اؼبتعلم ك يًتجم ربكمو ُب الكفاءة اؼبستهدفة ك إبراز مقدار مبو اأما اؼبؤشر فهو يعٍت مقياس السلوكات اؼبؤد
التغيَت ُب مستول مبو القدرات احملققة بعد تعلم ما، فهو مرتبط بالتقوٙب، ك أخَتا إذا كاف اؽبدؼ اإلجرائي ينصب على 

 (67، صفحة 2005حاجي فريد، )السلوكات القابلة للمالحظة فإف كفاءة ترتكز على اؼبعرفة الفعلية ك  ك السلوكية 

:  البعد االستراتيجي للتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات-2-17
لقد سبق القوؿ أف مبوذج التدريس بالكفاءات ىو تعبَت عن تصور تربوم بيداغوجي جديد ينطلق من الكفاءات 

: اؼبستهدفة ُب هناية أم نشاط تعليمي بدال من األىداؼ  ُب مبوذج التدريس التلقيٍت ك عليو يبكن سبيزه على النحو التإب

: تصور للتعلم-2-17-1
 تعلم مؤسس على اكتساب الكفاءات ك ليس على تراكم اؼبعارؼ. 
 تعلم موجو كبو اغبياة ألنو يأخذ ُب اغبسباف اؼبعٌت  ك الداللة ك صبيع أنشطة القسم. 
 تبٍت أسلوب اإلدماج للمعارؼ مقابل األسلوب الًتاكمي للمكتسبات. 
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 التحليل، الًتكيب، حل اؼبشكالت، التقوٙب: توجيو التعلم كبو مبو تنمية القدرات العقلية السامية. 

: تصور للمعلم و المتعلم-2-17-2
  أك ؿباضرللمعارؼُب ىذا النموذج يكوف اؼبعلم بالضركرة مبدعا، مصاغ لتالميذه أكثر فبا ىو بلغا . 
 يشارؾ اؼبتعلم ُب تعلمو ك يساىم ُب تكوينو ك يدفعو الستغالؿ إمكاناتو الكتساب اؼبعرفة. 
 يضع اؼبعلم تلميذه ُب كضعيات للتعلم تدفعو للقياـ دبا ىو مطلوب منو غبل اإلشكاليات اؼبطركحة. 

: تصور للتقويم-2-17-3
 -يدمج التعليم ضمن عملية التعلم ك يركز فيو أكثر على البعد التكويٍت. 
 -يركز على التقوٙب اؼبقاس ال على التقوٙب االنطباعي الشامل. 
 -يثمن الكفاءات بشكل فعلي، ك يهتم بالعمليات الذىنية اليت كظفها اؼبتعلم للحصوؿ على ذلك السلوؾ. 

 :مفهوم الفروق الفردية-2-20

 :المفهوم اللغوي-2-20-1
كلمة فركؽ من الفعل فرؽ ك يفرؽ فرقا كفرقانا، كمعناىا فصل بعضها عن بعض، ك فرؽ لو الطريق، يفرؽ فركقا أم اذبو لو 

 (1995اؼبعلم بطرس البستا٘ب، ).طريقاف

 :المفهوم اإلصالحي-2-20-2
 االكبرافات الفردية عن اؼبتوسط اعبماعي ُب الصفات اؼبختلفة، قد يضيق مدل ىذه الفركؽ أهناتعرؼ الفركؽ الفردية على 

سناءؿبمد سليماف، ) أك يتسع كفقا لتوزيع اؼبستويات اؼبختلفة ُب كل صفة من الصفات اليت يتم ربليلها أك دراستها
كىذا التعريف يبُت أف األشخاص ىبتلفوف ُب نسبة ك مستول ك درجة الفركؽ ك ليس ُب النوع، . (31، صفحة 2006

 معينة إال أف االختالؽ يكمن ُب مستول كقيمة ىذا الطوؿ من فرد إٔب آخر فحينما أطواؿأم أنو مثال صبيع األفراد ؽبم 
 عن ىذا اؼبتوسط يعرب عنو بفرؽ أك فركؽ اكبراؼسم فإف أم 150: يكوف متوسط أطواؿ ؾبموعة من األطفاؿ مثال

. فردية

ذلك التنظيم الثابت ك الدائم إٔب حد ما لطباع الفرد ك مزاجو ك تكوينو  "بأهناك يعرفها انريك من كجهة نظره للشخصية 
أم أنا اإلنساف . (15، صفحة 1993رمضاف ؿبمد القذاُب، ).العقلي ك الذم وبدد أساليب توافقو مع البيئة بشكل فبيز

. دبجموع صفاتو الظاىرة ك الباطنة ك اؼبختلفة عن غَته ذبعلو يسلك سلوكات ك تصرفات سبيزه عن غَته كذلك

 إنسافظاىرة عامة ُب ـبتلف مظاىر الشخصية، ك مفهـو الشخصية يعتمد على مسلمة أف كل " كما تعرؼ على أهنا 
. (137ؿبمود عبد اغبليم منسي، صفحة ).اآلخرين متميز بذاتو كىو ال يبكن أف يكوف كذلك إال إذا اختلف عن 

إف ىذا االختالؽ يظهر فقط من خالؿ مظاىر الشخصية بل يتعداه إٔب اختالؼ األفراد حىت ُب طرؽ ك أساليب تعلمهم 
. ك نظرهتم إٔب اغبياة
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 الفروق الفردية ظاىرة طبيعية-2-21
أدرؾ اإلنساف منذ قدٙب الزماف أف البشر ىبتلفوف ُب بنياهتم اعبسدية ك العقلية ك األخالقية ك اؼبزاجية ك قد أشار إٔب ىذا 

: الذم قسم الناس إٔب ثالث طوائف" أفالطوف" اؼبعٍت الفيلسوؼ اإلغريقي الشهَت

فئة تتميز بالعقل ك اغبكمة فبا جعلها تصلح لشؤكف اغبكم ك التسيَت اإلدارم، ك فئة تصلح للقياـ بوظائف الدفاع ك 
. إْب... اغبراسة، فئة ثالثة سبثل عامة الناس ك تصلح عبميع األعماؿ اؼبختلفة كالفالحة ك اغبدادة ك النجارة

خَت الدين ىٍت، )ىو انو أدرؾ حقيقة الفركؽ الفردية بُت الناس" أفالطوف"كما يهم من ىذا التقسيم الذم أشار إليو 
، ك اليت كانت ؿبل حبث ك دراسة منذ القدٙب حيث أىتم هبا الفالسفة ك الباحثُت، كُب نفس (34، صفحة 1999

الوقت عمل اإلسالـ دبصادره اؼبتمثلة ُب القرآف السنة على إثبات كجودىا ك ضركرة احًتامها ك مراعاهتا، قد حفل القرآف 
الكرٙب بالكثَت من اآليات اليت توضح أف اهلل سبحانو ك تعأب ٓب يسوم بُت البشر ُب أمور معيشتهم ُب الدنيا حيث قبد 

أىم يقسموف رضبة ربك كبن "الفقَت ك الغٍت ك التاجر ك اؼبزارع ك غَت ذلك، حىت تنظم مسَتة اغبياة فيقوؿ تبارؾ ك تعأب 
الزخرؼ " قسمنا بينهم معيشتهم ُب اغبياة الدنيا ك رفعنا بعضهم فوؽ بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخريا ك رضبة ربك خَت فبا هبمعوف

. 32اآلية 

 أف ننزؿ الناس منازؽبم ك نكلمهم على قد ناكبن معاشر األنبياء أمر"كما يقوؿ رسوؿ اهلل عليو الصالة ك السالـ 
 (250، صفحة 2006ؿبمد فرحاف القضاه ك ؿبمد عوض الًتتورم، )"عقوؽبم

. كىذا يبُت لنا مبدأ اعًتاؼ ك مراعاة اإلسالـ للفركؽ الفردية بُت الناس

 :الفروق الفردية في العلوم اإلنسانية قديما و حديثا-2-22
ما إف انفصل علم النفس على الفلسفة أصبح علما مستقال بنفسو، حىت أخذت الدراسات الناذبة عن التجارب ك 

خَت الدين ).اؼبالحظات تتجو كبو دراسة األحوؿ النفسية ك اؼبلكات العقلية ك ظركؼ البيئة االجتماعية ك عالقتها بالتعلم
 ك قد أخذ علم النفس بفركعو اؼبختلفة ُب دراسة ـبتلف جوانب الشخصية، كظهر ما يعرؼ (34، صفحة 1999ىٍت، 

علم النفس الفارقي "  مقالة بعنوافHenri كىنرم binet  نشر بينيو 1895باسم علم النفس الفارقي، ففي عاـ 
ـ الطبعة األكٔب 1900قدما فيها أكؿ ربليل منظم ألغراض كؾباؿ منهاج علم النفس الفارؽ، كما ظهرت عاـ " الفردم

ك يبحث عن طبيعة مشاكل ك طرؽ علم النفس الفارقي، ك بدأ بدراسة الفركؽ " علم النفس الفارؽ" لكتاب سًتف 
ـ ظهر كتاب طومسوف عن السمات العقلية للجنسُت 1903الفردية من جوانب ـبتلفة كالفركؽ بُت اعبنسُت، كُب عاـ 

ك ذلك كنتيجة لطبيعة اختبارات متنوعة لعدة سنوات على عدد من الرجاؿ ك النساء ككاف ىذا أكؿ حبث شامل ُب 
سيكولوجية الفركؽ اعبنسية، كُب السنوات األخَتة زاد مبو كتطور عدد االختبارات السيكولوجية ككذا الطرؽ اؼبستخدمة ُب 

 أجريت على تتبعيوبناءىا ك قد ظهرت العديد من الدراسات، فقد بدأ بعضها بأطفاؿ منذ كالدهتم ك بعضها دراسة 
 (95-85، الصفحات 2006سناءؿبمد سليماف، ) .األطفاؿ اؼبوىوبُت عقليا

 كازداد اىتمامها دبركر الوقت كاليت تطورتكبالتإب قد تدرج علم النفس من مراحل الوصف إٔب عملية األحباث التجريبية 
 تعدؿ فيها الفركؽ الفردية كلعل ذلك يساعد على التنبؤ دبستقبل خصب للدراسات الفارقية أكدبعرفة الشركط اليت تنمو 

. للظاىر السلوكية
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 : الفرديةومظاىر الفروقخصائص -2-23

 :مدى الفروق الفردية-2-23-1
 درجة ؽبا ك ىبتلف اؼبدل من كأقل اؼبدل دبعناه العاـ ىو الفرؽ بُت أعلى درجة لوجود أية صفة من الصفات اؼبختلفة 

صفة إٔب أخرل ك ىبتلف من نوع آلخر من األنواع الرئيسية للصفات اؼبتعددة، ك تدؿ نتائج البحث على أف أكسع مدل 
للفركؽ لفردية يظهر ُب السمات الشخصية، ك عن أقل مدل ؽبذه الفركؽ يظهر ُب الفركؽ اعبنسية أما النواحي العقلية 

  مدل ىذه الفركؽ باعبنس، فمدل الفركؽ الفردية بُت الذكور أكرب منو عند اإلناثكتأثر أيضا. فيعتدؿ بُت ىذين الطرفُت
. (35، صفحة 2006سناءؿبمد سليماف، )

 سم ك أصر تلميذ 180فمثال إذا أخذنا صفة الطوؿ بُت التالميذ كفرؽ من الفركؽ ُب قسم معُت فكاف أطوؿ تلميذ 
 سم فاإلناث يكوف ىذا الفرؽ أقل منو لدل الذكور أف لديها أكاؿ 40 سم فإف اؼبدل يساكم ُب ىذه اغبالة 140
. متقاربة

بدراسة مدل الفركؽ الفردية بُت األفراد ُب معظم اؼبهارات ك القدرات العقلية اليت يقيسها باالختبارات " وكسلر"ك قد قاـ 
معٌت ذلك أف قدرة أكفأ األفراد (1: 2)فهم كفاءة ىي ؾالسيكولوجية، كتوصل إٔب أف النسبة بُت أكفأ األفراد كبُت أ

 االختباراتُب بعض  (1: 4 )إٔب أف نسبة الفرؽ سبتد إٔب " ىلل"تعادؿ ضعف الفرد أقل كفاءة، كما توصل 
. (22، صفحة 2003أديب ؿبمد اػبالدم، )النفسية

إف مثل ىذه النتائج اؼبتوصل إليها تبُت أنبية مراعاة ىذه الفركؽ، بالنظر إٔب قدرات كل فرد على حدا كخاصة أثناء عملية 
. التعلم ك اليت تستوجب رعاية خاصة من قبل األستاذ

:  ثبات الفروق الفرديةمعدل-2-23-2
 األحباث على أف أكثر الفركؽ ثباتا ىي الفركؽ العقلية كلقد دلتال تثبت الفركؽ الفردية ُب صبيع الصفات نفس الدرجة 

 الفركؽ تغَتا ىي أكثر، كخاصة بعد مرحلة اؼبراىقة البكرة ك أف اؼبيوؿ أيضا تظل ثابتة إٔب مدل زمٍت طويل ك كاؼبعرفية
 الصفات الوراثية تظل نسبيا ؼبدة طويلة أف، دبعٌت (35، صفحة 2006سناءؿبمد سليماف، ) الفركؽ ُب ظبات الشخصية

. مقارنة مع الصفات الناشئة عن تأثَت البيئة اليت تتأثر ك تتغَت بتغَت البيئة احمليطة بالفرد

:  الهرمي للفروق الفرديةالتنظيم-2-23-3
تؤكد أغلب البحوث العلمية على كجود تنظيم ىرمي لنتائج قياس الفركؽ الفردية ؼبختلف الصفات احملددة ك اؼبكونة 
، تليها الصفات اليت تقل عنها ُب عمومتها، ك يستمر االكبدار حىت يصل إٔب  للشخصية، ك ربتل أىم صفة قمة اؽبـر

قاعدة اؽبـر اليت ال تكاد تتعدل ُب عمومتها اؼبوقف الذم تظهر فيو، ففي الصفات العقلية اؼبعرفية يعد الذكاء أىم صفة 
، ك تليها القدرات الكربل اليت تقسم نواحي النشاط اؼبعرُب إٔب قدرات ربصيلية ك مهنية كىكذا يستمر إٔب  تعتلي قمة اؽبـر

سناءؿبمد ) . يصل إٔب القدرات األكلية ك نفس اػباصية زبضع ؽبا الصفات اؼبزاجية ككذا الصفات اعبسمية ك غَتىاأف
فعند مالحظة التالميذ ُب اؼبدرسة تظهر بينهم فركؽ ـبتلفة ُب درجتها باختالؼ الصفة . (36، صفحة 2006سليماف، 

. اؼبميزة، كاليت هبب أف تأخذ بعُت االعتبار من طرؼ األستاذ
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:  فروق في النوعوليست الفروق الفردية ىي فروق في الكم . -2-23-4
كىي نظرة حديثة للفركؽ الفردية، اليت نشأت نتيجة البحوث ك الدراسات التطبيقية، حيث يتم تقسيم األفراد ُب ظبعة 

معينة بناءن على سبثيل ىذه النسبة خبط مستقيم، حيث يقع ُب أحد طرفيو أقصى قدر للسمة، بينما يقع ُب الطرؼ اؼبقابل 
اغبد األدٗب ؽبا ، ك بالتإب فإف ىذا التقسيم يبكن من قياس الفركؽ الفردية بناءن على اؼبقولة الشهَتة إلدكارد ٕب ثونرندريك 

ككذلك فإنو مهما بلغت الصفة حدىا األدٗب فإهنا ال يبكن " كما ما يوجد دبقدار ككل ما يوجد دبقدار يبكن أف يقاس"
فمثال عند تطبيق اختبار اؼبهارات اغبركية ُب كرة . (9-8، الصفحات 2002وبي األضبدم، )أف تساكم الصفر اؼبطلق

 التالميذ فإف النتائج قد تظهر بعض التالميذ الذين ال يتحكموف ُب اؼبهارة بشكل كبَت، فقد يلجأ ؾبموعة منالسلة لدل 
 مطلق، ألنو ال يبكن أف قبد تلميذ ال يبلك كليس  الصفر النسيب تعسفي أفالباحث عند قياسو بإعطاء الدرجة صفر، إال 

. أدٗب خربة حركية ك مهارم، دبعٌت أف االختالؽ بُت التالميذ ُب درجة التحكم ك ليس نوعية اؼبهارة

: الفروق الفردية ليست أنماطا جامدة. -2-23-5
 كتغيَت الظركؼ ك شركط البيئة احمليطة، فإذا كالتدريب  الفركؽ الفردية يبكن تغيَتىا أك تقليصها بواسطة التعليم أفدبعٌت 

 درجة من السمات، فإف ىذا الفارؽ يتقلص عند استخداـ الفرد 30ىو  (ب)ك الشخص  (أ)كاف الفرؽ بُت الشخص 
ؿبمد فرحاف )ؼبواىبو الشخصية ك قدراتو الكامنة، كباستخداـ األساليب العلمية ك الًتبوية كباكتسابو اػبربات اؼبناسبة

 بداية اؼبوسم الدراسي الرياضي للتالميذ، يقـو أثناءفمثال . (255، صفحة 2006القضاه ك ؿبمد عوض الًتتورم، 
 ُب االستمرار يبكن بالتدريس ك كلكنو اؼبدرس بإجراء اختبارات تشخيصية فقد تظهر أف تلميذ ما يتفوؽ على آخر 

 . الثا٘ب ك يصبح منافسا لألكؿ ك ردبا قد يتفوؽ عليوالالعباؼبمارسة أف يتطور 

 وسماتو الشخصيةالفروق الفردية في قدرات الفرد -2-23-6
 مراحل العمر اؼبختلفة، كذلك ناتج عن كاؼبعرفية كاالنفعالية عربكىذا ما يالحظ من اختالؼ ُب ظبات األفراد اعبسمية 

 يتأثر باػبربات التعليمية ك اؼبهنية اليت ككذلك  يبر هبا الفرد كللظركؼ البيئية كاالجتماعية اليتالتغَتات اؼبصاحبة للنمو 
ؿبمد فرحاف القضاه ك ؿبمد عوض )يبارسها، فيؤثر كل ذلك على قدراتو ك ظباتو اؼبختلفة من حيث القوة ك الضعف

. (255، صفحة 2006الًتتورم، 

، سواء كاف ذلك طبيعيا عن طريق النمو أك عن طريق التدريب، فمثال كتغيَت قدراتوأم أف الفرد نفسو يبكنو الفرد نفسو 
 تتطور مع التقدـ ُب العمر، ك حينما تصل إٔب مرحلة معينة أهنافإف صفة القوة تزيد ك تتطور كما ىو معلـو بالتدريب كما 

. فإهنا تبدأ ُب النقصاف

:  الفروق الفرديةمظاىر-2-24
: إف الظواىر السلوكية بُت الفرد ك اآلخر ك ألهنا انعكاس لوجود الفركؽ الفردية بينهم كذلك يظهر من خالؿ ما يلي

: كيالحظ ىذا الفرؽ من كجهتُت :فروق داخل الفرد نفسو- 2-24-1

الفرد الواحد تعًتيو تغَتات ُب الوظائف اعبسمية ك النفسية الرئيسية ُب مراحل مبوه اؼبختلفة، كىذه التغَتات ىي  -
اليت جعلت اؼبالحظة فبكنة، ك القياس متيسرا إذا لو ظل الفرد على حالتو عند اؼبيالد ال ينمو ال ك يتغَت ؼبا نشأت 
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. (20، صفحة 2003أديب ؿبمد اػبالدم، )لدينا ىذه اؼبوسوعة من اؼبعلومات اليت يتضمنها علة نفس الطفل
فمختلف ما وبدث للطفل منذ كالدتو من تأثَت ك تأثر يساىم ُب بناء شخصيتو مستقبال، ك يتحكم ُب مقدار ك 

 .درجة ىذا التطور ؾبموعة كبَتة منن العوامل زبتلف باختالؼ األفراد ك البيئة اليت يعيشوف فيها
تلك اػبصائص اؼبختلفة اليت زبتلف ُب الفرد نفسو، فهو ذكي من الناحية العقلية كذلك، لكن يشكو من  -

ؿبمد فرحاف القضاه ك )ضعف ُب القدرة اؼبيكانيكية، كىو سليم ُب البنية ك لكن يشكو من ضعف ُب البصر أك السمع
 ُب اؼبدرسة فنالحظ تلميذ متفوؽ ُب مادة الرياضيات ك الشيءكنفس . (253، صفحة 2006ؿبمد عوض الًتتورم، 

ضعيف ُب مادة التاريخ مثال، بل ك ُب اؼبادة الواحدة، قبد مثال تلميذ ُب حصة الًتبية البدنية ك الرياضية يتفوؽ ُب كرة 
 .السلة كال يتقن كثَتا مهارات كرة الطائرة مثال، فخصائصو تؤثر على سلوكو ك ميولو ك بالتإب على مهاراتو

: فروق بين األفراد. 2-24-2
كىي سبثل الفركؽ اليت تظهر بُت ـبتلف طالب الصف الواحد، كىي الفركؽ ُب الدراجة ال ُب النوع، أف لدل كل طالب 

. قدرا معينا ُب اػبصائص ك الوظائف اؼبختلفة

فيالحظ اختالؼ بُت األطفاؿ ُب اؼبدارس دبختلف مراحل التعليم من حيث مستول ربصيلهم الدراسي، كُب القدرات 
، صفحة 2003أديب ؿبمد اػبالدم، )اغبسابية ك أيضا ُب ميوؽبم اؼبختلفة ك القدرات اؼبهارية ؼبختف األنشطة الرياضية

20) .

: فروق جماعية.2-24-3
عٍت هبا الفركؽ بُت اعبنسُت الذكور ك اإلناث ك الفركؽ الثقافية مثل الفركؽ ُب الطبقات ك اػبلفيات ك االجتماعية فك  
 فتالميذ القسم الواحد عند مالحظتهم قبد فركؽ بُت اإلناث ك الذكور، (136، صفحة 2002نشواف يعقوب حسُت، )

. بُت تالميذ الريف ك تالميذ اؼبدينة كبُت تالميذ الطبقة الفقَتة ك الطبقة الغنية

 عوامل تشكل الفروق الفردية-2-25

 عوامل طبيعية-2-25-1
ك ىي العوامل اليت يورثها الفرد عن كالديو عن طريق الوراثة أك عن طريق التأثَتات السلبية الناذبة عن اغبالة النفسية اك 
الصحية لألـ أثناء اغبمل فيصاب اعبنُت من جراء ذلك ببعض االضطرابات اليت تؤثر ُب تكوينو العقلي أك العضوم، 

 (36، صفحة 1999خَت الدين ىٍت، )فيزداد ضعيف البنية ك ناقص القول أك مشوه اػبلق 

إف مثل ىذه الفركؽ الناذبة عن الوراثة تكوف ثابتة نسبيا ُب الفرد ك يصعب تغيَتىا أك تقليصها، ك الطفل اؼبولود ضعيف 
. البصر مثال فإنو من الصعب إرجاع بصره إٔب اغبالة الطبيعية

: عوامل مكتسبة. -2-25-2
 أك الثقافية، فقد يكوف ؽبذه العوامل منفردة أك ؾبتمعة االجتماعيةك ىي اليت تنتج عن أمباط من السلوكات األسرية أك 

 يكوف ربصيلو ضعيف أكتأثَت كبَت على البنية العقلية ك اؼبزاجية للفرد فينشأ نشأة سلبية ذبعلو ال يستجيب لعوامل التعلم 
فيالحظ مثال ُب مدرسة معينة تالميذ القرل ىبتلفوف ُب سلوكهم عن تالميذ اؼبدينة فنجد النوع األخَت يتميز باغبركة .األثر
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ك الديناميكية ك كثرة السلوكات داخل القسم ك اليت تنتج عن تأثَت حركية اؼبدينة ك انعكاسها على شخصيات التالميذ، 
. بعض تالميذ الريف الذين يتميزكف بأكثر ىدكءن 

:  عوامل مشتركة-2-25-3
كىي الناذبة عن األسباب الطبيعية ك اؼبكتسبة معا، كىذه العوامل أشد ك أخطر من سابقتيها ألهنا تعمل ؾبتمعة على 

. إضعاؼ استجابة الفرد فينشأ سلبيا ضعيف الفعالية ُب التأثَت ُب ؾبريات اغبياة

:  عوامل تربوية-2-25-4
قد يكوف ؽبذا النوع من العوامل أسباب تعود إٔب طريقة ك أسلوب التدريس، أك الوسائل التعليمية أك سوء اؼبعاملة ُب احمليط 

اؼبدرسي، إما من قبل اؼبعلم أك اؼبدير أك الزمالء ُب الدراسة، أك لعدـ استيعاب التالميذ للمبادئ األكلية للمدارة 
، فمثال إذا كجنا تلميذا خامال ُب نشاط ما، فال يبكن أف نرد ذلك دائما (34، صفحة 1999خَت الدين ىٍت، )الدراسية

 عامل مكتسب بل قد يعود السبب ُب ذلك إٔب بعض األساليب اؼبتعلقة بالتدريس أك اؼبعاملة كما أكإٔب ضعف عقلي 
. سبق اإلشارة إليو

 :أىمية دراسة الفروق الفردية-2-26
 ك اؼبهنية فدراسة الفركؽ الفردية االجتماعيةإف لدراسة الفركؽ الفردية أنبية كبَتة ُب ؾباالت اغبياة اؼبختلفة، الًتبوية ك 

تساعد على التعرؼ على أسباهبا ك على عوامل اؼبؤثرة فيها، كمن أجل فهمها ك توظيفها يبكن تلخيص ىذه األنبية ُب 
: النقاط التالية

تساعد دراسة الفركؽ الفردية على التعرؼ على االستعدادات الكامنة لدل األفراد ك إفراد الصفات اػباصة كمن ٍب - 
 .الًتكيز عليها عند تصميم الربامج اػباصة

إف دراسة الفركؽ الفردية بُت التالميذ ُب اؼبدارس تساعد اؼبعلم ك القائمُت على عملية التعليم على تكييف اؼبناىج ك - 
طرؽ ك أىداؼ ك أساليب التدريس ك طرؽ التدريب، كما تراعي استعداداهتم ك قدراهتم ك حاجاهتم األساسية ُب كل 

 .مرحلة من مراحل التعلم

تساعد على فهم ك إبراز ما لدل التالميذ من قدرات ك استعدادات ك ميوؿ أك مهنية، فبا يساعد على توجيههم الوجهة -
 .(36، صفحة 1994الريباكم ؿبمد عودة، )اؼبهنية أك العملية

تؤدم دراسة الفركؽ الفردية إٔب التعرؼ على طبيعة األمباط السلوكية ك مسبباهتا كعلى السمات الشخصية اليت يتميز هبا - 
 .الفرد

 للفرد ُب اؼبواقف اؼبختلفة، فبا يبكن من اغبكم اؼبسبق على إمكانية قباح الفرد ك عالتعرؼ على األداء أك السلوؾ اؼبتوؽ -
 .فشلو ُب موقف ما

، 1994الريباكم ؿبمد عودة، )تساعد دراسة الفركؽ الفردية على التعامل مع مشكالت الفرد كفق ظباتو ك فبيزاتو -
 .(36صفحة 
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 بالغة األثر ُب تسيَت ك تيسَت عملية التعلم للجميع، ألف حل أم مشكلة أنبيةإف دراسة الفركؽ الفردية من طرؼ اؼبعلم 
. يتطلب معرفتها بصفة جيدة هبدؼ تكييف ـبتلف األساليب ك االسًتاتيجيات الالزمة لذلك

 :قياس الفروق الفردية-2-27
دية ضركرة حتمية لتجاكزىا ك مراعاهتا، ك تستخدـ ؾبموعة من االختبارات النفسية فرتعترب عملية التعرؼ على الفركؽ اؿ

دبختلف أنواعها لقياس الفركؽ الفردية بُت األفراد بعضهم من بعض، كمقارنة نسبة ذكاء طفل ما بنسبة الذكاء اؼبتوسط 
: جملموعة من نفس السنة، كمن أىم ىذه االختبارات

 اختبارات الذكاء -
 اختبارات قدرات ك استعدادات جسمية ك عقلية ك حسية ك حركية ك مهارية -
اختبارات الشخصية ك تدخل ُب نطاقها ك اختبارات اؼبيوؿ ك االذباىات النفسية ك القيم ك السمات اػبلقية ك اؼبزاجية  -

ك فكرة الفرد عن نفسو ك مستول طموحو ك قوة الدكافع ك مستول القلق ك العداكف إٔب جانب اختبارات تشخيصية سبيز 
 كيبكن ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية (201، صفحة 2001عبد اغبليم ؿبمد شاذٕب، )بُت األسوياء ك اؼبصابُت

االعتماد على بعض اؼبقاييس ك االختبارات لتحديد الفركؽ الفردية بُت تالميذه كىذا حتما يساعده على تسطَت برنامج 
 .أقبح بناءن على مبدأ مراعاة الفركؽ الفردية

 أشكال الفروق الفردية-2-28

 الفروق بين الجنسين-2-28-1
ركؽ خاصة ُب بعض اؼبواقف اليت تستوجب إبراز القدرات اػباصة ك ؼ مظاىر اؿأىمتعترب الفركؽ بُت اعبنسُت من  

: ركؽ بُت اعبنسُت مايليؼالصفات البدنية ك العقلية ك اؼبهارية، كمن أىم مظاىر اؿ

 :الفروق بين اإلناث و الذكور في الثقة بالنفس-2-28-1-1

 اغبالية لدراسة الثقة بالنفس طرحت أف اإلناث لديهم ثقة بالنفس أقل من الذكور ُب كل مواقف االىتمامات   إف أحد 
 أقلل مرتبة من الذكور، كما لديهن أيضا خوفا من النجاح خاصة ُب اجملاؿ أدائهناالقباز ك أهنن أقل ثقة بالنفس ألف 

 نقصا مدركا ُب األنوثة، ك أيضا عدـ القبوؿ االجتماعي من قبل كل اإلناث ك الذكور بعانُتالذم يسوده الرجاؿ حىت ال 
: معا، إال أف ىناؾ بعض األدلة اليت تتعارض مع ىذا الطرح ك يتمثل ُب

 قد ال زبتلف مستويات الثقة ُب اؼبواقف غَت التنافسية فاالختالفات تبدأ ُب االختفاء. 
  تقيُت الثقة قد يكوف متأثرا بتحديد مبط اعبنس الذم ينتمي إليو الفرد بالنسبة لنوع النشاط الرياضي، ك لذلك

 .فاالختالفات قد زبتفي عندما يكوف الفرد ُب النشاط الرياضي اؼبناسب لنوع جنسو
  اػبوؼ من النجاح لدل كال من اإلناث ك الذكور، قد يصبح كاضحا ُب اؼبواقف اليت يتطابق فيها القبوؿ االجتماعي

 كما يبكن إضافة البنية االجتماعية ك اؼبعتقدات اليت قد تؤثر (75، صفحة 2005صدقي نور الدين ؿبمد، )مع االقباز
. على مشاركة اعبنسُت ُب اؼبواقف التنافسية كبالتإب اغبد من الثقة بالنفس لدل بعضهم
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 :الفروق بين اإلناث و الذكور في اللعب-2-28-1-2
إف الفرؽ ُب اللعب بُت البنُت ك البنات ال تتضح ُب السنوات األكٔب من حياة الطفل، كتبدأ ىذه الفركؽ أثناء بداية مرحلة 

. اؼبراىقة، ىذا إف توفرت بيئة ك ألعاب كاحدة

أما األكساط الثقافية اؼبختلفة فإهنا تؤدم إٔب ظهور ىذه الفركؽ ُب سن مبكرة، فالطفل يدرؾ أف ىناؾ ألعاب مالئمة 
لألكالد ك أخرل للبنات، ك بشكل عاـ تفضل البنات، اللعب بالدمى ك األلعاب اؼبتعلقة باألدكات اؼبنزلية، ك اػبرز ك 
اؼبكعبات كنط اغببل ك ألعاب االختفاء، أما األكالد فيفضلوف اللعب بالقاطرات ك العربات ك الدبابات ك الطائرات ك 

ك ملخص القوؿ . (82، صفحة 2004نبيل عبد اؽبادم، )السفن ك اؼبسدسات، ك يلعب األكالد بعنف أكثر من البنات
 يالحظ أيضا االختالؼ احمليطة هبم، ك ىذا االجتماعيةأىن ىذه الفركؽ ُب اختيار األلعاب تتأثر بثقافة األسرة ك البيئة 

. أثناء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية، كىو ما هبب مراعاتو من طرؼ األساتذة

 :الفروق بين الجنسين في الميل نحو االختالط-2-28-2-3
تعد مشكلة االختالط بُت اعبنسُت ُب كافة اؼبؤسسات ك مرافق اجملتمع الرظبية ك غَت الرظبية من أىم ك أخطر اؼبشكالت، 

اليت هباهبها الشباب على كافة اكبداراهتم االجتماعية ك مستوياهتم الثقافية ك اؼبهنية، ك تتجسد مشكلة االختالط ُب 
عزكؼ اك تردد كال اعبنسُت عن االختالط، ك التفاعل بعضهم مع بعض ذلك لوجود عوامل اجتماعية ك أخالقية ك دينية 

ك نفسية ك تلزمهم ذبنب أحدنبا اآلخر، ؽبذا يبيل الذكور كبو االختالط مع الذكور، ك سبيل اإلناث كبو االختالط مع 
. اإلناث، ك لقد أكدت بعض الدراسات أف ظاىرة االختالط تثر على التحصيل الدراسي للتالميذ

 :الفرق بين الجنسين في مستوى الطموح-2-28-2-4
 كبو التفوؽ، ك ربديد اهكجدت فركؽ دالة بُت اعبنسُت ُب صاّب الذكور من الطلبة بالنسبة ؼبتغَت النظرة إٔب اغبياة ك اإلتج

اػبطة ك األىداؼ ك اؼبيل إٔب الكفاح، ك ربمل اؼبسؤكلية ك االعتماد على النفس ك اؼبثابرة، كعدـ الرضا بالوضع الراىن أك 
 أف األخصائيُت ُب علم النفس بدأك (1955)ديكوس اإليباف باغبظ، كبالنسبة للفركؽ بُت اعبنسُت ُب القيم فقد ذكر 

بقياس قيم صباعات األفراد، حبيث اتضح  من النتائج أف النسبة األكرب من الذكور قد اظهركا اذباىا  (1930)خالؿ عاـ 
 (123، صفحة 2005إحساف ؿبمد اغبسن، )اهبابيا كبو العمل أكثر من اإلناث

 الفروق بين الجنسين في السمات الشخصية-2-28-2-5
 دراسة طبق فيها اختبار الشخصية اؼبتعددة األكجو على طالبات ك طالب جامعة "لوسيكامل" ـ أجرل 1963ُب عاـ 

ار ما عدا مقاييس السيكوباتية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبات على صبيع مقاييس االختبػػػػػػػػػػػػػػػػػعُت مشس، ك قد كجد فركقا دالة بُت الطلبة ك الط
ك الذكورة ك األنوثة ك اؽبوس اػبفيف، ك يشَت متوسط الفرؽ بُت اجملموعتُت من الطلبة ك الطالبات إٔب أف الطالبات أعلى 
ُب اؽبستَتيا ك االكتئاب ك توىم اؼبرض، ك السيكوباتية ك البارانويا ك الفصاؿ ك اؽبوس اػبفيف، كٓب يكن الذكور أعلى من 

ؿبمد السيد أبو النيل ،انشراح ؿبمد )حيث اؼبتوسط عن البنات إال ُب مقياس إكلينيكي كىو مقياس االنطواء االجتماعي
. (281، صفحة 1986دسوقي، 
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 :الفروق الفردية في الخصائص و الصفات البدنية-2-29
ـ ؿبددات اللياقة البدنية ػػػػػتكمن أنبية االىتماـ بتقوٙب مبو األجهزة ُب اعبسم البشرم ُب كوف أف ىذا النمو يعد من أه   

ك القدرات اغبركية لدل التلميذ، كلكي يتمكن اؼبعلم من مساعدة التالميذ على النمو فإنو البد ك أف يقـو بتقوٙب عدد من 
: العوامل البدنية األساسية ك اليت ىبتلف فيها التالميذ كىي

:  الحالة الصحية-2-29-1
يهتم أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية باغبالة الصحية للتالميذ ألهنا األساس الذم يتوقف عليو مدل قباح التلميذ ُب    

اكتساب أىداؼ منهج الًتبية البدنية ك الرياضية ك ىذا يتطلب إجراء فحص طيب شامل عبميع التالميذ قبل البدء ُب 
عملية التعليم، ٍب االنتهاء بإعداد تقرير طيب عن حالة كل تلميذ، ك يقـو األستاذ باالطالع عليها لدراسة ؿبتواىا دراسة 

رارات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج يعمل األستاذ على ازباذ القػػػػػػػػػكافية للوقوؼ على اإلعاقات البدنية اؼبختلفة إف كجدت، كُب ضوء تلك النت
ك اإلجراءات اؼبناسبة فيما يتعلق بتطوير اؼبنهج أك إدخاؿ بعض التعديالت اؼبناسبة عليو، ككضع كل األساليب حوؿ 

، 1994كماؿ عبد اغبميد اظباعيل، ؿبمد نصر الدين رضواف، )تكييف الربنامج ُب ضوء متطلبات صبيع التالميذ 
. (168صفحة 

إف مثل ىذه الفحوص يبكن أف تكوف مرة كاحدة ُب كل عاـ كىو ما يتوجب على األستاذ اؼبراقبة الدائمة للحالة الصحية 
سرعة  )العامة لكل تلميذ، ك تسجيل كل التغَتات اؼبصاحبة أثناء تطبيق حصص الًتبية البدنية ك الرياضية، ك اليت منها 

 . (إْب...التعب، تغَتات ُب الوزف بعض اغباالت الطارئة

: الخصائص البدنية-2-29-2
تقع على أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية مسؤكلية تطوير اغبالة البدنية للتلميذ، كمن ٍب هبب عليو أف يكوف ملما بكل    

مظاىر النمو البد٘ب ك كل اؼبعلومات األساسية عن اػبصائص البدنية للمرحلة السنوية للتالميذ، ك أف يستطيع أف يفرؽ 
.  إْب... بوضوح بُت مفاىيم النمو، النضج البلوغ ك اؼبراىقة

كتعترب مؤشرات الطوؿ ك الوزف كحالة اغبواس ككذلك اللياقة البدنية من أىم الوسائل اليت يبكن االستفادة منها ُب تقوٙب 
. اغبالة البدنية للتلميذ 

:  الطول و الوزن-2-29-3
كما ىو اغباؿ بالنسبة لبعض الدكؿ العربية بواسطة أطباء - إذا كاف الفحص الطيب الشامل وبدث مرة كاحدة ُب كل عاـ

متخصصُت فإنو يصبح من كاجب أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية أف يراجع من حُت ألخر التغَتات اليت تطرأ على كل 
من الطوؿ ك الوزف بصفة خاصة، حبيث ال يقل ذلك عن مرتُت على األقل ُب العاـ الدراسي ك يأخذ أية تغَتات حادة 

. (170-169، الصفحات 1994كماؿ عبد اغبميد اظباعيل، ؿبمد نصر الدين رضواف، )بالنسبة ؽبذين اؼبتغَتين
، إال أهنا قد ربدث حاالت طارئة قد ( سنة15-12)كتكوف ىذه التغَتات بصفة خاصة أكثر ُب مرحلة اؼبراىقة من 

تكوف السبب ُب زيادة الكبَتة للوزف مثال نشاط بعض الغدد الصماء، ك تفد ىذه اؼبتابعة غبالة الطوؿ ك الوزف للتالميذ ُب 
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ربديد الذين يتميزكف بوزف زائد ك الذين يعانوف من نقص ُب الوزف حبيث يبكن استخداـ ىذه اؼبعلومات ُب تصنيف ىؤالء 
. التالميذ إٔب ؾبموعات متجانسة

:  حالة الحواس-2-29-4
 ك اإلحساس باؼبؤثرات اػبارجية، ك ىبتلف األفراد فيما بينهم ُب اإلدراؾتعترب اغبواس ُب اإلنساف أبواب اؼبعرفة ككسيلة     

 ضعفها فبا يؤدم إٔب اختالفهم ُب القدرة على التكيف مع البيئة اليت يعيشوف فيها، كقد ثبت اتساع الفركؽ أكقوة اغبواس 
الفردية ُب حالة السمع بدرجة تفوؽ اغبواس األخرل، ك الكل يدرؾ أنبية ىذه  اغباسة ك غَتىا ُب عملية التعلم، أما 

حاسة اإلبصار فهناؾ الكشف الطيب اؼبدرسي الذم وبدد قوة أك ضعف التالميذ ُب ىذه اغباسة، كبالتإب إمكانية 
، 1994كماؿ عبد اغبميد اظباعيل، ؿبمد نصر الدين رضواف، ) باؼبدارس ك األعماؿ ك بعض الوظائف اػباصةااللتحاؽ
 .(173صفحة 

 فحوص دكرية للتالميذ لتأكد من مدل سالمة أجسادىم إجراءكؽبذا يستحسن من اإلدارة ك اؼبشرفُت على قطاع التعليم 
 إٔب اغباالت اليت تتطلب تقريب التالميذ ضعاؼ البسر ك السمع إليو االنتباهك حواسهم، كما يستحسن من اؼبدرسُت 

 .هبدؼ توفَت فرص اكتساب اؼبعلومات ك اؼبهارات

:  اللياقة البدنية2-29-5
الكفاية الوظيفية للفرد بالنسبة لعمل ما ك أف الشخص الالئق بدنيا "  يرل ؿبمد حسن عالكم أف اللياقة البدنية ىي 

 سريع بل تبقى عنده قدرة احتياطية ؼبواجهة ما قد ينشأ من إجهاديستطيع أف يبارس عملو اليومي دكف حدكث التعب أك 
ضغوط غَت متوقعة فكل شخص يبتلك قدران من اإلمكانات اغبركية، على سبيل اؼبثاؿ يبكن لو أف يرفع ىذا أك ذاؾ الثقل 

، صفحة 1996أضبد ؿبمد خاطر علي فهمي البيك، )إْب... أك أف هبرم عددا من األمتار خالؿ فًتة زمنية ؿبددة 
193) .

كبالتإب، فبعد إجراء الفحص الطب الشامل يبدأ أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ُب تقوٙب اللياقة البدنية عبميع التالميذ   
الالئقُت طبيا، ففي التقوٙب التشخيصي الذم يقدـ فيو ؾبموعة من االختبارات، يتم من خالؽبا تصنيف التالميذ إٔب 

سرعة، )ؾبموعات متجانسة ُب درس الًتبية البدنية ك الرياضية، كما يهدؼ إٔب انتقاء التالميذ اؼبتميزين ُب اللياقة البدنية 
 .كبالتإب اختيار األنشطة ك األىداؼ التعليمة اؼبناسبة (...ربمل، قوة، تنسيق

:  القدرة الحركية-2-29-6
   يعترب تطوير القدرة اغبركية ك اؼبهارية  ُب اغبركات األساسية من أىم أغراض برامج الًتبية البدنية ك الرياضية ُب مراحل 

التعلم األكٔب، كالرمي كالوثب ك القفز ك بالتإب تستخدـ ؾبموعة من االختبارات ك اؼبقاييس لقياس مكونات القدرة اغبركية 
كبالتإب . (182-181، الصفحات 1994كماؿ عبد اغبميد اظباعيل، ؿبمد نصر الدين رضواف، )ك التحصيل اغبركي

ربديد مستويات ـبتلف التالميذ القدرات اغبركية، ك اليت على أساسها يبكن بناء برنامج ناجح وبتوم على أنشطة رياضية 
. ك مهارات مالئمة للخصائص العامة للتالميذ

 



107 

 

 خالصة

 اعتماد نظاـ اؼبقاربة بالكفاءات ُب النظاـ الًتبوم اعبزائرم ،رغم مالو من إهبابيات على مستول ربسُت جودة التعليم إف
مُت ،لن يؤت شباره ما ٓب يتم العمل من طرؼ اعبهات اؼبختصة على توفَت الشركط الالزمة ؽبذا ؿكالرفع من مردكدية اؼبتع

اعبديدة كاليت تعتمد على الفهم اعبيد اؼبنهاج كاؼبتمثل ُب سبكُت اؼبدرسُت من التدريب كالتكوين اؼبعمق ُب ىذه اؼبقاربة 
،لذلك فاف قباح النموذج اعبديد للفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت كسبل التعامل معها من خالؿ أساليب التدريس اغبديثة 

.  مع كاقع اؼبمارسة ـ بتكوين اؼبدرسُت حىت يستطيعوا تكييفوأقصى حد إٔباغبإب مرىوف 
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 :تمهيد
 من إمكانات ك الالعبُتتعترب رياضة الكرة الطائرة من اللعبات الشعبية ُب العآب ،ؽبا مكانة بُت الرياضات نتيجة ؼبا يقدمو 

رفولوجية، اؼبهارية، النفسية ك التكتيكية، ك ما توفره من عنصر كقدرات ك مهارات ،ذات مستول عإب سواء البدنية، آب
 ك التميز، كىذا ال يتناَب مع طبيعة الرياضة اليت ىي أساسا لعبة صباعية ؽبا اإلتقافالتشويق، ذبعل االعب ُب قمة عالية من 

ك ُب ىذا الفصل سنتطرؽ إٔب صبيع خصائص كرة الطائرة كما تتطلبو من اعبانب النفسي ،ك البد٘ب ك .بعد اجتماعي
. اؼبهارم ك خاصة اؼبهارات األساسية ،من إرساؿ ك سبرير ك استقباؿ ك كذلك الضرب الساحق ألهنا ؿبور دراستنا ىذه

 (59، صفحة 1996خطايبة اكـر زكي،  ) :طبيعة لعبة الكرة الطائرة-3-1

 العبُت، ملعبها عبارة عن ملعبُت بسيطُت 06   الكرة الطائرة لعبة صباعية ك بسيطة تتكوف من فريقُت، كل فريق من 
 سم للسيدات، كىدؼ اللعبة جعل الكرة 2.24 سم للرجاؿ ك 2.43ـ تفصل بينهما شبكة إرتفاعها 9ضلع كل منهما 

تسقط ُب فريق اػبصم بطريقة ال سبكنو من إعادهتا فوؽ الشبكة، ك يكسب الفريق نقطة عندما يفشل الفريق اؼبنافس ُب 
إعادة الكرة بعد أف يكوف اإلرساؿ حبوزة الفريق األكؿ، ؽبذا يتوجب العمل للحصوؿ على اإلرساؿ بسبب خطأ يرتكبو 

. الفريق اؼبضاد

الدفاع اػبلفي األيبن مركز رقم : خلفا تكوف مراكزىم كما يلي  (3)أماـ ك  (3)يكوف توزيع الالعبُت الستة ُب اؼبلعب 
اعبناح  (4)، مركز(اؼبوزع) قلب اؽبجـو  (3)العب اعبناح األيبن أماـ اؼبرسل مباشرة، مركز  (2)اؼبرسل، مركز  (1)

. قلب الدفاع، أم يكوف ترتيب مراكزىم عكس عقارب الساعة (6)الدفاع اػبلفي األيسر، مركز  (5)األيسر، مركز 

 (61، صفحة 1996خطايبة اكـر زكي،  ) :مميزات لعبة كرة الطائرة-3-2

. تعترب ىذه اللعبة من األلعاب اعبماعية اليت تناسب صبيع األعمار، ك تصلح مزاكلتها لكال اعبنسُت

  يبكن فبارستها ُب كل فصوؿ السنة ُب اؼبالعب اؼبكشوفة ك اؼبغطاة أك على رماؿ الشواطئ ك يبكن فبارستها ليال
 .اك هنارا

 قليلة التكاليف من الناحية اؼبادية كال ربتاج إٔب ذبهيزات كثَتة. 
 ال ربتاج إٔب عدد كبَت من الالعبُت. 
 يبكن تعلما بسهولة، ك فبارستها بأفضل اؼبهارات. 
  اعبسما٘ب مع الفريق اؼبنافس، فبا يبعد الالعبُت عن اإلصاباتاالحتكاؾقليلة . 
 قانوف اللعبة يسمح لالعب بلمس كاحدة فبا يعطي الفرصة لعدد كبَت من الالعبُت ُب االشًتاؾ ُب لعب الكرة. 
  قانوف تبديل مراكز الالعبُت يعطي الفرصة لكل العب إلظهار قدرتو ُب األلعاب الدفاعية ك اؽبجومية على

 .الشبكة
  اؼبستقطعة كلها ؽبا تأثَت على نوعية اؼبباراة ك نتائجهااألكقاتتقدـ اللعبة للمدرب ك . 

  ك ما يبيز ىذه اللعبة سرعة اغبركة ك قوة الضربات الساحقة ك الرشاقة للدفاع على اؼبلعب ك اإلرساؿ، فيحضر التحرؾ
 .ؽبذا يبكن للمتفرجُت مشاىدة اؼبباراة بوضوح
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  الظهرم الناتج عن اعبلوس غَت السليم أثناء االكبناءتعترب ىذه اللعبة من األلعاب العالجية اليت تعمل على عالج 
 . اليت يتخذىا الالعب أثناء أدائو للمهارات األساسيةاألكضاعالدراسة اك العمل، ك لذلك تتم اؼبعاعبة من خالؿ 

  تعترب من األلعاب اليت تساعد على تطوير اعبهاز اغبركي، كتنشيط الدكرة الدموية ك اعبهاز التنفسي ك القدرة الوظيفية
 .ألعضاء اعبسم اؼبختلفة

  ًب تعميم ىذه اللعبة للصغار ؼبمارستها ك اشتقت لعبة كرة الطائرة اؼبصغرةmini volley قدرات ك مهارات لتالءـ 
 .الناشئُت لكي ال وبرموا من فبارستها ك أقيمت اؼبسابقات ؽبا

  صفحة 1964حسُت عبد اعبواد، ) . الظهرماالكبناءتعترب ىذه اللعبة من األلعاب العالجية اليت تعمل على عالج ،
21). 

 :خصائص لعبة الكرة الطائرة-3-3
    لعبة الكرة الطائرة من ألعاب الكرة  ك شكل آخر من أشكاؿ النشاط الرياضي ذا طبيعة خاصة يتم التنافس فيها بُت 

يعترب من أصغر مالعب ألعاب الكرة، كذلك  (9x18) العبُت داخل ملعب ؿبدد للغاية 06فريقُت يتكوف كل فريق من 
عدـ ارتباطها بزمن ك كذا طريقة التعامل مع الكرة، فتارة تضرب بأطراؼ األصابع ك تارة مضركبة باليد ك تارة أخرل 

مضركبة بالرجل، األمر الذم جعل ؽبذه الكرة خصائص معُت ميزهتا عن باقي األلعاب ك وباكؿ فيها كل فريق ربقيق الفوز 
 (69-66، الصفحات 2000حسن زكي ؿبمد، ) .على منافسو

ك لعبة الكرة الطائرة من األلعاب اعبماعية اليت تناكلتها يد التطوير الفٍت ك اػبططي ك التقدـ هبدؼ النهوض هبا من حيث 
 ك خطط ك طرؽ اللعب ؼبسايرة التقدـ السريع ُب اجملاؿ الرياضي ك خاصة عند مقارنتها برياضة اؼبستويات العالية، األداء

حيث تتميز ىذه اللعبة بكثرة ك تنوع مهاراهتا اغبركية األساسية ك اليت تعترب أحد اعبوانب اػبططية للعب، ك تتميز الكرة 
الطائرة باالنتقاؿ السريع من الدفاع إٔب اؽبجـو ك العكس، فهي تتسم بالتفاعل اؼبستمر للمواقف اؽبجومية ك الدفاعية 

 ثانية ىي فًتة 30 -27 خطط خالؿ فًتة كجيزة جدا تًتاكح من 7ك6طواؿ اؼبباراة، حيث يقـو كل فريق  بتطبيق ما بُت 
 (18، صفحة 1993ضبدم ؿبمود كجيو،  ) .تسابق الكرة بُت الفريقُت

 :تخصصات الكرة الطائرة-3-4
  ك طبقا للتعديالت اؼبستحدثة ُب قانوف اللعبة اليت شهدهتا الكرة الطائرة ُب السنوات األخَتة ك اليت أحدثت تطورا كبَتا 
ُب فنوف اللعبة ك جوانبها اؼبختلفة سواء فيما ىبص اعبانب اؼبهارم أك اعبانب اػبططي بشقيو اؽبجومي ك الدفاعي، كمن 

الذم فرض عمل خططي خاص بو يشاركو ُب تنفيذه بقيمة  (الليبَتك)بُت ىذه التعديالت  تواجد الالعب اؼبدافع اغبر 
الالعبُت ، األمر الذم أدل إٔب زيادة العبء اؼبلقى على ىؤالء الالعبُت فبا يتطلب إتقاف ك إجادة عبميع اؼبهارات 

األساسية للعب إجادة تامة، ك ذلك من منطق حدكد التخطيط التكتيكي للعب ك كذلك القواعد اؼبنظمة ؽبا أف يكوف 
لكل العب ُب الكرة الطائرة مركزين إحدانبا ُب اؼبنطقة اؽبجومية ك األخر ُب اؼبنطقة الدفاعية يتواجد فيها الالعب من 

 (59، صفحة 2000حسن زكي ؿبمد، ) .خال عملية الدكراف
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 :مدارس لعبة الكرة الطائرة-3-5
   إف تنظيم لعبة كرة الطائرة كلعبة تنافسية ىو تواجد ستة العبُت على كل جانب من اؼبلعب سواء كاف ذلك ُب اؼبباريات 

.  على اؼبستول القومي العاؼبي رجاؿ أك سيداتكاعبامعات أكاليت تتم ُب اؼبدارس 

كيتحوؿ  ـ يبكن القوؿ بأف كجود ستة العبُت يقل اجملهود الذم يبذلو الالعب 9x9   من خالؿ مساحة نصف اؼبلعب 
.  منو تنافسيأكثر إٔب نشاط استجمامي األداء

ك على اؼبستول التنافسي العاؼبي ؽبذا الشكل من فبارسة اللعبة ىناؾ العديد من النماذج ك األساليب اؼبختلفة لطرؽ 
. اللعب اػباصة بكل دكلة، ك تنوع تلك األشكاؿ يرجع إٔب كل جنس كما يبتازكف بو من مواىب خاصة

 السوفياٌب فبطبيعتهم يبيلوف إٔب ذلك االربادك ىذا ما يعتمد عليو العبو : فهناؾ لعب كرة الطائرة باستخداـ القوة
. العتمادىم على العبُت يبتازكف بضخامة األجساـ ك الوثب العإب ك ضرب الكرة بقوة من مناطق اؽبجـو اؼبختلفة

 الالعبُت برغم طوؿ كىؤالءكىذا ما يعتمد عليو اعبنس األؼبا٘ب ، : ك ىناؾ لعب الكرة الطائرة باالعتماد على الطوؿ
 . إال بنسبة ضئيلة جدا األخطاءقامتهم إال أهنم يبتازكف باللعب يتسم بالدقة اػبالية من 

 عليو العبو تشيكوسلوفاكيا، حيث يبتازكف باؼبهارة العالية كيعتمد : كىناؾ لعب الكرة الطائرة باستخداـ اؼبهارات اؼبتنوعة
ُب اللعب ك استخداـ أطراؼ األصابع لوضع الكرة من فوؽ اغبائط الصد دبهارة فائقة ك قوة يعجز اؼبنافس على صدىا، 

 من الفريق اؼبنافس ك استقباؽبا من ثغرات حاط الصد استخالصهاكحىت الكرات اؼبرتدة فإف العيب التشيك وبرصوف على 
 .فبا دفع اؼبنافس على اللعب جبدية يشوهبا التوتر

- األرجنيتُت- بَتلو" ك ىذا النوع ظهر ُب أمريكا الالتينية : كىناؾ لعب الكرة الطائرة باستخداـ اغبماس ك االنفعاؿ
فالعيب ىذه الفرؽ إذا ما أثَت فإهنم يلعبوف بانفعاؿ زائد فبا جعلهم يلعبوف بدكف حرص ك أحيانا بإحباط يتسبب " الربازيل

 كال تعرب عن حقيقة مستواه، ك لكن يبكن القوؿ بأف إمكاناتومن إىدار الكثَت من النقاط فبا كضع الفريق ال يتناسب ك 
. اغبماس قد جعل إحدل الفرؽ تظهر بقوة كبَتة من مستواه اغبقيقي، كلذلك كجب عدـ االستهانة بأم فريق

ك ىذا ما يبتاز بو الفريق اليابا٘ب : ك ىناؾ لعب الكرة الطائرة باستخداـ السرعة مع ترابط ك انسجاـ أعضاء الفريق الواحد
 ك إظهار الذات، بذلك من التفاىم ك التكامل ك الفدائية اؼبستميتة ك التضحية بنفسو من أجل اجملموعة ك إحساسهمك 
ىذه - أمرىم بالوثب العإب ك سرعة التحرؾ ك الدىاء فبا جعل اؼبنافس ُب حَتة من امتازكا قامتهم فقد رلرغم من قصبا

.  هبم إٔب إهناء الضربة  الساحقة لصاغبهم قبل تشكيل اؼبنافس غبائط الصدأدتالسرعة 

ك استخالصا من النماذج اؼبتعددة ألساليب لعب دكؿ العآب للكرة الطائرة يبكن القوؿ بأف ىناؾ مدارس ـبتلفة ُب أداء 
: اللعب ُب الكرة الطائرة نوجزىا فيما يلي

 .األكٔب مثل ركسيا ك بولندا ك بلغاريا ك ركمانيا ك اليت استطاعت أف ربتل اؼبراكز :مدرسة القوة - أ
 ابتداءن من الستينيات بدأت اؼبدرسة األسيوية ُب الظهور عن طريق اللعب السريع اعبذاب ك الدفاع :مدرسة السرعة - ب

 .اعبيد
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 فبتازين كفق العبُتك اليت تعتمد على ربسُت اؼبهارة الفردية من الناحية الفنية مع كجود : مبدأ مدرسة السالمة - ت
 .التصنيف التخصصي ؼبراكز اللعب مع الوضع ُب االعتبار تقليل نسب األخطاء اؼبهارية مثل أؼبانيا

 أصبحت قريبة من أهناك عموما نستطيع القوؿ أف الكرة الطائرة اغبديثة تلعب باستخداـ صبيع ىذه اؼبدراس ك الطرؽ، ك 
مدرب الفريق اليابا٘ب اغبائز على اؼبيدالية الذىبية " ماتسو دايرا" بعضها البعض لكنها ال تفتقد إٔب أصلها، ك لقد ػبص 

:" اؼبدارس قائال  العوامل اليت هتدؼ إٔب تنمية اللعب على اؼبستول الدكٕب باالستخداـ1972ُب دكرة االكؼببية دبيونخ عاـ 
أسبٌت تكوين فريق لديو مهارة العيب تشيكوسلوفاكيا الفردية ك قوة العيب ركسيا ك مركنة تشكيالت الياباف ك أف يكوف لديو 

ؿبمد سعد ) .قفز لالعيب كوبا ك ركح اؼبنافسة لكوريا ك مبدأ السالمة اػباص بعد ارتكاب األخطاء ألؼبانيا الشرقية
 (27، صفحة 2001زغلوؿ،ؿبمد لطفي السيد، 

 :اللياقة البدنية لالعبي الكرة الطائرة-3-6
 إٔب كوهنا العامل اغباسم ُب كيرجع ىذا متطلبات األداء ُب الكرة الطائرة اغبديثة، أىم  يعترب جانب اللياقة البدنية من 

 األنبية بصفة خاصة بالنسبة كتتعاظم ىذه تقارب اؼبستول اؼبهارم لدل الفرؽ، أككسب اؼبباريات خاصة عند تساكم 
.  لكوف اللياقة البدنية الدعامة األساسية ُب أداء مهارات الكرة الطائرة بصورة مناسبة ك سليمةكذلك للناشئُت، 

 البدنية حجما مناسبا من خطة تقوٙب الفريق، حيث يشَت اػبرباء إٔب كتقوٙب اللياقة   من ٍب كاف لزاما اف ىبصص لقياس 
: أف أنبية اللياقة البدنية بالنسبة للمدرب ترجع إٔب أهنا تستهدؼ اذباىُت أساسيُت نبا

  Sélectionاالنتقاء-Evaluation 2 التقوٙب -1

 القوة ك السرعة ك اؼبركنة ك مثل مع صبيع القدرات البدنية يتطلب التعامل  ك تنمية قياس اللياقة البدنية ُب الكرة الطائرة 
إْب، كىي قدرات عديدة ك ىامة ك اغباجة إليها كبَتة لتكامل األداء ك االرتقاء إٔب ...  ك سرعة رد الفعلالرشاقة الدقة

 (19-18، الصفحات 1997ؿبمد صبحي حسنُت ،ؿبمد عبد اؼبنعم، ) .اؼبستويات العليا

 :المهارات الحركية في رياضة الكرة الطائرة-3-7

: الطائرةة مفهوم األداء المهاري في الكر1- 3-7
ُب الكرة الطائرة اغبديثة يلعب األداء اؼبهارم اعبيد دكرا كبَتا ُب ربقيق نتائج اهبابية لصاّب الفريق حيث تلعب آلية اؼبهارة 

ـ ك عدـ قدرتو على السيطرة ص فريق اْبإرباؾ ك قباح طريقة اللعب بدرجة عالية فبا يؤدم إٔب إتقافدكرا بارزا ُب عملية 
 كبالتإب يستطيع الفريق اؼبهاجم ذك السيطرة اؼبيدانية بفضل اؼبهارات العالية ألعضاء الفريق األداءعلى ؾبريات اللعب ك 

 ك مواقف جيدة، تسهل لو القدرة على القياـ بواجب الدفاعي ك أماكنأف يأخذ زماـ اؼببادرة دائما ك ذلك بالتواجد ُب 
اؽبجومي على أكمل كجو ، كذلك كلو بعكس الفريق الذم يفقد األداء اؼبهارم، فنحن فعال ال قبد ىناؾ سيطرة على 

 الدفاع، أيضا ال قبد التمريرات اعبيدة أكالكرة بسبب عدـ التواجد ُب األماكن الصحيحة، خاصة أثناء استقباؿ اإلرساؿ 
حسن ) . على طريقة اللعب بدرجة تصل بالفريق إٔب حالة اليأس ك اإلحباطيؤثر اؼبنظم كل ذلك بالطبع سوؼ اإلعدادك 

 (27، صفحة 2000زكي ؿبمد، 
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ؿبمد صبحي حسنُت ):العالقة بين المهارات الحركية و القدرات البدنية في الكرة الطائرة. -3-7-2
 (35، صفحة 1997،ؿبمد عبد اؼبنعم، 

العالقة بين المهارات الحركية و القدرات البدنية في الكرة الطائرة (5)الجدول رقم 

المكونات البدنية المكونات الفنية المهارات 
 
 
 
 
 
الصد / الهجوم 
 
 
 
 
 
 

 الشكل الوقفة -1
 

 حركات القدمُت -2
 

 
 الوثب -3

 
 األداء -4

 
 

 التغطية -5
 

 
 

 قوة اعبسم بصفة عامة - أ
 

 (سرعة اغبركة )السرعة اغبركية  - أ
 التحكم - ب

 التوقيت ك التحكم - أ
 رد الفعل الكلي للجسم - ب

 قوة االطراؼ العليا - أ
 قوة عضالت البطن - ب

 الرشاقة - أ
 سرعة رد الفعل - ب
التوقيت، التحكم  - ت

 
 

اإلرسال  
 
 

 الشكل ك الوقفة -1
 القذؼ -2
اؼبرجحة  -3

 االرزباء التحكم - أ
 التوقيت ك التحكم . أ
 قوة الطرؼ العلوم - أ

 قوة عضالت البطن - ب
التوقيت  - ت

 
 
 
 
 

التمريرات، اإلعداد و استقبال 
الهجوم 

 
 

 الشكل ك الوقفة -1
 
 

 اإلدراؾ -2
 

 رد الفعل -3
 
 
 

 قوة اعبسم بصفة عامة - أ
االرزباء ك التحكم الكلي ُب  - ب

 اعبسم
 التنبؤ– ازباذ القرار  - أ

 
 (سرعة اغبركة )السرعة اغبركية  - أ

 التويت ك الًتكيز- االرزباء - ب
 السرعة - أ

 التحمل العضلي - ب
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 اغبركة  -4
 
 

التحكم ُب الكرة  -5

 تغَت االذباه - ت
 التنافس الكلي للجسم  - أ

التوزاف - التوقيت - ب
القوة العضلية لألطراؼ العليا  - ث

 :اإلعداد النفسي و المعرفي في الكرة الطائرة-3-7-3
 يشكل التحضَت النفسي للرياضيُت إحدل الركائز األساسية للوصوؿ إٔب التفوؽ ك بلوغ اؼبستويات العالية ك ربقيق النتائج 

 الدكر الذم يقـو بو أنبيةالعاؼبية ذلك ألف التقوٙب الدقيق لنتائج خالؿ ـبتلف الدكرات ك البطوالت الدكلية قد أثبتت 
التحضَت النفسي من حيث أنو عملية تربوية تنصب ربت غطاء اؼبمارسة اإلهبابية للرياضيُت، شانو ُب ذلك شأف التحضَت 
البد٘ب ك اؼبهارم ك اػبططي طبقا ؼبخطط يتكوف ك وبدد ك ينفذ على فًتات مع التدريب اليومي للرياضي، ك بذلك يصبح 

التذكَت النفسي يشكل جبانب التحضَت البد٘ب ك التحضَت التكتيكي جزءا ال يتجزأ من عملية تدريب الرياضيُت ػبوض 
. غمار اؼبنافسات الرياضية

تقاء بالقدرات النفسية للرياضي ك تنمية الدكافع  ر  التحضَت النفسي عمل مستمر ك دائم بشكل مراحل تعمل على اال

ك االذباىات االهبابية لديو كفق ؾبموعة من اؼبعارؼ العلمية ك القيم اػبلقية كما يسعى لتشكيل ك تطوير السمات اإلدارية 
. لدر الفرد الرياضي

إف اإلعداد النفسي لو متطلبات ؿبددة بالنسبة لالعيب الكرة الطائرة، بعض ىذه اؼبتطلبات يتعلق بالنواحي النفسية اػباصة 
يبكن البدء ؼ عملية - اللعبة ك الالعبُت- بتكامل االذباىُت (الالعبُت ) نفسها ك البعض اآلخر يرتبط باؼبمارسُت باللعبة

. تنمية ك قياس اغبالة النفسية لالعبُت

أما اؼبتطلبات النفسية للعبة فإهنا متعددة، حيث أف يضع عآب النفس ُب اعتباره اػبصائص النفسية للعب اعبماعي، ك ُب 
نفس الوقت مراعاة متطلبات لعبة الكرة الطائرة من اؼبمارسُت، مع األخذ ُب االعتبار تبنيات سيكولوجية اللعب اعبماعي 

. ُب الكرة الطائرة باؼبقارنة مع األلعاب اعبماعية األخرل

ؿبمد صبحي حسنُت ،ؿبمد عبد اؼبنعم، ):لالعبي الكرة الطائرة" الحالة النفسية " خصائص - 4- 3-7
 (409، صفحة 1997

تطور اإلدارك - 1- 3-7-4
 من معلومات الالعبُت مصدرىا الرؤية احملسوسة ك اعبدرية بالذكر أف العب الكرة الطائرة يتمتع دبدل رؤية  90%

 درجة 120 درجات إٔب 110 درجة تقريبا، ُب حُت أف ىذا اؼبدل لالعبُت االكؼببيُت يصل إٔب 90ؿ إٔب ػػػػػػػػؿبسوس تص
 إٔب 10كما غبظ الالعبُت اؼبعدين يزيد معهم ُب مدل الرؤيا احملسوسة على الالعبُت اؼبهاصبُت دبقدرا  .. (ركسيا، كوبا )

العاملة للرياضيُت تتأثر بالرؤيا احملسوسة بدرجة كبَتة، كما ثبت أيضا أف " اغبالة النفسية"  درجة، ىذا ك قد ثبت أف 15
.  درجة90 الكرة الطائرة عن اؼبمارسة ؼبدة أسبوعُت وبدث ىبوطا ُب مدل الرؤيا احملسوسة إٔب العبانقطاع 
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: عمق اإلدراك-3-7-4-2
، كقد ثبت أف (االعمق )ىنا التقدير الصحيح لالقًتاب ك االبتعاد= عمق الرؤيا احملسوسة )    اؼبقصود بعمق اإلدراؾ 

.  كذلك تبعا للحالة النفسية لالعب%43التقدير ىذا العمق قابل للتغَت بنسبة مئوية تصل إٔب 

.  مقارنة بالالعبُت اؼبهاصبُت%20 إٔب %10   كما ثبت أف عمق اإلدراؾ يزيد عند الالعبُت اؼبعدين دبقدار من 

:  اإلدراك الحركي-3-7-4-3
اإلدراؾ اغبركي يعترب أحد أبعاد اإلعداد النفسي اؽبامة، حيث أف اغبساسية اغبركية للعضالت تعترب اؼبكوف الرئيسي ُب 

 أفاإلدراؾ اغبركي، ك تطوير ىذه الصفة ُب العضالت الدقيق للكف تعترب أمر ىا جدا لالعب الكرة الطائرة، حيث 
. الالعب اؼبمتاز يفوؽ قرينو العادم دبا يعادؿ مرتُت ك نصفا ُب صفة اغبساسية اغبركية لعضالت الكفُت بالذات

   ك اعبدير بالذكر أف طوؿ فًتة التدريب يساعد على زيادة ك ربسن ىذه الصفة، ك لقد ثبت أف ىذه الصفة اػباصة 
. بالكفُت تتفوؽ دبقدار ثالثة أضعاؼ عند اؼبعدين مقارنة باؼبهاصبُت

: االتزان-3-7-4-4
 الكلية للحالة النفسية للرياضي، ألف ضعف االتزاف يالزمو مباشرة ضعف االنتباه ك للحصيلة    التوزاف متغَت حساس 

 عدـ اخذ اؼبكاف أك عند اغبركة %70إٔب %50 ك زمن رد الفعل، فمثال بالنسبة لدقة التمرير تتناقص من اإلدراؾ
اؼبناسب أك الوقوع على األرض إذا قورنت بالثبات على أرض اؼبلعب، ك اعبدير بالذكر أف الالعب يفقد اتزانو عند القياـ 

. بنشاط حركي كالعدك ك دكراف الرأس ك الوثب ك الدحرجة

  ك التدريب ينمي القدرة على االتزاف، فالدكراف قبل التمرير ك أداء دكرات ىوائية ك اغطس ك السباحة ك الوثب من لوحة 
كلها تدريبات تساعد على زيادة قوة االتزاف، كما أف استخداـ الكرة ُب كل ىذه التمرينات السابقة .... بارتفاع مرتُت

. يعمل أيضا على زيادة قوة االتزاف للرياضيُت

 اؼبمارسة حيث يوجد تشكيلة من اؼبدركات اؼبرتبطة باللعبة اللعبة   ىذا ك هبب العمل على تطبيق الالعب مع متغَتات 
اؼبعينة تعترب من اؼبتغَتات النفسية الواجب إكساهبا لالعب كىي مرتبطة بصفة أساسية إلحداث التكيف اؼبناسب بُت 

. الالعبُت ك اؼبلعب

: تطوير االنتباه-3-7-4-5
 من الصفات اليت يبكن تطويرىا بشكل عاـ أك خاص لدل الرياضيُت، ك يتضمن االنتباه متغَتات االنتباه   تعترب صفة 

: عديدة منها

 مثل كم عدد األشياء اليت يبكن إدراكها ُب الثانية: معدل االنتباه -1
 . حيث ترتبط شدة االنتباه باالستثارة العصبية: شدة االنتباه -2
إٔب أف ثبات االنتباه لو " مات فيف" ب حيث يشَت ع   حيث يبيل عادة إٔب التناقص مع ازدياد الت:ثبات االنتباه -3

إٔب أف اإلضباء يلعب دكرا اهبابيا بثبات " مات فيف " عالقة كثيقة التعب، إذ قيل االنتباه بزيادة التعب، كما أشار 
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االنتباه، ىذا ك يعترب انتشار االنتباه ك ذلك بالنسبة لالعب على الذم لديو طموح للوصوؿ إٔب القمة، كىي قدرات 
 .تسمح لالعب بالقدرة على اإلدراؾ ك الًتكيز على شيئُت ُب كقت كاحد

ة على االحتفاظ باالنتباه تتوقف على العوامل التالية  ركيشَت اػبرباء إٔب أف القد

 يكوف حجم النشاط ك شدتو ُب حدكد قدرة الالعب على االستمرار أف ك يعٍت :السرعة المناسبة ألداء النشاط .1
 . ثابتانتباهدبستول 

 إف التنوع ُب اؼبهارات ك األداء اغبركي يؤدياف إٔب االحتفاظ بثبات االنتباه ألطوؿ فًتة فبكنة، ك : الحركياألداءتنوع  .2
يؤدم إٔب ىبوط مستول  (أجزائواؼبتكرر ك اؼبتماثل ُب  )العكس صحيح فالنشاط الذم يتصف باألداء اغبركي الوتَتم 

 .األداءثبات االنتباه، أم تذبذب شدتو على مدل فًتة 

 :مفهوم المهارات األساسية-3-7-5
 القدرة على أهنا ؾبموعة من اغبركات خاصة اليت تتضمنها اللعبة بدقة ك كفاية ك قباح كما أداء  ىي قدرة الفرد على 

 الصحيح إلخراج القوة العضلية الالزمة ألداء اغبركات اؼبطلوبة ُب اؼبهارة الستخداـاستخداـ اعبهازين العصيب ك العضلي 
 (85، صفحة 1987ؿبمد حسن عالكم،ؿبمد نصر الدين، ).بشكل دقيق ك ُب التوقيت اؼبناسب

 اؼبهارات األساسية للعبة أىم العوامل لتحقيق الفوز أم أف قباح أم فريق يتوقف على مدل استطاعة أداء  كيعد إتقاف 
، 1996حلمي ؿبمد السيد،  ) .األخطاءالعبيو أداء اؼبهارات األساسية بأنواعها اؼبختلفة بتفوؽ ك أقل قدر فبكن من 

ك اؼبهارات األساسية ىي اغبركات اليت يتحتم على الالعبُت أداؤىا ُب صبيع اؼبواقف اليت تتطلبها اللعبة  (10صفحة 
بغرض الوصوؿ إٔب أفضل النتائج من االقتصاد ُب اجملهود ك لذلك هبب أف هبيدىا كل العب إجادة تامة، إذ عن طريقها 
يتم التعاكف بُت أفراد الفريق الواحد ك يبكن تنفيذ طرؽ اللعب اؼبوضوعة للدفاع ك اؽبجـو ك اليت يرجى اف تنتهي دائما إٔب 

 (153، صفحة 1997ؿبمد صبحي حسنُت ،ؿبمد عبد اؼبنعم، ) .فوز الفريق

لذا ينبغي على صبيع الالعبُت أف يؤدكا اؼبهارات األساسية كلها على مستول متكافئ لكي يتمكن كل العب من تنفيذ 
 الفٍت للحركة شرطا أساسيا لألداء اؼبهارم، حيث أف ىذا األداءاؼبهاـ اؼبكلف هبا باؼبلعب، ك من ىنا تعد القدرة على 

 ىو نوع ك طريقة تنفيذ اغبركة ك خطوات سَتىا مع مراعاة مطابقتها لقانوف اللعبة الذم يعد عنصرا ىاما من عناصر األداء
 (155، صفحة 1997ؿبمد صبحي حسنُت ،ؿبمد عبد اؼبنعم، ) .فن اغبركة

 أكأف الكرة الطائرة لعبة سريعة ككضع الفريق يتغَت باستمرار من اؽبجـو إٔب الدفاع  (1996)  ك يذكر أكـر زكي خطايبة 
، ك ؽبذا هبب  العكس، فال يستطيع الالعب أف ىبتص ُب مركز معُت، فكل العب يعمل ك يساىم ُب الدفاع ك اؽبجـو

خطايبة اكـر زكي،  ) . أف يعد إعداد جيدا حىت يستطيع اف يتحرؾ ُب اؼبلعب تبعا للمواقف اللعبة اؼبتغَتةالالعبعلى 
أف ىناؾ خاصية أخر تتميز هبا الكرة الطائرة عن بقية  (1991)   ك يذكر ضبدم عبد اؼبنعم(67، صفحة 1996

. أخرلاأللعاب اعبماعية ك ىي ظهور مهارات جديدة من آف ألخر ك تشتق من ىذه اؼبهارات مهارات 
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 :تقسيم المهارات الحركية األساسية في الكرة الطائرة-3-7-6
قسم اػبرباء ك اؼبختصوف ُب ؾباؿ تدريب الكرة الطائرة اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة كل من كجهة نظره، فهناؾ من 

 التدريب عليها، ك أكقسمها على أهنا ؾبموعة من اؼبهارات األساسية ك ٓب يتطرؽ إٔب فركع كل مهارة إال عند التعليم 
منهم من قسمها حسب سَت اؼبنطق الطبيعي للكرة  بداية باإلرساؿ ك هناية بالضرب، كمنهم من أشار إٔب أنبية تقسيمها 

 ك ربطها باألداء بالكرة أك بدكهنا كمنهم من قسمها أكضحهاحسب الناحية التشروبية من أعلى كمن أسفل، ك منهم من 
( " 1996" )بربارا فَتا "(1996)ك يرل كل من اكـر زكي خطايبية.   حسب النواحي اػبططية اؽبجومية ك الدفاعية

أف  (1997)ؿبمد صبحي حسانُت كضبدم عبد اؼبنعم أضبد  " (1996)، ؿبمود كجيو ضبدم  (1996)" دارلن كبيًت
: مهارات الكرة الطائرة تنقسم إٔب 

 . اإلرساؿ، اإلعداد، الضرب الساحق:مهارات ىجومية - أ
 (10، صفحة 2005أسامة عبد اػبالق، ) .استقباؿ اإلرساؿ، حائط الصد، الدفاع عن اؼبلعب : مهارات دفاعية - ب

: كقد ًب تقسيم ىذه اؼبهارات إٔب

 مهارات ىجومية ك مهارات دفاعية. 
 مهارات تؤدل باليدين أك بيد كاحدة. 
 مهارات تؤدل من الثبات أك ـ اغبركة. 
 مهارات كسيطية كمهرات حاظبة. 
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: ك نبُت تصنيف ىذه اؼبهارات ُب اعبدكؿ التإب

 .يوضح المهارات الحركية األساسية في الكرة الطائرة(6)رقم جدول ال

 مهارات ىجومية: 
 .اإلرساؿ -
 التمرير -
 الضرب الساحق -
. الصد اؽبجومي -

: األكؿالتصنيف 
 (العمل اػبططي )من حيث النوع 

  مهارات دفاعية: 
 االستقباؿ -
 الدفاعي الصد -
بأم جزء من  )الدفاع عن اؼبلعب  -

 (اعبسم
 دل بيد كاحدةصمهارات ت: 
 اإلرساؿ -
 اإلعداد -
 .الضربات الساحقة -
 .الدفاع عن اؼبلعب -
 .حائط الصد -
 مهارات تؤدل من األسفل: 
 .استقباؿ اإلرساؿ -
 .الدفاع عن اؼبلعب -
 اإلرساؿ- اإلعداد -

 

: التصنيف الثا٘ب
 األداءمن حيث 

 مهارات تؤدل باليدين: 
 .استقباؿ اإلرساؿ -
 اإلعداد -
 .حائط الصد -
 .الدفاع عن اؼبلعب -
 مهارات تؤدل من أعلى: 
 .اإلعداد -
 .حائط الصد -
 .الضربات الساحقة -
 .اإلرساؿ -

 

 مهارات تؤدل من الثبات 
 االستقباؿ- اإلرساؿ   -
 .الضربات الساحقة -
 التمرير من األسفل- اإلعداد -
الدفاع عن اؼبلعب  -

 
من حيث الثبات أك : التصنيف الثالث

اغبركة 

 مهارات تؤدل من اغبركة: 
 اإلرساؿ -
 .اإلعداد -
 .الضربات الساحقة -
 .حائط الصد -
. الدفاع عن اؼبلعب -

 

 مهارات كسيطية: 
    اإلعداداالستقباؿ -
 حائط الصد الدفاعي -

الدفاع عن اؼبلعب 

: التصنيف الرابع
من حيث اؽبدؼ 

 مهارات حاظبة: 
 .اإلرساؿ -
 .الضربات الساحقة -
. حائط الصد اؽبجومي -

 مهارات تؤدل من داخل اؼبلعب: 
 .استقباؿ اإلرساؿ -
 .حائط الصد -
 .اإلعداد -

:  التصنيف اػبامس
من حيث اؼبلعب 

 مهارات تؤدل من خارج اؼبلعب: 
 .اإلرساؿ -
 .اإلعداد -
 .الدفاع -
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 .الدفاع -
. الضربات الساحقة -

. الضربات الساحقة -

 مهارات تؤدل قريبة من الشبكة: 
 .حائط الصد -
 .اإلعداد -
 .الضربات الساحقة ك الساقطة -
الدفاع عن اؼبلعب  -

:  التصنيف السادس
من حيث الشبكة 

 مهارات تؤدل قريبة من الشبكة: 
 . اإلرساؿاستقباؿ -
 .الدفاع عن اؼبلعب -
 .اإلرساؿ -
. الضربات الساحقة -

 مهارات تؤدل كبو الزميل: 
 .استقباؿ اإلرساؿ -
 .اإلعداد -
 .الدفاع عن اؼبلعب -
. التمرير -

:  التصنيف السابع
من حيث تأدية اؼبهارة للزميل أك 

اؼبنافس 

  مهارات تؤدل كبو الزميل 
 اإلرساؿ -
 الضربات الساحقة -
 .حائط الصد -
. التمرير -

  مهارات تؤدل من اؼبنطقة
 :األمامية

 .استقباؿ اإلرساؿ -
 .اإلعداد -
 .الدفاع عن اؼبلعب -
التمرير  -

:  التصنيف الثامن
من حيث اؼبنطقة 

  األماميةمهارات تؤدل ُب اؼبنطقة 
 .إرساؿ -
 .استقباؿ اإلرساؿ -
 الدفاع عن اؼبلعب -
 اإلعداد -
 الضربات الساحقة -
التمرير   -

.  لتصنيف اؼبهارات  األساسية ُب الكرة الطائرة، سنتطرؽ إٔب بعض منها ُب حبثنا ىذااالستعراضك بعد ىذا 

 :المهارات األساسية بدون الكرة3-7-6-1

 : األساسيةاالستعدادوضعية -3-7-6-1-1
     إف ازباذ الوضعيات األساسية بالصورة الصحيحة ىي اليت تتيح للمتعلم سرعة اغبركة ك سهولتها ُب صبيع االذباىات 

 تقدـ اؼبعلم على أدائها تساعده على التهيئة بالصورة اعبيدة قبل كصوؿ الكرة، بغية أفمع احملافظة على اتزاف اعبسم، ك 
 ازباذ ىذه الوضعيات إٔب فائدهتا ُب استقباؿ كصد الكرات أنبية بالصورة الصحيحة إٔب الزميل، ترجع إعدادىاالقدرة على 

: القوية من اإلرساؿ ك الضربات الساحقة ككذلك حركات اػبداع، ُب الوضع االستعداد هبب مراعاة مايلي

 ك القدماف متباعدتا اؼبسافة باتساع اغبوض، األخرل قدميو ك إحدل قدميو متقدمتا على تايقف الالعب على كل -
 .كىذا يعتمد على طوؿ الالعب ك اتساع اغبوض عنده

 .ثٍت الركبتُت قليال ك الظهر مفردا بارتياح -
 .ثٍت الذراعُت من مفصل اؼبرفق ك كضعيتهما جبانب اعبسم استعدادا للتمرير أك اإلعداد سواء من أسفل أك من أعلى -
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اليداف تكوناف مقعرتُت ك أكسع قليال من حجم الكرة ك األصابع منتشرة ك فبتدة بارزباء ك تلمس الكرة على بعد  -
 .األعلى سم أماـ الوجو ك الساعداف متعامداف على العضدين ُب حالة التمرير اك اإلعداد من 15-20

 .اؼبرفقاف يشَتاف للخارج ك لألسفل -
 .النظر ُب اذباه خط الكرة -
 . ٍب اػبلفيةاألماميةالتحرؾ لألماـ يكوف بتقدـ القدـ  -
 .األماميةالتحرؾ للخلف يكوف بتأخَت القدـ اػبلفية ٍب تتبعها القدـ  -
التحرؾ للجانبُت إذ كاف التحرؾ لليمُت يكوف النقل القدـ اليمٌت ٍب تتبعها القدـ اليسرل ك العكس بالنسبة للتحرؾ  -

 (26-25، الصفحات 1999علي مصطفى طو، ) .جهة اليسار

تنقسم كضعيات االستعداد إٔب ثالثة أنواع زبتلف تبعا للمسافة بُت القدمُت ك مدل انثناء مفاصل اعبسم خاصة مفاصل 
 (11.12، صفحة 1998حسن زكي ؿبمد، ) :الركبة ك ىي كالٌب

 تستخدـ  ىذه الوضعية أساسا ُب ربقيق عملية التمرير ك إعداد الكرة عاليا إٔب الزميل ك :وضعية االستعداد المرتفعة - أ
كذلك ُب بعض حاالت التمرير من الوثب ، تكوف فيها كضعية اعبسم ُب حالة كقوؼ مع اقًتاب القدمُت مع بعضهما 

 .البعض ك انثناء طفيف على مستول الركبتُت حيث يكوف اعبسم عموديا
 تتلف ىذه الوضعية عن السابقة حيث تكوف اؼبسافة حيث تكوف اؼبسافة ما بُت :وضعية االستعداد المتوسطة - ب

 سم  تقريبا، مع انثناء الركبتُت قليال، ك يوزع ثقل اعبيم على القدٙب ك ميل اعبذع إٔب 40 إٔب 30القدمُت تًتاكح ما بُت 
 .، تستخدـ ىذه الوضعية أساسا ُب عملية استقباؿ الكرات من اإلرساؿ ك يكوف التمرير من األسفل باليديناألماـ

 أك  ىي أقل كضعية االستعداد تستخدـ أساسا ُب عملية التمرير باليد الواحدة :وضعية االستعداد المنخفضة - ت
باليدين ك استقباؿ الكرات اؼبنخفضة مع عملية السقوط على األرض، حيث تكوف فيها زيادة انثناء مفاصل اعبسم 

خاصة ُب الركبتُت إٔب درجة كبَتة مقارنة بالوضعيات السابقة مع ازدياد حدة ميل اعبدع أماـ، ك نقل مركز ثقل اعبسم 
 .على القدـ األمامية قريبا ُب األرض

 :التحرك في الملعب-3-7-6-1-2
 تفرض ظركؼ اللعب ك متطلباتو أف يتحرؾ الالعب ُب كثَت من األحياف باذباه الكرة، ليقـو بتمر يرىا أك بإعدادىا أك 

يرجعا إٔب منطقة اػبصم، فالتحرؾ ُب اؼبلعب ىبتلف ُب لعبة الكرة الطائرة عن األلعاب األخرل ُب كوف الالعب ال وبتاج 
 أمتار ك من ـبتلف 04 إٔب 03لتحرؾ مسافات طويلة بل تنحصر معظم ربركاتو ُب حدكد مسافات قصَتة تًتاكح ما بُت 

:  التحركات ك أكثر استخداما خالؿ اللعبأنواع

يؤدم بأخذ خطوة إٔب األماـ بتنقل القدـ األمامية مسافة قصَتة لألماـ تتبعها القدـ اػبلفية خبفة :اإلمامالتحرك إلى  - أ
 .ك سرعة، حبيث تعود اؼبسافة بُت القدمُت إٔب ما كانت عليو قبل التحرؾ ك يتخذ اؼبتعلم كضعية االستعداد بانتظار الكرة

 يؤدم بنفس األسلوب السابق فتؤخذ خطوة القدـ القريبة من اذباه التحرؾ ك تتبعها القدـ :التحرك إلى الجانبين - ب
 .األخرل مع االحتفاظ باؼبسافة اؼبناسبة لالتزاف، مع ازباذ كضعية االستعداد
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 يؤدم بالتحرؾ خبطوات سريعة قصَتة تناسب سرعة الكرة ليتمكن من الوصوؿ إٔب اؼبكاف :التحرك إلى الخلف  - ت
، 1964حسُت عبد اعبواد، ) .اؼبطلوب حبيث يكوف اعبسم خلف الكرة عند استقباؽبا مع ازباذ كضعية االستعداد

 (41-40الصفحات 
المهارات األساسية الهجومية -3-7-6-2
 :اإلرسال-3-7-6-2-1

 يعترب اإلرساؿ من اؼبهارات األساسية الضركرية، لكونو مفتاح اللعب، يقوؿ ؿبمد صبحي حسنُت ك عصاـ الدين 
، 1983عصاـ الدين الوحاشي ، ) "دبا يبدأ اللعب، ُب اللعب الفردم ك الثنائي اؼبفتوح" الوشاحي عن ضربات اإلرساؿ 

 (131صفحة 

كال تعد أنبية اإلرساؿ ُب ضرب الكرة كجعلها ربلق فوؽ الشبكة، بل هبب .  ىو جعل الكرة ُب حالة اللعب اإلرساؿك 
.  على كل العب من العيب الكرة الطائرة إجادة مهارة ضرب الكرة، كامتالؾ قابلية إرساؽبا 

 الضربات اؽبجومية اؼبباشرة، اليت يستعملها الالعبوف خالؿ اؼبباراة، يقوؿ جورج سكانر ك بطرس أىم ك يعترب اإلرساؿ من 
 جديدة، كمازالت أنواعيعترب اإلرساؿ من ضربات اؽبجـو ك الذم عرؼ تطورا بدرجة كبَتة، ك ظهرت منو : " رزؽ أسد

 (36، صفحة 1998حسن زكي ؿبمد، ) "تظهر أنواع أخرل بُت حُت ك اغبُت

: ك لإلرساؿ غرضاف أساسياف نبا 

 .اكتساب نقطة سريعة مباشرة  -
 .تصعيب القياـ بعملية اؽبجـو من الفريق اآلخر -

 الكرة، أك على األقل تصعيب ذلك الستقباؿ الفرصة للفريق اآلخر إتاحةك لذلك فإف من أىم أغراض اإلرساؿ عدـ 
عليو، حبيث ال يتمكن من بناء اؽبجمة بطريقة فعالة، نظرا ألنبية اإلرساؿ ُب لعبة الكرة الطائرة، فإنو من الضركرم 

. التدريب عليو بشكل جيد، يضمن حسن استغاللو ك إدارة اؼبقابلة

 :أنواع اإلرساالت  3-7-6-2-2

 :اإلرسال من األسفل - أ
 اؼبواجو األساسي من األسفلاإلرساؿ . 
 اإلرساؿ من األسفل اعبانيب. 
 اإلرساؿ اؼبعكوس اعبانيب من األسفل. 
 :اإلرسال من األعلى - ب
 اإلرساؿ برؤكس األصابع من مستول الكتف 
 اإلرساؿ من األعلى اؼبواجو. 
 اإلرساؿ العإب اعبانيب اػباطفي 
 اإلرساؿ من األعلى اؼبتموج 
  األمريكي" اإلرساؿ اؼبواجو اؼبتموج" 
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 اإلرساؿ من األعلى اعبانيب اؼبتموج 

: سنقـو بعرض شامل ألىم أنواع اإلرساالت كىي

 : من األسفلاألماميجو واإلرسال الم - أ

تعد ىذه الطريقة ىي األمثل ُب جعل الكرة ربلق فوؽ الشبكة ، كلكن على أم حاؿ ، فإف ىذه الطريقة ليس ؽبا تأثَت 
، ذلك ألهنا على العمـو ليست صعبة على اؼبدافعُت، إذ يبكنهم تسلمها  (التنس )شديد مثل ضرب اإلرساؿ من األعلى 

ك ربويلها إٔب مناكلة إلعادة رفعها ك لعبها، كمن السهولة تعلم ىذه اغبركة ك استخدامها بصورة مفاجئة ، ذبعل الفريق 
اؼبقابل ُب حالة دفاع ، ك يستعمل ىذا النوع من اإلرساؿ ُب الفرؽ اؼببتدئة، ك عند الصغار، حىت يتمكنوا من سبرير الكرة 

. إٔب ملعب الفريق اؼبنافس

: كألداء ىذا النوع من اإلرساؿ ، هبب إتباع اػبطوات التالية

يوضح كل من عصاـ الدين الوشاحي ك ريساف ؾبيد خبيط ك كلُت ىايسكركف كيفية األداء اغبركة بشكل دقيق حبيث 
 (141، صفحة 1983عصاـ الدين الوحاشي ، ) :قسموىا إٔب مراحل ك ىي

 بُت خط اؽبدؼ، الوقوؼ يكوف بشكل مائل إٔب األماـ، القدماف مفتوحاف التساع (:االستعداد )وضع البداية  -
ك عند استعماؿ .  درجة تقريبا بالنسبة إٔب خط اؽبدؼ40 ك 35 تكوف األقداـ على زاكية أفالكتفُت تقريبا، كما هبب 

. ، ككزف اعبسم ُب ىذه اغبالة يكوف على القدـ اليمٌت، ك العكس صحيحاألماـاليد اليمٌت تكوف القدـ اليسرل إٔب 
. الركبتاف مثنيتاف لضماف الثبات ، ك اعبسم يكوف مواجها للملعب بزاكية حقيقية، معتمدة على التفضيل الشخصي 

 على ارتفاع نصف الفخذ تقريبا ٍب تقـو األكتاؼمبسك الكرة بأصابع اليد غَت الضاربة ، الذراع الضاربة ، كتكوف ك 
 .بالنظر إٔب اؽبدؼ ك إٔب الكرة

 ك اليت األمامية اسحب الذراع الضاربة باستقامة إٔب اػبلف، ك أخط بالقدـ :أو حركة الجسم (نقل الوزن )الرمي  -
 ، ك أصابع اليد ثابتة، كما هبب أف ربرر الكرة مفضال قذفها ُب األماـتشَت ُب اذباه اؽبدؼ اؼبقصود، مع التمرجح إٔب 

 .اؽبواء
 عندما يتم رمي الكرة ترتد الذراع الرامية إٔب الوراء حبركة بندكلية ك عندما تصل  :( االتصالأواللمس  )عمل الذراع  -

  اؼبتأرجحة، ك تتخذ كضع اؼببادرة كيكوف ؼبس الكرة بعقب اليداألماميةالكرة إٔب الذركة، ينتقل الوزف ك الذراع إٔب 
 النتائج اؼبكتسبة ؼبنطقة صغَتة ذات امتداد كلي، كما هبب أحسنأك راحة الكف، أك قبضة اليد، مع  (مؤخرة الكف ) 

، كمعصم اليد يبقى صلبا سباما ؼبنع الدكراف على الكرة، ك العُت تكوف مراقبة  (اؼبرسلة )متابعة الكرة بالذراع الضاربة 
 .باستمرار للكرة خالؿ اإلرساؿ

 يرسل اإلرساؿ اعبانيب من األسفل اإلرساؿ اعبانيب من اإلماـ من حيث :اإلرسال الجانبي من األسفل - ب
 بشيء قليل نسبيا ، ككذلك  سرعة الكرة ُب  اؽبواء ،حيث إف الدكراف الذم األداءالسهولة، كلكن ىبتلف عنو من حيث 

 :يقـو بو الالعب أك اللفة اليت يؤديها ، تسمح بزيادة السرعة ك بالتإب تعطي قوة إضافية للكرة، كىو يقسم كما يلي
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 عُت خط اؽبدؼ، أصابع القدـ ُب اذباه اؽبدؼ، لضربة اإلرساؿ نقف ك الركبة منثنية ك األقداـ :مرحلة االستعداد -
 درجة بالنسبة إٔب خط  اؽبدؼ، مسك الكرة يكوف 90متباعدة اقل من عرض الكتف، ك هبب أف تكوف األقداـ بزاكية 

 .باليد غَت الضاربة مع اؼبرفق مثنيا قليال ك الكتف عليا ُب منتصف خط اعبسم أنظر إٔب اؽبدؼ ٍب أنظر إٔب الكرة
 اسحب اليد الضاربة إٔب اػبلف قليال، اخط بالقدـ األمامية ،بالتإب ستنفتح ببطء إٔب اؽبدؼ ك :حركة الجسم -

 . ربرر الكرةأف منحنية، ك أصابع اليد ثابتة هبب األماميةاحتفظ بالركبة .  ذباه قمة الشبكة األماـتأرجح إٔب 
 يعترباف مطابقُت لإلرساؿ من األسفل، هبب أف يستهدؼ العب ضربة االتصاؿاليد الضاربة ك سطح : االتصال -

 يواصل عملة أفاإلرساؿ االتصاؿ بالكرة ُب بقعة ُب خلف الكرة مواجهة مباشرة ، خط اؼبقصود كما هبب على الذراع 
 .اإلرساؿباستمرار ُب اذباه ضرب 

 : ( التنسإرسال )اإلرسال من األعلى  - ث
 من قبل معظم العيب الفرؽ ُب لعبة الكرة الطائرة، ك ذات اؼبستول العإب ، ك ذلك الهنا اإلرساؿيستخدـ ىذا النوع من 

 يبكن أف تصيب مكاهنا احملدد بشكل دقيق ، كما يبكن اف تزرع الفو ضى ُب اؼبتقنحُت تنفذ ىذا اإلرساؿ بالشكل 
 arieصفوؼ الفريق الذم يكوف ُب حالة الدفاع ، ك ىذا لسرعتها ك قوهتا ، كيقوؿ آرم سلنجر كجواف أكو رمن بلونت 

selinger joan armann – blount على نقل اغبركة من األسفل األكٔببالدرجة :"  بأف ارساؿ التنس يعتمد 
 "، من القدمُت عرب اغبوضّ ، إٔب اليد الضاربة بشكل متناسق حىت نسمح للكرة بالذىاب بقوة األعلىإٔب 

 :اإلرساؿ من األعلى بالشكل التإب ك يؤدل

  عُت  خط اؽبدؼ ، نقف بالركبة اؼبنحنية ، ك القدماف مفتوحتاف بعض األكتاؼ أك أقل كما هبب أف تكوف :االستعداد
 (أعلى خط اؽبدؼ ) درجة تقريبا إٔب خط اؽبدؼ، أمسك الكرة بأصابع اليد غَت الضاربة 40 إٔب 35األقداـ بزاكية 

بارتفاع الكتف تقريبا، ك تكوف كلتا الذراعُت منحنية قليال ك براحتهما أصابع اليد الضاربة تسًتخي خبفة على قمة الكرة 
 .مباشرة إٔب اؽبدؼ ك هبب أف يكوف اؼبرفق عاليا لكي يكوف الساعد موازيا لألرض، أنظر إٔب اؽبدؼ ٍب إٔب الكرة 

 . ارفع الكرة بلطف باالستقامة ألعلى ُب اؽبواء كُب كقت كاحد:حركة الجسم  -
 (مشاهبا للقوس ك السهم )اسحب اؼبرفق للخلف ك عاليا  - أ

، ك اخط (مشاهبا إلرساؿ التنس للمبتدئُت )اسحب اليد للخلف كراء الكتف اؼبمددة، ك احتفظ باؼبرفق عاليا  - ب
بالقدـ األمامية،ك بالتإب تشَت باذباه ىدؼ ضربة اإلرساؿ، ك تتأرجح عاليا ك لألماـ لالتصاؿ بالكرة، ك احتفظ بالركبة 

 .األمامية منحنية ألطوؿ مدة فبكنة
 اليد الضاربة هبب أف تكوف مقبوضة، أك قبضة نصف مفتوحة، هبب على العب اإلرساؿ أف يستهدؼ :االتصال -

االتصاؿ ذك اؼبسار العإب اتصاؿ أقرب لقاع  )االتصاؿ بالكرة ُب بقعة خلف الكرة مواجهة مباشرة خط الطَتاف اؼبقصود 
، كما هبب على العب اإلرساؿ أف ستهدؼ االتصاؿ بالكرة بواسطة راحة اليد، ك تواصل الذراع ُب االذباه (الكرة

 .اؼبقصود لضرب اإلرساؿ

 التمرير-3-7-6-2-3
"     إف القدرة على التمرير بالساعد تعترب أكثر اؼبهارات صعوبة ك حسما ُب لعبة الكرة الطائرة، يعرؼ التمرير بأنو 

خطايبة اكـر زكي،  ) "استالـ الكرة باليدين، أك بيد كاحدة من أعلى أك من أسفل بتوجيهها لألعلى مع تغيَتاذباىها
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تقنية تسمح بارتداد الكرة ك  "Dominique dot tax، ك التمرير بالساعد يعتربه دكتاكس(101، صفحة 1996
:" ، كىي تعدمن اىم اؼبهارات األساسية تقوؿ زينب فهمي (Dominique dottax, p. 84)"توجيهها كبو اؼبعد

تعترب أىم اؼبهارات األساسية ك أكثرىا استخداما خالؿ اللعب، كىي اؼبهارة اليت يبكن استخدامها ُب اؽبجـو ك الدفاع، ك 
يتوقف استخدامها على مستول الفريق ألنو كلما ارتفع مستول الفريق، لكما استغلو كأحد طرؽ اؽبجـو اؼبباشر أك غَت 

، 1998حسن زكي ؿبمد، ) "اؼبباشر، ُب حُت أف الفرؽ الضعيفة تستغل التمرير كوسيلة دفاعية ُب أغلب اغباالت
 (16صفحة 

إف التمرير :" ؽبذا يعترب التمرير مفتاحا للعب الدفاعي ك اؽبجومي ، ك حاظبا أساسيا  ُب البناء اػبططي، يقوؿ أكـر زكي
ىي األساس ُب لعبة الكرة الطائرة، حيث يتوقف قباح الفريق على مدل قدرة العبيو ُب السيطرة ك التحكم بتوجيو الكرة 

ُب كل االذباىات، ك بطريقة صحيحة ك قانونية، ك ىو اؼبهارة األىم بالنسبة ػبطط الدفاع ك اؽبجـو اليت يستخدمها  
الفريق ُب اللعب، فهو يرتبط باؼبهارات األخرل للعبة كاالستقباؿ ك اإلعداد للضربة الساحقة، ك ذلك من خالؿ إتقاف 
الفريق أداء التمريرات دبهارة كدقة ك كفاءة، ك يستطيع مباغتة اػبصم بأداء كل أنواع الضرب الساحق، ك تنفيذ خطط 

 ك هبب أف تتحكم ُب التمريرات بشكل جيد كدقيق حىت (101، صفحة 1998حسن زكي ؿبمد، ) "اللعب اؼبوضوعة
 اؼبهارات ُب  الكرة الطائرة، ك بدكف التحكم الدقيق ُب أىميعد التمرير من " تضمن الوصوؿ إٔب اؼبستول العإب، إذ 

، صفحة 1983عصاـ الدين الوحاشي ، ) "التمرير، يصبح الالعب أملو ضعيفا ُب الوصوؿ إٔب اؼبستول العإب ُب األداء
104) .

ك يبكننا تقسيم التمرير إٔب نوعُت كما ُب الشكل البيا٘ب التإب  

  مخطط يوضح أنواع التمريرات(2) رقم الشكل البياني

 أنواع التمريرات 
 

 

 :التمرير من األعلى                                   :التمرير من األسفل                 
 األماـالتمرير من األعلى إٔب - 1.                              التمرير من األسفل باليدين -1
 التمرير من األعلى للخلف- 2.                        التمرير من األسفل باليد الواحدة -2
 .التمرير من األعلى للجانب- 3"        الطَتاف" التمرير من األسفل باليدين مع السقوط -3

. التمرير من األعلى مع الدحرجة- 4                                                           
التمرير من األعلى مع الوثب - 5                                                           

التمرير من األعلى بعد الدكراف -6                                                              
 أماماالتمرير من األعلى من كضع الطعن -7                                                              

التمرير من األعلى مع السقوط - 8                                                                  
: سنقـو بعرض شامل ألىم أنواع اؼبهارات كىي
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 :التمرير من األسفل باليدين - أ

يعترب التمرير من أسفل اليدين من أكثر التمريرات استخداما حبيث يستخدـ ُب الدفاع عن اؼبلعب ك الدفاع عن اإلرساؿ 
ك الضربات القوية ك إف أداءه بالشكل اعبيد ك الدقيق ُب استقباؿ اإلرساؿ ىي ك الغالب، ىي اليت ربدد مستول اللعب 

عصاـ ) .األسفلُب مباراة الكرة الطائرة، ، ك يتماشى ىذا اعبزء مع سبريرة الساعد األساسية، كيتم سبرير الكرة بالساعد من 
 (104، صفحة 1983الدين الوحاشي ، 

 هبب أف يكوف اعبسم ُب كضع مائل قليال لألماـ عند الورؾ، ك هبب أف تكوف الركبتاف منثنيتُت لكي :االستعداد -
يبكن للجسم اف يتحرؾ للكرة بكفاءة، يكوف الظهر مستقيما نسبيا، ك الرأس ُب كضع طبيعي، لكن يبكن تعقب الكرة 
بسهولة، هبب اف تبقى الرأس ثابتة، كليست مرتفعة ألعلى أك منخفضة ألسفل، ك فجأة، حاكؿ أف ربرؾ العنُت للتعقب 
مسار الكرة من كضع االستعداد األكؿ موجها مصدر مسار الكرة، كما هبب على الالعب التحرؾ بسرعة ك بوثبة يقف 

لتعرض مسار الكرة، ك ينتهي مواجها خط اؽبدؼ اؼبقصود، ك بضبط قبل االتصاؿ مباشرة بالكرة ، هبب أف تكوف 
األقداـ منفصلة عن بعضها البعض بقدر أكرب من عرض األكتاؼ ُب كقفة تعاقبية  الًتتيب، ك القدـ اؼبناسبة هبب ، 

تكوف لألماـ ، ك تشَت إٔب اؽبدؼ، ك هبب أف يكوف اعبسم مستقيا لكي يأخذ االتصاؿ بالكرة كضع منتصف اعبسم 
 .مع اؽبدؼ....... الذم يكوف على 

 عند االتصاؿ بالكرة ، كيبكن أف يرتبط ببعضهما البعض البعض هبب أف تكوف اليداف مرتبطتُت ببعضهما :اليدان -
 .بتالمس ، إما بقاعدة األصابع الصغَتة، أك مؤخرة اليدين

 من اؼبهم أف يبقى الذراعاف بعيدتُت عن اعبسم طواؿ فًتة أداء التمرير ، ليسمحا بزاكية االتصاؿ مالئمة :الذرعان -
 .، فيجب أف يكوف اؼبرفقاف قريبُت من اعبذع، ك منثنيتُت قليالاإلرساؿبالنسبة لألرض، ك أما ُب حاؿ استقباؿ 

  اعبسم مستعد للحركة- االذباىُت فبتدة قليال، يرد الالعب الكرة أعلى األكتاؼاؼبرفقاف منثنيتاف، ك. 
 اؼبرفقاف منثنيتاف، ك األكتاؼ مسًتخية. 
 اعبسم مستعد للحركة. 

قليال، ليسمحا ببعض القوة باالتصاؿ  (منحنيُت )يبكن للذراعُت أف يكونا مستقيمُت عند االتصاؿ أك يظال مائلُت 
  تأرجح لكي تتصل الكرة بكلى الذراعُت بالتساكم بُت الرسغُت ك اؼبرفقُت، الأنفسهمبالركة، ك هبب أف يتمركز الالعبوف 

.  مشدكدة قلال لكي يعطي  السطح ارتدادا جيدا للكرةباألكتاؼ بقوة الكرة، كلكن ربتفظ ينالذراع

 .  عامالف ميكانيكياف يؤثراف على نتيجة سبريرة الساعد:تصرف الجسم -
 إف زاكية ارتداد الذراعُت بالنسبة لألرض، ك ؼبسار الكرة القادمة، يعترباف ىامُت، حيث :زاوية االرتداد للذراعين -

وبدداف زاكية االرتداد ك اؼبسار الناتج للكرة اؼبرتدة، الزاكية الصغَتة بالنسبة للذراع إٔب األرض سوؼ ربدث مسارا عاليا 
 . سوؼ ربدث سبريرة سطحيةاألكربللتمرير، ك الزاكية 

 لتجعل الورؾ ك اعبزء العلوم من لألماـ عند االتصاؿ بالكرة، تتحرؾ الركبتاف :وضع الجسم و حركتو أثناء االتصال -
 أعلى الكرة، كمن النهم جدا اف تعلم أنو  ليس فقط الورؾ، ك الذراعاف نبا اللذاف يندفعاف إٔب لألماـ (مركز ثقل )اعبسم 

الكرة، كلكن اعبسم كلو يتحرؾ قليال إٔب األماـ كوحدة كاحدة، مرنة لالتصاؿ، بالنسبة لضربات اإلرساؿ البطيئة، اغبركة 
الذراعاف قليال ُب اذباه التمريرة، بالنسبة للكرة األسرع،  ((اؼبرجحة )قد تكوف بأف يضيف بعض القوة، ك ذلك بتجديف 
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على اؼبمرر أف يبتص بعض القوة، كذلك بتحريك اعبسم كوحدة كاحدة، أك تكوف الذراعاف للخلف : فاغبركة قد تكوف 
 من اؼبلعب قد يتمٌت الالعبوف لعب الكرة من كضع منخفض لكي وبتفظ بالكرة األماميعند االتصاؿ، لذلك ُب النصف 

جبانب الشبكة، ك عندما يكوف الالعب قريبا من الشبكة فإف خفض مركز ثقلهم أسفل االتصاؿ بالكرة يبكنو من تأدية 
 .سبريرة جيد بزاكية االرتداد الذراعاف

 :التمرير من أسفل بيد واحدة-ب
  يستخدـ ىذا النوع من التمرير للتخلص من مواقف ؿبرجة ُب خصوصا ُب الظركؼ اليت ال تسمح باستخداـ اليدين معا 

ك يؤدم من كضع االستعداد الالعب ُب . ك ُب الكرات اليت تأٌب إٔب اعبانب األيبن أك األيسر كعلى مسافات قصَتة
االذباه الذم تصل إليو الكرة  أم اؼبيل جانبا مع ثٍت الركبة القريبة من الكرة إٔب أقصى حد ك فرد الرجل األخرل  مع اؼبيل 

 باليد أك سطح الساعد الداخلي أكباعبذع كلو ك فرد الذراع للجانب ُب اذباه كصوؿ الكرة إليو ك تلمس الكرة إما بالرسغ 
أك بأطراؼ األصابع، ٍب يقـو الالعب بعمل دحرجة جانبية المتصاص الصدمة، ك كذلك باعبلوس على اؼبقعدة ك عمل 

 (91، صفحة 1999علي مصطفى طو، ) .دحرجة على عضالت الظهر الكبَتة ك الوصوؿ إٔب كضع االستعداد

 التمرير من أعلى األمام - ج

يتخذ الالعب ك فة لالستعداد حيث : ك يؤدم ُب اؼبرحلة التمهيدية. أداءه     ىو أكثر أنوع استخداما، ك ذلك لسهولة 
يقف الالعب ك القدماف باتساع اغبوض كاحدة تسبق األخرل، الركبتاف منثنيتاف قليال ، ثقل اعبسم موزع على القدمُت 
بالتساكم ، اعبدع مائل قليال لألماـ، الرأس عمودم على مستول الكتفُت ك النظر ُب اذباه خط سَت الكرة، الذراعاف 

منثنيتاف قليال لألماـ ك أماـ اعبسم، ك اؼبرفقاف ألسفل ك للخارج ك يشكل الساعد مع العضد زاكية حادة ك اليداف 
عند كصل الكرة على ارتفاع : ك ُب اؼبرحلة الرأسية. مفتوحتاف ك األصابع منتشرة ك غَت متصلة ك مقعرة على شكل الكرة

 سم تقريبا عن مستول الرأس تتحرؾ اليداف إٔب أعلى قليال الستقباؿ الكرة، ك عند مالمستها لسالميات 15-20
الذرعاف حبركة رجعية خفيفة سبهيدا ألدائها ُب االذباه اؼبطلوب ك تغطى الميات األصابع النصف اػبلفي  األصابع تقـو

للكرة ك نبا متباعدتاف ك ُب مستول كاحد مع مراعاة اؼبسافة بُت اإلهباـ ك السبابة، ك عند غبظة اؼبالمسة هبب أف تكوف 
األصابع مشدكدة ك تؤدل التمريرة دبد صبيع مفاصل اعبسم، ك االرتفاع ك االذباه اؼبراد سبرير ك توجيو الكرة إليو ، ك هبب 

بعد تنفيذ التمريرة ك فرد صبيع : استمرار حركة الذراعُت خلف الكرة إلعطائها القوة اؼبطلوبة ك اؼبناسبة، أما اؼبرحلة اػبتامية
أجزاء اعبسم ك الذراعُت على الالعب احملافظة على توازنو ك التحكم باعبسم ُب هناية اغبركة ك ذلك بنقل الرجل اػبلفية 

. لألماـ ك استعداد الستقباؿ الكرة من الزميل أك من الفريق اؼبنافس

التمرير من أعلى للخلف - د
 يستخدـ ىذا النوع  من التمرير أثناء اللعب ػبدمة األغراض اػبططية ػبداع اؼبنافس تفاديا لعملية الصد فيؤدم قريبا من 

الشبكة للتهيئة الضربة اؽبجومية، ك يؤدل ُب اؼبرحلة التمهيدية، يقف الالعب ك القدماف باتساع اغبوض قدـ أحدنبا 
تسبق األخرل قليال، اعبدع عمودم على مستول الفخذين ك الرأس عمودم  على مستول الكتفُت ك النظر ألعلى باذباه 

الكرة، حىت يكوف الالعب أسفل الكرة، الذراعاف مثنيتاف ك الكفُت ُب حالة لكب للخلف فوؽ الساعدين ك العضدين 
عند كصوؿ الكرة : زاكية قائمة، األصابع منتشرة ك غَت متصلة ك تأخذ شكل مقعر كشكل الكرة، ك ُب اغبالة الرئيسية
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فوؽ الرأس ك عند مالمسة الكرة ألصابع اليدين يقـو الالعب بفرد صبيع أجزاء اعبسم اؼبثبتة كفرد الذراعُت ألعلى ك 
ع اغبوض لألماـ ك ثٍت الرأس للخلف حيث يأخذ اعبسم شكل تقوس للخلف  ؼللخلف مع تقوس اعبذع للخلف ك د

 من التمرير فوؽ الرأس للخلف ينتقل ثقل االنتهاءبعد : كتؤدل التمريرة ك الذراعاف مفركدتاف، أما ُب اؼبرحلة النهائية 
 للخلف للمحافظة على االتزاف ك عدـ السقوط ك األماميةاعبسم للخلف على القدـ اػبلفية فيقـو الالعب بنقل الرجل 

. العدة على كقفة االستعداد

 أعلى الجانب إلىالتمرير - ىـ

 يستخدـ ُب اإلعداد فبا يسمح إخفاء اذباه الكرة عن طريق الفريق اؼبنافس ك خاصة ُب حاالت الصد، ك يؤدل عندما 
يقف الالعب : كيتم طريقة أدائو ُب اؼبرحلة التمهيدية.   قريبا للشبكةاألماميةيكوف الالعب مواجها للشبكة ك ُب اؼبنطقة 

ك جانبو يواجو خط يد الكرة، القدماف متوازياف ك اؼبسافة بينهما باتساع اغبوض ، النظر ُب اذباه خط ك يرل الكرة، 
الذراعاف على شكل قوس لألعلى فوؽ رأس اعبذع اؼبائل للجانب ُب اذباه التمريرة، ٍب ُب اؼبرحلة الرئيسية ، عند كصوؿ 

 ك ُب اذباه التمريرة مع فرد لألعلىالكرة فوؽ الرأس كمالمستها األصابع يقـو الالعب بفرد مفاصل الذراعُت ك امتدادنبا 
أجزاء اعبسم ك التقوس اعبانيب ُب اذباه التمريرة حيث يقع العبء على الذراعُت ك اليدين ك األصابع ُب ىذه اؼبهارة، ك 

بعد االنتهاء من التمرير يكوف ثقل اعبسم على : تتم متابعة ُب اذباه التمريرة إلعطاء القوة الالزمة، ك أخَتا اؼبرحلة النهائية
القدـ اليت اذباه لذا يقـو الالعب بالدكراف ُب اذباه التمريرة للمحافظة على التوازف ك بعدىا أخذ الالعب كقفة االستعداد 

. الستقباؿ الكرات من الفريق اؼبنافس

التمرير من أعلى مع الدحرجة - و
    تستخدـ ىذه الطريقة ُب حالة التأكد من اخذ الوضع الصحيح الستالـ الكرة بأصابع اليدين ك يستعمل ُب اغباالت 

حالة الكرة منخفضة ك بعيدة :  البعيدة عن الالعب، ك تؤدل ُب اؼبرحلة التمهيديةأكالكرات اؼبنخفضة القريبة من الشبكة 
يقـو بأخذ خطوة كبَتة بالرجل القريبة من الكرة .  يصل إٔب اؼبسافة منابة أفعن الالعب يتحرؾ الالعب باذباه الكرة إٔب 

 الصد مفردتاف ُب اذباه الكرة، ٍب أماـأم يأخذ كضع الطعن جانبا يكوف الرأس عموديا على مستول الكتفُت، ك الذراعُت 
تليها اؼبرحلة الرئيسية، عند كصل الكرة ؼبالمسة الميات األصابع يقـو الالعب ُب اذباه التمريرة لألعلى بفرد الذراعُت 

أما اؼبرحلة . لألماـ ك  األعلى، كما ىناؾ متابعة للذراعُت لألماـ ك ال على ُب اذباه التمريرة إلعطاء الكرة القوة الالزمة 
 على أكالبعد االنتهاء من التمرير ألعلى ك لألماـ يقـو الالعب بعملية ثٍت أكثر للجل اليت اذباه التمرير ك سقوط : النهائية

األرض على عضالت الظهر الكبَتة تفاديا كقوع إصابات ك امتصاص الصدمة ك اليت قد ربدث أثناء السقوط ك بعد أداء 
. التمريرة ك الدحرجة على الظهر اك اعبانب على الالعب استعادة كقوفو بسرعة االستكماؿ اللعب

 

 

 التمرير من أعلى الوثب-ب
 يستعمل ىذا النوع من للكرات العالية كُب حالة اػبداع ك سبويو اؼبنافس كذلك بتمرير الكرة أك إعدادىا قبل أف يستعد 

تبدأ اغبركة بأف يقـو الالعب بالوثب ُب اذباه الكرة حبيث يكوف  اعبسم : اؼبنافس للدفاع، ك تؤدل ُب اؼبرحلة التمهيدية
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مستقيما ك بدكف انثناء ُب مفاصل اعبسم، الذراعاف ك العضداف زاكية قائمة، النظر ُب اذباه خط سَت الكرة  ك األصابع 
النظر ُب اذباه خط سَت الكرة  إٔب أعلى نقطة ُب الوثب : منتشرة ك بشكل مقعر على شكل الكرة، ك ُب اؼبرحلة الرئيسية

ك أثناء ارتفاع الكرة يقـو بأداء التمريرة بسالميات األصابع ك يكوف العبء ُب ىذه التمريرة على الذراعُت بدقة ك التوجيو 
بعد االنتهاء من التمريرة يهبط الالعب على : الصحيح مع مراعاة اؼبسافة ك االرتفاع ك االذباه للتمريرة، أما اؼبرحلة النهائية
 قدـ تسبق األخرل ك ثقل اعبسم موزعا أكاألرض بأخذ كقفة االستعداد حبيث تكوف القدمُت باتساع اغبوض متوازيُت 

على القدماف بالتساكم للمحافظة على التوازف ك الركبتُت مثنيتُت قليال ك اعبذع مائل قليال لألماـ استعدادا للعب من 
. جديد

 اإلعداد-3-7-6-2-4
    يعترب اإلعداد منن اؼبهارات الفنية األساسية، اليت هبب على العب الكرة الطائرة أف يتحكم فيها بكل دقة ، ألنو دبثابة 

ريساف ؾبيد ك ) ."إف اإلعداد من اؼبهارات الفنية األساسية:" اللمسة اليت تصنع اؽبجـو كربدد كفاءتو، ك يقوؿ ريساف ؾبيد
على الرغم من أف لعبة الكرة الطائرة من : ، ك يؤكد عصاـ الدين الوشاحي ذلك بقولو(13عبد الزىراف ضبدم، صفحة 

األعلى باألصابع تستخدـ كثَتا بواسطة الالعب اؼبعد، ك لكن من اؼبهم أف يكوف كل العب قادرا على تنفيذ ىذه اؼبهارة، 
ليس كل مرة سوؼ يبرر الفريق الكرة بدقة ك إتقاف إٔب اؼبعد، ك ؽبذا، فقد يكوف اؼبطلوب من الالعبُت اآلخرين إعداد 

عصاـ الدين الوحاشي ، ) " ىذه اؼبهارة ستكوف الكرة الطائرة مهارة التمرير فيها مضمونة ك دقيقة إتقافالكرة، كعند 
كاف من العيب اؼبنطقة   الالعب اؼبعد سواءن ابأدائهايقـو : " ، كتقوؿ زينب فهمي ك آخركف(95، صفحة 1983
، 1998حسن زكي ؿبمد، ) " كما ُب الطريقة الزكجية، أـ من احد العيب اؼبنطقة اػبلفية كما ُب طريقة العداءاألمامية
 اؽبجـو ك دقتو إتقاف اإلعداد بالكيفية ك الشكل اعبيدين، حىت إقباح شركط أىمكمن اجل ىذا، يكوف من . (18صفحة 

. يتسٌت لنا اغبصوؿ على النقاط

 :أنواع اإلعداد-3-7-6-2-4-1
 (95، صفحة 1983عصاـ الدين الوحاشي ، ) :يشتمل اإلعداد األنواع التالية

 :(التمرير من األعلى )اإلعداد األمامي  - أ

      ىو أكثر األنواع استعماال لسهولة أدائو ك أساسا عبميع أنواع اإلعداد األخرل، ك إف تعلمو ك إتقانو يساعد على 
تأدية صبيع األنواع اإلعداد األخرل ك يؤدل من كضع االستعداد، هبب على الالعب أف يتحرؾ سريعا للعب الكرة، ك 

يستهدؼ أف يتصل بالكرة ُب خط مباشر بينو ك بُت ىدفو، يستعد الالعب للعب بالكرة الطائرة بالتحرؾ بسرعة، يعًتض 
تعاقبية الًتتيب ك تكوف القدـ األمامية متجهة ناحية اؽبدؼ ك هبب أف  (كقفة )الكرة ك يستخدـ الوثب التوقف لوضع 

ك يكوف . تكوف القدماف مسًتخيتُت متباعدتُت عن بعضهما البعض، ك بالتإب، يبكن الالعب أف وبافظ على التوازف اعبيد
الوقوؼ اؼبائل، تناسب عب القدـ مع األصابع القدماف مفتوحتاف باتساع اكرب قليال من اتساع الكتفُت، : كضع اعبسم

اليداف مرفوعتاف أماـ اعببهة، الرأس عالية، مع تعب العينُت للكرة ، ككذا كضعية اليداف فوؽ مستول العُت لكي تنحٍت 
تعقد :  درجة دبحيط الكتف، كما يكوف كضع األيدم45الذراعاف ُب راحة، مع توإب الذراعُت لألرض ك تكوف حوإب 

 . (ك أبعد من ذلك إذا كانت أطراؼ الالعب أطوؿ ) سم من العُت، 10 إٔب 08أك    حوإب >< على شكل 
األصابع تكوف منتشرة براحتها، ك مشَتة لألعلى ك للخلف، ك اإلهباماف تشًتكاف للخلف ُب الوقت الذم يكوف فيو 
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 نظَته، حبيث يصبح عالرسغاف مرفوعُت ك مائلُت للخلف ، يتحرؾ إصبع اإلهباـ ك إصبع السبابة بإحكاـ كل منهم ـ
اإلصبعاف الثا٘ب ك الرابع جانبا على التوإب، ك هبب أف تالمس صبيع األصابع الكرة، يتم اإلسناد اعبانيب ك بشكل مع 

اإلصبع الصغَتة ، ك الذم يليو العمل الفعلي األكرب لألصابع الوسطى ك يليو السبابة ك اإلهباـ، إصبعا السبابة ك اإلهباـ 
يبداف اؼبناكلة بالقوة، إصبع السبابة يكوف دكره توجيهيا، تتم اؼبالحظة من خالؿ أصابع السبابة ك أصابع اإلهباـ، ك يكوف 

ك األذرع   (الركبتاف )قبل االتصاؿ، فإف اعبسم كلو يدخل ُب اللعب بامتداد كاع لألرجل : (اغبركة )تصرؼ اعبسم 

، يتحرؾ الالعب أسفل الكرة، يأخذ  (اإلعداد )بعد ذلك، تتابع اغبركة ُب اذباه اؼبسار اؼبقصود للتمرير  . (اؼبرفقُت )
كضع االستعداد للكرة قبل ؼبسها كضع نصف الوقوؼ، دبد اعبسم باذباه الكرة للمسها عند أعلى اعببهة تكوف حركة 

 اؼبطلوب ك الدقيق، القدـ ك الركبتاف ك اؼبفاصل الركؾ األداءاعبسم تدرهبية من خالؿ عمل اؼبفاصل ينتج أكتوماتيكيا من 
مع . اؼبراكغة ، العبور ك الدكراف احملورم، االرتداد، الركض، الدكراف احملورم: يكونا ُب مواجهة اؽبدؼ، ك حركة القدمُت

يكوف الوقوؼ بفتح الساقُت ك باذباه الكرة، حيث إف . يتخذ الالعب كضعا ابتدائيا منخفضا : الوقوؼ ك االرتكاز
ككضع الوقوؼ فتحا هبب أف هبعل . الساؽ األكٔب مفتوحة ك بوضع الثٍت قليل، أما الثانية فتكوف فبدكدة دبيل كبو األرض 

اعبسم خلف الكرة ك ربتها، ك الساؽ اؼبفتوحة تثٌت حىت تالمس األرداؼ مع اؼبلعب، اغبركة االرتكازية تسمح بتدكير 
. اعبسم كبو اؽبدؼ، ك يقـو الالعب بلعب الكرة 

عندما يقـو اعبسم حبركتو إٔب لألعلى خلف الكرة، ستبدأ األيدم ُب اغبركة بعيدا عن العُت، ك تتصل : ك االتصاؿ بالكرة 
األصابع ك اإلهباماف بالكرة بوسائد األصابع اللحمية، هبب االحتفاظ باألصابع ثابتة سباـ على أم حاؿ ، فإنو عندما يبتد 

هبب أف يكوف االتصاؿ على اعبزء اػبلفي للكرة . اعبسم، فإف كزف الكرة يبيل لدفع اإلهبامُت ك السبابتُت للخلف 
، 1999علي مصطفى طو، ) .،كاليداف منفصلتُت براحة كبسيطرة على مسافة االنفصاؿ اعتمادا على حجم اليدين 

. (104صفحة 

: اإلعداد الخلفي من فوق الرأس   
يستعمل ُب األغراض اػبططية كيتطلب درجة عالية من اإلحساس باغبركة حيث أف الالعب ال يرل اؽبدؼ اؼبراد توجيو 

علي مصطفى طو، ): الكرة إليو غبظة أداء اإلعداد كىو يشبو األعداد األمامي ُب طريقة األداء إال إنو ىبتلف عنو فيمايلي 
(103، صفحة 1999  

على الالعب أف يكوف أسفل الكرة    -
 .يكوف امتػػػػداد اعبسم كالذراعيػن إٔب األعلى كأب اػبلػػف كللجهة اؼبػراد إعػداد الكرة ؽبا كعمليػػة  ؼبتابعة الكرة  - 
.سحب اغبوض لإلماـ مع سقوط الرأس قليال-  
.الوقوؼ على األمشاط أثناء أداء اإلعداد-  
.مراعاة دعم الفرد للذراعُت للخلف فبا هبعل قوس الكرة منبسطا-  

وبرؾ الالعب  اؼبميػػز مفصػل الذراعُت كالرسغيػن فػػي آخػػر غبظػػة ؼبنػع اؼبنافس مػن اكتشاؼ نػػوع اإلعػػػداد اؼببكػػر - 
.كمتابعػػػة اليديػػن للػػػوراء  

.اإلعػػداد اػبلفػػػي من فػػػوؽ الرأس-  
:اإلعداد بالدحرجة خلفا  
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  يستخػػػدـ ىذا النػػػوع من  اإلعداد ُب حالة الكرة اؼبنخفضة القريبة من األرض كالكرات الساقطة خلف اغبائط الصد ك 
 ىو يشبو اإلعداد لألماـ ُب اعبرم السريع للكرة ُب كقت اؼبناسب كُب حركة األصابع كاليدين على الكرة كيؤدل كمايلي

أثناء اإلعداد هبعل الالعب جسمو كامال ربت الكرة حىت يستطيع أف يرفع الكرة اؼبنخفضة القريبة من األرض -
.لألعلى ليبعدىا للمهاجم لضرهبا  

كبعد اإلعداد  يأٌب عملية السقوط ٍب الدحرجة للخلف فيسقط الالعب على اؼبقدمة كعلػػى عضالت الظهر الكبَتة كُب - 
.النهاية يشَت الذراعُت كىي ُب أقصى امتداداىا إٔب اذباه اإلعداد  

  يستخػدـ ىذا النوع عندما يكوف الالعب قريبا من الشبكة كال يوجد مكػاف كاُب كال كقت كاُب :اإلعداد الجانبي
اػبداع حيث يقف الالعب كقفة االستعداد جانبا الذباه اإلعداد لذا يصعب عليو دقة  للدكراف كيستعمل عند الرغبة ُب

توجيو الكرة كتتحمل الذراعُت كاليدين اغبمل الكبَت ُب ىذا النوع من اإلعداد  مقارنة مع ربملو ُب اإلعداد األمامي كُب 
حالة توجيو الكرة جهة اليسار فاف اليد اليسرل تكوف اقل مستول من اليد اليمٌت كاليت تقـو اكرب على الكرة فبا هبعلها 

 للكتف تقريبا كالذراع اليمُت كعرضو فوؽ الرأس تقريبا كبالنسبة للكرة تكوف ؿباذيةتتجو يسارا كيكوف الساعد اليد اليسرل 
 (104، صفحة 1999علي مصطفى طو، ).فوؽ مستول الكتف األيسر تقريبا عند سبريرىا         

اإلعداد الوثب - ىـ
يستعمل ىذا النوع للكرات العالية بإحدل اليدين بقوة لتعديلها بالكامل فوؽ الشبكة ك توجيهها إٔب ملعب اػبصم 

 الضربة الساحقة إٔب أربع أداءبطريقة قانونية ك  اؽبدؼ منها ىو اغبصوؿ على نقطة من نقط اؼبباراة، ك تنقسم طريقة 
 (114-112، الصفحات 1999علي مصطفى طو، ) :مراحل متتالية ك ىي

-2 يقف الالعب الضارب عند خط اؽبجـو موجها للمعد ُب حالة استعدادا، ك تكوف اؼبسافة من :مرحلة االقتراب - أ
، األكثر مًت، ك يقـو الالعب الضارب باعبرم للمنطقة اليت سيؤدم منها الضرب الساحق ك يتم االقًتاب خبطوتُت على 4

 أثناء مرحلة الوثب األماميةك يتطلب االقًتاب سرعة كبَتة عند اداء ذلك، حىت يستطيع االستخداـ األفضل لقوة الدفع 
 فيبدأ الالعب الضارب باغبركة دبجرد خركج الكرة من يد اؼبعد، كيستلـز أف يكوف اػبطوة األكٔب بالرجل اليسرل

لتحديد اذباه الالعب بالنسبة للكرة، أما اػبطوة الثانية فتتميز بطابع معُت فهي سريعة ك عميقة  (للضارب األيبن اليد ) 
ككاسعة حبيث يقع مركز ثقل اعبسم خلف عقيب القدمُت بالتساكم ، ك سبتد الذراعُت من أسفل للخلف عاليا دبقدر 

 مائلتُت خلفا الذراعافاإلمكاف أثناء اػبطوة األكٔب حىت تصال دبستول عمودم على اعبسم ُب اػبطوة الثانية ، كتكوف 
بالتساكم ُب هناية اؼبرحلة ك قبل الوثب، ك تتلف حركة الذراعُت تبعا لطبيعة اعبرم ك اؼبسافة اؼبقطوعة ُب مرحلة االقًتاب 

 .أداءىاحركة الذراعُت ك اذباه اعبرم مرتبطاف بنوع الضربة الساحقة اؼبرغوب . أنثىك طبيعة اعبنس ذكرا كاف أك 
 يتم الوثب بعد خطوٌب االقًتاب ك انتقاؿ جسم الالعب من خلف العقبُت إٔب القدمُت :(الوثب )مرحلة االرتقاء  - ب
 األمشاط كتكوف زاكية الفخذين ك الركبتُت ك مفصل الكاحل، ك أثناء حركة نقل ثقل اعبسم من العقبُت إٔب األمشاطٍب  

مركرىا دبحاذاة الفخذين، تكوف القدماف مثبتتُت كامال ك   بأقصى قوة عنداألماـتبدأ الذراعاف ُب اؼبرجحة من اػبلف إٔب 
 .ُب اللحظة يتم فرد القدمُت ك الركبتُت مثنيتُت للحصوؿ على قوة دفع الوثب

 عند كصوؿ الالعب إٔب أقصى ارتفاع فبكن أثناء عملية الوثب تتحرؾ الذراع الضاربة ألعلى حيث :مرحلة الضرب - ت
تثٌت من مفصل اؼبرفق ك بينما يكوف اؼبرفق أعلى من مستول الكتف ك متجو لألماـ ك يكوف جذع الالعب ُب حالة 

تقوس خفيف للخلف مع لف اعبذع اذباه الذراع الضاربة، فكلما زاد التقوس زادت قوة الضر، أما الذراع الغَت ضاربة 
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فتكوف مفردة أماـ اعبسم دبستول أفقي للمحافظة على توازف اعبسم ُب اؽبواء، ك يتم الرفع بضرب اليد الضاربة ألعلى ك 
ك تضرب الكرة باعبزء العلوم من اليد ك تتخذ الضربة شكل . تضرب الكرة ُب أقصى نقطة ارتفاع يصل إليها الالعب 

 .ضربة السوط
تتم متابعة الضربة الذراع إٔب األسفل مباشرة مع منع الذراع من مالمسة الشبكة، ك ذلك بلف : مرحلة الهبوط - ث

اؼبرفق للخارج حيث يكوف ؿباذيا للكتف اك تسحب الذراع للخلف ك ضمها للصدر ك هبب أف يتم اؽببوط حبيث تكوف 
 .صدمة اؽببوط، ك يتخذ كضع االستعداد ُب نفس الوقت للمشاركة ُب اللعب بالسرعة الالزمة، أنظر الشكل البيا٘ب رقم

 :أنواع الضرب الساحق- 3-7-6-2-4-2
 (123-115، الصفحات 1999علي مصطفى طو، ) : من الضرب الساحق كما يليأنواعىناؾ عدة 

 :الضربة الساحقة المواجهة - أ

    يعترب ىذا النوع من أكثر األنواع تكرارا ُب اؼبلعب مقارنة باألنواع األخرل ك تؤدل عملية الضرب الكرة ُب السطح 
العلوم حبيث تغطي اليد الكرة لتجعلها ُب حركة دكرانية ،ل ك يرجع الذراع بكاملو أثناء الضرب كتكوف الزاكية بُت 

الساعد ك العضد قائمة إلعطاء أكرب قوة للضربة الساحقة، كُب الغالب يؤدم ىذا النوع من الضرب الساحق من مركز 
.  مًت باذباه اػبطوط اعبانبية ؼبلعب الفريق اؼبنافس4-6

 :الضربة الساحقة المواجهة بالدوران - ب

 الضرب أنواع ك الوثب ٍب اؽببوط كما ُب صبيع االقًتاب الضربة الساحقة بالدكراف تتماثل خطوات أداء       عند 
الساحق، إال أهنا زبتلف فقط ُب غبظة الضرب كُب ىذه اؼبهارة يقـو الالعب بلف بسيط لكتف اليد الضاربة أثناء 

االستعداد ألداء الضربة ٍب يلي الذراع الضاربة حركة تتابع ُب اذباه الدكراف بعد لف اعبزء العلوم للجسم حبيث يصبح 
. موجها للشبكة

 (الخطافية )الضربة الساحقة الجانبية - ج

     ُب ىذا النوع من الضرب الساحق يكوف االقًتاب على الشكبة أك موازيا ؽبا، كيكوف جانب حسم الالعب مواجها 
 بالقدمُت ك تكوف حركة الذراع الضاربة دبرجحتها جانبا ُب أكللشبكة غبظة االرتقاء ك الوثب، ك االرتفاع بقدـ كاحدة 

 اػبطافُت ك يستخدـ ىذا النوع عندما يكوف اإلرساؿحركة دائرية من أقل ك جانب ألعلى لتقابل الكرة فوؽ الرأس كما ُب 
إعداد بعيدا عن الشبكة، ك كذلك ُب حالة كجود الضارب قريبا من الشبكة ك إعداد الكرة تكوف خلفو، ك أثناء غبظة 

. أداء الضربة يقـو الالعب بلف جسمو، كُب معظم اغباالت يكوف اؽببوط مواجها للشبكة

 (الصاعد )الضربة الساحقة السريعة - د
     تستخدـ ىذه الطريقة عندما يكوف اإلعداد منخفضا، أك قطريا حيث ال يتيح الفرص للفريق اؼبنافس القياـ بعملية 

.  الريق اؼبدافع إٔب القياـ بالصد الالعب كاحدفيضطرالصد، ك لتفادم قياـ الفريق اؼبنافس بالصد بالعبُت أك ثالثة العبُت 
. ك تؤدل ىذه اؼبهارة خبطوات قصَتة ك سريعة، يقـو اؼبهاجم بالوثب فورا قبل ترؾ الكرة يد اؼبعد
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: الضربة الساحقة الساقطة  بالرسغ- ىـ
 بالدكراف، تؤدل ىذه األمامية    تتشابو مراحل أداء ىذه اؼبهارة مع الضربة الساحقة األمامية اؼبواجهة ك الضربة الساحقة 

ك ذلك دبفاجأة اػبصم ك بإيقاؼ . الضربة الساحقة ُب اغبالة اليت يكوف فيها الالعب على استعداد كامل ألداء الضربة
حركة الذراع ك اليد الضاربة قبل مالمسة الكرة مباشرة، ك ُب ىذه اللحظة تكوف الذراع عموديا تقريبا ك تضرب الكرة 
بأطراؼ أصابع اليد، كذلك بفرد الرسغ قليال ألعلى ك لألماـ ك بسرعة ك على الالعب أف ىبفي ىذه اغبركة ك ذلك 

. لتوجيو الكرة ُب مكاف يصعب على اػبصم التحرؾ إليو ك لعب الكرة

الضربة الساحقة بالخداع - و
    يستخدـ ىذا النوع لألغراض اػبططية، ك يتميز عن الضربة الساحقة أكرب على التمويو ك اػبداع ، ك يتشابو ُب األداء 

للضربة الساؽ اؼبواجو غال أنو عند فرد الذراع لضرب الكرة يتوقف الضرب، ٍب توجو الكرة بواسطة أصابع اليد الضاربة 
بلمسها من أقل ُب االذباه اؼبطلوب ُب اللحظة اؼبفاجئة دكف أف يكتشف اػبصم، ك يستطيع الضارب توجيو الكرة 

. للخلف أك اليمُت أك اليسار حسب كجود الثغرات اليت يًتكها اػبصم أثناء عمل حائط الصد ك التغطية

 حائط الصد-3-7-6-2-4-3
   ىو عملية يقـو هبا العب أك اثنُت أك ثالثة العبُت معا من اؼبنطقة األمامية موجها للشبكة أك قريبا منها ك ذلك بالوثب 

ك . لألعلى مع مد الذراع أك الذراعُت العًتاض الكرة اؼبضربة ساحقا من ملعب الفريق  اػبصم فوؽ اغبافة عليا للشبكة
ك تتم عملية الصد إما بالعب كاحد أك بالعبُت أك . يعترب الصد من اؼبهارات األساسية ُب عملية الدفاع عن اؼبلعب

: بثالث العبُت ك تؤدل طريقة الصد على النحو التإب 

 يقف الالعب الذم يقـو بتنفيذ اغبركة على بعد مناسب من الشبكة دبقدار مًت ك نصف أك مًت :وقفة االستعداد - أ
يكوف الالعب اػبارجي .  اخذ خطوات جرم ك النظر يكوف غلى اؼبهاجمأككاحد فيؤدم كقفة االستعداد من الوقوؼ 

 .قريبا من خط اعبانب لعدـ اإلعاقة أثناء التحرؾ
 يتم الوثب بالرجلُت معا بعد ثٍت الركبتُت ثنيا عميقا، ك يتم مرجحة الذراعُت جانبا أسفل عاليا مع حفظهما :الوثب - ب

 .قريبُت من اعبسم للمساعدة ُب أداء حركة الوثب
 تكوف اليداف قريبتُت من بعضهما ك األصابع مفركدة ك منتشرة على سطح الكرة ك ثبات الذراعُت ك ميل :الصد - ت

الرسغُت للخلف بشكل بسيط ُب حالة الصد الدفاعي أما ُب حالة الصد اؽبجومي فإف الذراعُت تؤدياف حركة بسيطة 
للخلف مع ثٍت الرسغُت خلفا ٍب حركة سريعة ك قوية حملاكلة ضرب الكرة ك ملعب اؼبنافس، ك قد تكوف أيدم اؼبشًتكُت ُب 
الصد متجاكزة ك مكونة سطحا ؾبوفا ك كما تكوف عالية كُب مستول كاحد فوؽ الشبكة ُب ؿباكلة صد الكرة ك خفضها 

 .، ينحٍت اعبسم ك يبيل لألماـ، مد مفصل الفخذ ك الساقُت قليال لألماـ للمحافظة على اتزاف اعبسم باؽبواءلألماـ
 بعد االنتهاء من صد الكرة فوؽ الشبكة، على الالعب هبلب للخلف ك لألعلى على جانيب الرأس، مع :الهبوط - ث

ثٍت الذراعُت ك نبا قريباف من اعبسم مع التحريك اؼبرفقُت للخلف حبيث تصبح اليدين أماـ اعبسم بدكف ؼبس الشبكة، ك 
 .على استعداد ألداء اللمسة الثانية ُب حالة عدـ قباحو ُب الصد يتابع الالعب الكرة ليكوف

 أنواع حائط الصد- 3-7-6-2-4-4 
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 :الصد الهجومي - أ

ُب ىذا النوع تكوف األيدم اؼبكونة غبائط الصد متوازية ك  قريبة من الشبكة ك فيها انثناء كبو ملعب اؼبنافس فتتحرؾ 
 (137، صفحة 1999علي مصطفى طو، ) .الذراعاف ك اليداف أثناء الصد حملاكلة ضرب الكرة ُب اؼبلعب اؼبنافس

 :الصد الدفاعي-ب
 كفيو سقوط الكرة بعد عملية الصد ُب نفس الفريق اؼبدافع بعد أف تكوف قلت قوهتا ك فقدت خطورهتا حبيث يبكن للفريق 
أف يستغلها ُب اإلعداد للضربات الساحقة، كتتم ىذه الطريقة بأف تثبت الذراعاف ك اليداف ك ثٍت الرسغ حبيث سبيل األيدم 

. للخلف ُب اذباه ملعب نفس الفريق عند مقابلتها أثناء الصد

 :المهارات األساسية الدفاعية- 3-7-6-2-4-5

 :االستقبال-1- 3-7-6-2-4-5
كىو استقباؿ الكرة اؼبراسلة من الالعب اؼبرسل للفريق اؼبنافس لتهيئتها لالعب اؼبعد كذلك بامتصاص ذرعتها ك قوهتا ك 

بتمريرىا من أسفل لألعلى باؼبساعدين أك التمرير من أعلى حسب قوة الكرة ك سرعتها ككضع الالعب اؼبستقبل ك تؤدم 
 (34-33، الصفحات 1999علي مصطفى طو، ) :عملية االستقباؿ كما يلي

يتحرؾ الالعب إٔب اؼبكاف الصحيح بطريقة سريعة لضماف كضع جسمو خلف الكرة كحب تقديره لضربة : االستعداد - أ
حيث يقف الالعب ك القدماف متباعدتاف أكسع من اغبوض قليال ك الركبتاف منثنيتاف ثنيا خفيفا ك تشكالف . اإلرساؿ

ثقل اعبسم موزع على القدمُت بالتساكم، الرأس العمودم  على مستول . زاكية قائمة تقريبا مع اغبوض، ميل اعبدع قليال
 ك لألماـالكتفُت ك توجيو النظر إٔب اؼبنافس ك الذراعاف مبتعدتاف عن بعضهما مسافة حوإب اتساع الكتفُت ك فبدكدتاف 

 .مائال أسفل
 يتحرؾ الالعب ُب اذباه الكرة ليأخذ كقفة االستعداد خلف الكرة حيث يقدـ الالعب ك :المرحلة التمهيدية - ب

 من اغبوض ك الربتاف مثنيتاف قليال ك الفخذاف مع الساقُت يشكالف زاكية قائمة ك ميل اعبذع قليال لألماـ، أكسعالقدماف 
الرأس عمودم على الكتفُت، الذراعاف فبدكدتاف لألماـ ك ضم الساعدين لبعضهما البعض مع كضع اليد منقبضة داخل 

 .  كيزداد انثناء الركبتُت ألسفل غبظة التأىب الستالـ الكرةاألخرل
 الالعب بفرد أجزاء اعبسم اؼبثبتة لألعلى، فيبدأ يبدأعند كصوؿ الكرة ؼبالمسة سطح الساعدين :المرحلة الرئيسية - ت

بفرد القدمُت فيكوف الفرد بالقدـ اػبلفية ٍب مفصل الركبة، ك يتبعو مفصل الفخذ ك اعبزء العلوم من اعبسم لألماـ ك 
لألعلى ٍب يتحرؾ الذراعاف من مفصل الكتفُت مع ثبات الذراعُت مفركدتُت دكف اشًتاكهما الفعلي ك ذلك أثناء فرد 

ُب غبظة استالـ الكرة على بعد الالعب من  (اعبزء العلوم من اعبسم )اعبدع، ك يعتمد مقدار بُت الذراعُت ك اعبدع 
ك تلعب الكرة بأكرب سطح فبكن . الشبكة كلما كاف الالعب قريبا من الشبكة كلما زاد ارتفاع الذراعاف لألعلى

 .للساعدين، ك يعتمد فرد أجزاء اعبسم على قوة ك اذباه  ك اؼبسافة اؼبراد سبرير ك توجيو الكرة إليها
 يستمر الالعب ُب فرد صبيع أجزاء اعبسم إٔب أف يصل إٔب الوقوؼ على األصابع ك االستعداد :المرحلة الختامية - ث

 .ؼبتابعة عملية اللعب من جديد
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 الدفاع عن الملعب-  2- 3-7-6-2-4-5
 مرتدة من حائط الصد ك سبريرىا من أك       الدفاع عن اؼبلعب ىو استقباؿ الكرة اؼبضربة ساحقا من الفريق اؼبنافس 

أسفل لألعلى بتوجيهها لزميل، ك يعترب الدفاع عن اؼبلعب أحد اؼبهارات الدفاعية اؼبهمة ضد الضربات الساحقة القوية من 
اؼبنافس ُب اعبزء اػبلفي من اؼبلعب، ك تغطية حائط الصد ك ضربات اػبداع ك تغطية عملية اؽبجـو للفريق نفسو، ك ىناؾ 

 بيد الواحدة أك الدفاع عن اؼبلعب منها الدفاع باليدين من الوقوؼ الدفاع بيد كاحدة من الوقوؼ، الدفاع باليدين أنواع
 مع زبتلف من األداء ُب األنواع باليد الواحدة بالسقوط الغاطس ك تتشابو ىذه أك الدفاع باليدين أكبالسقوط اؼبتدرج 

حيث طريقة ك على ىذا سوؼ نتطرؽ فقط إٔب نوع من الدفاع كىو الدفاع باليدين من الوقوؼ ك الذم ىو أكثر 
استخداما ُب اؼبلعب ك فيو يتحرؾ الالعب من مكانو بسرعة ُب حدكد اؼبنطقة اؼبخصصة لو لتغطيتها حسب اػبطة 

الدفاعية اؼبناسبة لتوقع كصوؿ الكرة اؼبضركبة من اؼبنافس، ك يؤدل بأخذ الالعب كقفة الدفاع ك القدماف متباعدتاف ك 
 قليال، ك الركبتُت عميقا حبيث يكوف الفخذين ك الساقُت زاكية قائمة، ك أكثر أكهنما باتساع اغبوض ممتوازيتاف ك اؼبسافة ب

اعبدع عمودم على الفخذين ك مائل قليال لألماـ ك مركز ثقل اعبسم مزع على القدٙب بالتساكم ، ك الرأس عمودم على 
ظبَت لطفي ) .مستول الكتفُت ك النظر ُب اذباه الكرة ك الذراعاف مفركدتُت مائال ألسفل مع فتحها للجانبُت قليال

 (37-36، الصفحات 2003السيد،كآخركف، 

 من األلعاب اعبماعية اليت تناسب صبيع األعمار، ك تصلح مزاكلتها لكال اعبنسُت،ك الكرة الطائرة  تعترب :خاتمة الفصل
   ك يعترب العلماء كالباحثُتلعبة الكرة الطائرة من األلعاب اعبماعية اليت تناكلتها يد التطوير الفٍت ك اػبططي من ـبتلف 

 التمرير أنواع متطلبات األداء ُب الكرة الطائرة اغبديثة،حيث تناكلنا ُب ىذا الفصل ـبتلف أىمجانب اللياقة البدنية من 
. بالكرة األعداد مهارة السحق كالصد كمهارات أنواع اؼبهارات الدفاعية كاؽبجومية ككذلك كأنواع  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



135 

 

 

 

 :امفطل امرابع 

 س نة 18-15مرحةل املراهلة 
 

 .متهيــد

 

تؼريف املراهلة - 1

ب هواع املراهلة    -2 

خطائص مرحةل املراهلة    - 3

املظاهر الاهفؼامية نلمراهق        -4 

متطلباث مرحةل املراهلة  -  5

ب شاكل املراهلة           -6

  خامتة امفطل

 

 



136 

 

 
: تمهيد 

 اؼبراحل ُب حياة الفرد بصفة عامة  كالتلميذ بصفة خاصة ك حلقة من حلقات سلسلة أىممن     تعترب مرحلة اؼبراىقة
حبيث تؤدم إٔب ,ففيها ينفرد النمو بوتَتة سريعة ,  اإلنسا٘ب اليت سبثل فًتة ميالد حقيقية ؼبا ؽبا من خصوصيات االرتقاء

كالتقلب ,حدكث ربوالت فيزيولوجية عميقة تنعكس بدكرىا على النواحي اؼبختلفة للشخصية مثل عدـ اإلستقراراإلنفعإب 
ؽبذا يتعرض اؼبراىق ؼبشكالت عديدة كمتاعب  ,األسريةكتعدد الطموحات كالرغبة ُب التحرر من الوصاية  ,اؼبزاجي السريع 

 يكوف عارفا ككاعيا دبا هبرم للمراىق من خالؿ الدراسة كالتعرؼ على أفكمنو هبب على مدرس الًتبية البدنية كالرياضية ,
.  ىذه اؼبرحلة العمرية 

 :تعريف المراىقة -4-1

بينما يأٌب , من النضج  االقًتاب  كلمة مراىقADOLECEN مشتقة من الفعل الالتيٍت  ADELESENCE كتعٍت 
 الوقت كالدنو كاللحاؽ كالقرب دخوؿبقدر ما يعٍت ,اشتقاقها بالعربية من الفعل راىق كىو بقدر ما يعٍت اغبمق كاعبهل 

، صفحة 1965اضبد رضا ، ) كىي مراىقة كراىقة,فهو مراىق كراىق ,يقاؿ راىق الغالـ أم قارب اغبلم كٓب وبتلم بعد ,
644). 

 ىي الوقت الذم وبدث فيو التحوؿ البيولوجي   أهنااؼبراىقة على AUSBELكيعرؼ

ىو اآلخر عرفها بأهنا الفًتة من العمر اليت تتميز فيها التصرفات السلوكية بالعواطف  STYENLY HALL أما 
.  اغبادة كالتوترات العنيفة كاالنفعاالت

أك التطور الذم يبر بو الناشئ كىو الفرد الغَت الناضج جسميا كانفعاليا كعقليا ,كمرحلة اؼبراىقة ىي اؼبرحلة النمائية 
كىناؾ عدة انواع  . (193، صفحة 1973أضبد زكي صاّب ، )كاجتماعيا كبو بدء النضج اعبسمي كالعقلي كاالجتماعي

. من النضج 

: النضج البيولوجي -
ينظر إٔب النضج على أنو عملية ترتبط دبقدار التقدـ كبو اغبجم النهائي كيتمثل النضج ُب ظهور قدرات معينة لدل "كفيو 

كيبكن التمييز بُت النمو كالنضج على .(351، صفحة 1998فؤاد البهي السيد، )"الطفل دكف تأثَت للتعلم أك التدريب
كىناؾ يبكن أف مبيز ,بينما النضج يعٍت مقدار أك معدؿ التقدـ كبو اغبجم النهائي  ,اغبجمأساس أف النمو يرتكز على 

:  عدة أنواع من النضج نذكر منها مايلي 

الذم يعٍت مدة اكتماؿ مبو العظاـ اؽبيكلية للجسم  :النضج الهيكلي -أ

كيتمثل ُب مبو طوؿ اعبسم   :النضج الجسمي-ب
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الدكرة )ائف التناسلية كخاصة توقيت بداية الطمث ػػػػػػػػػػػ كالوظاألعضاءكىو مقدار اكتماؿ :النضج الجنسي -ج
. لإلناث كالذم يعترب من اؼبؤشرات اؽبامة للتعرؼ على النضج البيولوجي (الشهرية 

مقابل زيادة .إٔب أف النضج يؤثر على حجم اعبسم من حيث زيادة كتلة العضالت عند البنُت ,   كذبدر اإلشارة ىنا 
مقارنة بأقراهنم ,عادة البنوف أصحاب مستول النضج اؼبتقدـ قدرا كبَتا من القوة العضلية  كوبقق"الكتلة الشحمية لإلناث 

فؤاد )" لتحقيق النجاح ُب العديد من الرياضاتاألداءفضال على أف مستواىم بشكل عاـ يكوف أفضل ُب ,األقل نضجا 
. (351، صفحة 1998البهي السيد، 

: أنواع المراىقة -4-2
حسب ظركفو اعبسمية كاالجتماعية كالنفسية كاؼبادية ,فلكل فرد نوع خاص ,الواقع أهنال يوجد نوع معُت من اؼبراىقة    "

كذلك ,كمن ساللة إٔب ساللة  ,أخرلفاؼبراىقة إذف زبتلف من فرد إٔب فرد كمن بيئة إٔب ,كحسب استعداداتو الطبيعية ,
زبتلف عنها ُب اجملتمع اؼبتحضر ,فهي ُب اجملتمع البدائي ,زبتلف باختالؼ األمباط اغبضارية اليت يًتىب ُب كسطها اؼبراىق 

كما زبتلف ُب اجملتمع اؼبتزمت الذم يفرض قيودا على اؼبراىق ,كذالك زبتلف ُب ؾبتمع اؼبدينة عنها ُب اجملتمع الريفي ,
عبد الرضباف )"عنها ُب اجملتمع اغبر الذم يتيح للمراىق فرص العمل كالنشاط كفرص إشباع اغباجات كالدكافع اؼبختلفة,

.  (85، صفحة 1992العيسوم، 

:     كقد قاـ علماء النفس بتقسيم فًتة اؼبراىقة إٔب ثالث مراحل رئيسية كىي 

 سنة  14إٔب - 11مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة كسبتد بُت -أ

 سنة  18إٔب -14اؼبراىقة اؼبتوسطة كسبتد بُت -ب

 سنة  21إٔب - 18اؼبراىقة اؼبتأخرة من -ج

مهذا هبرنا إٔب التطرؽ إٔب ,كاليت ىي موضوع الدراسة ُب اؼبرحلة الثانوية ,  كسنركز ُب حبثنا ىذا على اؼبراىقة اؼبتوسطة 
. ـبتلف خصائص ىذه اؼبرحلة

 

: خصائص مرحلة المراىقة -4-3

:  الخصائص الجسمية -.4-3-1
كىذا يتجسد ُب ,   تعترب مرحلة اؼبراىقة مرحلة تغَتات جذرية ُب الفرد من الناحية البيولوجية كالنفسية كاالجتماعية 

كؽبذه اػبصائص أثرىا على تكوين شخصية اؼبراىق كعلى مدل تكيفو ,خصائص جسمية كعقلية كانفعالية كاجتماعية 
: كسنتطرؽ إٔب أىم اؼبظاىر النمائية ُب ىذه اؼبراحل ,السوم أك الشاذ للبيئة اليت يعيش فيها 

: النمو الجسمي -4-3-2
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ال ,حيث يزداد الطوؿ كالوزف كتنمو العضالت كاألطراؼ ,   سبتاز مرحلة اؼبراىقة بسرعة النمو اعبسمي كاكتماؿ النضج 
كذالك تؤدم سرعة النمو ىذه إٔب فقداف اؼبراىق القدرة على ,يتخذ النمو معدال كاحدا ُب السرعة ُب صبيع جوانب اعبسم

 بعض الغدد كضعف بعضها إفرازاتكذلك يالحظ زيادة , السلوؾ اغبركي لدل اؼبراىق اضطراباغبركة كيؤدم ذلك إٔب 
عبد الرضباف العيسوم،  )" كيؤدم ذلك إٔب سرعة النمو ُب العضالت كخاليا األعصابإفرازىا يزداد فالغدة النكفية,اآلخر 

. (46، صفحة 2005

أما , زيادة الطوؿ ُب الساقُت أكال ٍب بعد ذلك ُب اعبذع كربدث ىذه الزيادة أكال ُب اليدين كالرأس كاألقداـ كتبدأ معظم
كلذلك تنمو األجزاء ,(38، صفحة 1986ؿبمد عماد اظباعيل، ) "آخر جزء تكتمل فيو ىذه الزيادة فهي األكتاؼ

فتزداد اؼبساحة السطحية عببهة اؼبراىق ُب أبعادىا الطولية كالعرضية كينحصر ؼبدة ,العليا للجسم قبل األجزاء السفلى 
كينمو الفك العلوم قبل الفك السفلي ,كيتسع الفم كتتصلب األسناف كتغلظ ,الشعر إٔب الوراء كيغلظ األنف كيتسع 

كتكتمل األسناف الدائمة مع هناية .(110، صفحة 1970جاف بلَت، كستيوارت جونز،  )"ليزداد بذلك تشوه معآب الوجو
.  (59كزياف سعيد، دكف سنة، صفحة , عبد اغبماف الواُب)"اؼبرحلة كيتم النضج اعبسمي هنائيا

 بالراحة كالطعاـ حىت ال يعوؽ فعليها الىتماـ, يبارسها   كيتوجب على اؼبراىق أف يكوف ملما بالعادات الصحية كأف 
حيث تربز أنبية كل منهما بالنسبة ؼبا تتميز بو ىذه الفًتة من سرعة النمو كبالتإب فالصحة تعد أمرا ىاما ُب ىذه ,مبوه

.  الفًتة نظرا لتداخل اؼبشكالت اليت يواجهها اؼبراىق كيعايشها كما يبكن أف يًتتب عنها 

 : النمو الجنسي-4-3-3
كيتصاحب مبو الوظائف اعبنسية ىذه ,   تبدأ الوظائف اعبنسية ُب الظهور ُب ىذه اؼبراحل نتيجة لنضج الغدد اعبنسية 

 نعومة الصوت تظهرككذلك تنمو األرداؼ كيتسع اغبوض ك,مبو الشعر ربت اإلبط كفوؽ العانة كمبو الشارب كالذقن 
عبد الرضباف العيسوم، ) "كتؤدم ىذه التغَتات إٔب إحساس اؼبراىقة بأهنا شابة يافعة كإٔب اعبل بأنو أصبح رجال بالغا

.  (85، صفحة 1992

 الطوٕب باكرا ينتهي يبدأ مبوىمفالذين ,كزف كيتعلق اؼبدل الزمٍت لسرعة النمو على بدء ىذه  اؼبظاىر اؿالنمو الطوٕب ك-
فهو , كبَتا بنمو اعبهاز العظمي ارتباطافطوؿ اعبسم كقصره يرتبط , ينتهي متأخرا متأخراكالذين يبدأ مبهم الطوٕب  ,مبكرا
 الرابعة للميالد تسبقو األنثى اتكُب السنو,ففي اؼبيالد يتساكل اعبنياف الذكور كاإلناث , باختالؼ فًتات النمو ىبتف

 سنة ٍب يسبقها بعد 14كيقًتب النمو العظمي للفىت من الفتاة ُب سن ,سنة17كتصل عظاـ األنثى إٔب اكتماؽبا ُب سن 
 . (236، صفحة 1998فؤاد البهي السيد،  )"ذلك

   كما يالحظ ُب ىذه الفًتة زيادة الكتلة العضلية بالنسبة للذكور مقارنة باإلناث الذين يتميزكف بزيادة كبَتة ُب الكتلة 
ُب ,فيميل الذكور إٔب فبارسة الرياضات اؼبتميزة بالقوة ,ىذه الفركؽ ربدد طبيعة نوع الرياضة اؼبمارسة كاؼبناسبة ,الشحمية 

.  حُت يبيل اإلناث إٔب فبارسة الرياضات اؼبميزة بالرشاقة كاعبمباز كالسباحة 

كظهور شعر , كاتساع اغبوض للفتاة بالنسبة األنوثةكظهور عناصر , للذكور كاإلناث بالنسبية   ظهور الفركؽ اعبنسية 
.  العانة كالشاربُت كبركز العضالت بالنسبة للذكور 
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إذ تأخذ مالمح اعبسم كالوجو , إٔب نضجهم البد٘ب الكامل تقريبا الفتياف كالفتياتيصل "   تقوؿ الدكتورة سعدية ؿبمد 
، 1980سعدية ؿبمد علي اؽبادر، )"صورهتا الكاملة كتصبح عضالت الفتياف قوية كمتينة كتتميز الفتاة الطراكة كاؼبركنة

.  (141صفحة 

 الفىت عن الفتاة ُب اتساع منكبيو لتميز يتفوؽ البنُت على البنات غي القوة العضلية كذلك "   يقوؿ فؤاد هبي السيد 
كيلو غراـ 20ليزداد ىذا الفرؽ ليصل إٔب ,11كيلو غراـ ُب سن 4كتبلغ زيادة الفىت عن الفتاة ,كطوؿ ذراعيو ككرب يديو ,

فؤاد البهي السيد، )"ؽبذه الزيادة أثرىا القوم ُب التكيف االجتماعي للمراىق كُب تأكيد مكانتو الشخصية ,18ُب سن 
.  (237، صفحة 1998

: الخصائص الفيزيولوجية -4-3-4
كالذم سنشَت إليو باختصار تذمر الغدة الصنوبرية  ,الغدمإف الكالـ عن اػبصائص الفيزيولوجية يبر حتما عن النمو 
كيبقى ىرموف النمو الذم تفرزه الغدة النخامية قويا ُب تأثَته ,كالغدة التيموسية ُب اؼبراىقة نتيجة لنشاط الغدة اعبسمية 

كتتأثر أيضا ,ق عملكتعوؽلتحدد من نشاطو , الغدد اعبنسية ىرموفعلى النمو العظمي خالؿ اؼبراىقة حىت  تؤثر عليو 
فؤاد البهي السيد، )"فتزداد ُب بدء اؼبراىقة ٍب تقل بعد ذلك بقرب هنايتها,ىرمونات الغدد الدرقية بالنضج اعبنسي 

.  (234، صفحة 1998

    ففي ىذه اؼبرحلة يقاس مبو األجهزة الداخلية دبدل قدرهتا  على ربويل سبثيل اؼبواد الغذائية إٔب دـ كخاليا جديدة 
.   اػباليا التالفة كتزكيد اعبسم بالطاقة اغبيوية الضركرية لوكإصالح,

    كتبدك آثار اعبهاز الدكرم ُب  مبو القلب كالشرايُت كيبدأ مظهر ىذا النمو ُب اؼبراىقة ُب زيادة سريعة ُب سعة القلب 
حيث يؤثر ىذا الضغط على كال اعبنسُت كتبدك آثاره ُب حاالت اإلغماء ,تفوؽ ُب جوىرىا سعة كحجم كقوة الشرايُت ,

أف النمو الفيزيولوجي ُب ىذه اؼبرحلة يتابع تقدمو كبو النضج "ليضيف الدكتور زىراف ,كاإلعياء كالصداع كالتوتر كالقلق 
 الدـ تدرهبيا كتنقص نبضات ضغطيرتفع ,كتزداد الشهية كاإلقباؿ على األكل ,حيث تقل ساعات النـو عن ذم قبل ,

  .(374، صفحة 1971زاىراف حامد عبد السالـ، )"القلب

كلذا من ,   كؽبذا ال هبب على أستاذ النشاط البد٘ب كالرياضي أف يطالب التالميذ بأم ؾبهود بد٘ب شاؽ يفوؽ قدراهتم 
.  األنبية دبكاف أف يعرؼ األستاذ ىذه اػبصائص 

: الخصائص النفسية  -4-3-5
كذلك حملاكلة بناء اذباىات ,   أىم خاصية نفسية تظهر ُب مرحلة اؼبراىقة ىي تغَت اذباىات اؼبراىق اليت ألفها عند كالديو 

 إٔب ظهور ما يعرؼ بالتمرد باإلضافة ,إصالحوفيالحظ عليو اؼبيل إٔب نقد الواقع الذم حولو كالرغبة اعباؿبة ُب ,خاصة بو
زمن أبرز مظاىر اغبياة النفسية ,  السلطة باختالؼ أنواعها سواء كانت ىذه السلطة ىي اجملتمع أك األسرة أك اؼبدرسةاذباه

 عن النفس فنتيجة التغَتات اعبسمية كالفيزيولوجية االعتماد عن األسرة كميلو إٔب االستقالؿُب فًتة اؼبراىقة رغبة اؼبراىق ُب 
أك أف ىبضع سلوكو , كل كبَتة كصغَتة علىكما أنو ال هبب أف أف وباسب ,وبس اؼبراىق على أنو ٓب يعد طفال قاصرا 

.  للرقابة كالوصاية 
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كما هبب العمل على ,هبب أف يتعلم اؼبراىق ربمل اؼبسؤكلية ُب ىذه اؼبرحلة "    يقوؿ الدكتور عبدالرضباف العيسوم 
تنمية قدراهتم كإذكاء مواىبهم كتوفَت الفرص اليت من شأهنا أف تؤدم إٔب مبو شخصياهتم مبوا سليما من النواحي اعبسمية 

عبد الرضباف العيسوم، )"حبيث يصبح الشاب متكيفا مع نفسو كمع اجملتمع الذم وبيط بو ,كاالجتماعيةكالعقلية كالنفسية 
.  (57، صفحة 1992

 من االجتماعي   كنود اإلشارة ىنا إٔب أف النشاط البد٘ب الرياضي ُب الوسط اؼبدرسي يتيح الفرصة للتلميذ عملية التكيف 
كقد يتسم تصرفو بالتوافق كالتكيف اإلهبايب كردبا بدت عنو , اؼبواىب كاؼبيوالتعلى كشفربمل اؼبسؤكلية كاؼببادرة كاإلقداـ 

لذا فهو , ىذه اعبوانب التفاتا ذاتيا إٔبكلعلو ال يلتفت , ؼبعايَت اجملتمعباالمتثاؿبوادر السلوؾ اليت تقتضي منو التزاـ نفسو 
كىذا ىو دكر أستاذ النشاط .(191-192، الصفحات 1994عبد العإب اعبسيما٘ب،  )" من يوجهو كيرعاهإٔبحباجة 

.  البد٘ب الرياضي اذباه التلميذ 

 : االنفعاليةالخصائص -4-3-6
كبالعآب العضوم الداخلي عرب ,عرب مثَتاهتا كاستجاباهتا , ارتباطا كثيقا بالعآب اػبارجي احمليط بالفرد االنفعاالت   ترتبط 
 تبعا لتغَت اؼبثَتاتفتتغَت ,كىبضع ارتباطها اػبارجي خضوعا مباشر لنمو الفرد , كتغَتاهتا الفيزيولوجية الوجدا٘بشعورىا 

 منها إٔب بات كاالستقرار مظاىرىا الداخلية أقرب إٔب الثكتبقى تبعا لتطور مراحل النمو االستجاباتكتتغَت ,العمر الزمٍت 
 (258، صفحة 1998فؤاد البهي السيد، )".التطور كالتغَت

شعور اؼبراىق بالطرؼ )كالتآلف اعبنسي, اؼبراىق تتأثر باؼبثَتات اعبسمية كالعمليات كالقدرات العقليةفانفعاالت
.  كالعالقات العائلية كمعايَتىا اعبماعية كالشعور الديٍت (اآلخر

 السائد ُب  االجتماعيفاعبو,للمراىقاالنفعإب  دكرا كبَتا ُب النمو يلعب    فالعالقات العائلية كاعبو األسرم للمراىق 
فأم مشاجرة تنشأ بُت كالديو كأمو تأثر ُب انفعاالتو "حيث يقوؿ الدكتور هبي السيد ,االنفعإبعائلتو ينعكس على مبوه 

 .(258، صفحة 1998فؤاد البهي السيد، )"كتكرارىا يؤثر على النمو السوم كالصحيح كيعوؽ اتزانو االنفعإب

فبعض األمور ,أما فيما ىبص معايَت اعبماعة فإف اؼبراىق يالحظ اختالؼ كبَت بُت سلوكو ُب طفولتو كسلوكو كىو مراىق 
كبعض األمور اليت كانت تثَت آالمو ُب طفولتو ال تثَت ,اليت كانت تثَت الضحك ُب طفولتو ال تثَت الضحك ُب مراىقتو

.  فبا هبد نفسو ُب حرج بُت أىلو كرفاقو,آالمو ُب مراىقتو

   أما الشعور الديٍت فإف الطفل يؤمن ُب طفولتو بالشعائر كالطقوس الدينية اؼبختلفة كلكنو ُب مراىقتو وبقق ىذا اإليباف 
كيضيف الدكتور عبد الرضباف العيسوم أف ُب ,كيتجو بعقلو كبو مناقشتها كفهمها كالكشف عن أسباهبا كعالقتها,الشديد

كمن , الشديدة لدل اؼبراىقُتاالنفعاالتتظهر ثنائية اؼبشاعر أك التناقض الوجدا٘ب كتعدد طرؽ التعبَت عن "ىذه اؼبرحلة
عبد الرضباف العيسوم، ) الشهيةكاضطراب كالعراؾ كتقلب اؼبزاج  االنفعاليةىذه الطرؽ العادات العصبية كاإلنفجارات

 .  (82، صفحة 1992

فحينما تكثر "  ُب قرنو بالضغوط كالقيود اليت يعا٘ب منها اؼبراىقاالنفعإب   كيذىب الدكتور مصطفى فهمي ُب شرح النمو 
كحينما يلقى الفهم لواقعو ,كتأخذ استجاباتو شكل التمرد كالثركة ,القيود كالضغوط كاألكامر يعا٘ب اؼبراىق من الصراع 

.  (283، صفحة 1979مصطفى فهمي، )"كالتقبل لشخصيتو يكوف سلوكو متكيفا 
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    فإذا نظرنا إٔب التلميذ ُب مرحلة الثانوية فإننا قبده يعا٘ب من الضغوط الدراسية من حيث كثافة الربامج ككثرة الواجبات 
كهبد متنفسا ُب فبارسة النشاط البد٘ب كالرياضي للتعبَت ,كمن أساليب التدريس اليت تعتمد على األمر كالنهي ,من جهة 

.  كاليت منها األستاذ الكفء كاؽبياكل كالوسائل التعليمية اؼبختلفة ,عن ذاتو كمكنوناتو إذا كجد الظركؼ اليت تسمح بذلك 

: المظاىر االنفعالية للمراىق -4-4
 تتناسب كمراحل النمو اليت ـبتلفةكتتخذ لنفسها ألوانا , للفرد بالطاقة اغبيوية النفسية للفرد االنفعالية      تتعلق اؼبظاىر 

:  كميزهتا أهنا سريعة االستجابة سبيل إٔب الكآبة كاالنطالؽ كسنذكر منها ثالثة من ىذه اؼبظاىر كىي ,يبر هبا اؼبراىق 

 :الرفاىية  - أ

كيذىب ,كسرعاف ما يستجيب لتلك االنفعاالت اليت تثور ُب نفسو ,يتأثر اؼبراىق تأثرا سريعا باؼبثَتات االنفعالية اؼبختلفة 
حينما ,سبيل مدامعو سرا كجهرا كيذكب أسى كحزنا - اؼبراىق–كىو ؽبذا مرىف اغبس ُب بعض أمره "هبي السيد ُب قولو

كلسرعاف ما يشعر بالضيق كاغبرج حينما تتلو مقطوعة نثرية على صباعة فصلو أك يلقى حديثا ,يبسو الناس ينقد ىادئ بعيد
.  (260، صفحة 1998فؤاد البهي السيد، )"أماـ مدرستو

 : الكآبة-ب

ينطوم على ,كيكتمها ُب نفسو خشية أف يثَت نقد اآلخرين كلومهم لو,   كثَتا ما يًتدد اؼبراىق ُب اإلفصاح عن انفعاالتو 
قد يسًتسل اؼبراىق ُب كآبتو حىت يشعر " كيضيف هبي السيد,حائرا كيبتعد عن صحبة الناس  ذاتو كيبقى حبيس أحزانو

كيضل ىكذا حىت تثوب إليو نفسو ,بضالة أحالمو كآمالو ُب ضوء اغبقائق اليومية فيخلد إٔب التأمل ىركبا من الواقع 
كالنشاط ", شعورهككآبةكهبد من خالنو كرفاقو ما ىبفف عن أالـ نفسو ,حينما هبد ُب ىواياتو كميولو ما يبأل بو فراغو ,

البد٘ب كالرياضي يتيح لو فرصة االحتكاؾ كاالقًتاب من الرفاؽ من خالؿ عالقاتو االجتماعية ُب حصة النشاط البد٘ب 
.  كالرياضي كتفريغ بعض مكنوناتو

 : االنطالق-ج

فهو قد يستجيب لسلوؾ , عن اؼبراىق بصفة يغلب عليها التمرد كالتهور تتيحاؼبقصود باالنطالؽ ىو التصرفات اليت 
. اعبمهرة فبا قد هبلب لو التهلكة ُب حُت قبده ينطلق ُب الضحك ألتفو األسباب كُب غَت موضع

  
 :  في المراىقةالعصبمثيرات -ه

كعندما يشعر بالظلم كاغبرماف كعندا ,  إف أىم مثَت للغضب عند اؼبراىقة ىو شعوره دبا وبوؿ دكف ربقيق رغباتو كغاياتو 
:   كنلخصها ُب الغضب نوباتكيذىب الدكتور حسن مصطفى إٔب ذكر أسباب ,يتأثر باألمور الطبيعية اػبارجية 

  حيث ينتج انفعاؿ كاإلحباط حيث ينتج انفعاؿ الغضب عندما يتعرض الطفل لظركؼ الفشل كاإلحباطالفشل - 
 حاجاتو األساسية أك إذا عطل أم ميل كإشباع, ُب ربقيق أىدافو كاإلحباطالغضب عندما يتعرض الطفل لظركؼ الفشل 

كيثور إذا , الغريزية فهو يثور عندما يدفعو عامل اعبوع يثور لعدـ تلبية رغبتو ُب االشًتاؾ مع اعبماعة ُب اللعب ميوال تومن 
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كال يتفق مع ,أـ تكليفو بأعماؿ تفوؽ قدراتو كاستعداداتو اػباصة , الناتج عن تكليفو دبا اليستطيع لإلحباطتعرض 
حسن مصطفى عبد ) الطفل دبعايَت سلوكو ال تتفق مع سنو أك طبيعة مبوهإلزاـحاجاتو كميوالتو كمثل ذلك وبدث عند 

  . (461، صفحة 2001اؼبعطي، 
:  العصب في المراىقة استجابات-و

.   كحركية كقد نلمسها ُب تعبَتات كجهوأشكاالتتطور استجابات العصب ُب اؼبراىقة عما كانت عليو ُب الطفولة كتتخذ 
 : المظاىر الحركية-

أك حينما يكوف ىائما ُب , بالنشاط اغبركي اؼبتباين غضبويقوؿ هبي السيد أهنا تظهر عندما وباكؿ اؼبراىق التنفيس من 
.  الطرقات

: المظاىر اللفظية -
كذلك من , بية إٔب مظاىر لغوية لفظيةعصكتتحوؿ استجاباتو اؿ,    كثَتا ما ىبفف اؼبراىق من سلوكو العدكا٘ب اغبركي
.  هتديده ككعيده كشتمو لكل ما يراه سببا ُب غضبو 

: تعبير الوجو -
فبا ينعكس على ظبات كجهو من خالؿ اضبراره أك تغيَت لونو أك من خالؿ عبوسو  ,  وباكؿ اؼبراىق أحيانا أف يكتم غضبو 

: اللوم -
. كثَتا ما يلـو اؼبراىق نفسو كذلك باعتبار أنو ظآب مذنب كيتجو بغضبو كبو ذاتو 

:  الخصائص العقلية - 4-4-1
 إٔب التحليل باإلضافة, كالتذكر كالتفكَت كالتخيل كاإلدراؾ   الكالـ عن اػبصائص العقلية يؤدم بنا الكالـ إٔب الذكاء 

:  فاؼبراىق ُب ىذه الفًتة يبتاز ب,كالًتكيب 
كما تأخذ الفركؽ الفردية ُب النواحي العقلية , زيادة القدرة على اكتساب اؼبهارات كاؼبعلومات كعلى التفكَت كاالستنتاج -

زىراف حامد ) "كاإلدراؾ كالنقدكما تزداد القدرة على االنتباه كاؼبالحظة ,ُب الوضوح كتبدأ قدرتو كاستعداداتو ُب الظهور 
 .  (143، صفحة 1983عبد السالـ، 

كاف ,أنو يأخذ ُب التبلور كالًتكيز حوؿ نوع معُت من النشاط ,   كمن أبرز خصائص النشاط العقلي ُب فًتة اؼبراىقة أيضا 
ككثَتة ىي البحوث اليت أثبتت دكر ,يتجو اؼبراىق إٔب الدراسة العلمية أك األدبية بدال من تنوع نشاطو كاختالؼ اىتماماتو 

 الفضل ُب توضيح قكيعود لنظرية بياجي,النشاط البد٘ب ُب تنمية بعض القدرات العقلية  كالذكاء كاالنتباه كالتحليل كالًتكيز 
: (52، صفحة 2001زحاؼ ؿبمد، )"طبيعة النمو العقلي كوبددىا بأربع مراحل

.  كيتم فيهل التعلم باالنفعاؿ كاؼبعاعبات اليدكية, اؼبرحلة اغبسية اغبركية -
.  مرحلة ما قبل العمليات كوبدث فيها التعلم باللغة كالرموز -
.  كيتطور فيها التفكَت اؼبنطقي اؼبادم , مرحلة التفكَت اؼبادم -
.  كىي من أىم اؼبراحل كيبدأ فيها اؼبراىق دبمارسة أكثر  عمليات العقلية أك اؼبعرؼ, مرحلة العمليات اجملردة -
: النمو العقلي -4-4-1-1

كينتقل فيها تفكَت اؼبراىق ,ألهنا مرحلة ظهور القدرات اػباصة كبصفة كاضحة ,    تعترب اؼبراىقة فًتة توجيو مهٍت كدراسي 
.  (209، صفحة 1982تركي رابح، )"كما يشد انتباىو بالتفاصيل كالًتكيز,من احملسوسات إٔب اجملردات 
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 اغبسي كاغبركي إٔب إدراؾ العالقات اؼبعقدة كاؼبعا٘ب اإلدراؾأم من ؾبرد ,    فتسيَت اغبياة العقلية من البسيط إٔب اؼبعقد 
ككذلك تتضح االستعدادات اػباصة كتزداد ,ففي مرحلة اؼبراىقة ينمو الذكاء العاـ كيسمى القدرة العقلية العامة ,اجملردة 

عبد الرضباف العيسوم، )" قدرة اؼبراىق على القياـ بكثَت من العمليات العقلية العليا كالتفكَت كالتذكَت كالتخيل كالتعلم
.  (66-65، الصفحات 1992

: الفروق بين الجنسين من حيث النمو الجسمي والعقلي -4-4-1-2
أف ىناؾ فوارؽ شىت تظهر بُت اعبنسُت تتميز ,   اتضح من الدراسات الكثَتة اليت أجراىا اؼبعنيوف بشؤكف اؼبراىقة 

:  (192، صفحة 1994عبد العإب اعبسما٘ب، )"فيمايلي
لكن ىذه الفوارؽ يبكن االىتداء ,ُب مراحل الطفولة اؼببكرة ال تظهر ىناؾ فوارؽ فبيزة ُب القدرات العقلية بُت اعبنسُت *

.  إليها باستعماؿ اختبارات الذكاء أك بإجراء اؼبالحظات اليت يبكن أف يقـو هبا ـبتصوف بالدراسات النفسية 
ُب مراحل الطفولة اؼبتأخرة كأكائل اؼبراىقة يزداد النمو اعبسمي عند البنات بشكل ملحوظ أكثر فبا يكوف عليو األمر عند *

. البننب 
. ُب مراحل اؼبراىقة اؼبتأخرة يكوف النمو اعبسمي عند البنُت أكثر فبا عليو البنات *

أظهر التحليل السيكولوجي لبعض جوانب اؼبنجزات العقلية أف البنُت يتفوقوف على البنات ُب اؼبوضوعات اليت ال زبلو من 
.  مثال ُب حُت أف البنات يتفوقن على البنُت ُب الدراسات اإلنسانية كاللغات ,صعوبة كالرياضيات كالعلـو 

: النمو العقلي -4-4-1-3
 استشفاؼ بداياهتا ُب اغبادية إمكانية    تظهر القدرات اػباصة ُب بداية اؼبراىقة كإف كانت بعض الدراسات تشَت إٔب 

حوؿ الذكاء كجود " سبَتماف"كلقد أثبتت دراسات ,(111، صفحة 1973توفيق حداد، , ؿبمد سالمة ادـ)"عشر
كىذا العامل ال يعمل دبفرده بل يوجد إٔب جانبو ُب كل عملية عقلية عامل نوعي خاص ,عامل يشًتؾ ُب كل نشاط ذىٍت 

 ُب الفرد الواحد كمعٌت ذلك أف لكل شخص مقدارا ثابتا من أخرلإٔب لية كىذا العامل التنوعي ىبتلف من عم,هبا 
.  االستعداد العقلي العاـ 

 العقلية كلكن ىذا االستعداد العاـ ال يعمل دبفرده بل يوجد إٔب جانبو استعداد نوعي العمليات   يؤثر ُب قباحو ُب صبيع 
فقدرة الفرد على حل مسألة رياضية يتوقف على استعداده العقلي العاـ ,كالنجاح ُب العملية يتوقف على االستعدادين معا 

فقدرة التفكَت العاـ لدل الفرد سبثل –من جهة كعي استعداده اػباص على حل ىذا النوع من اؼبسائل من جهة أخرل 
 العامة نستعمل التفكَت اإلشكالياتأما قدرة التفكَت الناقد فهي سبثل االستعداد النوعي للفرد فحل ,االستعداد العاـ للفرد 

.  العاـ أـ ازباذ القرارات ُب اؼبسائل الدقيقة نستعمل االستعداد النوعي الذم يتمثل ُب التفكَت الناقد
 : القدرات الخاصة-4-4-1-4

ٍب يتباطأ ,ينمو الذكاء بسرعة ُب مرحلة الطفولة الثالثة كتستمر ىذه السرعة ُب بداية اؼبراىقة "     يقوؿ عبد اغبميد اؽبامشي 
 ُب سن الرابعة عشر األغبياء األفرادحيث يقف ُب أكاخرىا فهو يقف عند ,مبو الذكاء كامال مع تقدـ الفرد ُب اؼبراىقة 
، 1973ؿبمد سالمة ادـ ،توفيق حداد، ) "كعند اؼبمتازين ُب الثامن عشر,كعند اؼبتوسطُت ُب حوإب السادسة عشر 

 .  (111صفحة 
 آخر حسب القدرات العقلية فنجد تلميذ أصبح قادرا على االستمرار ُب إٔب زبتلف درجة االنتباه من فرد :االنتباه - 

.  كما يبكن باستمرار ُب موضوع كاحد دكف ملل أربع ساعات كما ُب االمتحانات الرظبية ,الدرس الواحد مدة طويلة 
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فالتذكر عند اؼبراىق يعتمد على استنتاج العالقات اعبديدة , إف تلميذ الثانوية تذكره يبٌت على الفهم كاؼبيل :التذكير - 
بُت اؼبوضوعات اؼبتذكرة كلذلك ال يتذكر اؼبوضوع جيدا إال إذا فهمو سباـ كربطو بغَته فبا سبق أف مر بو ُب خرباتو السابقة  

كما , يعترب التخيل أحد القدرات اػباصة فهو يظهر ُب مظاىر الزينة كالزخرفة لدل اؼبراىق كحبو للطبيعة :التخيل - 
.  يظهر ُب بعض اؼبواد اليت يدرسا من خالؿ اغبساب كعملية التجرد اليت يقـو هبا ُب ـبتلف اؼبفاىيم اؼبدركسة ُب اؼبدرسة 

:  (113، صفحة 1973ؿبمد سالمة ادـ ،توفيق حداد، ) "التفكَت كاالستبداؿ- 

 يتمثل ُب سلسلة متكاملة اجملرد الذميرتبط االستدالؿ ارتباطا كبَتا بدرجة نضج الذكاء الذم يؤذم إٔب التفكَت اؼبنطقي 
.  من اؼبعا٘ب أك اؼبفاىيم الرمزية الكلية تثَتىا مشكلة كهتدؼ إٔب غاية

: النمو العقلي والمعرفي -4-4-1-5
كما تكوف اىتماماتو ىي ؿباكلة , كفهم اؼبفاىيم اجملردة استيعاب   ُب ىذه اؼبرحلة العمرية يكوف يكوف غَت قادرا على 

كىي اؼبرحلة اليت تبدأ ُب التفكَت ُب اؼبستقبل كىكذا شيئا فشيئا تتبلور لديو االذباىات الفكرية ,معرفة اؼبشكلة العقائدية 
.  (50، صفحة 1994انوؼ كيتج ،  ) "ُب البحث عن تكسَت سلسلة الطفولة كيبدأ

: الخصائص االجتماعية -4-4-2
فما يوجد ُب البيئة االجتماعية من ثقافة ,    يتأثر النمو االجتماعي للمراىق بالبيئة االجتماعية كاألسرية اليت يعيش فيها 

عبد الرضباف )"يؤثر ُب اؼبراىق كيوجو سلوكو كهبعل عملية تكيفو سهلة أك صعبة,يوالتوكتقاليد كعادات كعرؼ كاذباىات ـك
. (56، صفحة 1992العيسوم، 

حبيث يبيل ,كُب عالقتو مع األسرة ,     فاػبصائص االجتماعية للمراىق تظهر من عالقتو مع ـبتلف األصدقاء كاألقراف
 بسيو٘ب بعض اػبصائص عوضكقد ذكر الدكتور ؿبمد ,كما ينمو لديو الوعي االجتماعي ,اؼبراىق إٔب االستقاللية الذاتية 

ؿبمد عوض بسيو٘ب )"االجتماعية من خالؿ فبارسة النشاط البد٘ب كالرياضي ُب اؼبرحلة الثانوية نلخصها ُب النقاط التالية
 :  (147، صفحة 1992كاخركف ، 

.   القدرة على االنتظاـ ُب صباعات كالتعامل معها بطريقة اهبابية منتجة-
.  اؼبيل إٔب اغبفالت اعبماعية كاأللعاب اؼبشًتكة كخاصة اليت يشًتؾ فيها اعبنسُت -
.  اغباجة إٔب االعب كالراحة كاالسًتخاء -

 األنشطة اعبماعية ـبتلف   كيتيح النشاط البد٘ب كالرياضي فرصة كبَتة لنمو ىذه العالقات االجتماعية من خالؿ فبارسة 
فهو بذلك حباجة إٔب ,فاؼبراىق ٓب يعد طفال كما أنو ٓب يعد راشدا ,أك من خالؿ صباعة الرفاؽ كاألقراف ,داخل اؼبدرسة 

.  كؽبذا هبد مكانتو اغبقيقية بُت رفاقو,صباعة تستجيب ؼبدل مبوه كمظاىر نشاطو يفهمها كتفهمو
 كاحدة من صفات اؼبراىق اؼبميزة أف يكوف لو صديق تكوف لو معو عالقة ضبيمية يستطيع أف يقاظبو :دور الرفاق - 

اؼبراىق أف يكوف قادرا على االنتماء كأف :يقوؿ رعد الشيخ ,أمالو كـباكفو كاىتماماتو  ,كأقرانومشاكلو كأفكاره كأفراحو 
كىذا ىو السبب ُب ميل اؼبراىق إٔب االنتماء إٔب ,ال هبب أف ينفرد بنفسو ,يقبلو اآلخركف كيرحبوا بو ُب أم كقت

فاؼبراىق وبتاج إٔب صداقات تشعره بأنبيتو كتساعده على أف يكشف ,اعبمعيات كاؼبنظمات كاليت ال يشرؼ عليها الكبار 
.  نفسو من خالؿ فبارسة األدكار اعبديدة اليت هبب أف يتعلمها أثناء تعاملو مع غَته
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:  للنمو االجتماعي المظاىر األساسية-4-4-2-1
كُب ثقتو ,اؼبراىق خالؿ تطوره االجتماعي يسفر عن مظاىر ـبتلفة للتآلف تبدك ُب ميلو إٔب اعبنس األخر  : التآلف- 

كاتساع ميدانو ,كُب خضوعو عبماعة النظائر كُب عمق بصَتتو االجتماعية كاتساع بصَتتو االجتماعية,بنفسو كتأكيده لذاتو 
.  (279، صفحة 1998فؤاد البهي ،  )"االجتماعي

: كسنعطي شرحا بسيطا للعناصر اؼبذكورة سابقا 
: الميل إلى الجنس اآلخر -

فهو وباكؿ أف هبلب انتباه اعبنس ,   ُب بداية اؼبراىقة يبيل اؼبراىق إٔب اعبنس اآلخر كيؤثر ىذا اؼبيل على مبط سلوكو 
.  اآلخر بطرؽ ـبتلفة كإف كانت عنيفة

: الثقة والتأكيد بالذات -
فهو فخور بنفسو ,حاكؿ اؼبراىق تأكيد ذاتو من خالؿ اؽبركب من سيطرة األسرة مع ؿباكلة إرغاـ ؿبيطو باالعًتاؼ دبكانتو 

.  ككذا العناية الفائقة دبظهره ,مبالغ ُب أحاديثو كالفاضة ,
: الخضوع لجماعة النظائر -

كيصبح عبدا عبماعة ,اؼبراىق ُب ىذه الفًتة يتأثر تأثَتا كبَتا بأساليب أصدقائو كخالنو كأقرانو كمسالكهم كمعايَتىم 
.  النظائر ىذه اعبماعات اليت تؤثر ُب سلوكو

:  النفور-
هتدؼ مظاىر النفور ُب جوىرىا إٔب إقامة اغبدكد بُت شخصية اؼبراىق كبُت األفراد كاعبماعات اليت كاف ينتمي إليها 

 هبي السيد أىم ىذه اؼبظاىر ُب فؤادكيلخص الدكتور ,ليقيم بذلك إطار ذاتو كأركاف سبايزه كدعائم شخصيتو,كيتفاعل معها
.  سبرد اؼبراىق على الراشدين كسخريتو من بعض النظم القائمة كتعصبو آلرائو كأراء أقرانو كمنافسيو كأنداده

 : التمرد-
.  كيتجسد ىذا اؼبظهر من خالؿ ؿباكلة اؼبراىق التحرر من سيطرة األسرة ليشعرىا باالستقاللية كنضجو فيعصى كيتمرد

كتشَت إٔب حالة ,كالصراع بُت الفرد كذاتو ,أحد أكجو الصراع بُت الفرد كبيئتو "التمرد على انو (كالك جرجس)كما يعترب 
كيدؿ على عدـ قدرة الفرد على حل , السلوكية كاذباىاتوكنعي ثورة الفرد على ؾبتمعو ,من سوء التكيف كعدـ التوافق 

حيث يكوف ,فهو هبنح إٔب أساليب شاذة قد تكوف عنيفة كيتمرد الفرد اؼبتمرد برفضو لقيم اعبماعة كاذباىاهتا ,مشاكلو 
.  (76، صفحة 1974كالؾ جرجس،  )سلوكو ـبالفا لتوقعات اعبماعة

: السخرية -
يعيش اؼبراىق ُب نوع من اػبياؿ كاؼبثل العليا اليت تسبح بو بعيدا عن الواقع فبا يولد لديو نوع من السخرية من الواقع الذم 

.  كزبف ىذه السخرية كلما اقًتب اؼبراىق من الرشد ,يعيش فيو
: التعصب -

يكوف اؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة متعصبا آلرائو كإٔب أفكار رفاقو كأساليبهم كيقل ىذا التعصب كلما اقًتب اؼبراىق من 
ككذا الشعائر , كالبيئة االجتماعية اليت ينتمي إليهاباألسرةكيتحدد ىذا التعصب حسب عوامل عديدة منها عالقتو ,الرشد

فؤاد البهي )كقد يتخذ التعصب سلوكا عدكانيا يبدك ُب األلفاظ النابية كالنقد الالذع كالنشاط اعبامح,الدينية اليت يؤمن هبا 
 .  (281، صفحة 1998السيد، 

: المنافسة -
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كاجملاالت ُب اؼبنافسة الفردية ربوؿ بينو كبُت ,يؤكد اؼبراىق مكانتو دبنافستو أحيانا لزمالئو ُب ألعاهبم كربصيلهم الدراسي 
كخَت للمراىق أف يرتفع بأمباط اؼبنافسة كأساليبها حىت تستقيم أموره مع ,الوصوؿ إٔب اؼبعايَت الصحيحة للنضج السوم

األكضاع االجتماعية كالسوية فيتحوؿ من اؼبنافسة الفردية إٔب اؼبنافسة اعبماعية اليت هتيمن عليها ركح الفريق كما تنطوم 
.  (281، صفحة 1998السيد، )" من تعاكف بُت األفرادرعليو ىذه السرك

: الخصائص الحركية -4-4-2-2
: يتميز اؼبراىق ُب ىذه الفًتة خبصائص حركية متميزة من باقي اؼبراحل نوجزىا ُب النقاط التالية 

.  يستعيد التلميذ اتزانو اعبسمي نتيجة مبوه العضلي كالعظمي كالوصوؿ إٔب النضج البد٘ب الكامل تقريبا -
.   ظهور االتزاف التدرهبي الرتباؾ كاالضطراب اغبركي مقارنة دبرحلة اؼبراىقة  اؼببكرة -
 ارتقاء التوافق العصيب العضلي إٔب درجة كبَتة كما يظهر على التلميذ التخلي عن اغبركات الزائدة كالفوضوية اليت كاف -

.  يبتاز هبا من قبل
.  إٔب تثبيتها باإلضافة كإتقاهنا يستطيع الفىت أك الفتاة ُب ىذه اؼبرحلة باكتساب ـبتلف اغبركات -
كما تستطيع الفتاة فبارسة أنشطة , زيادة الكتلة العضلية للفىت تسمح لو دبمارسة أنشطة رياضية سبتاز بالقوة العضلية -

.  (147، صفحة 1992ؿبمود عوض بسيو٘ب، )"رياضية سبتاز دبركنة عالية كاعبمباز نتيجة زيادة عنصر مركنة العضالت
كما تصبح حركات اؼبراىق أكثر توافقا كانسجاما كيزداد نشاطو كقوتو , اغبركات الرياضية بإتقافتتميز ىذه اؼبرحلة 

كاالستفادة من برامج الًتبية البدنية كالرياضية ُب مساعدة اؼبراىقُت اؼبنطوين فبا يزيد ُب تقلبهم االجتماعي كربسُت 
.  (71-70، الصفحات 1998عنايات ؿبمد أضبد فرج، )"اذباىاهتم كبو أنفسهم ككبو اآلخرين

كال ينبغي أف نطلق على ىذه اؼبرحلة , إٔب أف النمو اغبركي ُب مرحلة اؼبراىقة يتميز باالضطراب (ماتييف)كلقد أشارت 
بل على العكس من ذلك يستطيع الفرد ُب ىذه اؼبرحلة أف يبارس العديدة من اؼبهارات ,مصطلح األزمة اغبركية للمراىقة 

. (185، صفحة 1996بسطويسي أضبد، )"اغبركية كيقـو بتثبيتها
 

: متطلبات مرحلة المراىقة -4-5
كنقف عند البعض اآلخر ؼبا نراه يصب ُب ,وبتاج الطفل ُب مرحلة اؼبراىقة إٔب ؾبموعة من اؼبتطلبات سنتطرؽ إٔب أنبها

: موضوع الدراسة كىذه اؼبتطلبات ىي 
:  الحاجة الفيزيولوجية -.4-5-1

: ىذه اغباجة اليت من خالؽبا يسعى اؼبراىق إٔب ربقيق التوازف الوظيفي كالعضوم ُب جسم اؼبراىق كنذكر منها 
.  اغباجة إٔب الطعاـ كالشراب -
.  اغباجة إٔب اؽبواء كالنـو كالراحة -
.  اغباجة إٔب النشاط كاغبركة كاللعب كاعبنس -
: الحاجة النفسية والوجدانية -4-5-2

:  كىي تسعى إٔب ربقيق التوازف النفسي لدل الفرد الذم يرتبط بالتوازف العضوم كنذكر منها
: بالحرية واإلحساس الحاجة إلى الحب -
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اغبب اذباه نفسي يكتسب يتكامل اػبربة كالتقليد كيغَت ذلك من العوامل اليت " يقوؿ الدكتور هبي السيد اإلطاركُب ىذا 
كيسفر عن ميل الشخص كبو ما وبب كمن يهول كيقـو ُب جوىره حوؿ تنافس بعض ,تؤدم إٔب تكوين االذباىات

 .  (267، صفحة 1998فؤاد البهي السيد، )"االذباىات كسبركزىا حوؿ موضوعو كىدفو
فالفهم اعبيد لشخصية اؼبراىق تعاِب كثَت ,فاؼبراىق حباجة إٔب من يقف جبانبو كوبسسو بأنو قادر على أف يفعل أشياء كثَتة 

.  كما أهنا تتيح الفرصة بأف يعرب ىم ذاتو ,من اؼبشاكل 
 اؼبساعدة ُب حل علىكاغباجة , اغباجة إٔب األمن كالطمأنينة كاغباجة إٔب اغبماية عند اغبرماف من اشياع الدكافع -

.  (401، صفحة 1985حامد عبد السالـ زىراف، )"اؼبشكالت الشخصية
. اغباجة إٔب التعاكف كالتخلص من األٓب بشىت أشكالو 

 :الحاجة إلى حب القبول-
كالتجانس ُب اػبربات كاأللفة اليت ,كاغباجة إٔب انتماء إٔب اعبماعة ككحدة اؽبدؼ ,كتتضمن باختصار اغباجة إٔب أصدقاء 

.  (84، صفحة 1982ؿبمد عماد الدين اظباعيل، )"كمعرفة األدكار ُب اعبماعة,يبكن أف تقـو بسرعة بُت األفراد 
: الحاجة إلى مكانة الذات -

حيث أف ؼبفهـو الذات أنبية خاصة ,قبل أف لبوض ُب اغباجة إٔب مكانة الذات ال بأس أف نعرج على مفهـو الذات 
 يتحدد دبفهـو اإلنسا٘بفسلوؾ الفرد كتوافقو الشخصي كاالجتماعي يتأثر بنظرتو إٔب ذاتو كيعتقد علماء النفس أف السلوؾ 

 للموقف كإدراكو لنفسو ُب اللحظة اليت يقـو هبا بفعل إدراكوكما الكيفية اليت يتصرؼ هبا الشخص إال نتيجة ,الذات 
.  معُت 

: مفهوم الذات -
كأهنا ,(127، صفحة 1963كردف البورت، )"يوجد تعريف كاحد للذات فكثَت من عرفها أهنا ؿبارب من أجل الغايات

 .(87، صفحة 1987إيراىيم أضبد أبوزيد، )"الطريقة اليت يدرؾ هبا الفرد نفسو
كالذم يتكوف تدرهبيا من خالؿ خرباتو بالواقع كاحتكاكو بو ,كىناؾ من يرل الذات على أهنا تقدير الفرد لقيمتو كشخص 

فهيم  )" االنفعالية ُب حياتو كبتفسَته الستجاباهتم لواألنبية اليت يتلقاىا من أشخاص ذكم باألحكاـكيتأثر تأثرا بالغا ,
 .(277، صفحة 1975الرفاعي، 

كىذا اؼبفهـو ىو الذم وبدد سلوكو ,أف مفهـو الذات ىو فكرة الفرد عما ىو ُب عالقتو ببيئتو"Rogersكيرل ركجرس
كىو يرل بأف مفاىيم الذات معقدة إذا يبكن ؽبا أف تتغَت نتيجة ,كتعد ىذه الذات الظاىرية بالنسبة للفرد نفسو حقيقية,

، صفحة 1982فاخر عاقل، )"كىي ربدد كيف يستجيب الفرد للمواقف اؼبختلفة ككيف يتعامل معها ,للتعلم أك النضج
73).  

فنمو الوعي الذاٌب ,ىي اكتشاؼ الذات "إف مرحلة اؼبراىقة جديرة بالعناية ألهنا كما يقوؿ الدكتور عبد العلي اعبسما٘ب 
أك الشعور بالذات يعترب أىم خصائص اؼبراىقة من كجهة النظر النفسية فاألكؿ مرة يصبح اؼبراىق شديد االىتماـ بنفسو 

فيطرح على نفسو صبلة من ,كبآرائهم كبوه فيبدأ يرل العآب كلو كخاصة ذاتو بعينُت جديدتُت ,كبالناس من حواليو 
عبد )التساؤالت منها على سبيل اؼبثاؿ أم نوع أنا؟ىل يهتم يب اآلخركف ؟كىل وببونٍت ؟كىل أنا مرغوب بالنسبة إليهم؟

 (37، صفحة 1994العلي اعبسما٘ب، 
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فهو وبتاج إٔب اؼبدح بقدرتو على اقباز األعماؿ كاؼبشاريع ككذلك ,فاؼبراىق ُب ىذه اؼبرحلة يريد أف يظهر دبظهر الرجاؿ 
 كاالمتالؾككذا التقبل كاغباجة إٔب النجاح االجتماعي  ,اآلخرين من كاالعًتاؼاغباجة إٔب الشعور بالعدالة ُب اؼبعاملة 

 .  (25، صفحة 2000ؿبمد زحاؼ، )"كالقيادة
مصطفى ؿبمد زيداف، ) "كإلثبات اؼبراىقة لذاتو يسعى إٔب التغلب على اؼبعوقات كالعوائق أك التفوؽ على الغَت كمنافستو

  .(52، صفحة 1989
: تصور الذات في المراىقة - 

تلعب التغَتات الفيزيولوجية كالنفسية االجتماعية ؼبرحلة اؼبراىقة دكرا قاعديا ُب تأىيل اؼبراىق الكتساب صورتو اعبسمية 
 إدراكا تفرده إٔب تأكيد ذاتو إشكاليةكقدراتو العقلية كتفاعالتو االجتماعية الالزمة لتكامل شخصيتو انطالقا من حل 

فقد أكد العآب " ذاتوكإدراؾللوصوؿ إٔب تقييم , اآلخرين لو إدراؾصحيحا نابعا من تفاعلو االجتماعي القائم على كيفية 
Rodriguz  أين تتخذ اؼبعارضة " األنا" يتأكد " إال أنا " أف تصور الذات مرىوف بالتفاعل مع اآلخرين فعن طريق

كما تتخذ صورة , الثقاُب اػباص اإلطارأىم عوامل ىذا التأكيد مع استدخاؿ ؾبموعة القيم كاؼببادئ االجتماعية ذات 
:   أربعة أبعاد ىي Murphyالذات حسب العآب 

 الذات من خالؿ التفاعالت االجتماعية أين درجة اختالؼ األفراد تعود إٔب مدل اىتمامهم كربكمهم ُب إثبات قيم -
.  أنفسهم

أين يصل الفرد إٔب التمييز بُت ما , على اؼبواقف اؼبعاشة كإسقاطها تستقر الذات بالتوصل إٔب اكتساب معايَت اغبكم -
.  وبب كبُت ما ال وبب 

.  طابع السلبية كاإلهبابية على ـبتلف اؼبواقف بإسقاط إف تقدير الذات مرتبط -
 الوصوؿ إٔب ربقيق الذات االجتماعية انطالقا من الصورة اليت يعتقد الفرد أنو مدركا هبا من طرؼ اآلخرين بالنسبة -

، صفحة 1987عبد الرضباف العيسوم، )"سواء من نفس اعبنس أك من اعبنس اآلخر,للوالدين كاؼبربُت كصباعات الرفاؽ
27)  . 
: أشكال المراىقة -4-6

:  اؼبراىقة أمباطا كأشكاال ـبتلفة لعل منها تتخذ
.  فهي هبذا مراىقة سوية , مراىقة عادية زبلو من الصعوبات -
.  مراىقة فيها ينعزؿ اؼبراىق كينفرد كبذاتو ليتأملها كيتأمل مشاكلو كصعوباتو فنوعية ىذه اؼبراىقة تكوف انسحابية -
.   مراىقة فيها يتميز اؼبراىق بسلوؾ عدكا٘ب على نفسو كعلى اآلخرين كحىت األشياء كىذه اؼبرحلة عدكانية-

:  كتشَت الدراسات إٔب كجود أربعة أشكاؿ للمراىقة كىي
: المراىقة المتكيفة -. 4-6-1

حياتو ,اؼبراىقة اؼبتكيفة يبيل إٔب اؽبدكء النسيب كاالتزاف االنفعإب كعالقتو طيبة باآلخرين للتمرد على الوالدين كاؼبدرسُت 
تنحو مراىقتو ,غنية دبجاالت اػبربة العلمية كالسعي لتحقيق الذات التأخذ الشكوؾ كموجات الًتدد صورة حادة عنده 

فهذا الشكل من ,(420، صفحة 1989األشوؿ عادؿ عزالدين، )" اؼبتزف كتكامل االذباىاتكاإلشباعكبو االعتداؿ 
كتكاد زبلو من العنف كالتوترات كاالنفعالية ,يبيل إٔب االستقرار كاالتزاف العاطفي ,أشكاؿ اؼبراىقة يكوف ىادئا نسبيا 

.  (72، صفحة 1989ؿبمد رفعت، ) "اغبادة
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 إٔب يصلوا قياـ عالقات سليمة بُت اآلباء كاآلباء كيستطيع اؼبراىقوف أف إمكانيةكيعتمد كجود ىذا النوع من اؼبراىقة على 
عبد الرضباف )."كتتخذ مواقفهم صورا تتسم باغبب كالتعاطف مع األباء,النضج بسهولة عندما يضبط اآلباء سلوكهم 

 .  (32، صفحة 1987العيسوم، 
 

:  المراىقة العدوانية المتمردة - 4-6-2
 التشبو بالرجاؿ كوباكؿيسعى لالنتقاـ لتنفيذ مآربو ,تكوف اذباىات اؼبراىق العدكا٘ب ضد األسرة كاؼبدرسة كأشكاؿ السلطة 

:  كيشمل السلوؾ العدكا٘ب األساليب التالية ,
.  بالضرب على اإلخوة الصغار كعلى الزمالء ُب اؼبدرسة أك ُب الصحبة االعتداء-
.  كاستخداـ األلفاظ البذيئة كالنقد اؼبستمر , الثورة الصروبة على األبوين أك أحدنبا أك اإلخوة الكبار -
.  (إذا كاف األب قاسيا) االنتقاـ معاندة األب بطريقة مباشرة بقصد -

.  اإلسراؼ الشديد ُب اإلنفاؽ على ما يفيد عند كقوع النقود ربت يدم اؼبراىق انتقاما من خبل الوالد كقسوتو- 
 "تزعم اإلضراب كاؼبظاىر ُب اؼبدرسة مع االنسياؽ ُب اؼبفاصل اؼبستهًتة, العدكاف على اؼبدرسُت كالزمالء كأدكات اؼبدرسة-
: المراىقة واإلنسحابيةالمنطوية -4-6-3

ليس لو ؾباالت خارج نفسو غَت أنواع النشاط االنطوائي ,اؼبراىق اؼبنسحب مكتئب كيعا٘ب من العزلة كالشعور بالذنب 
مشغوؿ بذاتو كثَت التأمل ُب القيم الركحية , كنقده للصور احمليطة انفعاالتوكالقراءة ككتابة اؼبذكرات اليت تدكر حوؿ 

، 1989ؿبمد رفعت، ). تنتابو اؽبواجس كأحالـ اليقظة كمشاعر اغبرماف ,كاألخالقية كالثورة على الًتبية الوالدية الضاغطة 
.  (79صفحة 

: المراىقة المنحرفة -4-6-4
 ُب ألواف من السلوؾ اؼبنحرؼ كاإلدماف على كاالنغماس النفسي الشامل كاالهنيار,كتاخد صورة االكبالؿ اػبلقي التاـ 

 تعرض ػبربات شاذة كصدمات أفكقد كجد أف بعضهم سبق ,يار العصيب نو كالسرقة كتكوين العصابات كاالاؼبخدرات
األشوؿ عادؿ عز )" الصحبة السيئة عامال مهما ُب ىذا النوعتكوفمريرة كذباىل لرغباتو كحاجتو كتدليل زائد لو كتكاد 

 .  (421، صفحة 1989الدين، 
 :خالصة - 

    إنو من األنبية جدا التطرؽ إٔب خصائص كفبيزات ىذه اؼبرحلة من حياة التلميذ اليت تتضح فيها أنبية اؼبراىق كمرحلة 
كما تتميز بو من خصائص ـبتلفة تؤثر على اؼبراىق سواء ,نضج كمبو كتطور حركي كتغَت كظيفي كحالة نفسية غَت مستقرة 

 أك جسمية أك عقلية ،فحصة الًتبية البدنية كالرياضية ، دبنظورىا العلمي كالًتبوم ربقق ؾبموعة اجتماعيةكانت نفسية أك 
 للمهارات األساسية كاحملافظة على كإتقانومن اؼبتطلبات ،اليت سبكن التلميذ من معرفة ذاتو كتفجَت قدراتو كربسُت أدائو 

. لياقتو البدنية 
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 :  مدخل الباب الثاني

وبتوم ىذا الباب على ثالثة فصوؿ حيث خصصنا الفصل األكؿ للدراسة اإلستطالعية قمنا هبا لتثمُت مشكلة  
الدراسة مشلت عينة أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية للوالية ككذاؾ مفتش الًتبية الوطنية ، حيث استطلعنا رأم ىؤالء حوؿ 

كاقع تدريس الًتبية البدنية كالرياضية كفق اؼبنهاج اعبديد ، فيما تطرقنا ُب الفصل الثا٘ب إٔب منهج البحث كاإلجراءات 
 . اؼبيدانية اؼبتبعة ُب ىا البحث

أما الفصل الثالث فيتضمن عرضا للنتائج اؼبتوصل إليها مع التحليل ك اؼبناقشة، كما قمنا دبقابلة النتائج بالفرضيات كعرض 
خاسبة البحث باإلضافة إٔب ؾبموعة من التوصيات كاالقًتاحات انطالقا فبا جاء ُب اعبانب النظرم للدراسة ك كذا النتائج 

 .اؼبتوصل إليها، كُب آخر ىذا الفصل الثالث عرضنا قائمة للمراجع كاؼبصادر اليت اعتمدنا عليها
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 : امفطل ال ول

    ادلراســــة الاس تطالغية

 

 .متهيــد

 .خطواث ادلراسة الاس تطالغية- 1

 -.ادلراسة املسحية- -2

 . غينة ادلراسة املسحية و ب دواهتا- 2-1

. غرض ومناكشة هتاجئ ادلراسة - 2-2   

يف حطة (بيداغوجية امفروكاث)واكع امللاربة ابمكفاءاث : ابمنس بة نلمحور ال ول- 

 .امرتبية امبدهية وامرايضية

ال ساميب املؼمتدت يف امتدريس خالل حطة امرتبية امبدهية : ابمنس بة نلمحور امثاين- 

 .وامرايضية

 .ب مه اس تنتاجاث ادلراسة الاس تطالغية - 3

 .خالضة امفطل
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: تمهيد

أساليب التدريس كفق بيداغوجية الفركقات على درس الًتبية من خالؿ اؼبشكلة اؼبطركحة ُب حبثنا ىذا ربت عنواف  تأثَت
كعلى الرغم من احملاكالت اعبادة الستخداـ الطرؽ كاألساليب اغبديثة لزيادة ,البدنية كالرياضية ُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات

لذلك سيتطرؽ  البعض منهم مازاؿ يستخدـ الطرؽ التقليدية ،أف إال,دافعية التالميذ للتعلم كلتحسُت نتائجهم الدراسية 
لتثمُت مشكلة البحث ،كصبع أكرب قدر فبكن من الشواىد كالدالئل الطالب الباحث ُب ىذا الفصل الدراسة االستطالعية 

 .حوؿ متغَتات البحث ميدانيا قبل الشركع ُب الدراسة األساسية 

: كعلى ذلك كانت األىداؼ العامة للدراسة االستطالعية ما يلي
. معرفة كاقع التدريس ُب مرحلة التعليم الثانوم  -
 .معرفة مدل تأثَت أساليب التدريس خالؿ درس الًتبية البدنية كالرياضية  -
 .سبكُت الطالب الباحث من التعرؼ أكثر على كاقع العملية التدريسية  -
.   معرفة سبل كطريقة تقدٙب أدكات البحث ُب الدراسة األساسية -
 . تكوين  فريق البحث مساعد على اقباز البحث كالوقوؼ على العراقيل اليت قد تواجهو -
:   االستطالعيةالدراسة -1-1
: خطوات الدراسة االستطالعية -1-1-1

أجريت الدراسة االستطالعية على عينة من أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية ،ككاف اؽبدؼ من ىذه الدراسة 
ىو التعرؼ على أىم األساليب اؼبستخدمة من قبل األساتذة أثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية ُب األنشطة اعبماعية 

،كمدل فعاليتها ُب ربقيق أىداؼ اؼبمارسة خاصة ُب اعبانب اؼبتعلق باألداء اؼبهارم (كرة اليد، كرة السلة ،كرة الطائرة)
. ،ككذا من أجل تثمُت اؼبشكلة من كل جوانبها ،كمن اجل معرفة الطريق الصحيح للقياـ بالدراسة 

ًب اختيار العينة بطريقة عشوائية حيث ضمت أساتذة الًتبية البدنية :عينة الدراسة االستطالعية-1-1-2
،كقد بلغ عددىم 08/04/2014كالرياضية ُب الثانويات ،كذلك خالؿ اجتماع لألساتذة مع مفتش اؼبادة بتاريخ 

. أستاذ33
: مجاالت الدراسة االستطالعية -1-1-3
 .33ضمت أساتذة الثانويات التعليمية بوالية تيارت البالغ عددىم :المجال البشري -1-1-3-1
سبت الدراسة االستطالعية خالؿ االجتماع مع مفتش اؼبادة ُب يـو :المجال الزمني -1-1-3-2

08/04/2014 .
 سبت الدراسة االستطالعية دبقر ثانوية الرائد سي الزبَت لوالية تيارت:المجال المكاني -1-1-3-3
ًب االعتماد على استبياف حيث يعترب أداة مهمة :أداة البحث المعتمدة في الدراسة االستطالعية -1-1-4

. من أدكات صبع البيانات كىو ىبدـ أىداؼ الدراسة االستطالعية
 النظرية اؼبتعلقة بأساليب التدريس ،ككذا الدراسات األطرمن خالؿ مراجعة :خطوات بناء االستبيان -1-1-5

: السابقة قاـ الباحث ببناء استبياف يتكوف من ؾبموعة من األسئلة ،كًب تقسيمها إٔب ؿبورين 
 .ُب حصة الًتبية البدنية كالرياضية(بيداغوجية الفركقات)كاقع اؼبقاربة بالكفاءات :المحور األول -1-1-5-1
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 األساليب اؼبعتمدة ُب التدريس خالؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية :المحور الثاني -1-1-5-2
. "غالبا-أحيانا-نادرا"اؼبغلقة يتم اإلجابة عليها عرب سلم تقدير ثالثي يضم ككل ؿبور وبتوم ؾبموعة من األسئلة 

: صدق وثبات االستبيان -1-1-6
بعد تشكيل االستبياف ُب صورتو األكلية ًب عرضة على ؾبموعة من األساتذة :صدق المحكمين 1-1-6-1

: اػبرباء عددىم طبسة كذلك من أجل 
. التوصل إٔب أفضل طريق إلجراء البحث - 1
. معرفة مدل كضوح األسئلة كفهمها من العينة اؼبختربة - 2
. معرفة مدل التفهم اللغوم لبنود االستبياف من طرؼ العينة - 3
. معرفة الوقت الكاُب إلجراء االختبار - 4

 التوجيهات اؼبقدمة من قبل األساتذة احملكمُت ًب حذؼ إتباعكبعد (حذؼ-تعديل-موافق)حيث كضعنا أماـ كل عبارة 
،ًب االعتماد على العبارات اليت حصلت .يوضح االستبياف ُب صورتو األكلية ٍب النهائية (03الملحق رقم )بعض العبارات 

. من اتفاؽ األساتذة احملكمُت %80على نسبة 
.  عبارة 12عبارات ُب كل ؿبور  بعدما كانت 08كقد مشل االستبياف ُب األخَت على 

ًب التأكد من ثبات االستبياف من خالؿ طريقة تطبيق االختبار كإعادة تطبيقو :ثبات االستبيان -1-1-6-2
 :،كاعبدكؿ التإب يوضح ذلك

: يوضح معامل الثبات الستبيان الدراسة االستطالعية  (07)الجدول رقم 

معامل ثبات  القيمة الجدولية
 االختبار

 القائمة حجم العينة درجة الحرية مستوى الداللة

349 ، 0 78 ،0 0.05 32 33 
المحور 
األول 

 

349 ، 0 0.85 0.05 32 33 
 

المحور 
الثاني 

349 ، 0 0.81 0.05 32 33 
الدرجة 
الكلية 

لالستبيان 
 يتبُت لنا أف احملور األكؿ كاحملور الثا٘ب كالدرجة الكلية لالستبياف كانت قيم معامل االرتباط أعالهمن خالؿ اعبدكؿ 

فبايدؿ 0.349 االستبياف ككل كىذه القيم  أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة ب0.81للمحورين ك(0.85 ك0.78)
. على أف االستبياف يتمتع بدرجة عالية من الثبات 

: ًب اتفاؽ األساتذة احملكمُت على السلم التإب :طريقة تقييم االستبيان -1-1-6-3
. ثالثة درجات"= غالبا"درجتان، "= أحيانا"درجة واحدة، "= نادرا ":ػػػػػػػػبػ عند اإلجابة
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: الموضوعية-1-1-6-4
عند بناء االستبياف اعتمد الطالب الباحث على العبارات السهلة كالواضحة البعيدة عن الصعوبة كالغموض ككذلك من 

خالؿ توجيهات احملكمُت ،ًب القياـ بالتعديالت الالزمة ،ككذا التأكد من األسس العلمية لالستبياف ًب ربقيق أساس مهم 
. كىو اؼبوضوعية حيث يهدؼ االستبياف لقياس متطلبات الدراسة االستطالعية بالطريقة الصحيحة 

:  األدوات اإلحصائية المستعملة- 1-1-7
: ألجل اؼبعاعبة اإلحصائية للدراسة األكلية كظف الطالب الباحث اؼبعادالت اإلحصائية التالية

 . 2اختبار حسن اؼبطابقة كا–  بَتسوف االرتباطمعامل – النسبة اؼبؤكية
 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة االستطالعية -1-1-8

سيتم عرض نتائج االستبياف اؼبوجو لألساتذة ،كذلك عن طريق عرض نتائج كل ؿبور على حدة ٍب لقياـ بتحليلها 
مع 2كمناقشتها بناء على النتائج اؼبتحصل عليها بعد استعماؿ الوسائل اإلحصائية اؼبتمثلة ُب النسبة اؼبئوية كقيمة اختبار كا

 .عرض عبارات كل ؿبور
 :                 األولللمحور بالنسبة- 1-1-8-1

 (بيداغوجية الفروقات)واقع المقاربة بالكفاءات يوضح  عبارات المحور األول : (8)الجدول رقم 
 .في حصة التربية البدنية والرياضية

الصـــــــــــــــــــــياغة العبارة رقم 
 الوحدة التعليمية تتماشى ك اؼبنهاج اعبديد 01
 ترل أف تطبيق اؼبنهاج هبعلك تراعي الفركؽ الفردية بُت اعبنسُت 02

 تضع األىداؼ التعليمية على أساس مستول كل فوج من التالميذ 03

تقـو بالتدخل عند عدـ مقدرة التالميذ على تنفيذ الواجبات اغبركية  04
 

للتعرؼ على مستول التالميذ تعتمد على كسائل متعددة كاالختبارات كاؼبالحظة  05
تالقي صعوبات عند تنفيذ اؼبنهاج اعبديد خاصة ُب اختيار االسلوب التدريسي اؼبناسب  06
مدة اؼبخصصة غبصة الًتبية البدنية غَت كافية  07
اؼبنهاج اغبإب يساعد على ربقيق تنمية التلميذ فيفي اعبوانب اؼبختلفة أفضل من اؼبنهاج القدٙب  08
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بيداغوجية  )واقع المقاربة بالكفاءات يوضح النتائج الخاصة بالمحور األول : (9)الجدول رقم 
 .في حصة التربية البدنية والرياضية (الفروقات

 5.99 ىي 0.05 ومستوى الداللة 2 الجدولية عند درجة الحرية 2قيمة كا
أف أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية  يركف أف اؼبنهاج (7-4-1)كمن خالؿ العبارة رقم  (  )يتبُت من خالؿ اعبدكؿ رقم- 

اغبإب مالئم كيتماشى مع الوحدات التعليمية ، كأهنم يتدخلوف لتوجيو التالميذ أثناء تنفيذ الواجبات اغبركية الصعبة 
 احملسوبة عالية كىي 2،ككذلك يتفقوف على أف الزمن احملدد غبصة الًتبية البدنية كالرياضية غَت كاؼ حيث كانت قيمة كا

دالة ُب العبارات 2،كما كانت قيمة كا0.05كمستول داللة 2عند درجة حرية 5.99أكرب من القيمة اعبدكلية اؼبقدرة ب
حيث يراعي اؼبنهاج اغبإب مستول التالميذ ككذا الفركؽ بُت اعبنسُت ،كيساعد على تنمية اعبوانب (2-3-5-8)

. اؼبختلفة ُب التلميذ
مقابل نسبة %60.60 لصاّب إجابات غاليا بنسبة مئوية مقدرة بإحصائيافقد أظهرت فركؽ دالة 6أما العبارة رقم -

كىي أكرب من 13.27اؼبقدرة ب2لصاّب إجابات نادرا كمن خالؿ قيمة كا%9.09 إجابات أحيانا كلصاّب% 30.30
 تنفيذ أثناءالقيمة اعبدكلية كعليو فإف أغلب األساتذة يتلقوف صعوبات عديدة عند اختيار األسلوب اؼبناسب ُب التدريس 

. اغبصص 
 
 
 
 
 

أساتذة التربية البدنية  

العبارة رقم 
نادرا أحيانا غالبا 

 المحسوبة 2كا
النسبة  التكرار 

% 
النسبة  التكرار 

% 
النسبة  التكرار 

% 
01 28 84.84 05 15.15 00 00 40.54 
02 20 60.60 07 21.21 06 18.18 11.09 

03 15 45.45 17 51.51 01 3.03 13.81 
04 
 30 90.90 02 6.06 01 3.03 49.27 

05 25 75.75 06 18.18 02 6.06 27.45 
06 20 60.60 10 30.30 03 9.09 13.27 
07 30 90.90 03 9.09 00 00 49.63 
08 22 66.66 04 12.12 07 21.21 16.90 
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: بالنسبة للمحور الثاني-1-1-8-2
األساليب المعتمدة في التدريس خالل حصة يوضح  عبارات المحور الثاني: (10)الجدول رقم 

 التربية البدنية والرياضية
الصـــــــــــــــــــــــــــــــــياغة العبارة رقم 

 لديك إطالع ُب مرحلة تكوينك الدراسي على موضوع أساليب التدريس 01
 تعتمد على عدة أساليب تدريس عند تنفيذ اغبصة 02

 اؼبنهاج اغبإب يتيح لك استعماؿ أساليب متنوعة 03

األسلوب األمرم كاف ىو األسلوب السائد ُب اؼبنهاج القدٙب  04
 

زبتار األسلوب الذم يهتم بالفركؽ الفردية بُت التالميذ  حسب اختالؼ جنسهم  05
   التدريسي الذم يتيح حرية كبَتة للتلميذ ُب األنشطة اعبماعيةاألسلوبتفضل  06
زبتار األسلوب الذم يساعد على تنمية ميوؿ التالميذ كبو حصة الًتبية البدنية كالرياضية  07
تتم مناقشة أساليب التدريس اؼبختلفة ُب الندكات مع مفتش اؼبادة  08

األساليب المعتمدة في التدريس خالل يوضح النتائج الخاصة المحور الثاني: (11)الجدول رقم 
 حصة التربية البدنية والرياضية

 

أف األساتذة لديهم اطالع على أساليب التدريس أثناء (4-3-1)كمن العبارة رقم  (11 )يتبُت من خالؿ اعبدكؿ رقم-
مرحلة تكوينهم ُب اعبامعات أك اؼبعاىد ،كىم على دراية تامة على أف اؼبنهاج اغبإب يتطلب استعماؿ أساليب تدريس 

أساتذة التربية البدنية  

العبارة 
رقم 

 2كانادرا أحيانا غالبا 
المحسوبة   %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار 

01 25 75.75 07 21.21 01 3.03 28.36 
02 03 9.09 12 36.36 18 54.54 10.36 
03 26 78.78 04 12.12 03 9.09 30.72 

 

04 
 

30 90.90 03 9.09 00 00 49.63 

05 05 15.15 08 24.24 20 60.60 11.45 
06 01 3.03 10 30.30 22 66.66 20.18 
07 03 9.09 14 42.42 16 48.48 8.90 
08 08 24.24 19 57.57 06 18.18 8.90 
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 احملسوبة  ُب ىذه العبارات 2ـبتلفة عكس اؼبناىج القدٙب حيث كاف األسلوب األمرم ىو السائد حيث كانت قيمة كا
 . 0.05كمستول داللة   2عند درجة حرية 5.99 اعبدكلية اؼبقدرة ب2أكرب من قيمة كا

مقابل نسبة  %57.57 لصاّب إجابات أحيانا بنسبة إحصائيافقد كانت أظهرت فركؽ دالة 08بالنسبة للعبارة رقم -
كىي أكرب 8.90مقدرة ب2لصاّب إجابات نادرا حيث كانت قيمة كا% 18.18 لصاّب إجابات غالبا ك 24.24%

 .من القيمة اعبدكلية أم أنو تتم مناقشة أساليب التدريس مع اؼبفتش بنسبة متوسطة أثناء الندكات كاالجتماعات الدكرية
 اعبدكلية 2 احملسوبة ُب ىذه العبارات أكرب من قيمة كا2كانت قيمة كا (7-6-5-2)أما فيما ىبص العبارات رقم -

 ُب إجابات إحصائيةكبالتإب كانت ىناؾ فرك ؽ ذات داللة 0.05 كمستول داللة 2 عند درجة حرية 5.99اؼبقدرة ب
األساتذة لصاّب إجابات نادرا حيث إف األساتذة نادرا ما يعتمدكف على عدة أساليب عند تنفيذ اغبصة كنادرا ما ىبتاركف 

األسلوب الذم يهتم بالفركؽ الفردية بُت اعبنسُت كنادرا ما يفضلوف األسلوب الذم يتيح اغبرية للتالميذ ُب األنشطة 
.  اعبماعية  كنادرا ما ىبتاركف األسلوب الذم ينمي ميوؿ التالميذ كبو حصة الًتبية البدنية كالرياضية 

:  استنتاجات الدراسة االستطالعية-1-1-9
: كفقا لنتائج الدراسة نعرض فيما يلي أىم االستنتاجات

.  أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية  يركف أف اؼبنهاج اغبإب مالئم كيتماشى مع الوحدات التعليمية-
. يراعي اؼبنهاج اغبإب مستول التالميذ ككذا الفركؽ بُت اعبنسُت- 
. ىناؾ صعوبات عند تنفيذ اؼبنهاج اعبديد خاصة ُب اختيار األسلوب التدريسي اؼبناسب-
 ال يتم االعتماد  على عدة أساليب تدريس عند تنفيذ اغبصة من قبل األساتذة رغم أف اؼبنهاج اغبإب يتيح استعماؿ -

. عدة أساليب ،كرغم اؼبعرفة اؼبسبقة بأنواع أساليب التدريس أثناء تكوين األساتذة
اختيار األسلوب الذم يهتم بالفركؽ الفردية بُت التالميذ  حسب اختالؼ جنسهم كالذم يعطي حرية أكرب ال يتم -

. للتالميذ
. ال يتم اختيار  األسلوب الذم يساعد على تنمية ميوؿ التالميذ كبو حصة الًتبية البدنية كالرياضية- 
ال يكوف ىناؾ اىتماـ كبَت من قبل اؼبفتش أثناء الندكات دبوضوع أساليب التدريس اؼبستعملة ُب حصة الًتبية البدنية -

 .(اؼبقاربة بالكفاءات)كالرياضية كفق اؼبنهاج اغبإب 
 . األسلوب األمرم كاف ىو األسلوب السائد ُب اؼبنهاج القدٙب-
: مدى االستفادة من نتائج الدراسة االستطالعية  -1-1-10

ىذه النتائج شجعتنا على اختيار اؼبوضوع ،ككذا على توجيهنا لدراستو عن طريق اؼبنهج التجرييب من خالؿ اقًتاح برنامج 
تعليمي مبٍت على أساليب تدريس متنوعة تراعي الفركقات الفردية بُت التالميذ كربقق ميوالهتم كرغباهتم كمدل تأثَتىا على 

. األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب كرة الطائرة 
 األكلية كضع أساس ؼبشكلة حبثنا ىذه حىت ال تكوف ؾبرد االستطالعيةحاكلنا من خالؿ ىذه الدراسة :خاتمة الفصل

ال يتم اختيار  األسلوب الذم يساعد على مراعاة فكرة نظرية ال أثر ؽبا ُب الواقع، حيث أكدت النتائج اؼبتوصل اليها انو 
 ىذه النتائج اؼبتوصل إليها ُب الدراسة .الفركؽ الفردية كعلى تنمية ميوؿ التالميذ كبو حصة الًتبية البدنية كالرياضية

 األكلية تضعنا أماـ حتمية القياـ بدراسة تشمل تالميذ اؼبرحلة الثانوية ، كألجل الوصوؿ إٔب حقائق علمية االستطالعية
 أساليب التدريس الثالثة قيد الدراسة على ربسُت اؼبهارات األساسية للكرة الطائرة كاىتمامها بالفركؽ تأثَتتأكد مدل 

. اؼبوجودة بُت اؼبتعلمُت 
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 :امفطل امثاين

 مهنجية امبحـــث وال جراءاث امليداهية
 

 .متهيد

 .مهنج امبحث- 1

 .غينة امبحث و مواضفاهتا- 2

 .جمـالث وب دواث امبحث- 3

 .ال ساميب ال حطائية- 4

 .امفطل         خالضة 
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أصبح البحث العلمي من أىم الضركريات ُب ؾبتمعنا اغبديث ،للوصوؿ إٔب اعلي اؼبستويات ُب صبيع نواحي :تمهيد 
اغبياة كىذا من خالؿ النظريات العلمية كتطبيقها ػبدمة اجملتمع كتطويرىا ،كاف التعليم يفرض علينا تطَت اؼبهارات 

األساسية ؼبختلف األنشطة الرياضية ،كمن ىنا تكمن أنبية أساليب التدريس اغبديثة ،كتأثَتىا على مراعاة الفركؽ الفردية 
 ُب كؼ نتطرؽسما يتطلع إليو الباحث كمن خالؿ ذلك كىو .بُت اؼبتعلمُت كعلى ربسُت اؼبهارات األساسية للكرة الطائرة 

إٔب توضيح منهج البحث كاإلجراءات اؼبيدانية اؼبتخذة ُب سبيل ربقيق األىداؼ اؼبنشودة ُب ىذا البحث ،ىذا الفصل 
 .العلمي

 اؼبنهج ُب البحث العلمي ىو الطريقة اليت يتبعها إف يرل عمار بوحوش كؿبمد ذنيبات:منهج البحث -2-1
 اؼبنهج ىبتلف أفككما ىو متعارؼ عليو  (89، صفحة 1995ذنيبات، )الباحث ُب دراستو للمشكلة كاكتشاؼ اغبقيقة 

. استخداـ اؼبنهج التجرييب كىذا ؼبالءمتو لطبيعة مشكلة البحثقاـ الطالب الباحث ب باختالؼ اؼبشكلة اؼبطركحة كؽبذا

: عينة ومجتمع البحث-2-2

تكوف ؾبتمع البحث من تالميذ اؼبرحلة الثانوية اؼبستول السنة الثانية  ُب بعض ثانويات مدينة تيارت  للسنة الدراسية 
.  تلميذ  (220 )ـ كالبالغ عدده2014-2015

تلميذا من كل ثانوية  ،   (30)ثانويات كبواقع 3تلميذا يبثلوف  (90)أما عينة البحث فتكونت من 
 : اآلتية اؼبقصودة ككفقا للشركط ةكًب اختيار عينة البحث بالطريق

. اليبارس أم نشاط رياضي خارج اؼبؤسسة  -   
. ليس معيد للسنة -  

. تلميذا من العينة اليت ًب إجراء الدراسة االستطالعية عليهم 20ًب استبعاد 
( 12 ) كاعبدكؿ رقم ..تلميذا  للدراسة االستطالعية 20تلميذا  للدراسة األساسية ك90تلميذ منهم 110كبلغت العينة 

 .اؼبوإب يوضح الثانويات  اؼبعنية بالدراسة
 المتبع لكل عينة واألسلوب عينة البحث أفراديوضح عدد  (12)الجدول 

 األسلوبالمجموعة إناث ذكور عينة البحث الثانوية 
التبادٕب  األكٔبالتجريبية  15 15 30 باؽبوارم ؿبمدثانوية
التدرييب التجريبية الثانية  15 15 30  اضبد مدغرم ثانوية

االكتشاؼ اؼبوجو  التجريبية الثالثة  15 15 30  ابن رستم ثانوية
     90المجموع 

 
: مجاالت البحث -2-3
 :المجال الزماني-2-3-1

-11-09 ك بالتحديد 2015-2014ًب إجراء القياسات القبلية بداية الفعل الدراسي األكؿ ك اؼبوسم الدراسي 
2014 
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  ؾبموعة األسلوب 2015-01-05ك ًب تدريس اجملموعات الثالث باألساليب اؼبقًتحة ُب الفصل الثا٘ب ابتداء من  
 . لتعلم مهارات الكرة الطائرة –كؾبموعة األسلوب الكتشاؼ اؼبوجو ,التدرييب ك ؾبموعة األسلوب التبادٕب

  .2015-03-15 ك بالتحديد 2015-2014القياسات البعدية فكانت هناية الفصل الدراسي للموسم 

ًب إجراء البحث ُب ثانويات كالية تيارت ك بالتحديد ثانوية باؽبوارم ؿبمد ، ثانوية : المجال المكاني-2-3-2
 .اضبد مدغرم ، ثانوية ابن رستم 

 90أجريت الدراسة على تالميذ اؼبرحلة الثانوية ك بالتحديد ك اؼبقدر عددىم ب : المجال البشري-2-3-3
 .تلميذ ك تلميذة كزعوا على ثالث ؾبموعات بالتساكم

:  تكافؤ مجموعات البحث-2-4
سبت عملية تكافؤ ؾباميع البحث باستخداـ ربليل التباين باذباه كاحد 

(Anova one way) ( الوزف-الطوؿ -العمر :)كبعد ضبط اؼبتغَتات اآلتية
. يوضح ذلك (13)كاعبدكؿ  (العمر كالطوؿ كالوزف)ًب تكافؤ افراد عينة البحث دبتغَتات 

 يوضح تحليل التباين لمتغيرات العمر والطول والوزن لمجموعات البحث الثالث(13)الجدول 

المتغيرات 
وحدة القياس 
المستخدمة 

مصدر القياس 
مجموع 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف المحتسبة 

بالسنة العمر 
 0.01 2 0.022بُت اجملموعات 

 0.37 87 32.6داخل اجملموعات  0.02
  89 32.62اجملموع 

سنتيمًت الطوؿ 
 136.43 2 272.86بُت اجملموعات 

 79.86 87 6948.03داخل اجملموعات  1.70
  89 7220.9اجملموع 

كيلوغراـ الوزف 
 32.4 2 64.8بُت اجملموعات 

 49.05 87 4268.1داخل اجملموعات  0.66
  89 4332.9اجملموع 

 3.11( = 87-2) درجة حرية كأماـ 0.05اعبدكلية عند مستول داللة  (ؼ)قيمة *
: من خالؿ اعبدكؿ أعاله يتضح 

ؾبموعة األسلوب التبادٕب ،ؾبموعة األسلوب التدرييب ) بُت ؾبموعات البحث الثالثإحصائيةعدـ كجود فركؽ ذات داللة 
  ُب كل من متغَتات العمر،الطوؿ ،الوزف حيث أف أفراد اجملموعات متقاربوف فيما(،ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو

. بينهم ُب تلك اؼبتغَتات ،كىذا يعٍت أف ىناؾ تكافؤ بُت ؾبموعات البحث 
 :  لبحثأدوات ا-5- 2

اعتمد الباحث على االختبارات كوسيلة مساعدة ُب صبع البيانات من خالؿ االعتماد على الدراسات :االختبارات 
كرة الطائرة ،ككذا اؿ ُب كرة الطائرة، كالدراسات السابقة اليت تناكلت اؼبهارات األساسية ُب التدريسالنظرية ُب ؾباؿ 



162 

 

الدراسات اؼبتعلقة بالقياس كالتقوٙب ليخرج الباحث ُب النهاية دبجموعة من االختبارات اليت تقيس اؼبهارات اؼبستهدفة ُب 
. الدراسة كاليت زبص التمرير كالضرب الساحق كاإلرساؿ 

: تحديد االختبارات المالئمة لقياس األداء المهاري في كرة الطائرة- 2-5-1
على   (03 اؼبلحق)ًب استخالص ؾبموعة من اختبارات اؼبهارات األساسية اليت ًب ربديدىا كعرضها ُب صورة استبياف 

ؾبموعة من اؼبختصُت ُب ؾباؿ طرائق التدريس كالتعلم اغبركي كاالختبارات كاؼبقاييس ُب كرة الطائرة  هبدؼ ربديد أىم 
 االختبار للتحكيم كبعد ذلك ًب االعتماد على فاالستبيااالختبارات للمهارات األساسية قيد الدراسة ، كقد ًب توجيو 

: كاقتصرت على االختبارات اؼبهارية اآلتية(%80)االختبارات اليت حصلت على نسبة اتفاؽ أكثر 
. دقة التمرير من أعلى كًب قياسها باختبار : مهارة التمرير من أعلى .1

 :دقة التمرير من أعلىكصف اختبار 
: الغرض من االختبار 

.  قياس دقة التمرير من أعلى 
:  األدكات 

ـ من األرض، يرسم خط  للبداية 2.20 ـ على أف تكوف حافتو السفلى على بعد 1.5/ 1.5حائط يرسم عليو مربع 
.  ـ من اغبائط ، كرة طائرة 2على بعد 

: مواصفات األداء 
  يقف الطالب مواجها للحائط كمعو الكرة يقـو بالتمرير من أعلى بأصابع اليدين كبو اؼبربع اؼبرسـو كعندما ترتد إليو 
الكرة يقـو بإرجاعها إٔب اؼبربع من خالؿ سبريرىا من أعلى بطريقة  قانونية ُب الكرة الطائرة كذلك قبل أف تسقط على 

ثانية ، إذا فقد الطالب الكرة أثناء  ( 30 )األرض ، يقـو الطالب بتمرير الكرة على اؼبربع أكرب عدد من التمريرات خالؿ 
. التمرير فإنو يستعيدىا ٍب يستأنف التمرير 

 :  التسجيل
.  أربع نقاط لكل سبريرة صحيحة داخل اؼبربع   - 
.  نقطة لكل سبريرة صحيحة خارج اؼبربع   - 
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( 03)شكل 
                              اختبار مهارة التمرير من أعلى  

 
 

 مًت من اغبائط 2خط البداية  على بعد 
.دقة التمرير من أسفلقياسها باختبار كًب : مهارة التمرير من أسفل. 2  

 :التمرير من أسفلدقة كصف اختبار 
: الغرض من االختبار 

.   قياس دقة التمرير من أسفل 
 :  األدكات

ـ من 2.2اغبافة السفلى للمربع على ارتفاع  ) ـ  من األرض 2.2على ارتفاع  (ـ 1.5 / 1.5)حائط يرسم عليو مربع 
.   مًت من اغبائط ، كرة طائرة 2، يرسم خط  على بعد  (األرض 

: مواصفات األداء 
 يقف الطالب مواجها للحائط كمعو الكرة يقـو بالتمرير من أسفل بالذراعُت كبو اؼبربع اؼبرسـو كعندما ترتد إليو الكرة 

يقـو بإرجاعها إٔب اؼبربع من خالؿ سبريرىا من أسفل بالذراعُت بطريقة  قانونية ُب الكرة الطائرة كذلك قبل أف تسقط على 
ثانية ، إذا فقد الطالب الكرة أثناء  ( 30 )األرض ، يقـو الطالب بتمرير الكرة على اؼبربع أكرب عدد من التمريرات خالؿ 

.   التمرير فإنو يستعيدىا ٍب يستأنف التمرير 
 :  التسجيل
.  أربع نقاط لكل سبريرة صحيحة داخل اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ الذراعُت    -  
.  ثالث نقاط لكل سبريرة صحيحة داخل اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ ذراع كاحدة   -  
.  نقطتاف لكل سبريرة صحيحة خارج اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ الذراعُت   -  
.  نقطة كاحدة لكل سبريرة صحيحة خارج اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ ذراع كاحدة    - 

م 1.5حائط أملس  

 

 

 

 

 

م2.2                                                                        

 

 

  متر2.2                                 

 

 مربع
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(  04) شكل                                          
                                   اختبار مهارة التمرير من أسفل  

 
 

 مًت من اغبائط  2                    خط البداية على بعد 
 
دقة الضرب الساحق ُب االذباه القطرم كاالذباه كًب قياسو باختبار : مهارة الضرب الساحق القطري والخطي. 3

 .اؼبستقيم
: الغرض من االختبار 

.      قياس دقة الضرب الساحق ُب االذباه القطرم كاالذباه اؼبستقيم 
:  األدكات 

كتوضع  (1)كمركز  (5)ُب مركز  (ـ 3/3)سم،يرسم مربعُت 224  كرة طائرة ، ملعب كرة طائرة  ارتفاع الشبكة 10 
 ( . 3 )مرتبتُت كما ُب الشكل 

: مواصفات األداء 
ضربات ساحقة كبو االذباه القطرم  (5)كعلى اؼبخترب أداء  (3)اإلعداد من اؼبدرب من مركز  (4)    الضرب من مركز 

( . 1اؼبرتبة موجودة ُب مركز ) ضربات ساحقة كبو االذباه اؼبستقيم (5)ك (5اؼبرتبة موجودة ُب مركز )
:  التسجيل 

. أربع نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة على اؼبرتبة - 
.  ثالث نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة ُب اؼبنطقة اؼبخططة- 
 . (ب)أك  (ا)نقطتاف لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة ُب اؼبنطقة - 
 
 

( 05)                                              شكل

   متر1.5حائط أملس 

 

 

 

 

 

م2.2                                                 

 

 

 

  متر2.2                                 

 

 مربع
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اختبار مهارة الضربة الساحقة 

 
.  دقة اإلرساؿ من أعلى  كًب قياسو باختبار: اإلرسال من أعلى مهارة-4

.  قياس دقة اإلرساؿ من أعلى  : الغرض من االختبار
:  األدوات

شريط قياس ، ربدد  (224)، عشر كرات طائرة ارتفاع الشبكة  (4)     ملعب كرة الطائرة قانو٘ب يقسم كما ُب الشكل 
( .  4)النقاط اؼبمنوحة على اؼبناطق اؼبستهدفة كتكتب على األرض كفقا للشكل

: مواصفات األداء 
 مًت من الشبكة  7     يقـو اؼبخترب بأداء عشر إرساالت متتالية من أعلى من اؼبنطقة احملددة ؽبذا االختبار على بعد 

.  ؿباكال توجيو الكرة إٔب اؼبناطق اليت كتب بداخلها أعلى درجة 
:  الشروط 

ؿباكالت، ربسب النقاط دبجرد سقوط الكرة ُب اؼبنطقة احملددة ُب اؼبلعب، إذا ارتكب الالعب أم  (10) لكل ـبترب 
ـبالفة قانونية أثناء اإلرساؿ فال يعطي أم عالمة ، إذا سقطت الكرة على خط مشًتؾ بُت منطقتُت يبنح اؼبخترب الدرجة 

 . األعلى 
:  التسجيل

. درجة  (50) يسجل للمخترب الدرجات اليت حصل عليها ُب احملاكالت العشر اليت قاـ هبا علما بأف الدرجة النهائية 
 
 
 
 

 
( 06)                                                       شكل 

5 مركز  

1مركز  
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                                              اختبار مهارة اإلرسال من أعلى  

 
 :  بكرة الطائرةاألساسيةاألسس العلمية لالختبارات المعدة لقياس بعض المهارات -2-5-2

بعدما ًب اغبصوؿ على االختبارات اؼبهارية اليت تستعمل ُب قياس األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة من خالؿ آراء احملكمُت 
. سيتم التأكد من الثبات كالصدؽ كاؼبوضوعية ؽبذه االختبارات 

 يعرؼ ثبات االختبار على أنو مدل الدقة أك االنسياؽ أك استقرار نتائجو :ثبات االختبارات المهارية- 2-5-2-1
 (56، صفحة 1997مقدـ عبد اغبفيظ ، ).فيما لو طبق على عينة من األفراد ُب مناسبتُت ـبتلفتُت 

كما أف االختبار ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس اؼبفحوصُت ك ربت نفس الشركط -  
كما يعٍت ثبات االختبار أنو إذا ما أعيد االختبار على نفس العينة (193، صفحة 1995ؿبمد صبحي حسنُت ، ). 

مركاف عبد اجمليد ابراىيم ، ).ربت نفس الظركؼ يعطي نتائج معنوية أم كجود معامل ارتباط كبَت بُت نتائج االختبار
 (70، صفحة 1999

للتأكد من مدل دقة ك استقرار " تطبيق االختبار ك إعادة تطبيقو " ك استخدـ الباحث غبساب ثبات االختبار طريقة 
 )نتائج االختبار ، ك ؽبذا قاـ الباحث بإجراء االختبار على مرحلتُت بفاصل زمٍت قدره أسبوع مع اغبفاظ على اؼبتغَتات 

  (نفس العينة ، نفس التوقيت ، نفس اؼبكاف 
حيث يدؿ االرتباط بُت درجات االختبار األكؿ ك االختبار الثا٘ب على معامل استقرار االختبار ، حيث كلما اقًتب ىذا 

.  زاد ىذا االختبار استقرارا ك ثباتا  ( 01 , 00 )اؼبعامل من الواحد 
. ك استعملنا غبساب معامل الثبات الطريقة العامة غبساب االرتباط لبَتسوف 

 
 
 
 
 
 
 

:  يبين معامل الثبات لالختبارات المهارية في كرة الطائرة   : (14)الجدول رقم

 

 

   متر         7                            4     5454

4 
 درجات

   درجات3

 

 

 

5 

درج
 ات

 

 

 درجة واحدة

 

 

3 
 درجات

4 
 درجات

  درجات3
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معامل ثبات  القيمة اعبدكلية 
 االختبار 

 االختبار  حجم العينة  درجة اغبرية مستول الداللة 

 دقة التمرير من أعلى اختبار  20 18 0.05 0 ، 87  0 ، 444

 دقة التمرير من أسفلاختبار  20 18 0.05 0.71  0 ، 444

دقة الضرب الساحق اختبار  20 18 0.05 0.79  0 ، 444
ُب االذباه القطرم كاالذباه 

 اؼبستقيم
  دقة اإلرساؿ من أعلىاختبار 20 18 0.05 0.82  0 ، 444

ك بعدما قمنا بالكشف ُب جدكؿ  (0.87-0.71)كجد أنو يًتاكح بُت " بَتسوف " بعد حساب معامل االرتباط 
 تبُت لنا أف االختبارات 0 ، 05ك دبستول داللة  ( 2– ف  )دالالت االرتباط ؼبعرفة ثبات االختبار عند درجة حرية 

دقة الضرب الساحق ُب االذباه القطرم  اختبار  -دقة التمرير من أسفلاختبار - دقة التمرير من أعلى اختبار )اؼبهارية 
 تتميز  بدرجة ثبات عالية ألف الدرجة احملسوبة ؼبعامل الثبات كانت ( دقة اإلرساؿ من أعلى اختبار -كاالذباه اؼبستقيم

 .  0.444أكرب من القيمة اعبدكلية ، ك اليت تساكم 
: الصدق الذاتي لالختبارات المهارية -2-5-2-2

الصدؽ الذاٌب ىو صدؽ الدرجات لالختبار بالنسبة للدرجات اغبقيقية اليت خلصت من شوائب أخطاء اؼبقياس كيقاس 
كاعبدكؿ التإب (456، صفحة 1958فؤاد البهي ، )ىذا النوع من الصدؽ عن طريق اعبذر الًتبيعي ؼبعامل ثبات االختبار

: يوضح الصدؽ الذاٌب لالختبارات اؼبهارية 
:  يبين معامل الصدق الذاتي لالختبارات المهارية في كرة الطائرة   : (15)الجدول رقم

معامل الصدؽ  القيمة اعبدكلية 
 الذاٌب 

 االختبار  حجم العينة  درجة اغبرية مستول الداللة 

 دقة التمرير من أعلى اختبار  20 18 0.05 0 ، 93  0 ، 444

 دقة التمرير من أسفلاختبار  20 18 0.05 0.84  0 ، 444

دقة الضرب الساحق ُب اختبار  20 18 0.05 0.88  0 ، 444
 االذباه القطرم كاالذباه اؼبستقيم

  دقة اإلرساؿ من أعلىاختبار 20 18 0.05 0.90  0 ، 444

تتميز بدرجة عالية من الصدؽ ،كىذا لكوف القيم احملسوبة ؼبعامل  من خالؿ ىذا اعبدكؿ نستنتج أف االختبارات اؼبهارية
كىي أكرب من القيمة اعبدكلية ؼبعامل االرتباط اؼبقدر ب  (0.93-0.84)الصدؽ الذاٌب لالختبارات  جاءت بُت 

دقة التمرير من اختبار - دقة التمرير من أعلى اختبار )اؼبهارية كبالتإب فاالختبارت (2-ف)  عند درجة حرية 0.44
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يتميز بدرجة ( دقة اإلرساؿ من أعلى اختبار -دقة الضرب الساحق ُب االذباه القطرم كاالذباه اؼبستقيم اختبار  -أسفل
. عالية من الصدؽ كالثبات 

 ٓب يعتمد الباحث على التصميم التجرييب البسيط اؼبتمثل ُب اجملموعة :تصميم البرنامج التعليمي المقترح- 2-6
من غَت اؼبفيد مقارنة ؾبموعة أكٔب تتلقى معاعبة معينة دبجموعة أخرل :التجريبية ك اجملموعة الضابطة حيث يقوؿ أبو عالـ 

ال تتلقى أم شيء ألف ىذا األمر أشبو بتقدٙب دركسا خصوصية جملموعة من األطفاؿ ك مقارنة ربصيلهم دبجموعة أخرل 
ٓب تتلقى دركسا خصوصية ك استخالص أف اجملموعة األكٔب ىي األفضل فاستخالص ىذا غَت علمي ألنو من غَت اؼبتوقع 

فاألفضل ك حفاظا على ما (2004رجاء ؿبمد أبو عالـ، ) .ُب اؼبواقف الدراسية أف ال تفعل اجملموعة الضابطة أم شيء
يبكن أف هبرم ُب الصفوؼ الدراسية بشكل طبيعي يضيف أبو عالـ أف تتلقى ؾبموعة ما التدريس بالطريقة أ ك ؾبموعة 

. أخرل تتلقى التدريس بالطريقة ب ك ىو تصميم أفضل بكثَت من استخداـ ؾبموعة ذبريبية ك أخرل ضابطة

: المراحل اإلجرائية للبحث- 2-7
: التجريبية لبدء العمل اؼبيدا٘ب كما يوضحو اعبدكؿ التإب  ًب توزيع اجملموعات

خالل األسبوع وذلك على مدار  توزيع توقيت تعليم وتدريب المجموعات التجريبية الثالثة: (16)الجدول رقم 
. م2015-2014:الثالثي الثاني  من الموسم الدراسي 

        التوقيت  
األياـ          

 12:00 إٔب10:00:من 10:00 إٔب 8:00: من

األحد 
( 1)اجملموعة التجريبية

- التبادٕب األسلوب-

 

االثنين 
( 2)اجملموعة التجريبية 

- التدرييب األسلوب-

الثالثاء 
( 3)الفوج رقم

- االكتشاؼ اؼبوجو-

 

 
بعد ربصل الباحث على اؼبوافقة الرظبية من مدراء الثانويات الثالث قاـ الباحث باإلشراؼ العاـ على التدريس دبساعدة 

 (4)ملحق رقم الفريق اؼبساعد اؼبتكوف من أساتذة الًتبية البدنية للثانويات الثالثة 

للعبة   دقيقة ك ىي مدة اغبصة اؼبقررة ُب التوزيع السنوم اػباص حبصة الًتبية البدنية ك الرياضية60مدة اغبصة التعليمية ىو
. اعبماعية 
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. ًب التنسيق مع أساتذة الثانويات الثالثة حوؿ كضع نشاط الكرة الطائرة ُب نفس الوقت ك ربديد بدء الربنامج التعليمي

:  األسلوب التبادلي واشتمل على اإلجراءات التالية:تطبيق أساليب التدريس -2-8  

 . ُب بداية اغبصة ًب تذكَت الطلبة بالنتاجات التعليمية -
 . إعطاء اإلضباء العاـ كاػباص الالـز للمهارة -
 . يؤكد اؼبعلم أف الغرض من ىذا األسلوب ىو التعاكف مع الزميل كتعلم إعطائو تغذية راجعة -
يشرح اؼبعلم دكر كل من اؼبؤدم كاؼبالحظ، فاؼبؤدم يقـو باألداء كازباذ قرارات التنفيذ التسعة كيتصل فقط بزميلو  -

 . اؼبالحظ، كاؼبالحظ يقدـ تغذية راجعة للمؤدم على أساس اؼبعيار اؼبعد من اؼبدرس
 . يشرح اؼبعلم اؼبهارة كيؤدم مبوذجا ؽبا -
 (. 2ملحق رقم )يستفسر اؼبعلم كهبيب على أسئلة الطلبة للتوضيح كرقة معيار الواجب -
 . يوزع اؼبعلم الطلبة ُب أزكاج أك يطلب من كل طالب أف ىبتار زميلو -
 . يستلم اؼبالحظ اؼبعيار اػباص باألداء الصحيح من اؼبعلم -
 . اؼبؤدم ينجز الواجبات كيتخذ القرارات التسعة ُب مرحلة الدرس كما ُب األسلوب التدرييب -
يراقب اؼبالحظ أداء اؼبؤدم كيقارف األداء باؼبعيار كاستنتاج إف كاف األداء صحيحا أـ ال كتوصيل النتائج إٔب اؼبؤدم  -

 . من خالؿ التغذية الراجعة كيقـو باالتصاؿ باؼبعلم إذا كاف ذلك ضركريا
 . كهبيب عن أسئلة اؼبالحظ من خالؿ اتصالو بو (اؼبالحظ كاؼبؤدم)ينتقل اؼبعلم بُت كل طالبُت  -
 . يعزز اؼبعلم سلوؾ اؼبالحظ اؼبرغوب بو كيقـو بتصحيح أخطاء اؼبالحظ عند إعطاء تغذية راجعة غَت دقيقة للمؤدم -
يستجيب اؼبعلم لالستفسارات التوضيحية فيتحدث مع اؼبالحظ  فقط كاؼبؤدم يتحدث مع اؼبعلم من خالؿ اؼبالحظ  -

 . كليس مباشرة
 .  يتبادؿ الطلبة األدكار كالواجبات من مالحظ إٔب مؤدم كبالعكس كذلك بعد إكماؽبم الواجب اؼبطلوب -
 . النشاط اػبتامي -

:  األسلوب التدريبي  واشتمل على اإلجراءات التالية  

 . ُب بداية اغبصة ًب تذكَت الطلبة بالنتاجات التعليمية -
 .  إعطاء اإلضباء العاـ كاػباص الالـز للمهارة -
 .  يشرح اؼبعلم دكر الطلبة بازباذ القرارات التسعة كدكره بإعطاء التغذية الراجعة كالرد على تساؤالت الطلبة -
 (.. 2ملحق رقم)تزكيد الطلبة بنموذج اؼبهمات الذم وبتوم على الواجبات كعلى النواحي الفنية للمهارة  -
 .  يعرض اؼبعلم أك يشرح الواجب من خالؿ كسائل اإليضاح اؼبختلفة -
 . يستفسر اؼبعلم كهبيب عن األسئلة لغرض التوضيح قبل أف يأمر ببدء العمل -
األكضاع، اؼبكاف، نظاـ األعماؿ، كقت بداية العمل، )يبدأ الطلبة ُب ازباذ قرارات التنفيذ التسعة اليت أسندت إليهم كىي -

 .(التوقيت كاإليقاع اغبركي، االنتهاء من العمل، الراحة، اؼبظهر، كإلقاء أسئلة التوضيح
 . يتحرؾ اؼبعلم من متعلم آلخر ليالحظ كال من األداء كعملية ازباذ القرار ٍب يعطي التغذية الراجعة -
 . يسمح اؼبدرس للطلبة بالعمل بشكل مستقل عن اؼبعلم كعن بقية الطلبة -
 . يعطي اؼبعلم للطلبة الوقت الكاُب لتكملة الواجب اغبركي -
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 . يوقف اؼبعلم الطلبة استعدادا ػبتاـ الدرس -
: أسلوب االكتشاف الموجو واشتمل على اإلجراءات التالية  

 . إعطاء اإلضباء العاـ كاػباص الالـز للمهارة -
يقـو اؼبعلم بصياغة اؼبثَتات اغبركية اؼبرتبطة باؼبهارة ُب شكل أسئلة تدفع الطلبة إٔب اغبركة كالبحث كاالكتشاؼ من  -

 . أجل كضع اغبلوؿ على شكل استجابات حركية
 . يطرح اؼبعلم على الطلبة سؤاؿ كاحد ؿبدد كال يشتتهم بأكثر من سؤاؿ -
للتوصل إٔب ... يفسح اؼبعلم اجملاؿ أماـ الطلبة لألداء للقياـ بالعمليات العقلية كالعلمية كاؼبالحظة كاؼبقارنة كاالستنتاج  -

 .اغبل
 . يتدرج اؼبعلم باألسئلة من السهل إٔب الصعب -
 . يستخدـ اؼبعلم اؼبصطلحات السهلة كاؼبفهومة اليت تنسجم مع مستول الطلبة -
ىبتار اؼبعلم األسئلة اليت تقود إٔب استجابة كاحدة فقط كإذا حدثت أكثر من استجابة على اؼبعلم أف يكوف جاىز  -

 . كقادر على إعطاء داللة أك سؤاؿ يساعد الطلبة على اختيار استجابة كاحدة
 . ال يعطي اؼبعلم اإلجابة كإمبا يفسح اجملاؿ أماـ الطلبة للتفكَت كالبحث -
 . ينتظر اؼبعلم استجابة الطلبة إلعطائهم الوقت لالنشغاؿ ُب اؼبرحلة قبل االستجابة -
يصحح اؼبعلم األخطاء باستمرار كيعطي التغذية الراجعة كبكلمات قصَتة مثل صح أك نعم، استمرار اؼبعلم بتوجيو  -

 . األسئلة يؤكد للطلبة أهنم باؼبسار الصحيح
 .   يلتـز اؼبعلم بالصرب كتقبل استجابات الطلبة إلهباد مناخ من التفاعل بُت الطرفُت -
تصحيح األخطاء ك التغذية الراجعة اليت يقدمها اؼبعلم ىي قبوؿ كاستحساف لالستجابات الصحيحة اليت يقـو هبا  -

 . الطلبة فنجاح الطالب ُب كل خطوة ىي عبارة عن تغذية راجعة اهبابية توصل ؽبا الطالب
يكرر اؼبعلم السؤاؿ الذم سبق االستجابة اػباطئة كعند حدكث استجابة خاطئة للمرة الثانية يبكن توجيو سؤاؿ إضاُب  -

 .يبثل خطوة أسهل تساعد الطالب على االستجابة الصحيحة
. يتسلسل اؼبعلم هبذه األسئلة كالدالالت اليت تساعد الطلبة كتقودىم بشكل تدرهبي إٔب اكتشاؼ النتيجة النهائية

التصميم التجريبي  -2-9
ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة  حبيث ًب االعتماد على ثالث ؾبموعات ذبريبية ًب استخداـ التصميم التجرييب اؼبتكافئ

. يوضح ذلك  (17 )األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كاعبدكؿ
 

 االختبار البعدي المتغيرات االختبار القبلي المجموعة
 2س 1ـ 1س 1ت
 2س 2ـ 1س 2ت
 2س 3ـ 1س 3ت

: ظةالحم
:  نقصد بالرموز ُب اؼبخطط ما يلي

. اجملموعة التجريبية: ت*
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. ( االختبار أك القياس البعدم2 االختبار أك القياس القبلي، س1س )االختبار: س*
. ظركؼ اؼبعاعبة: ـ*
 تعترب الدراسة اغبالية دراسة ذبريبية، كاشتملت على اؼبتغَتات التابعة كاؼبستقلة :متغيرات الدراسة-2-10

: التالية

: المتغيرات المستقلة: أوال
 :كيتكوف ىنا من (األسلوب التدريسي اؼبنتهج)اؼبتغَت اؼبستقل كىو- 
. األسلوب التبادٕب -
 .األسلوب التدرييب -

 األسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  -

: المتغيرات التابعة: ثانيا
: اؼبتغَت التابع يتمثل ُب األداء اؼبهارم  كالذم يتمثل ُب- 1.2

. مهارة التمرير من أعلى- 1
مهارة التمرير من أسفل- 2  

. مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي- 3
. مهارة اإلرساؿ من أعلى- 4
: اإلحصائية األساليب - 2-11

تعترب من أىم الطرؽ اؼبؤدية إٔب فهم العوامل األساسية اليت تؤثر على الظاىرة اؼبدركسة من خالؿ الوصوؿ إٔب  
نتائج يتم ربليلها كمناقشتها بعد ذلك علما كأف لكل باحث كسائل إحصائية خاصة كاليت تتناسب مع نوع اؼبشكلة 

:كخصائصها ،كقد اعتمدنا ُب ىذه الدراسة على األدكات اإلحصائية التالية   
 (43، صفحة 1988كامل ؿبمد، , قيس ناجي): النسبة المؤوية- 1

 العدد اإلصبإب للعينة/ (100×عدد أفراد كل مستول= )(%) النسبة اؼبؤكية 
 

    = % 
 

 عدد التكرارات: س/   حيث
 (حجم العينة)عدد العينة الكلية:           ف

 :المتوسط الحسابي- 2
 

   (47، صفحة 1999أضبد ؿبمد الطبيب، )    

 اؼبتوسط اغبسايب للدرجات: س/ حيث

 100×       س

 ن

 = س
 مج   س

 ن
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 ؾبموع القيم:    مج س
 عدد أفراد العينة:    ف

   (58، صفحة 1992عبد القادرحلمي،  ) :االنحراف المعياري- 3

  
 

 االكبراؼ اؼبعيارم: ع/ حيث
 الدرجة اػباـ:         س
 اؼبتوسط اغبسايب:         س
 عدد أفراد العينة:         ف

 اجملموع:         مج
 
 (189، صفحة 2009سعدم شاكرضبودم، ) -:كارل بيرسون-معامل االرتباط - 4
                      
 ('ص- ص)*('س- س)               مج   

        = ر
 2('ص- ص)مج       2('س- س)مج 

 

 .عدد أفراد العينة: ف/ حيث
 .ؾبموع القيم األكٔب أك اؼبتغَت األكؿ:  مج س
 . ؾبموع القيم الثانية أك اؼبتغَت الثا٘ب:  مج ص

 :معامل االلتواء- 6
قمنا باستخداـ معادلة معامل االلتواء هبدؼ التأكد من ذبانس عينة البحث األساسية من حيث متغَتات 

كيقـو حساب . ككذا التأكد من اعتدالية درجات متغَتات البحث. السن، العمر التدرييب، الطوؿ، الوزف
معامل االلتواء على اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم كالوسيط، ىذا األخَت يبثل القيمة الوسطية ُب 

 :كُب ما يلي معادلة معامل االلتواء. ؾبموعة من القيم
                         

  =   معامل االلتواء 
 
 
 

 =ع 

 2 (س- س )    مج

 ن

 30≤   ن  

 (  الوسٌط-المتوسط الحسابً  )      مج 

 االنحراف المعٌاري
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 (132، صفحة 1995حسُت ؿبمد صبحي، )(: 2كا)اختبار حسن المطابقة - 7
 
   

 =  2                                    كا
 .ؾبموع: مج / حيث

 .التكرارات اؼبشاىدة:  ؾ ش 
 . التكرارات اؼبتوقعة:  ؾ ـ 

 : ستيودنت" ت"اختبار الداللة اإلحصائية- 8
للمقارنة بُت ؾبموعتُت متساكيتُت ُب العدد كمعرفة  (ت)تستعمل ىذه اؼبعادلة ُب اختبار :1المعادلة  

:معنوية الفركؽ بُت األكساط اغبسابية  

 

  
=     ت

 
 
 

تستخدـ ىذه اؼبعادلة ؼبعرفة داللة فركؽ اؼبتوسطات لقيم االختبار القبلي كالبعدم لعينة كاحدة فقط، ككذا :2اؼبعادلة
دبعٌت أهنا تسمح بإثبات أف ىذه الفركؽ دالة أك غَت دالة؛  (الصدفة أك اؼبتغَت الذم كبن بصدد دراستو)أسباب حدكثها 

 : ( فردان 30األقل من )أم أف الفركؽ حقيقية كليست كليدة الصدفة أك العكس، كما أنو يصلح للعينات الصغَتة 

  ـ ؼ             
= ت

 ؼ          2مج ح         
( 1– ف ) ف 

:  حيث أف
. متوسط الفركؽ: ـ ؼ 
. ؾبموع مربعات اكبرافات الفركؽ عن اؼبتوسط :  ؼ2مج ح

. عدد أفراد العينة: ف
. درجة اغبرية: 1-ف
 
 
 

2( ك م–ك ش )مج   

 ك م

2س- 1س  

2ع
2ع+   1

2
 

1-ن  
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: (ف)تحليل التباين فيشر 
 

             التباين  بُت اجملموعات                                                                         
:   حيث أف = ؼ

            التباين داخل اجملموعات
 

 
 

                            ؾبموع اؼبربعات بُت اجملموعا ت                                                        
 = التباين بُت اجملموعات

 (294، صفحة 1987ؿبمود السيد ابو النيل ، )(        1-عدد اجملموعات)                            درجة اغبرية
 
 

ؾبموع اؼبربعات داخل اجملموعات                                 
= التباين داخل اجملموعات 
 (عدد اجملموعات –ؾبموع عدد أفراد العينة )درجة اغبرية                            

 
يهدؼ ىذا االختبار إٔب إجراء اؼبقارنات اؼبتعددة بُت : للمجموعات متساوية العدد اختبار دانكن للمدى المتعدد

 .احملسوبة من ربليل التباين دالة إحصائياF قيمة العينات عندما تكوف
 

  التباين داخل اجملموعات =اػبطأ اؼبعيارم للمتوسطات
                                                        عددأفراداجملموعات الكلية    

 .اػبطأ اؼبعيارم للمتوسطات×فؾ =أقل مدل معنوم 
 .3ك2القيمة اغبرجة اؼبقابلة لدرجة حرية التباين داخل اجملموعات عند كل من=فؾ 
ك يطلق عليو أيضا مؤشر الثبات ، فالصلة كثيقة بُت الثبات ك الصدؽ من حيث أف الثبات :  الصدق الذاتي-

االختبار يؤسس على ارتباط الدرجات اغبقيقية لالختبار بنفسها إذا أعيد االختبار على نفس اجملموعة من األفراد ، ك 
 : (193، صفحة 1995ؿبمد صبحي حسنُت،  ) وبسب الصدؽ الذاٌب لالختبار كفق اؼبعادلة التإب

 

 . معامل الثبات =    معامل الصدؽ الذاٌب                     
 :صعوبات البحث-2-12

 : سبثلت أىم الصعوبات اليت كاجهت الطالب الباحث أثناء قيامو بالدراسة فيما يلي 
من اعبانب النظرم صعوبة إهباد مراجع بالكم الكاُب اليت تتطرؽ اساليب التدريس  ُب اجملاؿ الرياضي فكاف اعتمادنا ُب  -

 .الغالب على اؼبراجع باللغة الفرنسية كحىت اإلقبليزية، كينطبق ذلك أيضا على الدراسات السابقة ك البحوث اؼبشاهبة
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 .تصاؿ ببعض اساتذة الًتبية البدنية كالرياضية ؼبرحلة التعليم الثانوم صعوبة اال -

 .صعوبات مرتبطة بضبط عينة البحث األساسية -

 .بعد اؼبسافة بُت اعبامعة كالطالب الباحث  -

 .صعوبة االتصاؿ دبدير الًتبية للوالية  -

 :خالصــــــــــة
تطرقنا ُب ىذا الفصل إٔب اػبطوات العلمية كاؼبنهجية اليت اتبعناىا للتمكن من حل مشكلة البحث، بدءا بنوع اؼبنهج 
العلمي اؼبستخدـ ك عينة الدراسة كؾباالهتا، باإلضافة إٔب أدكات البحث، باإلضافة إٔب التأكد من اؼبعامالت العلمية 

 األدكات اؼبستعملة، كتطرقنا ُب األخَت إٔب األدكات اإلحصائية اؼبستعملة   باالختبارات كاػباصة (صدؽ كثبات)
        .  كالصعوبات اليت كاجهناىا أثناء الدراسة
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 :امفطل امثامث

 غــــرض وحتـــليل ومنـــــاكشة

 امـــنتـــــــــــــاجئ
 

 .متهيــد

 .غرض وحتليل  ومناكشة هتاجئ ادلراسة حسب فرضياث امبحث- 1

 .الاس تنتاجاث- 2

 .مناكشة فرضياث امبحث- 3

 .اخلالضة امؼامة نلبحث- 4

 .   الاكرتاحاثامتوضياث و - 5

 املراجع و املطادر- 
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: تمهيد
بعد الدراسة االستطالعية اليت قمنا هبا كالتطرؽ إٔب منهج البحث كاإلجراءات اؼبيدانية من اجل الوصوؿ إٔب اغبقائق 

نتعرض ُب ىذا الفصل إٔب ربليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة كفقا ػبطة حبث مناسبة لطبيعة الدراسة ، ك العلمية س
كفقا ؼبا سبليو طبيعة كفرضيات البحث كأىداؼ البحث قد قمنا بعرض ىاتو النتائج ك اإلجابة على أسئلة مشكلة البحث 

مع توضيح تلك النتائج دبجموعة من األشكاؿ البيانية اليت توضح ذلك كعلى ذلك سوؼ نعرض نتائج كفقا للًتتيب 
 : التإب 

ُب االختبار 0.01 عند مستول داللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل : األكؿنتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ اؿعرض -3-1
 القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب كرة الطائرة؟

 اؼبهارم ُب االختبار القبلي بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على األداء احملسوبة Fقيم نتائج -3-1-1
اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار القبلي على األداء اؼبهارم   نتائج -3-1-2
بُت االختبار 0.01 عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية:نتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ الثا٘ب اؿعرض -3-2

 ؟التالميذ كفق األسلوب التبادٕباألداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب القبلي كاالختبار البعدم 
داللة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على ؿ" ت " نتائج اختبار -3-2-1

  األسلوب التبادٕب الطائرة كفقاألداء اؼبهارم ُب الكرة 

بُت 0.01عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية:نتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ الثالث اؿعرض -3-3
التالميذ كفق األسلوب التدرييب ؟ األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب االختبار القبلي كاالختبار البعدم 

داللة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على ؿ" ت " نتائج اختبار - 3-3-1
  األسلوب التدرييب الطائرة كفقاألداء اؼبهارم ُب الكرة 

بُت االختبار 0.01عند مستول داللةىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية:نتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ الرابع اؿعرض -3-4
التالميذ كفق أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو؟ األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب القبلي كاالختبار البعدم 

داللة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؼبتوسطات درجات أفراد العينة على ؿ" ت " نتائج اختبار -3-4-1
 أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو الطائرة كفقاألداء اؼبهارم ُب الكرة 

 عند مستول   توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل: نتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ اػبامساؿعرض -3-5

كرة اؿُب (الذكور) ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ  0.01داللة
الطائرة؟ 

 ُب االختبار البعدم بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على األداء اؼبهارم احملسوبة F قيم نتائج -3-5-1
 (ذكور)
 اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار البعدم على األداء نتائج -3-5-2

 (ذكور )اؼبهارم  
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لة دانكن ؼبدل دقارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخداـ معانتائج آب-3-5-3
اؼبتعدد ألم ؾبموعة داؿ 

باستخداـ معالة دانكن ؼبدل .مهارة اإلرساؿ من أعلى قارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على آب نتائج3-5-4
اؼبتعدد ألم ؾبموعة داؿ 

ُب 0.01 عند مستول داللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل: نتائج اؼبتعلقة بالتساؤؿ السادساؿعرض -3-6
االختبار البعدم  ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التلميذات ُب كرة الطائرة 

؟ (اإلناث)حسب اعبنس 

 ُب االختبار البعدم بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على األداء اؼبهارم احملسوبة F قيم نتائج-3-6-1
 (اإلناث)
 اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم للمجموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار البعدم على األداء نتائج-3-6-2

 (اإلناث)اؼبهارم  بالنسبة للتلميذات 

دانكن ؼبدل )قارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخداـ معالة نتائج آب-3-6-3
ألم ؾبموعة داؿ  (اؼبتعدد 

باستخداـ معالة مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطيقارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على نتائج آب- 3-6-4
ألم ؾبموعة داؿ (دانكن ؼبدل اؼبتعدد )
دانكن ؼبدل )باستخداـ معالة مهارة اإلرساؿ من أعلى قارنة بُت ؾبموعات األساليب الثالثة على نتائج آب-3-6-5

ألم ؾبموعة داؿ (اؼبتعدد 
 :عرض ومناقشة  نتائج الفرضيات- 3
ُب 0.01 عند مستول داللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل : األولنتائج المتعلقة بالتساؤل العرض -3-1

االختبار القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب كرة الطائرة؟ 
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في االختبار القبلي بين مجموعات األساليب التدريسية  الثالثة على  المحسوبة Fقيم عرض نتائج -3-1-1
المهاري  األداء

في االختبار القبلي بين مجموعات األساليب التدريسية  الثالثة على  المحسوبة Fيبين قيم  (18)الجدول رقم 
 األداءالمهاري

مصادر التباين المتغير 
مجموع 
المربعات 

درجة 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

F  
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 Fقيمة 
الجدولية 

 
مهارة التمرير من 

 أعلى

 19.51 2 39.02بُت اجملموعات 

 
0.27 

 
0.01 

 
4.88 

داخل 
اجملموعات 

6284.12 87 72.23 

 
اجملموع 

 
6323.15 

 
89 

 
00 

مهارة التمرير من 
 سفلأ

 55.41 2 110.82بُت اجملموعات 

1.42 0.01 4.88 
داخل 

اجملموعات 
3391.66 87 38.98 

 3502.48اجملموع 
 
89 

 
00 

مهارة الضرب 
الساحق القطري 

. والخطي
 

 23.81 2 47.62بُت اجملموعات 

2.50 0.01 4.88 
داخل 

 9.51 87 828.03اجملموعات 

 875.65اجملموع 
 

89 00 

مهارة اإلرسال من 
 أعلى

 59.43 2 118.86بُت اجملموعات 

0.62 0.01 4.88 
داخل 

 94.61 87 8231.23اجملموعات 

  8350.1اجملموع 
89 00 

 بُت إحصائيةكجدنا أنو ال توجد فركؽ ذات داللة :بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى :من خالؿ اعبدكؿ أعاله يتبُت 
ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار القبلي حيث 

. 0.01كمستول داللة (87-2) عند  درجة حرية 4.88 اعبدكلية اؼبقدرة بF احملسوبة أصغر من قيمة Fكجدنا قيمة 
 بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةكجدنا أنو ال توجد فركؽ ذات داللة :بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل 

 احملسوبة أصغر من قيمة Fاألسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار القبلي حيث كجدنا قيمة 
F0.01كمستول داللة (87-2) عند  درجة حرية 4.88 اعبدكلية اؼبقدرة ب .
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 بُت ؾبموعة األسلوب إحصائية أنو ال توجد فركؽ ذات داللة ا كجدف: والخطيبالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري
 احملسوبة Fالتبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار القبلي حيث كجدنا قيمة 

. 0.01كمستول داللة (87-2) عند  درجة حرية 4.88 اعبدكلية اؼبقدرة بFأصغر من قيمة 
 بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةكجدنا أنو ال توجد فركؽ ذات داللة :مهارة اإلرسال من أعلىبالنسبة 

 احملسوبة أصغر من قيمة Fألسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار القبلي حيث كجدنا قيمة ا
F0.01كمستول داللة (87-2) عند  درجة حرية 4.88 اعبدكلية اؼبقدرة ب .
المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات أساليب التدريس الثالثة في االختبار القبلي عرض نتائج -3-1-2

على األداء المهاري   
يبن المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات أساليب التدريس الثالثة في االختبار القبلي  (19)الجدول رقم 

على األداء المهاري   

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لعينة امجموعات أساليب التدريس المتغير 

مهارة التمرير من 
أعلى 

 9.03 25.8 30األسلوب التبادٕب 
 8.48 24.26 30األسلوب التدرييب 

 7.94 25.46 30أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

مهارة التمرير من 
 سفلأ

 6.08 21.1 30األسلوب التبادٕب 
 5.27 21.83 30األسلوب التدرييب 

 7.21 19.2 30أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
مهارة الضرب 

الساحق القطري 
. والخطي

 

 2.85 3.1 30األسلوب التبادٕب 
 3.13 4.73 30األسلوب التدرييب 

 3.24 4.53 30أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

مهارة اإلرسال من 
 أعلى

 9.01 16.86 30األسلوب التبادٕب 
 9.96 17.8 30األسلوب التدرييب 

 10.16 15.03 30أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
بُت ؾبموعات أساليب التدريس الثالثة ُب االختبار القبلي على  ( غَت داؿ إحصائياF)دبا أنو التوجد فركؽ دالة إحصائيا 

فبا يعٍت أف ىناؾ تقارب ُب األداء اؼبهارم بُت اجملموعات الثالثة اػباصة .األداء اؼبهارم فال فائدة من إبراز اؼبقارنات 
. بالتالميذ
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: 1استنتاج جزئي 
للمجموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة األسلوب اكتشاؼ اؼبوجو -

تقريبا نفس اؼبستول ُب األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة كاؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كالتمرير من أسفل كالضرب 
الساحق القطرم كاػبطي كاإلرساؿ من أعلى ،كىذا ماسيساعدنا ُب دراستنا من أجل توضيح الفركؽ أك التغَت الذم 

كيعزك الطالب الباحث ذلك إٔب أف التالميذ يكوف لديهم .سيظهر على مستول ىذه اؼبهارات للمجموعات التجريبية 
نفس اؼبستول حيث يكوف التعليم مبٍت على أسلوب تعليمي كاحد ،تظهر بو نواتج التعلم ،حيث يرل 

أف مفهـو األسلوب ُب ؾباؿ التدريس يعٍت شكال متميزا ُب تنفيذ الدرس يتخذه اؼبدرس كوسيلة "1995سعيدخلياللشاىد
لتعليم طالبو كقد يتبٌت اؼبدرس أسلوبا كاحدا أك أكثر كقد يفرض اؼبوضوع اؼبطلوب تعليمو أك اؼبرحلة السنية للمعلم أسلوبا 

كىذا ما كجدناه حيث اعتماد اؼبدرس (123، صفحة 1995سعيد خليل الشاىد ، ) "خاصا يسهل كصوؿ اؼبعلومات
على أسلوب كاحد يكوف لو نواتج للتعلم كتعلم مهارات كرة الطائرة التمرير من أعلى كالتمرير من أسفل كالضرب الساحق 

. القطرم كاػبطي كاإلرساؿ من أعلى 
بُت 0.01 عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية:نتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني العرض -3-2

 ؟التالميذ كفق األسلوب التبادٕباألداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب االختبار القبلي كاالختبار البعدم 

داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لمتوسطات درجات أفراد ل" ت " نتائج اختبار عرض -3-2-1
 .  األسلوب التبادليالطائرة وفقالعينة على األداء المهاري في الكرة 

داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لمتوسطات درجات ل" ت "  نتائج اختبار يبين(: 20)الجدول رقم
. أفراد العينة على األداء المهاري في الكرة الطائرةوفق  األسلوب التبادلي

األداء 
 القياس اجملموعات اؼبهارم

عدد 
 األفراد

 "ف " 

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعيارم

 قيمة
 "ت " 

مستول 
الداللة  الداللة

مهارة 
التمرير من 

أعلى 

 األسلوب
 التبادٕب

 9.03 25.8 30 القبلي
6.19 0.01 

لصاّب 
 9.43 30.66 30 البعدم البعدم

 
مهارة 

التمرير من 
 سفلأ

 األسلوب
 التبادٕب

 6.08 21.1 30 القبلي
لصاّب  0.01 7.96

 7.22 27.4 30 البعدم البعدم

مهارة 
الضرب 
الساحق 
القطرم 
. كاػبطي

 األسلوب
 التبادٕب

 2.85 3.1 30 القبلي

9.47 

0.01 

لصاّب 
 2.91 8.03 30 البعدم البعدم
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مهارة 

اإلرسال 
 من أعلى

 األسلوب
 التبادٕب

 9.01 16.86 30 القبلي
4.83 

0.01 
لصاّب 
 10.16 21.03 30 البعدم البعدم

 29كدرجة حرية 0.01ند مستول داللة ع2.75=ت اعبدكلية 
: من خالؿ اعبدكؿ أعاله

 ك ىي أكرب من ت 29 عند درجة حرية 6.19 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى   - 
 0.01عند مستول داللة 2.75اعبدكلية اؼبقدرة ب

فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أعلى للمجموعة التجريبية األكٔب كفق األسلوب التبادٕب بُت القياس 
. القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم

 
بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى    يوضح االختبار القبلي والبعدي (07)الشكل رقم 

 
 ك ىي أكرب من ت 29 عند درجة حرية 7.96 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل   - 

 0.01عند مستول داللة 2.75اعبدكلية اؼبقدرة ب
فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أسفل للمجموعة التجريبية األكٔب كفق األسلوب التبادٕب بُت القياس 

. القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم
 
 
 
 
 
 
 

23

24

25

26

27

28

29

30

31

القبلًالقٌاس البعديالقٌاس

25,8

30,66666667
القبلًالقٌاس

البعديالقٌاس
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بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل    يوضح القياس القبلي والبعدي (08)  الشكل رقم 
 

 
 ك 29 عند درجة حرية 9.47 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي   - 

 0.01عند مستول داللة 2.75ىي أكرب من ت اعبدكلية اؼبقدرة ب
فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي للمجموعة التجريبية األكٔب كفق األسلوب 

. التبادٕب بُت القياس القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم
بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي    يوضح القياس القبلي والبعدي (09)الشكل رقم 

 

 
 ك ىي أكرب من 29 عند درجة حرية 4.83 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة اإلرسال من أعلى   - 

 0.01عند مستول داللة 2.75ت اعبدكلية اؼبقدرة ب
فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أعلى للمجموعة التجريبية األكٔب كفق األسلوب التبادٕب بُت القياس 

. القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم

0

5
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القبلًالقٌاس البعديالقٌاس
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القبلًالقٌاس

البعديالقٌاس
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3,1

8,033333333
القبلًالقٌاس
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بالنسبة لمهارة اإلرسال من أعلى     يوضح القياس القبلي والبعدي(10)الشكل رقم 

 
ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بُت القياس :-من خالؿ النتائج احملصل عليها نستطيع القوؿ أف :2استنتاج جزئي 

القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية األكٔب اليت ىي ؾبموعة األسلوب التبادٕب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس 
 كمهارة الضرب الساحق القطرم أسفلالبعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة التمرير من 

. كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلى 
ىو ذلك األسلوب الذم يتم فيو تقسيم الطالب داخل اجملموعة الواحدة أب ثنائيات " حبيث يؤكد ؿبمود عبده خليفة

كيكوف دكر اؼبالحظ ىو تقدٙب تغذية راجعة باؼبعلومات للمؤدم , احدانبا يؤدم كاألخر يالحظ ,للعمل معا بالتبادؿ 
 (9، صفحة 2002ؿبمود عبده خليفة ، ) ".كمساعدتو ُب ربديد مىت يبكنو اقباز العمل, فيما ىبص أدائو 

كلما امتلك الطالب اؼبعلومات الكافية عن طبيعة أدائو بوقت مبكر ازدادت فرص تصحيح : "ك يضيف موسكا موسنت
سارة : موسكا موسنت)" األداء، لذلك فإف اؼبقياس اؼبثإب اؼبتوفر للتغذية الراجعة اآلنية ىو معلم كاحد لكل تلميذ 

 (102، صفحة 1991أشوكرث، 
بُت 0.01عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية:نتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث العرض -3-3

التالميذ كفق األسلوب التدرييب ؟ األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب االختبار القبلي كاالختبار البعدم 

داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لمتوسطات درجات أفراد ل" ت " نتائج اختبار عرض -3-3-1
. وفق  األسلوب التدريبي العينة على األداء المهاري في الكرة الطائرة
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داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لمتوسطات درجات ل" ت " نتائج اختبار :  (21)الجدول رقم
. وفق  األسلوب التدريبي أفراد العينة على األداء المهاري في الكرة الطائرة

 القياس اجملموعات األداء اؼبهارم
عدد 
 األفراد

 "ف " 

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعيارم

 قيمة
 "ت " 

مستول 
 الداللة

الداللة 

مهارة التمرير من 
أعلى 

 األسلوب
 التدرييب

 8.48 24.26 30 القبلي
6.21 0.01 

لصاّب 
 10.24 27.96 30 البعدم البعدم

 
مهارة التمرير من 

 سفلأ

األسلوب 
 التدرييب

 5.27 21.83 30 القبلي
لصاّب  0.01 9.16

 6.03 26.63 30 البعدم البعدم

مهارة الضرب 
الساحق القطرم 

. كاػبطي
 

األسلوب 
 التدرييب

 3.13 4.73 30 القبلي

9.94 

0.01 
لصاّب 
 2.98 8.76 30 البعدم البعدم

مهارة اإلرساؿ من 
 أعلى

األسلوب 
 التدرييب

 9.96 17.8 30 القبلي
9.36 

لصاّب  0.01
 5.005 25.06 30 البعدم البعدم

 29كدرجة حرية 0.01ند مستول داللة ع2.75=ت اعبدكلية 
: من خالؿ اعبدكؿ أعاله

 ك ىي أكرب من ت 29 عند درجة حرية 6.21 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى   - 
 0.01عند مستول داللة 2.75اعبدكلية اؼبقدرة ب

فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أعلى للمجموعة التجريبية الثانية كفق األسلوب التدرييب بُت القياس 
. القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم
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بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى    يوضح القياس القبلي والبعدي (11)الشكل رقم 
 

 
 

 ك ىي أكرب من ت 29 عند درجة حرية 9.16 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل   - 
 0.01عند مستول داللة 2.75اعبدكلية اؼبقدرة ب

فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أسفل للمجموعة التجريبية الثانية كفق األسلوب التدرييب بُت القياس 
. القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم

بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل    يوضح القياس القبلي والبعدي  (12)الشكل رقم 

 
 

 ك 29 عند درجة حرية 9.94 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي   - 
 0.01عند مستول داللة 2.75ىي أكرب من ت اعبدكلية اؼبقدرة ب
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فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي للمجموعة التجريبية الثانية كفق األسلوب 
. التدرييب بُت القياس القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم

بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي    يوضح القياس القبلي والبعدي  (13) الشكل رقم 

 
 

 ك ىي أكرب من 29 عند درجة حرية 9.36 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة اإلرسال من أعلى   - 
 0.01عند مستول داللة 2.75ت اعبدكلية اؼبقدرة ب

فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أعلى للمجموعة التجريبية الثانية كفق األسلوب التدرييب بُت القياس 
. القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم

 بالنسبة لمهارة اإلرسال من أعلى   يوضح القياس القبلي والبعدي (14)  الشكل رقم 

 
: من خالؿ النتائج احملصل عليها نستطيع القوؿ أف :3استنتاج جزئي 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثانية اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -
األسلوب التدرييب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة 
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أعلى كيرجع ىذا التحسن ُب القياس  كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أسفلالتمرير من 
 اؼبتضمن األسلوب التدرييب الذم يعتربمن األساليب الفعالة ُب عملية التدريس  البعدم إٔب فاعلية الربنامج اؼبطبق

حبيث يذكر موسكا موسنت اف األسلوب التدرييب ىو األسلوب الذم يقدـ للمتعلم الوقت ليعمل بطريقة فردية ككذلك 
كيعطي فرصة للمعلم لتقدٙب تغذية راجعة مباشرة للمتعلمُت بشكل فردم كبطريقة خاصة ,خبصوصية 

(MOSSTON.M, january 1992, p. 30)بإمكاف اؼبتعلمُت ُب ىذا األسلوب : "تقوؿ عفاؼ عبد الكرٙب
يتميز ىذا األسلوب بتوفَت "، ك (104، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) "أف يبارسوا االستقاللية ُب أكٔب درجاهتا

 "زمن كاؼ للتطبيق، ك اؽبدؼ من استخداـ ىذا األسلوب ىو تعليم اؼبهارة ُب ظركؼ تسمح بتوفَت أقصى كقت لتطبيقها
 (98، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، )
بُت 0.01عند مستول داللةىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية:نتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع العرض -3-4

التالميذ كفق أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو؟ األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب االختبار القبلي كاالختبار البعدم 

داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لمتوسطات درجات أفراد ل" ت " نتائج اختبار عرض -3-4-1
.  أسلوب االكتشاف الموجوقالطائرة وفالعينة على األداء المهاري في الكرة 

داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لمتوسطات ل" ت "  نتائج اختبار يوضح(22)الجدول رقم
.  أسلوب االكتشاف الموجوقالطائرة وفدرجات أفراد العينة على األداء المهاري في الكرة 

 القياس اجملموعات األداء اؼبهارم
عدد 
 األفراد

 "ف " 

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعيارم

 قيمة
 "ت " 

مستول 
الداللة  الداللة

مهارة التمرير 
من أعلى 

أسلوب 
االكتشاؼ 
 اؼبوجو

 7.94 25.46 30 القبلي
 ال توجد  0.01 2.53

 7.68 26.5 30 البعدم

 
مهارة التمرير 

 سفلمن أ

أسلوب 
االكتشاؼ 
 اؼبوجو

 7.21 19.2 30 القبلي
لصاّب  0.01 5.39

 7.15 20.63 30 البعدم البعدم

مهارة الضرب 
الساحق 
القطرم 
. كاػبطي

 

أسلوب 
االكتشاؼ 
 اؼبوجو

 3.24 4.53 30 القبلي

4.55 

0.01 

لصاّب 
 3.14 5.4 30 البعدم البعدم

مهارة اإلرساؿ 
 من أعلى

أسلوب 
االكتشاؼ 
 اؼبوجو

 10.16 15.03 30 القبلي
2.50 

0.01 
 ال توجد

 9.76 15.83 30 البعدم
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 29كدرجة حرية 0.01ند مستول داللة ع2.75=ت اعبدكلية 
: من خالؿ اعبدكؿ أعاله

 ك ىي أقلمن ت 29 عند درجة حرية 2.53 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى   - 
 0.01عند مستول داللة 2.75:ػاعبدكلية اؼبقدرة ب

فبا يعٍت عدـ كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أعلى للمجموعة التجريبية الثالثة كفق أسلوب االكتشاؼ 
. اؼبوجو بُت القياس القبلي كالقياس البعدم 

 بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى   يوضح القياس القبلي والبعدي (15)الشكل رقم 
 

 
 ك ىي أكرب من ت 29 عند درجة حرية 5.39 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل   - 

 0.01عند مستول داللة 2.75:ػػػػػػػػػاعبدكلية اؼبقدرة ب
فبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أسفل للمجموعة التجريبية الثالثة كفق أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو بُت 

. القياس القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم
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بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل    يوضح القياس القبلي والبعدي (16)الشكل رقم 

 
 

 ك 29 عند درجة حرية 4.55 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي   - 
 0.01عند مستول داللة 2.75ىي أكرب من ت اعبدكلية اؼبقدرة ب

 أسلوب ؽالثالثة كؼفبا يعٍت كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي للمجموعة التجريبية 
. االكتشاؼ اؼبوجو بُت القياس القبلي كالقياس البعدم لصاّب القياس البعدم

بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي    يوضح القياس القبلي والبعدي (17)الشكل رقم 

 
 ك ىي أكرب من 29 عند درجة حرية 2.50 كجدت ت احملسوبة مساكية ؿ :بالنسبة لمهارة اإلرسال من أعلى   - 

 0.01عند مستول داللة 2.75:ػػػػػػػت اعبدكلية اؼبقدرة ب
فبا يعٍت عدـ كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب مهارة التمرير من أعلى للمجموعة التجريبية الثالثةكفق أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

. بُت القياس القبلي كالقياس البعدم
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 بالنسبة لمهارة اإلرسال من أعلى   يوضح القياس القبلي والبعدي (18)         الشكل رقم 

 
: من خالؿ النتائج احملصل عليها نستطيع القوؿ أف :4استنتاج جزئي 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثالثة اليت ىي ؾبموعة أسلوب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -
 كمهارة أسفلاالكتشاؼ اؼبوجو ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

. الضرب الساحق القطرم كاػبطي 
 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب مهارة إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -

يعد أسلوب " حبيث تذكر سيناء فليح حسن ىذا األسلوب على انو.التمرير من أعلى كمهارة اإلرساؿ من أعلى 
 من األساليب األكثر شيوعان ك استخدامان ُب ؾباؿ تدريس مهارات األنشطة الرياضية ك ىو األسلوب اؼبتبع االكتشاؼ

على ىذا كتؤكد عفاؼ عبد الكرٙب حسن اف(12، صفحة 2010فليح حسن، , سيناء) "بشكل كاسع ُب تدريس اؼبهارات
اؼبقارنة ك التطبيق، '' األساس فإف اؼبتعلم يبحث بنفسو عن اغبقائق ك القوانُت مستخدمان الكثَت من العمليات الفكرية مثل 

، صفحة 1999عفاؼ عبد الكرٙب، )." ، ك االبتكار ك غَتىااالستنتاجك التخمُت، ك التحليل، ك حل اؼبشكالت ، ك 
142 )

 عند مستول   توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل: نتائج المتعلقة بالتساؤل الخامسالعرض -3-5

كرة اؿُب (الذكور) ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ  0.01داللة
الطائرة؟ 

ُب االختبار البعدم بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على األداء  المحسوبة Fيم عرض نتائج ق-3-5-1
 (ذكور) اؼبهارم
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في االختبار البعدي بين مجموعات األساليب التدريسية  الثالثة على  المحسوبة Fيبين قيم  (23)الجدول رقم 
 (ذكور) األداء المهاري

ؾبموع مصادر التباين  اؼبتغَت  
اؼبربعات 

متوسط  درجة اغبرية  
اؼبربعات  

F  
احملسوبة 

مستول 
الداللة 

 Fقيمة 
اعبدكلية 

 
مهارة التمرير من 

 أعلى

  75.08 2 150.17بُت اجملموعات 
1.16 

 
0.01 

 
داخل  5.12

اجملموعات 
2712.13 42 64.57 

 00 44 2862.31اجملموع 

مهارة التمرير من 
 سفلأ

 5.12 0.01 7.85 182.68 2 365.37بُت اجملموعات 

داخل 
اجملموعات 

976.26 42 23.24 

  1341.64اجملموع 
44 

 
00 

مهارة الضرب 
الساحق القطرم 

. كاػبطي
 

 5.12 0.01 2.85 32.26 2 64.53بُت اجملموعات 

داخل 
اجملموعات 

474.66 42 11.30 

  539.2اجملموع 
44 

 
00 

مهارة اإلرساؿ من 
 أعلى

17.4 471.2 2 942.4بُت اجملموعات 
1 

0.01 5.12 

داخل 
اجملموعات 

1136.4 42 27.05 

 00 44 2078.8اجملموع 

كجدنا أنو ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت :بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى :من خالؿ اعبدكؿ أعاله يتبُت 
البعدم حيث  ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار

كمستول داللة (42-2) عند  درجة حرية 5.12:بػػػػػػػػػػػػػػػ اعبدكلية اؼبقدرة F احملسوبة أصغر من قيمة Fكجدنا قيمة 
 بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةكجدنا أنو توجد فركؽ ذات داللة :بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل .0.01

 احملسوبة أكرب Fالبعدم حيث كجدنا قيمة  ؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار
. 0.01كمستول داللة (42-2) عند  درجة حرية 5.12ب اعبدكلية اؼبقدرة Fمن قيمة 
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 بُت ؾبموعة األسلوب إحصائيةتوجد فركؽ ذات داللة  ال كجدنا أنو :بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي
 Fالبعدم حيث كجدنا قيمة  التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار

. 0.01كمستول داللة (42-2) عند  درجة حرية 5.12ب اعبدكلية اؼبقدرة F من قيمة صغراحملسوبة أ
 بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة ا  إحصائيةكجدنا أنو توجد فركؽ ذات داللة :مهارة اإلرسال من أعلىبالنسبة 

 احملسوبة أكرب من قيمة Fالبعدم حيث كجدنا قيمة  ألسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار
F 0.01كمستول داللة (42-2)عند  درجة حرية 5.12ب اعبدكلية اؼبقدرة .
المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات أساليب التدريس الثالثة في االختبار البعدي عرض نتائج -3-5-2

 (ذكور )على األداء المهاري  
يبن المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات أساليب التدريس الثالثة في االختبار البعدي  (24)الجدول رقم 

 (ذكور )على األداء المهاري  

االكبراؼ اؼبعيارم اؼبتوسط اغبسايب العينة ؾبموعات أساليب التدريس اؼبتغَت 

مهارة التمرير من أعلى 

 8.94 36.66 15األسلوب التبادٕب 

 9.15 34.2 15األسلوب التدرييب 

 5.45 32.2 15أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

 سفلمهارة التمرير من أ

 5.06 32.33 15األسلوب التبادٕب 

 4.07 31.00 15األسلوب التدرييب 

 5.24 25.73 15أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

مهارة الضرب الساحق 
. القطرم كاػبطي

 

 3.37 8.46 15األسلوب التبادٕب 

 2.96 9.93 15األسلوب التدرييب 

 3.70 7.00 15أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

 مهارة اإلرساؿ من أعلى

 5,00 30.2 15األسلوب التبادٕب 

 4.43 35.4 15األسلوب التدرييب 

 6.03 24.4 15أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 

 
: كؼبعرفة لصاّب  أم أسلوب تدريسي يكوف الفرؽ  نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب - 
 الثالثة لذلك الداعي األساليب بُت إحصائيةبالنسبة ؼبهارة التمرير ألعلى ربصلنا على أنو التوجد فركؽ ذات داللة *

. إلجراء اؼبقارنات بُت األساليب الثالثة 
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يمثل المتوسط الحسابي في مهارة التمرير من أعلى عند كل من مجموعة األسلوب التبادلي  (19)شكل رقم ال
 ،األسلوب التدريبي ،أسلوب االكتشاف الموجو

 
دانكن )لة دمقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخدام معانتائج ال-3-5-3

 :ألي مجموعة دال (لمدى المتعدد 
لة ديبين مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخدام معا (25)جدول رقم ال
: ألي مجموعة دال (دانكن لمدى المتعدد )
أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو التدرييب  األسلوباألسلوب التبادٕب  

داؿ ""6.51غَت داؿ ""1ػػػػ األسلوب التبادٕب 
داؿ ""5.51ػػػػ ػػػػ التدرييب  األسلوب

ػػػػ   أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
نالحظ أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة  (25 )من خالؿ اعبدكؿ 

األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب ،كمتوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة 
 التبادٕب األسلوباألسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب ،كال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

. كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب 

29

30

31

32

33

34

35

36

37

أسلوب تبادلً أسلوب تدرٌبً أسلوب اكتشاف 
موجه

36,66

34,2

32,2

أسلوب تبادلً

أسلوب تدرٌبً

أسلوب اكتشاف موجه
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يمثل المتوسط الحسابي في مهارة التمرير من أسفل عند كل من مجموعة األسلوب التبادلي  (20)شكل رقم ال
،األسلوب التدريبي ،أسلوب االكتشاف الموجو 

 
 الثالثة األساليب بُت إحصائية ربصلنا على أنو التوجد فركؽ ذات داللة الضرب الساحق اػبطي كالقطرم بالنسبة ؼبهارة *

. لذلك الداعي إلجراء اؼبقارنات بُت األساليب الثالثة 
يمثل المتوسط الحسابي في مهارة الضرب الساحق القطري والخطي عند كل من مجموعة  (21)شكل رقم ال

 .األسلوب التبادلي ،األسلوب التدريبي ،أسلوب االكتشاف الموجو 
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أسلوب تبادلً أسلوب تدرٌبً أسلوب اكتشاف 
موجه

32,33 31
25,49

أسلوب تبادلً

أسلوب تدرٌبً

أسلوب اكتشاف موجه
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أسلوب تبادلً أسلوب تدرٌبً أسلوب اكتشاف 
موجه

8,465
9,93

7

أسلوب تبادلً

أسلوب تدرٌبً

أسلوب اكتشاف موجه
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دانكن )باستخدام معالة .مهارة اإلرسال من أعلى مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على نتائج ال-3-5-4
 ألي مجموعة دال (لمدى المتعدد 

باستخدام معالة .مهارة اإلرسال من أعلى يبين مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على  (26)جدول رقم ال
 :ألي مجموعة دال (دانكن لمدى المتعدد )

أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو األسلوب التدرييب األسلوب التبادٕب  
داؿ "" 6داؿ "" 5.2ػػػػ األسلوب التبادٕب 
داؿ ""11.2ػػػػ ػػػػ األسلوب التدرييب 

ػػػػ   أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
نالحظ أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة  (26 )من خالؿ اعبدكؿ 
،كيوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب األسلوب التبادٕب 

 األسلوبكمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب ،ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 
. التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب

يمثل المتوسط الحسابي في مهارة اإلرسال من أعلى  عند كل من مجموعة األسلوب التبادلي  (22)شكل رقم ال
 .األسلوب التدريبي ،أسلوب االكتشاف الموجو 

 
: من خالؿ النتائج احملصل عليها نستطيع القوؿ أف :5استنتاج جزئي 

 ُب القياس  البعدم  بُت اجملموعات التجريبية الثالثة   ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -
 كمهارة أسفلكؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ على األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

. كيرجع ىذا التحسن إٔب فاعلية الربنامج اؼبطبق على التالميذ كالذم أعطى نتائج إهبابية اإلرساؿ من أعلى 
 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -

،كُب مهارة الضرب الساحق اػبطي كالقطرم األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى 
كيرجع الباحث ذلك إٔب اختالؼ طبيعة كشكل األساليب الثالثة مع طبيعة ىذه اؼبهارات ،باإلضافة إٔب االستفسارات 
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أسلوب تبادلً أسلوب تدرٌبً أسلوب اكتشاف 
موجه

30,2
35,4

24,2

أسلوب تبادلً

أسلوب تدرٌبً

أسلوب اكتشاف موجه
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الزائدة من قبل التالميذ لفهم طبيعة األسلوبُت ُب بداية التطبيق ،ككذلك بقاء اثر األسلوب االمرم على التالميذ ُب عدـ 
 تقبلهم اؼبشاركة االهبابية  

أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -
كىذا راجع إٔب فاعلية الربنامج اؼبطبق ككذلك إٔب التغذية الراجعة اؼبقدمة من طرؼ الزميل اؼبالحظ األسلوب التبادٕب 

 ،كمتوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب
حبيث يعترب من األساليب اؼبناسبة لتعلم اؼبهارات اغبركية من طرؼ التالميذ كما يراعي ىذا األسلوب الفركؽ الفردية بُت 

،كال التالميذ حيث يؤدم كل تلميذ دبا يتناسب مع قدراتو كاستعداداتو فبا يؤدم إٔب التحسن ُب األداء من طرؼ التالميذ 
.  التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب األسلوبيوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

لصاّب متوسط أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب -
ؾبموعة األسلوب التبادٕب كىذا نظرا إٔب فاعلية ىذا األسلوب نظرا ؼبا يبتاز بو من إهبابيات عن األساليب األخرل  حبيث 

،كيوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب . مهم جدا ُب اعبانب االتقا٘ب للمهارة،كمفيد جدا ُب تعلم اؼبهارات الفرديةانو 
كىذا نظرا لفاعلية ىذا االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب 

 التبادٕب كمتوسط األسلوب،ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة األسلوب كما يبتاز بو من إهبابيات عن األساليب األخرل 
 كىذا ما أكد علية ؿبمد صبحي حسنُت كضبدم ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب

من أف التعليم الناجح يعتمد على الكشف كالتجريب كاؼبمارسة كاإلتقاف كال يتأتياف فقط بتعلم 1997عبد اؼبنعم اضبد 
ؿبمد صبحي حسنُت كضبدم )اؼبهارات كاػبطط كإمبا يلـز تزكيد اؼبمارس باؼبعلومات كاؼبعارؼ اؼبتعلقة بالنشاط اؼبمارس

 .(261، صفحة 1997عبد اؼبنعم اضبد ، 

ُب 0.01 عند مستول داللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل: نتائج المتعلقة بالتساؤل السادسالعرض -3-6
االختبار البعدم  ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التلميذات ُب كرة الطائرة 

؟ (اإلناث)حسب اعبنس 

ُب االختبار البعدم بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على األداء  المحسوبة Fقيم نتائج -3-6-1
 (اإلناث)اؼبهارم
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ُب االختبار البعدم بُت ؾبموعات األساليب التدريسية  الثالثة على األداء  المحسوبة Fيبين قيم  (27)الجدول رقم 
 (اإلناث)اؼبهارم

مصادر التباين اؼبتغَت 
ؾبموع 
اؼبربعات 

درجة 
اغبرية 

متوسط 
اؼبربعات 

F  
احملسوبة 

مستول 
الداللة 

 Fقيمة 
اعبدكلية 

 
مهارة التمرير من 

 أعلى

 61.06 2 122.33بُت اجملموعات 

1.82 0.01 5.12 
داخل 

 33.49 42 1406.66اجملموعات 

 
اجملموع 

 
1528.8 

 
44 

 
00 

مهارة التمرير من 
 سفلأ

 233.62 2 467.24بُت اجملموعات 

9.86 0.01 5.12 
داخل 

 23.67 42 994.4اجملموعات 

  1461.64اجملموع 
44 

 
00 

مهارة الضرب 
الساحق القطرم 

. كاػبطي
 

 72.2 2 144.4بُت اجملموعات 

15.50 0.01 5.12 
داخل 

اجملموعات 
195.6 42 4.65 

  340اجملموع 
44 

 
00 

مهارة اإلرساؿ من 
 أعلى

 200.95 2 401.91بُت اجملموعات 

داخل  5.12 0.01 16.79
 11.96 42 502.4اجملموعات 

 00 44 904.31اجملموع 
كجدنا أنو ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت :بالنسبة لمهارة التمرير من أعلى :من خالؿ اعبدكؿ أعاله يتبُت 

ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار البعدم حيث 
كمستول داللة (44-2) عند  درجة حرية 5.12 اعبدكلية اؼبقدرة بF احملسوبة أصغر من قيمة Fكجدنا قيمة 

 بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةكجدنا أنو توجد فركؽ ذات داللة :بالنسبة لمهارة التمرير من أسفل .0.01
 احملسوبة أكرب Fكؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار البعدم حيث كجدنا قيمة 

. 0.01كمستول داللة (44-2) عند  درجة حرية 5.12 اعبدكلية اؼبقدرة بFمن قيمة 
 بُت ؾبموعة األسلوب إحصائيةكجدنا أنو توجد فركؽ ذات داللة :بالنسبة لمهارة الضرب الساحق القطري والخطي

 Fالتبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار البعدم حيث كجدنا قيمة 
. 0.01كمستول داللة (44-2) عند  درجة حرية 5.12 اعبدكلية اؼبقدرة بFاحملسوبة أكرب من قيمة 
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 بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة ا  إحصائيةكجدنا أنو توجد فركؽ ذات داللة :مهارة اإلرسال من أعلىبالنسبة 
 احملسوبة أكرب من قيمة Fألسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار البعدم حيث كجدنا قيمة 

F0.01كمستول داللة (44-2) عند  درجة حرية 5.12 اعبدكلية اؼبقدرة ب .
المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات أساليب التدريس الثالثة في االختبار البعدي على نتائج - 3-6-2

 (اإلناث)األداء المهاري  بالنسبة للتلميذات 
يبن المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعات أساليب التدريس الثالثة في االختبار البعدي  (28)الجدول رقم 

 (اإلناث)على األداء المهاري  بالنسبة للتلميذات 

 
اؼبتغَت 

 
ؾبموعات أساليب 

التدريس 

 
العينة 

 
اؼبتوسط اغبسايب 

 
االكبراؼ اؼبعيارم 

مهارة التمرير من 
أعلى 

 5.21 24.66 15األسلوب التبادٕب 

 7.09 21.73 15األسلوب التدرييب 

أسلوب االكتشاؼ 
اؼبوجو 

15 20.8 4.78 

مهارة التمرير من 
 سفلأ

 5.51 22.46 15األسلوب التبادٕب 
 4.23 22.26 15األسلوب التدرييب 
أسلوب االكتشاؼ 

 4.76 15.53 15اؼبوجو 

مهارة الضرب 
الساحق القطرم 

. كاػبطي
 

 2.41 7.6 15األسلوب التبادٕب 
 2.61 7.6 15األسلوب التدرييب 
أسلوب االكتشاؼ 

 1.14 3.8 15اؼبوجو 

مهارة اإلرساؿ من 
 أعلى

 2.97 11.86 15األسلوب التبادٕب 
 3.97 14.73 15األسلوب التدرييب 
أسلوب االكتشاؼ 

 3.35 7.46 15اؼبوجو 

: كؼبعرفة لصاّب  أم أسلوب تدريسي يكوف الفرؽ  نقـو بإبرازىا ُب اعبدكؿ التإب - 
 الثالثة لذلك الداعي األساليب بُت إحصائيةبالنسبة ؼبهارة التمرير ألعلى ربصلنا على أنو التوجد فركؽ ذات داللة *

. إلجراء اؼبقارنات بُت األساليب الثالثة 
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يمثل المتوسط الحسابي في مهارة التمرير من أعلى لدى اإلناث عند كل من مجموعة األسلوب  (23)شكل رقم 
. األسلوب التدريبي ،أسلوب االكتشاف الموجو ،التبادلي

 
دانكن )مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخدام معالة ال نتائج-3-6-3

: ألي مجموعة دال (لمدى المتعدد 
يبين مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على مهارة التمرير من أسفل  باستخدام معالة  (29)جدول رقم 

: ألي مجموعة دال (دانكن لمدى المتعدد )
أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو األسلوب التدرييب األسلوب التبادٕب  

داؿ ""6.93غَت داؿ ""0.2ػػػػ األسلوب التبادٕب 
داؿ ""6.73ػػػػ ػػػػ األسلوب التدرييب 

ػػػػ   أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
نالحظ أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة  (29 )من خالؿ اعبدكؿ 

األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب ،كمتوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة 
األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب ،كال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة االسلوب التبادٕب 

. كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب 
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التبادلًاسلوب
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موجهاكتشافاسلوب
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يمثل المتوسط الحسابي في مهارة التمرير من أسفل لدى اإلناث عند كل من مجموعة  (24)شكل رقم ال
 األسلوب التبادلي

 
باستخدام معالة .مهارة الضرب الساحق القطري والخطيمقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على ال-3-6-4
 :ألي مجموعة دال (دانكن لمدى المتعدد )

مهارة الضرب الساحق القطري يبين مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على  (30)جدول رقم 
 :ألي مجموعة دال (دانكن لمدى المتعدد )باستخدام معالة .والخطي

أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو األسلوب التدرييب األسلوب التبادٕب  
داؿ ""3.8غَت داؿ ""00ػػػػ األسلوب التبادٕب 
داؿ ""3.8ػػػػ ػػػػ األسلوب التدرييب 

ػػػػ   أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
نالحظ أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة  (30 )من خالؿ اعبدكؿ 

األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب   ،كمتوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط 
 التبادٕب األسلوبؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب ،كال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

. كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب 
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يمثل المتوسط الحسابي في مهارة الضرب الساحق القطري والخطي لدى اإلناث عند كل من  (25)شكل رقم ال
 .مجموعة األسلوب التبادلي ،األسلوب التدريبي ،أسلوب االكتشاف الموجو 

 
دانكن )باستخدام معالة .مهارة اإلرسال من أعلى مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على نتائج - 3-6-5

 ألي مجموعة دال(لمدى المتعدد 

باستخدام معالة .مهارة اإلرسال من أعلى يبين مقارنة بين مجموعات األساليب الثالثة على  (31)جدول رقم 
 :ألي مجموعة دال (دانكن لمدى المتعدد )
أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو األسلوب التدرييب األسلوب التبادٕب  

داؿ  "" 4.4داؿ "" 2.87ػػػػ األسلوب التبادٕب 
داؿ ""7.27ػػػػ ػػػػ األسلوب التدرييب 

ػػػػ   أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
نالحظ أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة  (25 )من خالؿ اعبدكؿ 

األسلوب التبادٕب  لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب،كيوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 
 األسلوبكمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب ، يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

. التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب
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يمثل المتوسط الحسابي في مهارة اإلرسال من أعلى لدى اإلناث عند كل من مجموعة األسلوب  (26)شكل رقم 
 .التبادلي ،األسلوب التدريبي ،أسلوب االكتشاف الموجو 

 

 
: من خالؿ النتائج احملصل عليها نستطيع القوؿ أف :6استنتاج جزئي 

 ُب القياس  البعدم  بُت اجملموعات التجريبية الثالثة   ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -
كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ على األداء اؼبهارم لدل التلميذات اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

حبيث يرجع ىذا التحسن ُب النتائج ُب االختبار  كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلى أسفل
. البعدم إٔب فاعلية الربنامج التعليمي اؼبطبق على التالميذ 

 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -
كىذا نظرا أب نفس اؼبستول األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى لدل التلميذات 

. اؼبتقارب بينهما 
يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -

كيرجع ىذا أب فاعلية .  األسلوب التبادٕب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي
الربنامج اؼبستخدـ من طرؼ األستاذ على عينة البحث كفق األسلوب التبادٕب حبيث لو تأثَت على ربسُت ىذه اؼبهارات 

متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة حبيث تعترب مهارة سهلة بالنسبة لإلناث كيوجد فرؽ بُت 
األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق 

 كيرجع كذلك أب فاعلية األسلوب التدرييب كتأثَته على ىذه اؼبهارات حبيث اف اإلناث ُب األسلوب القطرم كاػبطي
. التدرييب يكونوف أكثر انتباىا من الذكور ُب تعلم اؼبهارات 

 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب على األداء اؼبهارم ُب كل من األسلوب ،كال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 
 كيرجع الباحث ذلك أب اختالؼ طبيعة كشكل مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

األساليب الثالثة مع طبيعة ىذه اؼبهارات ،باإلضافة إٔب االستفسارات الزائدة من قبل التالميذ لفهم طبيعة األسلوبُت ُب 
 .بداية التطبيق ،ككذلك بقاء اثر األسلوب االمرم على التالميذ ُب عدـ تقبلهم اؼبشاركة االهبابية 
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يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -
 يبتاز بو األسلوب التبادٕب كىذا من خالؿ بطاقة اؼبالحة اليت اكيرجع ىذا االختالؼ ُب الفركؽ نظرا ٓباألسلوب التبادٕب 

،كمتوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب تشجع اإلناث على العمل كالتنافس بينهم
كيرجع ىذا الفرؽ إٔب فاعلية األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب  ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى 

ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة يبكن تعلم مهارة اإلرساؿ من األعلى نظرا لصعوبة ىذه اؼبهارة عند اإلناث ، حبيث ال
 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لدل التلميذات ُب مهارة األسلوب

من خالؿ ىذا  يبكن تعلمها بدقة إال حبيث يرجع ىذا إٔب طبيعة مهارة اإلرساؿ من األعلى اليت الاإلرساؿ من أعلى 
األسلوب التدرييب ففي ىذا األسلوب ىناؾ فًتة من الزمن متاحة للتلميذ من اجل اؼبمارسة من حيث الزمن كالوقت كازباذ 

أب أف الغرض من ىذا األسلوب ىو منح كقت للعمل بشكل فردم 1996القرار كىذا ما أشار إليو جوسيو ىاريسوف 
. (Harrison,joyce,M, 1996, p. 218)كخبصوصية ٍب إظهار الفردية كاػبصوصية ُب التغذية الراجعة 

 : العامةاالستنتاجات-3-7
 كفقا ألىداؼ البحث كفرضياتو، توصل الطالب االختبارات للدراسةمن خالؿ اؼبعاعبة اإلحصائية لنتائج 

 :الباحث إٔب االستنتاجات التالية
ألسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب ا بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةأنو ال توجد فركؽ ذات داللة -1

 . ُب اؼبهارات قيد الدراسة للكرة الطائرة االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار القبلي

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية األكٔب اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -2
األسلوب التبادٕب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة 

 . كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلىأسفلالتمرير من 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثانية اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -3
األسلوب التدرييب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة 

 . كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلىأسفلالتمرير من 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثالثة اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -4
 أسفلأسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

. كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي 
 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب مهارة إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -5

 .التمرير من أعلى كمهارة اإلرساؿ

 ُب القياس  البعدم  بُت اجملموعات التجريبية الثالثة   ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -6
 كمهارة أسفلكؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ على األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

 .اإلرساؿ من أعلى
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 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -7
،كُب مهارة الضرب الساحق اػبطي كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى 

 كالقطرم

أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط -8
 .ؾبموعة األسلوب التبادٕب

كيوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة -9
 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط األسلوباألسلوب التدرييب ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

 .ؾبموعة األسلوب التدرييب

 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -10
كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى لدل التلميذات 

يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -11
 .األسلوب التبادٕب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة كيوجد فرؽ بُت 12
 .األسلوب التدرييب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب على األداء اؼبهارم ُب كل األسلوبكال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة -13
 .من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة 14
لصاّب ، التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب األسلوب ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة تبادٕب،األسلوب اؿ

 .متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لدل التلميذات ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى 

 :مناقشة الفرضيات-3-8
 :مناقشة الفرضية األولى- 3-8-1

ُب االختبار  0.01 عند مستول داللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةال":جاءت الفرضية األكٔب على النحو التإب
 ".القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب كرة الطائرة

 اعبدكؿ حيث كجدنا بالنظر إٔب كل من (35)كمن خالؿ نتائج البحث اليت توصلنا إليها ُب دراستنا ُب اعبداكؿ رقم 
للمجموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدرييب ت" الذم يبثل نتائج اختبار   (20)رقم

كؾبموعة األسلوب اكتشاؼ اؼبوجو تقريبا نفس اؼبستول ُب األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة كاؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 
أعلى كالتمرير من أسفل كالضرب الساحق القطرم كاػبطي كاإلرساؿ من أعلى 

 إٔبكيرل الطالب الباحث من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها انو ىناؾ تشابو ُب اؼبستول بُت اجملموعات الثالثة كىذا يرجع 
طبيعة األسلوب اؼبطبق من طرؼ األستاذ خالؿ الدرس حبيث يعتمد األسلوب على تقدٙب األستاذ للشرح كالعرض لنموذج 
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 األداء بصورة جيدة حبيث يكوف عن طريق التلقُت كالتوجيو إتقافاألداء كيستمر ُب تقوٙب األداء حىت يتمكن اؼبتعلم من 
ككذلك .كعليو فانو يصدر أكامره كيتخذ قراراتو لتنفيذ كل جزء من أجزاء الدرس (تقوٙب .تنفيذ .زبطيط )من طرؼ األستاذ 

 رغبات ميرل الباحث إف ىذا النوع من أسلوب التدريس اليعمل على تقليص الفركقات الفردية  بُت اؼبتعلمُت كال ينم
 .كميوؿ كل تلميذ 

 ـ حيث أظهرت النتائج أف أسلوب العرض التوضيحي غَت كاؼ 2000كتتفق دراستنا مع كل من دراسة ؼبياء فوزم 
ـ كاليت 1992لتعلم اؼبهارات األساسية كلتنمية دافعية اإلقباز لدل العيب كرة السلة ككذلك دراسة مَتفت علي خفاجة 

أظهرت تفوؽ األساليب اغبديثة على األسلوب االمرم كدراسة كلي اليت أظهرت كذلك أف سلوؾ الطالب كبو التدريس 
سعيد خليل الشاىد ,ـ1993كيتفق كل من عفاؼ عبد الكرٙب حسن .يزداد باألساليب اغبديثة عن األسلوب االمرم 

, ـ على انو بالرغم من كثرة أساليب التدريس كتعددىا 2002ـ ، ؿبمد الشحات 1997ـ ؿبسن ؿبمد ضبص 1995
كالتطور اؼبستمر ؽبا نتيجة الدراسات العلمية ، إال أف أسلوب األكامر مازاؿ ىو اؼبتبع ُب تدريس الًتبية الرياضية ، كفيو 

فالعبء كاجملهود األكرب يقع , (التقوٙب للدرس –التنفيذ –بالتخطيط )يكوف اؼبعلم صاحب القرار ُب كل العمليات اؼبرتبطة 
حيث ,على عاتق اؼبدرس فبا يستنفذ من طاقاتو كبالتإب وبوؿ بينو كبُت اإلبداع كالتميز فتكوف عملية التدريس مباشرة 

سعيد خليل الشاىد ، )(13، صفحة 1993عفاؼ عبد الكرٙب حسن،  )تعتمد على أكامر اؼبدرس كاستجابة الطالب 
 (28، صفحة 2002ؿبمد ؿبمد الشحات ، )(92، صفحة 1997ؿبسن ؿبمد ضبص ، )(09، صفحة 1995

كأسلوب (أسلوب األكامر ) االختالفات بُت أسلوب التعليم بالعركض التوضيحية إحدل أف"كتؤكد عفاؼ عبد الكرٙب 
 من اؼبدرس بإشارةمرتبطة مباشرة ,ففي أسلوب األكامر كل استجابة من اؼبتعلم ,التطبيق بتوجيو اؼبعلم ىو استخداـ الوقت 

مانو اليوجد مايلـز اؼبدرس بإتباع أسلوب 2000كيشَت أبو النجا اضبد عز الدين(1990عفاؼ عبد الكرٙب حسن ، ) "
ابو النجا اضبد عز الدين ، ).أك طريقة معينة بل عليو أف ىبتار ما وبقق أىداؼ درسو حىت لو استحدث طريقة خاصة بو 

1996) 
ـ انو لكي نزيد من فاعلية التدريس هبب االىتماـ بأساليب تنمية القدرة على 1993كتضيف عفاؼ عبد الكرٙب حسن 

كإعادة النظر ُب األساليب اؼبتاحة ُب التدريس للًتبية البدنية ، فلم يعد اؼبدرس يبثل تلك السلطة ,على التعلم الذاٌب 
اليت تقرر كل شيء ، كٓب يعد اؼبتعلم يبثل اعبانب السليب ُب عملية التعليم ، حبيث ينحصر دكره ُب إتباع ,اؼبستبدة اؼبطلقة 

أكامر اؼبدرس دكف فهم أك تفكَت ،كاف احًتاـ شخصية اؼبتعلم حبيث علينا أف نشارؾ ُب ربديد طريقة تعلمو ، لكي يكوف 
ذلك مشجعا لو على االستقاللية كالديناميكية فتتسع أبعاد التعلم كتتعدد لتنمية اؼبتعلم من صبيع النواحي البدنية كاؼبهارية 

 (8-7، الصفحات 1993عفاؼ عبد الكرٙب حسن ، )كالعقلية كاالجتماعية 
 .قد ربققت نوعا ما كمن خالؿ كل ىذا نستطيع القوؿ أف فرضية البحث األكٔب 

توجد فركؽ ذات داللة ":جاءت الفرضية الثانية على النحو التإب: مناقشة الفرضية الثانية  -3-8-2
التالميذ األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 0.01 عند مستول داللةإحصائية

 بُت القياس القبلي إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -من خالؿ نتائج اعبدكؿ يتضح لنا انو ".كفق األسلوب التبادٕب
كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية األكٔب اليت ىي ؾبموعة األسلوب التبادٕب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم 

 كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي أسفلُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة التمرير من 
كيرجع ىذا التحسن ُب النتائج إٔب فاعلية الربنامج التعليمي الذم طبق على عينة البحث كفق كمهارة اإلرساؿ من أعلى 

 .األسلوب التبادٕب 
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 اؼبنظمة اليت يتبعها اؼبدرس ُب توصيل اؼبعلومات إٔب اإلجراءاتيرل الطالب الباحث أف األسلوب التبادٕب ىو ؾبموعة من 
كبعد تطبيق الربنامج تعليمي  حسب النتائج اؼبتحصل عليها (التلميذ اؼبالحظ كالتلميذ العامل) العمل بالثنائية بإتباعاؼبتعلم 

كاف ىناؾ ربسن ُب مستول اؼبهارات األساسية ُب كرة الطائرة كىذا الربنامج  ًب تطبيقو بطريقة سليمة  كيراعي األسلوب 
من الزميل اؼبالحظ ك التبادٕب حاجات اؼبتعلم كيقـو بعملية التحفيز ؽبا حيث يعترب التالميذ مصدر للتعلم كالتغذية الراجعة 

 ك كذلك كرقة اؼبعيار ك ما ربتويو من إبداء مالحظات للزميل ك تصحيحها ك األخطاءتقدٙب اؼبعلومات ك تصحيح 
تسجيل عدد التكرارات ىذا  كلو جعل نوع من اؼبنافسة بُت التالميذ أدل إٔب حدكث ربسُت ُب النتائج أم دكر اؼبؤدم ك 

كتتفق دراستنا مع كل من دراسة دعاء ؿبي الدين .باالعتماد على  الفركؽ الفردية لدل التالميذ ُب نفس الفصلاؼبالحظ 
 ـ كاليت أظهرت أف أسلوب التبادؿ كاف أفضل األساليب اؼبستخدمة ُب مستول األداء الفٍت كاؼبستول الرقمي 2000

ـ كاليت أظهرت أف أفضل األساليب الكتساب اؼبهارات األساسية 2000ؼبسابقة قذؼ القرص ،ككذلك دراسة ؼبياء فوزم 
 على اف أسلوب التطبيق 2001كلتنمية دافعية اإلقباز ُب كرة السلة ىو أسلوب توجيو األقراف ككذلك دراسة خالد خضَت

بتوجيو األقراف لو تأثَت إهبايب أفضل من أسلوب التطبيق الذاٌب كاألسلوب التقليدم ُب تنمية الصفات البدنية كاؼبهارية قيد 
ـ كاليت أظهرت أف سلوؾ الطالب كبو التدريس يزداد ُب أسلوب توجيو األقراف عن 1995الدراسة ،ككذلك دراسة كام 

ـ كاليت أظهرت أف أسلوب التطبيق بتوجيو 1997غَته من األساليب األخرل ،ككذلك دراسة اضبد يوسف ؿبمد عاشور 
األقراف يعترب من أكثر األساليب التدريسية كاليت ؽبا تأثَت إهبايب ُب تنمية الصفات البدنية كاؼبهارية ُب كرة السلة مقارنة 

ـ أف أسلوب التعلم التبادٕب حقق أعلى مستول ُب تعلم 1999بالطريقة التقليدية ،كضيف دراسة اضبد السيد اؼبواُب 
مهارة اإلرساؿ من أسفل األمامي كاؼبواجو كمهارة التمرير من أسفل باليدين معا ،ككذلك دراسة اضبد عبد الداٙب الوزير 

ـ على فاعلية األسلوب التبادٕب على تعليم مهارٌب اإلرساؿ كاستقباؿ الكرة ُب الكرة الطائرة 2000كعلي مصطفى طو 
ككذلك دراسة عبد اهلل .حيث انو يعطي للمتعلم اؼبالحظ فرصة اؼبشاركة اإلهبابية ُب الدرس كيزيد من التفاعل اإلهبايب 

 ،ككذلك دراسة اـ كاليت أظهرت أف األسلوب التبادٕب يزيد من نسب التقدـ للمهارات اؼبراد تعلمو2000ؿبمد مناع 
ـ كاليت أظهرت أف أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف كاف أفضل األساليب اؼبستخدمة ُب مستول 2000دعاء أبو اؽبند 

ـ كاليت أظهرت اف لألسلوب التبادٕب دكر ُب تنمية الصفات البدنية كاؼبهارية 2009األداء الفٍت ككذلك دراسة عمر عمور 
اف أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف يؤثر ُب اجملاؿ 1992ُب الكرة الطائرة ككرة القدـ ،كتضيف دراسة اكسزكف كجَتسيل 

على تفوؽ ؾبموعة األسلوب التبادٕب كاالكتشاؼ اؼبوجو على 2010البد٘ب كاؼبهارم ،كتؤكد دراسة ايدير عبد النور 
 .األسلوب االمرم ُب اعبانب البد٘ب كاؼبهارم لنشاط كرة السلة 

أف ىذا األسلوب يفتح ؽبم اجملاؿ ُب أخذ القرارات ب"ـ 1991ة عباس اضبد كعبد الكرٙب ؿبمود كىذا ما تؤكده دراس
اؼبناسبة، ك يبكنهم من استخداـ التغذية الراجعة بصورة سريعة، كما أف نتائج اإلقباز الفردم تكوف كاضحة من خالؿ 

:  يضيف موسكا موسنتك(90، صفحة 1991عباس أضبد ك عبد الكرٙب ؿبمود ، ) "العملية التطبيقية ؽبذا األسلوب
كلما امتلك الطالب اؼبعلومات الكافية عن طبيعة أدائو بوقت مبكر ازدادت فرص تصحيح األداء، لذلك فإف اؼبقياس "

، صفحة 1991سارة أشوكرث، : موسكا موسنت) "اؼبثإب اؼبتوفر للتغذية الراجعة اآلنية ىو معلم كاحد لكل تلميذ 
وبتاج ىذا األسلوب إٔب تنظيم الفصل حبيث يتيح الفرص : " ك عن ما يتطلبو ىذا األسلوب تقوؿ عبد الكرٙب(102

، حيث يكلف كل فرد (اْب- ...الطوؿ – الوزف - متوافقة ُب اؼبهارة )للتغذية الراجعة اؼبباشرة، عن طريق تنظيم أزكاج 
بدكر خاص حبيث يقـو أحدىم باألداء، ك اآلخر باؼبالحظة، ك يكوف ىنا دكر اؼبؤدم ىو نفسو كما ُب مرحلة التنفيذ 

، أما خبصوص التعامل فهو يقتصر على الزميل فقط، ك دكر (ازباذ القرارات التنفيذية التسعة )باألسلوب التدرييب 
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– مؤدم)اؼبالحظ ىو إعطاء التغذية الراجعة للمؤدم، ك يتصل باؼبدرس؛ ك عليو فدكر اؼبدرس ىو مالحظة كل زكج 
 (111، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) ".، ك يكتفي بالتعامل مع اؼبالحظ فقط(مالحظ

. كمن خالؿ كل ىذا نستطيع القوؿ أف فرضية البحث الثانية قد ربققت 
 : مناقشة الفرضية الثالثة -3-8-3

بُت االختبار 0.01عند مستول داللة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية:"جاءت الفرضية الثالثة على النحو التإب
من خالؿ نتائج اعبدكؿ "التالميذ كفق األسلوب التدرييب كرة الطائرة لدل اؿاألداء اؼبهارم ُب ُب القبلي كاالختبار البعدم 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثانية اليت ىي إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة يتضح لنا اف ،
ؾبموعة األسلوب التدرييب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى 

 . كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلى أسفلكمهارة التمرير من 
حبيث يعزل الباحث ىذا التحسن الواضح ُب النتائج إٔب تأثَت الربنامج التعليمي اؼبطبق على ؾبموعة األسلوب التدرييب ك

يعترب ىذا األسلوب أكؿ خطوة بعد األسلوب االمرم داخل سلسلة األساليب ؼبوسنت ،باإلضافة إٔب أف ىذا األسلوب 
يصطبغ بالصبغة الفردية أثناء العمل سواء ُب التنفيذ كالتقوٙب ،ككذلك فردية ازباذ اؼبتعلم للقرارات التسع اؼبتعلقة بالوقت 

 النواحي اؼبهارية ك خاصة إذا ما ًب إعداد ك تنظيم ك الكتساب يعترب من األساليب اؼبناسبة كاإليقاع كاؼبكاف ،ككذلك 
تساعد التالميذ على تعلم اؼبهارات بشكل جيد كما يرل ,ك سليمة ك كاضحة ,زبطيط ك تنفيذ الدرس بصورة جيدة 

حيث  يوضح هبا شكل أداء ,الباحث أف ىذا األسلوب يعتمد على كرقة العمل اليت يصممها اؼبعلم قبل تنفيذ الربنامج 
 كالعديد من اؼبعارؼ األداءاؼبهارات اغبركية كالتمرينات كاػبطوات التعليمية كغَت ذلك من اؼبعلومات اؼبتعلقة بصحة 

 اؼبعلم لفًتة طويلة أماـفبا هبعل اؼبعلومة , الكرة الطائرة كاليت ًب ذكرىا بالتفصيل داخل  الوحدة التعليمية بنشاطاؼبرتبطة 
يوفر الفرصة  للتالميذ على تعلم , شرحو كتقديبو للدرس أثناء عليها من جانب اؼبعلم كالتأكيد ذكرىا إٔبنسبيا باإلضافة 

حيث يؤكد كل تلميذ دبا يتناسب مع قدراتو ك , كما يعمل ىذا األسلوب على مراعاة الفركؽ الفردية بُت التالميذ,اؼبهارة 
 اؼبتاحة فبا أدل إٔب حدكث تقدـ ُب األداء ك كذلك الدكر الذم يلعبو اؼبدرس ُب إعطاء التنفيذية إمكانياتواستعداداتو ك 

كتتفق دراستنا مع كل من دراسة دعاء ؿبي الدين الراجعة الالزمة ك تصحيح األخطاء باستمرارية بشكل فردم أك صباعي 
ـ كاليت أظهرت تفوؽ األسلوب التدرييب كالتبادٕب على أسلوب العرض التوضيحي ُب مستول األداء الفٍت ككذلك 200

ـ كاليت أظهرت تفوؽ أسلوب التطبيق اؼبوجو على كل من أسلوب التطبيق الذاٌب 2002دراسة اضبد يوسف عاشور 
كاليت 1983اؼبتعدد اؼبستويات كاجملموعة الضابطة ُب تعلم مهارة احملاكرة كُب تنمية صفة الرشاقة ككذلك دراسة جريفي 

أظهرت أف أسلوب اؼبمارسة كاف لو اثر إهبايب على تعلم مهارة اإلرساؿ ،ككذلك دراسة بويس كاليت تشَت على أف أسلوب 
ككذلك دراسة ىاريسوف كاليت تؤكد على تفوؽ األسلوب ، اؼبمارسة يساعد على اكتساب كاالحتفاظ دبهارة التصويب 

 الرئيسية االختالفات إف إحداث 1990كتؤكد عفاؼ عبد الكرٙب حسن التدرييب على األسلوب االمرم ُب تعلم اؼبهارات 
بُت أسلوب األكامر ك أسلوب التطبيق بتوجيو اؼبعلم ىو استخداـ الوقت ففي أسلوب التطبيق بتوجيو اؼبعلم، فهناؾ فًتة 

ك ىذا بعد ربديد السرعة ك اإليقاع ك أثناء فبارسة للطالب يكوف اؼبعلم الوقت ,من الزمن متاحة للمتعلم ؼبمارسة العمل 
، صفحة 1990عفاؼ عبد الكرٙب حسن ،  ) التحرؾ بينهم ك مالحظة األداء الفردم ك إعطاء التغذية الراجعة لألفراد

 التعليم الناجح يعتمد على أفـ من 1997كضبدم عبد اؼبنعم , عليو ؿبمد صبحي حسنُت أكدكىذا ما .(110
 يلـز تزكيد اؼبمارس باؼبعلومات كإمبا فقط بتعلم اؼبهارات كاػبطط يتأتياف كال كاإلتقافكاؼبمارسة ,الكشف كالتجريب 

 (261، صفحة 1997ضبدم عبد اؼبنعم، ,ؿبمد صبحي حسنُت ) .كاؼبعارؼ اؼبتعلقة بالنشاط اؼبمارس 
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 إٔب أف الغرض من ىذا األسلوب ىو منح كقت للعمل بشكل فردم ك خبصوصية ٍب 1996كما يشَت جوسيو ىارسيوف 
 (HARRISON JOYCE , 1996) ةجعاإظهار الفردية ك اػبصوصية ُب التغذية الر

  كمن خالؿ ماتقدـ نستطيع القوؿ أف فرضية البحث قد ربققت 
 توجد فركؽ ذات داللة ":جاءت الفرضية الرابعة على النحو التإب: مناقشة الفرضية الرابعة  -3-8-4

التالميذ األداء اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل ُب بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 0.01عند مستول داللة إحصائية
 بُت القياس القبلي إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -يتضح لنا من خالؿ اعبدكؿ انو ".كفق أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو

 ،كاعتمادىم .كالقياس البعدم ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة اإلرساؿ من أعلى 
 على السلبية ُب التعلم بالرغم من توحيد الباحث لكل اؼبتغَتات اؼبتعلقة بتطبيق الربنامج التعليمي 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثالثة اليت ىي ؾبموعة أسلوب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة 
 كمهارة أسفلاالكتشاؼ اؼبوجو ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

 .الضرب الساحق القطرم كاػبطي 
 الباحث ىذا الفرؽ بُت القياس البعدم ُب مستول األداء للمهارات األربعة ، التأثَت اإلهبايب للربنامج التعليمي اؼببٍت كك يعز

يقـو األستاذ ،إذ مستول األداء ُب اؼبهارات قيد الدراسةُب ربسن  ىناؾ كاف   اؼبوجو حيثاالكتشاؼعلى أسلوب 
بتقدٙب اؼبهارات إٔب اؼبتعلم على شكل أسئلة فكرية شفوية تتطلب البحث ك االستفسار ك التحليل على التلميذ أف 

يكشف اإلجابة علها بنفسو ك على األستاذ أف يراعي الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت ك تقدٙب التغذية الراجعة باستمرار حىت 
ككذلك أدل ىذا األسلوب إٔب تنظيم كافة ما يبلو اؼبتعلموف من معلومات كخربات سابقة يعمل اؼبتعلم إٔب األداء الصحيح 

كىذا من خالؿ التسلسل اؼبنطقي ُب تعلم أجزاء اؼبهارة اؼبراد تعلمها كمن ٍب دؾبها ليصبح األداء كامال من خالؿ 
. اإلجابات الصحيحة ألسئلة االستكشاؼ اؼبعدة من طرؼ األستاذ  

ـ حيث توصلت أف أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو 1997إظباعيل ك تتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من ىبو عبد العظيم 
ـ كاليت أكضحت أف أسلوب 2000فوزم  ؼبياء أكثر فاعلية ُب اكتساب اؼبهارات اغبركية للكرة الطائرة كاعبمباز كدراسة

االكتشاؼ اؼبوجو افصل األساليب الكتساب اؼبهارات األساسية كلتنمية دافعية اإلقباز ُب كرة السلة ككذلك دراسة اضبد 
ـ كاليت كصلت على تفوؽ االكتشاؼ اؼبوجو على كل من أسلوب التطبيق الذاٌب كاجملموعة 2002يوسف عاشور 

 على أف التحسن ُب مستول األداء اؼبهارم يرجع إٔب أصبعواحيث الضابطة ُب تعلم مهارة احملاكرة كُب تنمية صفة الرشاقة 
 أف إٔب كآخركف أشار ؿبمد سعد زغلوؿ إذ. استخداـ أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب تدريس اؼبهارات قيد الدراسة 

ادة تفكَت اؼبتعلمُت ُب االذباه اؼبراد اكتشافو كلذا يقدـ ؽبم التوجيو بدرجة تكفي ميقـو فيو اؼبعلم بق"االكتشاؼ اؼبوجو 
 ككذلك يضيف فوزم فايز كرحبي (115، صفحة 2001ؿبمد سعد زغلوؿ كاخركف ، ) الكتشافهم اؼبتوقع منهم لتعلمو

 معرفة اؼبتعلم بنتائج استجاباتو من اؼببادئ اؼبهمة غبدكث التعلم فالوسيلة التعليمية اليت تستلـز قياـ اؼبتعلم أف"مصطفى  
 عن سؤاؿ تتطلب بعد االنتهاء من ىذا النشاط كجود تغذية راجعة زبرب اؼبتعلم بنتائج نشاطاتو كاإلجابةبنشاط معُت 

 (2010رحبي مصطفى ، ,فوزم فايز )" دافعيتو كربفيزه على مواصلة التعلمإلثارة

أف أسلوب "(81 ص 1998 ك نيللي فهيم ، ناىد ؿبمود 47 ص 1994 )ك ىذا ما تؤكده كل من عفاؼ عبد الكرٙب 
 اؼبوجو يهتم باؼبتعلم ك هبعلو مشاركا ُب العملية التعليمية ك يربز شخصيتو ك يراعي الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت االكتشاؼ

 فكر اؼبتعلم بعمليات عقلية هبدؼ التفكَت البناء إشغاؿك يعترب الشرط األساسي لنجاح ىذا األسلوب ىو العمل على 
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غبل اؼبشكلة اليت تواجهو ك ذلك عن طريق توجيو األسئلة من اؼبعلم إٔب اؼبتعلم كمن خالؿ إجابة اؼبتعلم عليها يتم التعلق 
 فبا يؤدم إٔب ثبات اؼبعلومات اليت اإلحباطباكتشاؼ اؼبتعلم لإلجابة عن طريق التفكَت البناء ك البحث ك التحليل ك 

يصل إليها اؼبتعلم بنفسو ؼبدة أطوؿ ك زبتزف ُب ذاكرتو ليستفيد منها كما يقدـ اؼبعلم التغذية الراجعة اإلهبابية للمتعلم ُب 
 ك ذلك يكوف دبثابة قوة دافعة مستمرة للمتعلم ليبحث ك يدرس ليصل إٔب اؽبدؼ االكتشاؼكل خطوة من خطوات 

ناىد ,نيللي رمزم فهيم ) .(146، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب حسن ، ) (تعلم اؼبهارة اغبركية اؼبطلوبة )النهائي
الطالب يقـو بأداء  "أفكيضيف كل من اضبد عبد الرضباف السرىيد كفريدة إبراىيم عثماف (42، صفحة 1998ؿبمود ، 

 كقدراتو حبيث يؤدم ؿباكالت ـبتلفة كينفي كيكرر اؼبناسب منها كيدمج بعضا إلمكانياتوالعمل عن طريق استكشافاتو 
كبذلك (19، صفحة 1991فريدة ابراىيم عثماف، , اضبد عبد الرضباف السرىيد) "ببعضا للوصوؿ أب اإلقباز الصحيح 

يرل الطالب الباحث انو يعمل ىذا األسلوب على تنمية القدرات العقلية كبالتإب تكوف االستجابة من طرؼ اؼبتعلم على 
 تقليص الفركؽ بُت اؼبتعلمُت سواء ذكور إٔبالفهم كاألداء الصحيح للمهارة ككذاؾ تكرار األسئلة من طرؼ اؼبعلم يؤدم 

 . كبالتإب ربقيق التحسن ُب النتائج آك إناث

 كمن خالؿ ما تقدـ نستطيع القوؿ أف فرضية البحث قد ربققت 
توجد فركؽ ذات داللة ":جاءت الفرضية اػبامسة على النحو التإب: مناقشة الفرضية الخامسة-3-8-5

يتضح لنا "ُب كرة الطائرة(الذكور)ُب االختبار البعدم على األداء اؼبهارم لدل التالميذ 0.01 عند مستول داللة إحصائية
 ُب القياس  البعدم  بُت اجملموعات التجريبية الثالثة   ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة من خالؿ اعبدكؿ انو ،

األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ على األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير 
كيعزك الباحث ىذه الفركؽ بُت األساليب الثالثة إٔب فاعلية الربنامج التعليمي اؼبطبق  كمهارة اإلرساؿ من أعلى أسفلمن 

. على عينة البحث 
يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة 

كيرجع الباحث ىذا الفرؽ إٔب دكر األسلوب التبادٕب ُب عملية التعلم كىذا من طبيعة ىذا األسلوب األسلوب التبادٕب  
 ك عن ما يتطلبو ىذا األسلوب تقوؿالذم يعتمد على الزميل اؼبالحظ ككذلك كرقة اؼبعيار اؼبعدة من طرؼ األستاذ 

وبتاج ىذا األسلوب إٔب تنظيم الفصل حبيث يتيح الفرص للتغذية الراجعة اؼبباشرة، عن طريق تنظيم : " عبد الكرٙبعفاؼ
، حيث يكلف كل فرد بدكر خاص حبيث يقـو أحدىم باألداء، ك (اْب- ...الطوؿ – الوزف - متوافقة ُب اؼبهارة )أزكاج 

ازباذ القرارات التنفيذية )اآلخر باؼبالحظة، ك يكوف ىنا دكر اؼبؤدم ىو نفسو كما ُب مرحلة التنفيذ باألسلوب التدرييب 
، أما خبصوص التعامل فهو يقتصر على الزميل فقط، ك دكر اؼبالحظ ىو إعطاء التغذية الراجعة للمؤدم، ك (التسعة 

 ".، ك يكتفي بالتعامل مع اؼبالحظ فقط(مالحظ– مؤدم)زكج  يتصل باؼبدرس؛ ك عليو فدكر اؼبدرس ىو مالحظة كل
 (111، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، )

متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة كيوجد فرؽ بُت 
كيرل الباحث من خالؿ النتائج تأثَت األسلوب التدرييب على األساليب األخرل حبيث يعترب األسلوب األسلوب التدرييب 

التدرييب أكؿ خطوة بعد أسلوب األكامر داخل سلسلة أساليب موسنت باإلضافة أب ذلك أف ىذا األسلوب يصطبغ 
ككذلك فردية ازباذ اؼبتعلم للقرارات التسعة اؼبتعلقة بالتنفيذ مثل ،بالصبغة الفردية أثناء العمل سواء ُب التنفيذ أك التقوٙب 

الوقت كاإليقاع كالزماف كاؼبكاف كغَتىا حبرية كاملة ،حبيث يعطي الفرصة كاملة للمعلم ؼبباشرة العمل كتقدٙب التغذية 



211 

 

ـ كاليت 2004الراجعة لكل متعلم على حدة طبقا لقدراتو كاستعداداتو كتتفق دراستنا مع كل من النداؼ عبد السالـ 
 التبادٕب األسلوبكال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أظهرت كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت األساليب الثالثة قيد الدراسة 

 ُب مهارة التمرير من أسفل،كيرجع الباحث ذلك إٔب اختالؼ طبيعة كشكل كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب 
األسلوبُت  مع طبيعة ىذه اؼبهارة ،باإلضافة إٔب االستفسارات الزائدة من قبل التالميذ لفهم طبيعة األسلوب ُب بداية 

التطبيق ،ككذلك بقاء اثر األسلوب االمرم على التالميذ ُب عدـ تقبلهم اؼبشاركة اإلهبابية داخل الفصل كالًتدد ُب إتقاف 
 .ىذه اؼبهارة من طرؼ التالميذ 

لصاّب متوسط ؾبموعة أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب 
األسلوب التبادٕب ،كيعزك الباحث ىذا التفوؽ لألسلوب التبادٕب إٔب الفهم اعبيد ؽبذا األسلوب من طرؼ التالميذ ككلك 

 ككذلك تقدٙب راؼبنافسة اؼبوجودة بينهم ،كالركح اؼبعنوية الكتساب صفة التدريس من طرؼ األستاذ من خالؿ كرقة اؼبعيا
ـ كاليت 1992التغذية الراجعة من حُت إٔب أخر من طرؼ الزميل ،كتتفق دراستنا مع كل من دراسة مَتفت علي خفاجة 

ـ حيث 2000تنص على تأثَت األسلوب التبادٕب ُب درس الًتبية البدنية كالرياضية ككذلك دراسة دعاء ؿبي الدين 
ـ كاليت 2000أكضحت أف األسلوب التبادٕب أفضل األساليب ُب ربقيق اؼبستول الفٍت كاألداء الرقمي كدراسة ؼبياء فوزم 

أكضحت أف األسلوب التبادٕب ىو أفضل األساليب الكتساب اؼبهارات األساسية ،كلتنمية دافعية اإلقباز لدل العيب كرة 
ـ كاليت تنص على أف األسلوب التبادٕب لو تأثَت إهبايب أفضل من أسلوب التطبيق الذاٌب 2001السلة كدراسة نبيل خضَت 

 .كاألسلوب التقليدم ُب تنمية بعض الصفات البدنية كاؼبهارية 
عباس ) ".يفسح للتالميذ ؾباؿ كاسع لإلبداع ُب تنفيذ الواجبحبيث يؤكد عباس ؿبمود السامرائي باف األسلوب التبادٕب 

 مفيد جدا ُب تعلم بأنوىذا كيبكن أف يتميز عن غَته من األساليب (94، صفحة 1991أضبد ك عبد الكرٙب ؿبمود ، 
بإمكاف الفرد رؤية عالقات مبو ك "كيضيف موسكا موسنت باف .مهم جدا ُب اعبانب االتقا٘ب للمهارة،كاؼبهارات الفردية

، صفحة 1991سارة أشوكرث، : موسكا موسنت) "تطور، ك تظهر أبعاد جديدة تتجاكز ؾبرد أداء اؼبهارات البدنية
107) 

 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب األسلوبك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 
 ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى، كيرجع الباحث ىذا التفوؽ لألسلوب التدرييب ُب مهارة اإلرساؿ  من أعلى التدرييب

 من قبل معظم العيب الفرؽ ُب لعبة الكرة الطائرة، ك ذات اؼبستول العإب ، ك ذلك اإلرساؿيستخدـ ىذا النوع من ك،
ُب  ضى تزرع الفوأفيبكن أف تصيب مكاهنا احملدد بشكل دقيق ، كما يبكن اؼبتقن  حُت تنفذ ىذا اإلرساؿ بالشكل ألهنا

 Arieصفوؼ الفريق الذم يكوف ُب حالة الدفاع ، ك ىذا لسرعتها ك قوهتا ، كيقوؿ آرم سلنجر كجواف أكو رمن بلونت 

Selinger Joan Armann – Blount على نقل اغبركة من األسفل إٔب األكٔببالدرجة :"  التنس يعتمد إرساؿ بأف 
حسن زكي ) " ، من القدمُت عرب اغبوضّ ، إٔب اليد الضاربة بشكل متناسق حىت نسمح للكرة بالذىاب بقوة األعلى
ـ كاليت تنص على باف األسلوب التدرييب 1983كتتفق دراستنا مع كل من دراسة جريفي (16، صفحة 1998ؿبمد، 

ـ كاليت أظهرت فاعلية األسلوب 2008كاف أفضل من األساليب األخرل ُب مهارة اإلرساؿ ككذلك دراسة عمر عمور 
التدرييب ُب تعلم اؼبهارات األساسية للكرة الطائرة،ككذلك دراسة ايدير عبد النور كاليت أظهرت فاعلية أسلوب التدرييب ُب 

 تعلم اؼبهارات األساسية للكرة الطائرة ككذلك على التحصيل اؼبعرُب لتالميذ اؼبرحلة الثانوية 

 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -
،كُب مهارة الضرب الساحق اػبطي األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى 
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كيرل الطالب الباحث أف ذلك يرجع إٔب اختالؼ طبيعة كشكل األساليب الثالثة  مع طبيعة ىذه اؼبهارات .كالقطرم
،باإلضافة إٔب االستفسارات الزائدة من قبل التالميذ لفهم طبيعة األسلوب ُب بداية التطبيق ،ككذلك بقاء اثر األسلوب 

ؽبذا االمرم على التالميذ ُب عدـ تقبلهم اؼبشاركة اإلهبابية داخل الفصل كالًتدد ُب إتقاف ىذه اؼبهارة من طرؼ التالميذ 
يعترب التمرير مفتاحا للعب الدفاعي ك اؽبجومي ، ك حاظبا أساسيا  ُب البناء اػبططي، يقوؿ يؤكد حسن زكي ؿبمد انو 

إف التمرير ىي األساس ُب لعبة الكرة الطائرة، حيث يتوقف قباح الفريق على مدل قدرة العبيو ُب السيطرة ك :" أكـر زكي
التحكم بتوجيو الكرة ُب كل االذباىات، ك بطريقة صحيحة ك قانونية، ك ىو اؼبهارة األىم بالنسبة ػبطط الدفاع ك اؽبجـو 
اليت يستخدمها  الفريق ُب اللعب، فهو يرتبط باؼبهارات األخرل للعبة كاالستقباؿ ك اإلعداد للضربة الساحقة، ك ذلك من 

خالؿ إتقاف الفريق أداء التمريرات دبهارة كدقة ك كفاءة، ك يستطيع مباغتة اػبصم بأداء كل أنواع الضرب الساحق، ك 
هبب أف يضيف عصاـ الدين الوحاشي انو  ك (101، صفحة 1998حسن زكي ؿبمد، ) "تنفيذ خطط اللعب اؼبوضوعة

 اؼبهارات ُب  أىميعد التمرير من " تتحكم ُب التمريرات بشكل جيد كدقيق حىت تضمن الوصوؿ إٔب اؼبستول العإب، إذ 
 "الكرة الطائرة، ك بدكف التحكم الدقيق ُب التمرير، يصبح الالعب أملو ضعيفا ُب الوصوؿ إٔب اؼبستول العإب ُب األداء

    يعترب ىذا النوع من أكثر األنواع تكرارا ُب اؼبلعب مقارنة كيضيف.(104، صفحة 1983عصاـ الدين الوحاشي ، )
باألنواع األخرل ك تؤدل عملية الضرب الكرة ُب السطح العلوم حبيث تغطي اليد الكرة لتجعلها ُب حركة دكرانية ،ل ك 

يرجع الذراع بكاملو أثناء الضرب كتكوف الزاكية بُت الساعد ك العضد قائمة إلعطاء أكرب قوة للضربة الساحقة، كُب 
علي ) .: مًت باذباه اػبطوط اعبانبية ؼبلعب الفريق اؼبنافس6-4الغالب يؤدم ىذا النوع من الضرب الساحق من مركز 

 (123-115، الصفحات 1999مصطفى طو، 

ـ كاليت تنص على أف األساليب الثالثة زبتلف ُب تأثَتىا تبعا 2004كتتفق دراستنا مع دراسة كل من عطاء اهلل اضبد 
كاليت أكضحت انو عدـ كجود اختالؼ بُت 1996للجنس ،نوع اؼبهارة ،كصعوبة كسهولة اؼبهارة ُب التعلم كدراسة مورك 

ـ كاليت أكضحت أف األساليب الثالثة ؽبا تأثَت ُب 1992كدراسة بويس أسلوب اؼبمارسة كاألقراف ُب اكتساب اؼبهارات 
 اكتساب كاالحتفاظ دبهارة التصويب 

. ت جزئيا ؽطيع القوؿ أف فرضية البحث اػبامسة قد ربقتمن خالؿ كل ىذا نس
توجد فركؽ ذات داللة ":جاءت الفرضية السادسة على النحو التإب: مناقشة الفرضية السادسة-3-8-6

ُب االختبار البعدم  ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء 0.01 عند مستول داللة إحصائية
 ُب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة ،يتضح لنا من خالؿ اعبدكؿ انو ".ُب كرة الطائرة (اإلناث)اؼبهارم لدل التلميذات 

القياس  البعدم  بُت اجملموعات التجريبية الثالثة   ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب 
 كمهارة الضرب الساحق القطرم أسفلاالكتشاؼ على األداء اؼبهارم لدل التلميذات اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

 .كيعزك الباحث ىذه الفركؽ اؼبوجودة نظرا لتأثَت الربنامج التعليمي كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلى 
 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -

م يرل الطالب الباحث أف ذلك يرجع إٔب األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى
اختالؼ طبيعة كشكل األساليب الثالثة  مع طبيعة ىذه اؼبهارات ،باإلضافة إٔب االستفسارات الزائدة من قبل التالميذ 

لفهم طبيعة األسلوب ُب بداية التطبيق ،ككذلك بقاء اثر األسلوب االمرم على التالميذ ُب عدـ تقبلهم اؼبشاركة اإلهبابية 
نظرا لنفس اؼبستول اؼبتقارب بُت التلميذات  التلميذات لداخل الفصل كالًتدد ُب إتقاف ىذه اؼبهارة من طرؼ التالميذ لد
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حبيث تعترب مهارة التمرير من األعلى من اؼبهارات الصعبة بالنسبة للتلميذات إذ يصعب إتقاهنا بإحكاـ حيث يعترب ىذا 
 20-15ؿ الكرة على ارتفاع كعند كصانو "النوع من اؼبهارات الشائعة عند الالعبُت كعليو يذكر عصاـ الدين الوحاشي 

 سم تقريبا عن مستول الرأس تتحرؾ اليداف إٔب أعلى قليال الستقباؿ الكرة، ك عند مالمستها لسالميات األصابع تقـو
الميات األصابع النصف اػبلفي للكرة ك نبا س حبركة رجعية خفيفة سبهيدا ألدائها ُب االذباه اؼبطلوب ك تغطى الذارعاف

متباعدتاف ك ُب مستول كاحد مع مراعاة اؼبسافة بُت اإلهباـ ك السبابة، ك عند غبظة اؼبالمسة هبب أف تكوف األصابع 
مشدكدة ك تؤدل التمريرة دبد صبيع مفاصل اعبسم، ك االرتفاع ك االذباه اؼبراد سبرير ك توجيو الكرة إليو ، ك هبب استمرار 

 كمن (95، صفحة 1983عصاـ الدين الوحاشي ، ) ".ةحركة الذراعُت خلف الكرة إلعطائها القوة اؼبطلوبة ك اؼبناسب
خالؿ ىذا ال يبكن لإلناث تطبيق ىذه اؼبهارة بسهولة كىذا للًتدد كاػبوؼ من الفشل ُب سبرير الكرة كتتفق دراستنا مع 

مواليت أظهرت على عدـ كجود اختالؼ داؿ إحصائيا بُت األسلوبُت ُب األداء اؼبهارم لألطفاؿ 1997كل من كيلسوف 
ـ كاليت أظهرت انو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا ُب القياس 1997كالقدرة على التحليل ،كدراسة ىبة عبد العظيم إظباعيل 

 .البعدم بُت أساليب التدريس قيد البحث ُب التحصيل العلمي 
يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -

كىذا يدؿ على تأثَت . األسلوب التبادٕب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي
الربنامج التعليمي اؼبطبق حيث تشَت النتائج أف األسلوب التبادٕب كاف لو اثر إهبايب على تطوير مهارة التمرير من أسفل 

كمهارة الضرب الساحق اػبطي كالقطرم حيث ىذا األسلوب يوفر معلم لكل طالب حيث يتيح فرصة التطبيق اؼبتكرر مع 
شخص مالحظ كفبارسة األداء ُب ظركؼ تتيح اغبصوؿ على التغذية الراجعة اؼبباشرة من الزميل حبيث يكوف بإمكاف 

اؼبؤدم مناقشة زميلو اؼبالحظ بدكف خجل أك قلق فبا يؤدم إٔب التحسن ُب األداء كتطوير اؼبهارة كيتفق ىذا مع دراسة كل 
ـ كاليت أظهرت تفوؽ األسلوب التبادٕب على األسلوب االمرم ُب مستول األداء 1998من زينب إظباعيل كخالد عزت 

ـ كاليت أظهرت تفوؽ أسلوب التبادؿ على األساليب 2000اؼبهارم كمستول التحصيل اؼبعرُب ،كدراسة دعاء ؿبي الدين 
 .األخرل ككاف األفضل ُب اؼبستول الرقمي كاألداء الفٍت 

 حيث أشارت ىذه الدراسات إٔب أف استخداـ األسلوب التبادٕب لو تأثَت إهبايب كفعاؿ خالؿ درس الًتبية البدنية كالرياضية 
متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة كيوجد فرؽ بُت 

. األسلوب التدرييب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي
حيث تدؿ ىذه النتائج على تأثَت الربنامج التعليمي اؼبقًتح كاؼبطبق على ىذه العينة من البحث ،إذ انو كاف تأثَت 

لألسلوب التدرييب على ىذه اؼبهارات ،كيعزك الباحث ىذا التحسن ُب النتائج لصاّب األسلوب التدرييب ؼبا يتميز بو ىذا 
األسلوب كالذم يعترب من األساليب الشائعة ُب التدريس ،كفيو يقـو الطالب بتحديد األكضاع كاؼبكاف كنظاـ العمل ككقت 

 كيقـو بطرح األسئلة للتوضيح كيتميز ىذا األسلوب بالتغذية الراجعة الشخصية اليت ةالبداية كاإليقاع ككقت االنتهاء كالراح
ـ كاليت أظهرت تفوؽ  التدرييب  ُب 2008يقدمها اؼبعلم لكل طالب كتتفق نتائج ىذه الدراسة مع كل من عمور عمر

تعلم اؼبهارات األساسية للكرة الطائرة لدل طلبة معهد الًتبية البدنية كالرياضية ،كدراسة زينب إظباعيل كخالد عزت 
ـ كاليت أظهرت على تفوؽ األسلوب التبادٕب على أسلوب األكامر، ُب مستول األداء اؼبهارم كالتحصيل اؼبعرُب 1998

ؼبهارة التصويب بالسقوط األمامي ،حيث أكدت ىذه الدراسات على فاعلية األسلوب التدرييب ُب عملية التدريس من 
خالؿ تطبيق اؼبهارات كالتكرار كالتدريب اؼبتواصل أثناء الدرس ، حبيث يؤدم إٔب التحسن ُب النتائج كلو تأثَت إهبايب على 

 التعلم للمهارات اغبركية ،
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 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب على األداء اؼبهارم ُب كل من األسلوب كال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 
. مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

 الباحث عدـ كجود فركؽ نظرا للمستول اؼبتقارب بُت ىذه األساليب ُب تعلم مهارة التمرير من األسفل بكيعزك الطاؿ
كمهارة الضرب الساحق اػبطي كالقطرم ،ككذلك  إٔب التشابو بُت اؼبهارات كطبيعة األسلوبُت ككذلك إٔب عدـ التطبيق 

 قبل اإلناث ُب فهم ىذين األسلوبُت كطرح عدة استفسارات فبا يتطلب الوقت فاعبيد كافهم ؽبذين األسلوبُت كالًتدد ـ
 ؼ كاليت أكدت على عدـ كجود اختال1996الكاُب لشرح طريقة التطبيق، كتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من مورك 

بُت أسلوب اؼبمارسة كأسلوب توجيو األقراف ُب اكتساب مهارة اإلرساؿ من أعلى كمهارة التمرير ُب الكرة الطائرة ،ككذلك 
ـ كاليت أظهرت انو اليوجد تفاعل ُب القياس البعدم بُت أساليب التدريس قيد البحث ُب 1996دراسة ؿبمود رجائي 

 التحصيل العلمي 
حيث تشَت ىذه الدراسات إٔب انو التوجد فركؽ بُت األسلوب التبادٕب كاألسلوب التدرييب ُب تعلم بعض اؼبهارات 

 األساسية ُب الكرة الطائرة حالؿ دركس الًتبية البدنية كالرياضية 
يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -

كيرل الطالب الباحث أف ىذا الفرؽ يرجع إٔب فعالية الربنامج اؼبستخدـ األسلوب التبادٕب ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى  
على عينة البحث الذم وبتوم على شرح مفصل ألجزاء اؼبهارة كخطواهتا التعليمية ككذلك يعترب النوع الثا٘ب من اإلرساؿ 

أثناء اؼبباريات كما تتمتع اؼبهارة بالصبغة الفردية اؼبرتبطة بطبيعة مؤديها كطبقا لقوانينها تعترب مارة فردية حيث يؤديها 
العب كاحد فقط الذم يتواجد ُب الركن األيبن من اؼبلعب كىذا يدؿ على على أف استخداـ األسلوب التبادٕب لو تأثَت 

إهبايب على التحسن ُب تعلم ىذه اؼبهارة حيث يرل الباحث أف ىذا الشكل اؼبميز لألسلوب بتقسيم التالميذ إٔب ثنائيات 
يستلـز قياـ طالب باألداء الطالب اؼبؤدم كيقـو قرينو أك زميلو دبتابعة كتصحيح األداء الطالب اؼبالحظ كتقدٙب التغذية 

الراجعة بناءا على كرقة معيار األداء اؼبقدمة من طرؼ األستاذ ٍب يقوماف بتبادؿ األدكار ليصبح اؼبؤدم مالحظ كاؼبالحظ 
 ذات داللة إحصائية بُت ؽـ كاليت كصلت على توجد فرك1986مؤدم ،كتتفق دراستنا مع كل من علي الريدم 

ـ 1997اجملموعتُت لصاّب األسلوب التبادٕب لدل درس الًتبية البدنية كالرياضية ككذلك دراسة اضبد يوسف اضبد عاشور 
أف أسلوب التطبيق بتوجيو األقراف يعترب من أكثر األساليب التدريسية اليت ؽبا تأثَت إهبايب ُب تنمية الصفات البدنية 

مواليت أكضحت باف األسلوب التبادٕب يزيد من نسب التقدـ ُب 1999كاؼبهارية ؼبهارات كرة السلة كدراسة ؿبمد ياسر 
ـ كاليت تنص على أف األسلوب التبادٕب كاف أفضل األساليب 1999اؼبهارات اؼبراد تعلمها كدراسة دعاء ؿبي الدين 

ـ كاليت أكضحت أف أسلوب 2000اؼبستخدمة ُب مستول األداء الفٍت كالرقمي كمستول التحصيل كدراسة ؼبياء فوزم 
ـ كاليت أظهرت أف االستخداـ اؼبنظم لألسلوب التبادٕب كاليت تتطلب 1987التعلم بتوجيو األقراف ،ككذلك دراسة كاىيال 

من الطالب مساعدة بعضهم البعض يبكنها أف زبدـ ُب الوصوؿ إٔب األىداؼ االجتماعية العليا ،كدراسة اكسزكف 
ـ 2008كاليت أظهرت أف األسلوب التبادٕب يؤثر ُب اجملاؿ البد٘ب كاجملاؿ اؼبهارم ،كدراسة عمور عمر 1992جَتسيل 

متوسط ؾبموعة يوجد فرؽ بُت ككاليت أظهرت تفوؽ األسلوب الزكجي ُب الكرة الطائرة ُب تنمية الصفات البدنية اؼبهارية  ،
أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب  ُب مهارة 

كيرل الطالب الباحث ىذا التفوؽ لألسلوب التدرييب نظرا ػبصوصية ىذا األسلوب من حيث التخطيط اإلرساؿ من أعلى 
كالتنفيذ كالتقوٙب حبيث ترجع صبيع القرارات إٔب األستاذ الذم يقم جبميع األدكار كنظرا لطبيعة ىذه اؼبرحلة العمرية فاف 
اإلناث يقوموف بتنفيذ كل ما يطلب منهم دكف تردد ككذلك إٔب التغذية الراجعة اؼبقدمة من طرؼ األستاذ ُب الوقت 
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ـ كاليت كصلت على تفوؽ 2000اؼبناسب أثناء تعلم اؼبهارة كتتفق دراستنا مع كل من دراسة اضبد يوسف عاشور 
األسلوب التدرييب على أسلوب التطبيق الذاٌب كاجملموعة الضابطة ُب تعلم مهارة احملاكرة كُب تنمية صفة الرشاقة ،ككذلك 

ـ كاليت كصلت على أف األساليب زبتلف ُب تأثَتىا تبعا للجنس ،نوع اؼبهارة كصعوبة أك 2000دراسة عطا هلل اضبد 
ـ كاليت تنص على تفوؽ األسلوب التدرييب ُب تعلم مهارات كرة 2010سهولة اؼبهارة ُب التعلم ،كدراسة ايدير عبد النور 

ـ كاليت تنص على أف أسلوب اؼبمارسة أعطى نتائج جيدة من األسلوب التبادٕب كدراسة 1992السلة كدراسة بويس 
ـ كاليت أظهرت أف اؼبتعلمات كن أكثر دافعية من الطالب اذباه تعلم اؼبهارات ،كيؤكد موسكا موسنت 2006سالفارا 

 األسلوب التدرييب ىو األسلوب األكؿ ُب ؾبموعة التدريس اغبديثة الذم يتطلب من التلميذ ازباذ كعفاؼ عبد الكرٙب أف
بعض القرارات خالؿ الوحدة التدريسية، ىذا ما يسمح بنشوء عالقة جديدة بُت اؼبعلم ك اؼبتعلم من جهة، ك بُت اؼبتعلم 

ُب ىذا األسلوب يتغَت ؿبور سلسلة األحداث، ك : "ك األعماؿ اليت يؤديها من جهة ثانية، ك ىنا يذكر موسكا موسنت
تنشأ عالقة جديدة بُت اؼبعلم ك التلميذ، حيث يقـو اؼبعلم دبمارسة عملية الثقة بالتلميذ من حيث ازباذ القرارات اؼبناسبة 

 "أثناء أداء الواجب اغبركي، بينما يتعلم التلميذ االستقاللية ُب ازباذ القرارات ك بشكل منسجم مع أداء الواجب اغبركي
عفاؼ عبد )"الذم وبدده اؼبعلم(الباراميًت)ك ُب حدكد " ، (50، صفحة 1991سارة أشوكرث، : موسكا موسنت)

 .(98، صفحة 1994الكرٙب، 
 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة األسلوب األسلوبك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

يرل الطالب الباحث ىذا التفوؽ لألسلوب التدرييب الذم يتضمن التدرييب لدل التلميذات ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى 
يشرح اؼبعلم األسلوب، ك األىداؼ للمتعلمُت، ك كذا يعرفهم دبسؤكلياهتم ُب أخذ القرارات التسعة ؾبموعة من القرارات 

سارة : موسكا موسنت)خاصة عند استخداـ اؼبتعلمُت ؽبذا األسلوب ألكؿ مرة، حيث يبكن إتباع اػبطوات التالية
ربديد أىداؼ األسلوب من خالؿ ،جلب انتباه التالميذ من طرؼ اؼبعلم:(53-52، الصفحات 1991أشوكرث، 

من أجل إعطاء التغذية الراجعة الفردية، ،توفَت الوقت الالـز للمعلم كإعطاء الوقت الالـز لكل متعلم للعمل بصورة فردية:
ـ كاليت أظهرت على كجود اختالؼ داؿ بُت األسلوبُت ُب 1997 كتتفق دراستنا مع كل من دراسة كيلسوف ،كاعبماعية

 .ـ كاليت أظهرت أف اؼبعلموف يبضوف معظم كقتهم بتوظيف األسلوب التدرييب 2001االختبار القبلي ،كدراسة ظبيث 
عفاؼ عبد ) "بإمكاف اؼبتعلمُت ُب ىذا األسلوب أف يبارسوا االستقاللية ُب أكٔب درجاهتا"كتؤكد عفاؼ عبد الكرٙب 

يتميز ىذا األسلوب بتوفَت زمن كاؼ للتطبيق، ك اؽبدؼ من استخداـ ىذا "، ك (104، صفحة 1994الكرٙب، 
 .(98، صفحة 1994عفاؼ عبد الكرٙب، ) "األسلوب ىو تعليم اؼبهارة ُب ظركؼ تسمح بتوفَت أقصى كقت لتطبيقها

 (79، صفحة 1991عباس أضبد ك عبد الكرٙب ؿبمود ، ):اؼبيزات التالية" السامرائي"ك يضيف 
 يعطي ،ك يساعد على إظهار اؼبهارات الفردية ك اإلبداع،يبكن استخداـ ىذا األسلوب مع ؾبموعة كبَتة من الطالبانو 

،كيرل الطالب الباحث من يعلم كيفية ازباذ القرارات الصحيحة بالنسبة للطلبة،ككقتا كافيا للطلبة قصد اؼبمارسة الفعلية
خالؿ ىذا على أنبية األسلوب التدرييب ُب تعلم بعض اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة حيث هبعل ىذا األسلوب كافة 

أفراد القسم كخاصة اإلناث ُب اؼبشاركة الفعالة ُب عملية التعلم كتسهيل اؼبهمة على األستاذ كىذا من خالؿ التغذية 
 .الراجعة اليت يقدمها ُب الوقت اؼبناسب للتالميذ 

  القوؿ أف فرضية البحث قد ربققت جزئيا كمن خالؿ ماسبق نستطيع
تتجو اىتمامات الدكلة حاليا إٔب التطور الشامل ُب صبيع اجملاالت كخاصة ؾباؿ التعليم من :الخالصة العامة-3-9

حيث احملتول كأساليب التدريس اؼبستخدمة ُب التعليم ،ككذلك استخداـ الطرؽ كاألساليب اغبديثة بدال من االعتماد 
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على الطرؽ التقليدية ،خاصة اعتماد بعض اؼبدرسُت على اػبربة الذاتية ُب عملية التدريس ،كعدـ االطالع على األحباث 
كالدراسات اعبديدة ،كىذا باالعتماد على األساليب اليت هتتم بالفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت ،كعدـ التقيد بأسلوب كاحد 

  كرغباهتم ،ـ،استخداـ األساليب اليت تتناسب كقدرات اؼبتعلمُت كاستعداداهتم كميوال تو
كعلى ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة هبدؼ الكشف تأثَت أساليب التدريس كفق بيداغوجية الفركقات كأثرىا على 

درس الًتبية البدنية كالرياضية ُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات ، ؽبذا الغرض اخًتنا تالميذ اؼبرحلة الثانوية مستول السنة الثانية 
 ثانوم 

كقد قاـ الطالب الباحث على تقسيم البحث إٔب بابُت يستبقهما قسما خصص للتعريف بالبحث حىت يتسٌت للقارئ 
لألطركحة التعرؼ على مشكلة الدراسة كأىدافها كفرضياهتا باإلضافة إٔب مفاىيم كمصطلحات البحث كالدراسات 

أما الباب األكؿ فقسمناه إٔب أربعة فصوؿ، الفصل األكؿ تضمن درس الًتبية . السابقة اليت تناكلت متغَتات البحث
أما الفصل الثا٘ب فتطرقنا فيو إٔب مفاىيم اؼبقاربة بالكفاءات  . ةالبدنية كالرياضية ، كأساليب التدريس قيد الدراس

 .كالفركقات الفردية بُت األفراد 
فيما كاف الفصل الثالث نشاط الكرة الطائرة، كىذا بذكر خصائص اللعبة ككذلك أىم اؼبهارات األساسية اؼبوجودة ُب 

سنة من اعبوانب النفسية، 18-15كختمنا الباب األكؿ بفصل رابع تضمن خصائص اؼبرحلة العمرية . اللعبة 
 .االجتماعية، اعبسمية ك العقلية باإلضافة إٔب ما يبيز اؼبراىق خاصة ما يرتبط دبتغَتات البحث
 أجريت على ؾبموعة من ةأما الباب الثا٘ب فقسمناه إٔب ثالثة فصوؿ، استعرضنا ُب الفصل األكؿ الدراسة االستطالعي

اؼبدرسُت كمفتش الًتبية الوطنية ، هبدؼ تثمُت مشكلة البحث، حيث توصلنا إٔب نتائج تؤكد ربفزنا إٔب اػبوض ُب ىذا 
ىذه النتائج أكدت أف مشكلة دراستنا ىذه موجودة على أرض الواقع ، باشرنا بعدىا الدراسة األساسية حيث . اؼبوضوع 

تلميذ من اؼبرحلة الثانوية مستول 90عمدنا ُب البداية كما ىو موضح ُب الفصل الثا٘ب إٔب ضبط العينة حيث مشلت 
 اؼبنهج التجرييب كتضمن الفصل الثالث عرضا ك ربليال لنتائج البحث بعد معاعبتها إحصائيا ـالسنة الثانية ثانوم باستخدا

 :كمناقشة لفرضيات البحث لنستخلص ؾبموعة من االستنتاجات أنبها
ألسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب ا بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةأنو ال توجد فركؽ ذات داللة -1

 . ُب اؼبهارات قيد الدراسة للكرة الطائرة االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار القبلي

ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية األكٔب اليت ىي ؾبموعة -2
األسلوب التبادٕب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة 

 . كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلىأسفلالتمرير من 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثانية اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -3
األسلوب التدرييب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة 

 . كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلىأسفلالتمرير من 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثالثة اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -4
 أسفلأسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

. كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي 
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 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب مهارة إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -5
 .التمرير من أعلى كمهارة اإلرساؿ

 ُب القياس  البعدم  بُت اجملموعات التجريبية الثالثة   ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -6
 كمهارة أسفلكؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ على األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

 .اإلرساؿ من أعلى

 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -7
،كُب مهارة الضرب الساحق اػبطي كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى 

 كالقطرم

أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط -8
 .ؾبموعة األسلوب التبادٕب

كيوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة -9
 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط األسلوباألسلوب التدرييب ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

 .ؾبموعة األسلوب التدرييب

 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةالتوجد فركؽ ذات داللة -10
كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى لدل التلميذات 

يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -11
 .األسلوب التبادٕب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة كيوجد فرؽ بُت 12
 .األسلوب التدرييب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب على األداء اؼبهارم ُب كل األسلوبكال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة -13
 .من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة 14
 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب األسلوب ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة تبادٕب ،األسلوب اؿ

 .متوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لدل التلميذات ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى 

 :التوصيات و االقتراحات-3-10 
بناءا على نتائج البحث كاالستنتاجات اليت ًب التوصل إليها من النتائج كُب حدكد ؾبتمع البحث يوصي الطالب الباحث 

 :دبا يلي 

استخداـ األسلوب التبادٕب ُب عملية التدريس  كىذا نظرا لفعاليتو ُب ربسُت بعض اؼبهارات األساسية ُب الكرة -1 
 الطائرة 
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.       استخداـ األسلوب التدرييب ُب التدريس  نظرا لدكره االهبايب ُب تعلم بعض اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة - 2
 . استخداـ أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب التدريس  ُب تعلم بعض اؼبهارات األساسية للكرة الطائرة - 3

 . استخداـ األساليب الثالثة قيد الدراسة ُب التدريس حسب كل موقف تعلمي - 4

 .استخداـ األساليب الثالثة حسب نوع اؼبهارة اؼبراد تدريسها ككذلك حسب اعبنس - 5

 .إجراء اؼبزيد من الدراسات ؼبعرفة تأثَت األساليب الثالثة قيد الدراسة ُب تعلم مهارات األلعاب اعبماعية األخرل -6

 .إجراء اؼبزيد من الدراسات على ـبتلف اؼبراحل العمرية للسنوات الدراسية - 7

 .القياـ بتطبيق الربنامج التعليمي اؼبقًتح ضمن دركس الًتبية البدنية كالرياضية -8

 .استخداـ أساليب حديثة أخرل تعمل على ربسُت كتنمية ـبتلف اؼبهارات لألنشطة الرياضية -9

 .عقد دكرات تكوينية لألساتذة كحثهم على استخداـ الطرؽ كاألساليب اغبديثة ُب التدريس - 10

 . الوسائل كاألجهزة الرياضية من اجل ربسُت نتائج اؼبتعلمُت ؼعلى اعبهات اؼبختصة توفَت ـبتل- 11
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 تعلم ُب تدريس أساليب ثالثة باستخداـ مقًتح تعليمي برنامج تأثَت(. 2008 . )حسُت السالـ عبد .203
 اجمللد ،كالنفسية الًتبوية العلـو ؾبلة : البحرين. الطائرة بالكرة االنتباه كربسُت الساحق الضرب مهارة

 . البحرين جامعة ،الًتبية كلية،2008 سبتمرب،03العدد،9
 ك التقليدية الطريقتُت من لكل الرياضية الًتبية لدرس الفعلي االداء فاعلية مقارنة(. 1986. )الريدم علي .204

 .3 اجمللد الرياضية الًتبية حبوث ؾبلة: االردف. التبادلية
 ُب اإلعالـ كزارة190عدد العريب ؾبلة: الكويت. كعالجو أسبابو الشاب سبرد(. 1974. )جرجس كالؾ .205

 .الكويت

 أساليب كاستخداـ ؼبعرفة مقارنة دراسة(. 2008. )عمور ،عمر اغبايك ،الصادؽ الكيال٘ب غازم ؿبمد .206
 –العشركف الدكٕب العلمي اؼبؤسبر: ،اعبزائر األردف. كاعبزائر األردف ُب اؼبعلمُت تواجو اليت كالصعوبات التدريس
 للمناىج اؼبصرية اعبمعية مشس، عُت جامعة ،2008 مايو 31 إٔب 30من- الثقافية كاؽبوية التعليم مناىج
 .الثا٘ب اجمللد التدريس، كطرؽ

 اؼبهارات بعض تعلم على التدريس أساليب بعض استخداـ تأثَت(. 2002 .)الشحات ؿبمد ؿبمد .207
 الرياضية العلمية اجمللة : حلواف جامعة . اؼبنصورة جامعة الرياضية الًتبية كلية لطالب اؽبوكي رياضة ُب األساسية

 . يناير العدد الثا٘ب ، عشر السادس اجملاد ، كفنوف علـو

 على( الذاٌب ، التبادٕب ) التعليم أسلويب استخداـ اثر(. 2001. )الرضباف عبد علي،مصطفى ابراىيم فبدكح .208
: مصر، اإلسكندرية. القدـ كرة ُب اؼبعرُب التحصيل مستول ك بالرأس الكرة ضرب ك السيطرة مهارة اكتساب

 .للبنُت الرياضية الًتبية كلية 3 العدد تطبيقات ك نظريات ؾبلة

 المراسيم الحكومية والمنشورات: 
 . ،فرباير الًتبوية،يناير للوثائق الوطٍت اؼبركز: اعبزائر .209

 . اعبزائر . فيفرم(ر.ب.ت )الوطنية اؼبنظومة بتنظيم اؼبتعلق(. 1989 )/02قانوف  .210
 . اعبزائر . فيفرم(ر.ب.ت )الوطنية اؼبنظومة بتنظيم اؼبتعلق(. 1988 )/03قانوف  .211
 .كالرياضة الشبيبة كزارة : اعبزائر(. 1976 أكتوبر. )كالرياضية البدنية الًتبية قانوف .212

 ك البدنية الًتبية ؼبنهاج اؼبرافقة الوثيقة ، للمنهاج الوطنية اللجنة(. 2003. )الوطنية الًتبية كزارة .213
 . اؼبدرسية للمطبوعات الوطٍت الديواف : اعبزائر ، اعبزائر. اؼبتوسط التعليم من الثالثة الرياضية،السنة

 السنة اؼبرفقة الوثيقة للمنهاج، الوطنية اللجنة األساسي، التعليم مديرية(. 2003. )الوطنية الًتبية كزارة .214
 .بعد عن التعليم ك للتكوين الوطٍت الديواف: اعبزائر ، اعبزائر. اؼبتوسط التعليم من الثالثة
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 التعليم من الثالثة السنة الرياضية، ك البدنية الًتبية ؼبناىج الوطنية اللجنة(. 2004. )الوطنية الًتبية كزارة .215
 .اؼبدرسية للمطبوعات الوطٍت الديواف: اعبزائر ، اعبزائر. اؼبتوسط

 للوثائق الوطٍت اؼبركز: اعبزائر(. 5 اإلصدار )الًتبوم موعدؾ الكفاءات(. 2005. )الوطنية الًتبية كزارة .216
 .5العدد الًتبوية

 المعاجم والقواميس: 

 .لبناف مكتبة: لبناف. 2ط ميسر لغوم قاموس احمليط قطر(. 1995. )البستا٘ب بطرس اؼبعلم .217

 .، لبناف 1 ،طبَتكت–  دار مكتبة اغبياة العربية منت اللغة معجم (1965)أضبد رضا .218
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 املالحق
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 االستبٌان فً صورته األولٌة 
 مناسبة  غٌر مناسبة  أرى التعدٌل

بيداغوجية ) واقع المقاربة بالكفاءات المحور األول
 .في حصة التربية البدنية والرياضية (الفروقات

 

الوحدة التعليمية تتماشى ك اؼبنهاج اعبديد   -1   

ترل أف تطبيق اؼبنهاج هبعلك تراعي الفركؽ الفردية  -2   
 بُت اعبنسُت

تضع األىداؼ التعليمية على أساس مستول كل فوج  -3   
 من التالميذ

تقـو بالتدخل عند عدـ مقدرة التالميذ على تنفيذ  -4   
الواجبات اغبركية 

 
للتعرؼ على مستول التالميذ تعتمد على كسائل  -5   

متعددة كاالختبارات كاؼبالحظة 
خاصة ُب تالقي صعوبات عند تنفيذ اؼبنهاج اعبديد  -6   

 اختيار االسلوب التدريسي اؼبناسب 
ىبتلف تعاملك فيها مع الذكور مقارنة باإلناث  -7   

 من حيث التقييم
أثناء زبطيط الدرس تضع سبارين خاصة بالذكور  -8   

 كأخرل لإلناث
تطبق بيداغوجية الفركقات ُب حصة الًتبية  -9   

 البدنية ك الرياضية
اؼبقاربة بالكفاءات تعمل على تنمية  -10   

 مهارة القيادة لدل التالميذ
مدة اؼبخصصة غبصة الًتبية البدنية غَت  -11   

 كافية 
اؼبنهاج اغبإب يساعد على ربقيق تنمية  -12   

 التلميذ ُب اعبوانب اؼبختلفة أفضل من اؼبنهاج القدٙب
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 مناسبة   غٌر مناسبة   أرى التعدٌل
األساليب المعتمدة في التدريس خالل المحور الثانً 

 حصة التربية البدنية والرياضية
 

لديك إطالع ُب مرحلة تكوينك الدراسي على موضوع -1   

 أساليب التدريس

 تعتمد على عدة أساليب تدريس عند تنفيذ اغبصة-2   
 اؼبنهاج اغبإب يتيح لك استعماؿ أساليب متنوعة-3   
طريقة تنفيذ الدرس تؤدم إٔب ميوؿ التالميذ كبو نشاط -4   

 معُت
أقبح أسلوب ؼبراعاة ميوؿ التالميذ ىو اغبرية ُب تنفيذ - 5   

 الدرس
تقسيمك للتالميذ إٔب أفواج يكوف على عدة اعتبارات -6   

 .... كالوزف ،الطوؿ 
تعترب أف ربديد كمية نوع ككيفية أداء اغبركات الرياضية -7   

 أمر غَت قابل للنقاش
 األسلوب األمرم كاف ىو األسلوب السائد ُب اؼبنهاج القدٙب-8   

 
 الذم يهتم بالفركؽ الفردية بُت التالميذ  بزبتار األسلو-9   

 حسب اختالؼ جنسهم 
تفضل االسلوب  التدريسي الذم يتيح حرية كبَتة للتلميذ -10   

 ُب األنشطة اعبماعية 
زبتار األسلوب الذم يساعد على تنمية ميوؿ التالميذ -11   

 كبو حصة الًتبية البدنية كالرياضية
تتم مناقشة أساليب التدريس اؼبختلفة ُب الندكات مع -12   

 مفتش اؼبادة
 

 



236 

 

 01ملحق رقم  

 كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي

 جامعة عبد اغبميد بن باديس

 معهد الًتبية البدنية كالرياضية

 بن ساسي رضواف: طالب الدكتوراه

أساليب التدريس كفق بيداغوجية : ُب اطار اقباز مذكرة التخرج لنيل شهادة الدكتوراه كاؼبوسومة بعنواف
الفركقات كاثرىا على درس الًتبية البدنية كالرياضية ُب ظل اؼبقاربة بالكفاءات لتالميذ اؼبرحلة الثانوية أتقدـ 

 .أب سيادتكم بطليب ىذا كاؼبتمثل ُب تقييم الربنامج التعليمي اؼبقًتح للتدريس 

 تقبلوا منا فائق الشكر كالتقدير كاالحًتاـ
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 01ملحق رقم  

 الخبراء السادة قائمة

 المؤسسة االصلية الدرجة العلمية االسم واللقب الرقم
 جامعة مستغاٖب استاذ التعليم العإب عطاء اهلل اضبد 01
 جامعة اعبزائر استاذ التعليم العإب بن عكي ؿبند اكلي 02
 جامعة سطيف استاذ التعليم العإب بوطاليب بن جدك 03
 جامعة مستغاٖب استاذ التعليم العإب بن لكحل منصور 04
 جامعة مستغاٖب استاذ التعليم العإب حرشاكم يوسف 05
 جامعة  اعبزائر استاذ التعليم العإب اضبد شناٌب 06
 جامعة تبسة استاذ التعليم العإب قاظبي فيصل 07
 جامعة اعبزائر استاذ التعليم العإب كرفس نبيل 08
 جامعة باتنة استاذ التعليم العإب وبياكم السعيد 09
 جامعة مستغاٖب استاذ التعليم العإب اضبد بن قالكز التواٌب 10
 جامعة الشلف استاذ التعليم العإب حفصاكم يوسف 11
 جامعة اعبلفة ؿباضرا استاذ ركيبح كماؿ 12
ا ؿباضر استاذ مقرا٘ب صباؿ 13  جامعة مستغاٖب 
ا ؿباضر استاذ لوح ىشاـ 14  جامعة كىراف 
ا ؿباضر استاذ غضباف ضبزة 15  جامعة اعبزائر 
ا ؿباضر استاذ قندكزاف نذير 16  جامعة بومرداس 
ا ؿباضر استاذ كاضح اضبد االمُت 17  تيسمسيلت جامعة 
ا ؿباضر استاذ طاىر طاىر 18  جامعة مستغاٖب 
ا ؿباضر استاذ ربوح صاّب 19 تيسمسيلت جامعة   

ا ؿباضر استاذ سعايدية اؽبوارم 20 تيسمسيلت جامعة   
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 االستبٌان فً صورته النهائٌة
غالٌا:  نادرا  أحٌانا  

بيداغوجية ) كاقع اؼبقاربة بالكفاءات المحور األول
 .ُب حصة الًتبية البدنية كالرياضية (الفركقات

 

الوحدة التعليمية تتماشى ك اؼبنهاج اعبديد   -1   

ترل أف تطبيق اؼبنهاج هبعلك تراعي الفركؽ الفردية  -2   
 بُت اعبنسُت

تضع األىداؼ التعليمية على أساس مستول كل فوج  -3   
 من التالميذ

تقـو بالتدخل عند عدـ مقدرة التالميذ على تنفيذ  -4   
الواجبات اغبركية 

 
للتعرؼ على مستول التالميذ تعتمد على كسائل  -5   

متعددة كاالختبارات كاؼبالحظة 
خاصة ُب تالقي صعوبات عند تنفيذ اؼبنهاج اعبديد  -6   

 اختيار االسلوب التدريسي اؼبناسب 
 مدة اؼبخصصة غبصة الًتبية البدنية غَت كافية  -7   
اؼبنهاج اغبإب يساعد على ربقيق تنمية التلميذ فيفي  -8   

 اعبوانب اؼبختلفة أفضل من اؼبنهاج القدٙب
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 نادرا  أحٌانا  غالٌا
األساليب المعتمدة في التدريس خالل المحور الثانً 

 حصة التربية البدنية والرياضية
 

لديك إطالع ُب مرحلة تكوينك الدراسي على موضوع -1   

 أساليب التدريس

 تعتمد على عدة أساليب تدريس عند تنفيذ اغبصة-2   
 اؼبنهاج اغبإب يتيح لك استعماؿ أساليب متنوعة-3   
األسلوب األمرم كاف ىو األسلوب السائد ُب اؼبنهاج -4   

 القدٙب
 

 الذم يهتم بالفركؽ الفردية بُت التالميذ  بزبتار األسلو-5   
 حسب اختالؼ جنسهم 

تفضل االسلوب  التدريسي الذم يتيح حرية كبَتة للتلميذ -6   
 ُب األنشطة اعبماعية 

زبتار األسلوب الذم يساعد على تنمية ميوؿ التالميذ كبو -7   
 حصة الًتبية البدنية كالرياضية

تتم مناقشة أساليب التدريس اؼبختلفة ُب الندكات مع مفتش -8   
 اؼبادة
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04ملحق رقم   

 قائمة فرقة البحث لألساتذة 
 

 الرقم االسم واللقب المؤسسة التابع لها

 01 بن ىوارم موالم اضبد مدغرم

 02 ضبيدة عمر اضبد مدغرم

 03 كراكلة خالد باؽبوارم ؿبمد

 04 بن مسعود إبراىيم باؽبوارم ؿبمد

 05 عيشوش عيسى ابن رستم

 06 طيبة ؿبمد ابن رستم
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             يمثل نتائج السن ، الطول والوزن للمجموعة األولى 05ملحق رقم 

 الرقم االسم واللقب السن الطول الوزن
بلحول بولنوار  16 180 60 01 
بن رحمون لخضر  17 187 62 02 
بن شعشور خالد  16 177 72 03 
بن صديق احمد  16 181 60 04 
بن عبد اهلل محمد  16 170 68 05 
بوشريط  17 168 68 06 
دحمان  مختار  16 165 63 07 
طبيلش الحسين  16 178 58 08 
عبيد ابراىيم  17 177 77 09 
عصيد عبد العزيز  16 174 75 10 
عيدي خالد  17 180 56 11 
فرحي جمال  16 175 54 12 
قلبازة حميد  17 176 60 13 
لكجل محمد رضا  16 166 66 14 
شيبوط مختار  17 175 73 15 
بخضرة نورة  16 164 55 16 
بلخضر سهام  16 166 56 17 
بالكاوي اسماء  16 158 60 18 
بن ضريف خضرة  16 156 63 19 
حمو وفاء  15 155 55 20 
دحمان ام الخير  16 160 52 21 
دردور نصيرة  16 154 51 22 
شكوري ام الخير  16 150 56 23 
طيبة فائزة  16 166 60 24 
عابدي صابرينة  16 167 54 25 
غويني شهرزاد  16 170 48 26 
بن حليمة سمية  16 158 53 27 
بن سعدي حليمة  17 158 52 28 
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عيدي لطيفة  16 156 55 29 
شاقور امينة  17 160 51 30 

 يمثل نتائج السن ، الطول والوزن للمجموعة الثانية

 الرقم االسم واللقب السن الطول الوزن
ىاشمي سيد علي  15 178 65 01 
بالخنوس سعد  17 175 62 02 
بن عواد اسامة  16 168 70 03 
بن ىواري محمد  16 171 75 04 
بهلول خلف اهلل  17 185 71 05 
بوحوص سفيان  17 177 66 06 
بوروبة مراد  17 174 58 07 
جبور موسى  17 175 56 08 
سامي عبد القادر  16 174 66 09 
سعدون يوسف  15 168 64 10 
شكوري ياسر  17 166 61 11 
شنوف عبد النور  16 158 59 12 
عبو احمد  16 162 62 13 
عزالدين ابراىيم  17 174 57 14 
عمران محمد  15 170 68 15 
مبارك ىاجر  17 160 52 16 
معراجي صليحة  16 164 60 17 
معطاهلل امينة  16 162 58 18 
بحري حنان  17 158 49 19 
بريجة عائشة  15 156 55 20 
دىنات صارة  17 152 53 21 
رزمي كريمة  16 160 58 22 
عصيد الخالدية  16 158 66 23 
سرير نجاة  17 152 55 24 
دحمان ام الخير  16 160 56 25 
عماري ليندة  16 164 52 26 
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قيسي الزىرة  17 158 60 27 
قيز امال  16 160 54 28 
بوحركات وفاء  16 153 53 29 
شريف ليندة  16 158 52 30 

 يمثل نتائج السن ، الطول والوزن للمجموعة الثالثة

 الرقم االسم واللقب السن الطول الوزن
مكاوي الطاىر  16 176 66 01 
مدني جالل  15 182 65 02 
مكي سفيان  17 177 62 03 
صحراوي يوسف  16 166 74 04 
عامر جالل الدين  15 168 70 05 
ناصر محمد  17 162 72 06 
صغير محمد  17 170 68 07 
بومدين عبد النور  17 174 65 08 
رزوق بهاء الدين  17 168 68 09 
مقدم عبد الحفيظ  16 160 58 10 
نجادي بوعالم  17 168 56 11 
جلولي رشيد  16 162 60 12 
معسكري امين  17 168 62 13 
سمناوي احمد  16 170 73 14 
صافي رامي  17 172 60 15 
بغدادي ايمان  16 158 54 16 
شبيشب نسمة  17 152 58 17 
شريقي سامية  16 156 62 18 
شط فاطمة  16 160 73 19 
طاعة وفاء  16 162 60 20 
غويني سعيدة  15 158 62 21 
قادري نعيمة  16 163 66 22 
كبوش نسيمة  16 160 58 23 
محنون شيماء  16 156 54 24 
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مختاري فاطمة  16 160 52 25 
نور الهدى ايمان  17 168 55 26 
ىاشمي يسرى  16 148 52 27 
ناصري اسماء  16 150 58 28 
عدة نسرين  16 154 51 29 
ملياني فتيحة  16 152 53 30 

 

 

 

 

 
 الساحق الضرب   اسفل من التمرٌر  اعلى من التمرٌر واللقب االسم الرقم

  والقطري الخطً
  االرسال

 20 6 28 32  بولنوار بلحول 01



245 

 

 رحمون بن 02
  لخضر

29 29 7 27 

 23 0 22 35  خالد شعشور بن 03

 17 2 22 34  احمد صدٌق بن 04

 31 5 30 45  محمد هللا عبد بن 05

 27 4 27 20  بوشرٌط 06

 23 8 21 18  مختار  دحمان 07

 29 11 21 40  الحسٌن طبٌلش 08

 22 0 22 35  ابراهٌم عبٌد 09

 34 3 28 26  العزٌز عبد عصٌد 10

 20 6 28 32  خالد عٌدي 11

 27 7 29 29  جمال فرحً 12

 23 0 22 35  حمٌد قلبازة 13

 17 2 22 34  رضا محمد لكجل 14

 31 5 30 45  مختار شٌبوط 15

 6 0 14 14  نورة بخضرة 16

 7 2 18 24  سهام بلخضر 17

 10 4 16 19  اسماء بالكاوي 18

 ضرٌف بن 19
  خضرة

18 25 3 8 

 14 0 11 20  وفاء حمو 20

 6 0 14 14  الخٌر ام دحمان 21

 7 2 18 24  نصٌرة دردور 22

 10 4 16 19  الخٌر ام شكوري 23

 8 3 25 18  فائزة طٌبة 24

 14 0 11 20  صابرٌنة عابدي 25

 6 0 14 14  شهرزاد غوٌنً 26

 7 2 18 24  سمٌة حلٌمة بن 27

 10 4 16 19  حلٌمة سعدي بن 28

 8 3 25 18  لطٌفة عٌدي 29

 14 0 11 20  امٌنة شاقور 30
      

 القبلً القٌاس 
  التدرٌبً

 الساحق الضرب   اسفل من التمرٌر  اعلى من التمرٌر
  والقطري الخطً

  االرسال

 22 8 26 36  علً سٌد هاشمً 01

 33 3 30 35  سعد بالخنوس 02

 28 2 26 33  اسامة عواد بن 03

 36 11 28 42  محمد هواري بن 04

 30 10 27 19 هللا خلف بهلول 05

 28 5 22 27  سفٌان بوحوص 06

 24 7 25 30  مراد بوروبة 07

 30 4 30 28  موسى جبور 08

 25 0 32 36  القادر عبد سامً 09

 18 2 18 26  ٌوسف سعدون 10

 20 8 24 36  ٌاسر شكوري 11

 32 9 26 18  النور عبد شنوف 12

 29 3 23 16  احمد عبو 13

 24 8 20 25  ابراهٌم عزالدٌن 14

 20 5 26 37  محمد عمران 15

 16 10 18 30  هاجر مبارك 16

 8 2 11 26  صلٌحة معراجً 17
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 9 3 14 14  امٌنة معطاهلل 18

 12 3 22 18  حنان بحري 19

 10 4 18 22  عائشة برٌجة 20

 12 6 17 19  صارة دهنات 21

 14 4 12 16  كرٌمة رزمً 22

 10 0 18 24  الخالدٌة عصٌد 23

 8 0 20 18  نجاة سرٌر 24

 6 2 16 21  الخٌر ام دحمان 25

 4 3 18 20  لٌندة عماري 26

 8 4 22 18  الزهرة قٌسً 27

 4 8 24 16  امال قٌز 28

 6 6 20 12  وفاء بوحركات 29

 8 2 22 10  لٌندة شرٌف 30

 القبلً القٌاس 
  الموجه االكتشاف

 الساحق الضرب   اسفل من التمرٌر  اعلى من التمرٌر
  والقطري الخطً

  االرسال

 20 3 38 32  الطاهر مكاوي 01

 18 2 24 40  جالل مدنً 02

 16 4 26 25  سفٌان مكً 03

 30 8 27 27  ٌوسف صحراوي 04

 34 11 21 30  الدٌن جالل عامر 05

 38 6 28 28  محمد ناصر 06

 25 12 16 24  محمد صغٌر 07

 27 10 20 26  النور عبد بومدٌن 08

 20 8 18 30  الدٌن بهاء رزوق 09

 23 6 20 36  الحفٌظ عبد مقدم 10

 20 4 29 38  بوعالم نجادي 11

 22 2 28 28  رشٌد جلولً 12

 24 3 22 40  امٌن معسكري 13

 20 4 22 36  احمد سمناوي 14

 20 12 29 32  رامً صافً 15

 6 4 12 20  اٌمان بغدادي 16

 7 2 14 18  نسمة شبٌشب 17

 8 4 20 15  سامٌة شرٌقً 18

 12 3 18 25  فاطمة شط 19

 4 4 10 13  وفاء طاعة 20

 3 3 14 18  سعٌدة غوٌنً 21

 10 4 16 10  نعٌمة قادري 22

 12 0 22 16  نسٌمة كبوش 23

 6 0 10 22  شٌماء محنون 24

 4 2 8 28  فاطمة مختاري 25

 10 4 12 24  اٌمان الهدى نور 26

 2 4 14 26  ٌسرى هاشمً 27

 4 3 12 20  اسماء ناصري 28

 2 2 10 19  نسرٌن عدة 29

 4 2 16 18  فتٌحة ملٌانً 30
      
  البعدي القٌاس 

  التبادلً
 الساحق الضرب   اسفل من التمرٌر  اعلى من التمرٌر

  والقطري الخطً
  االرسال

 

 25 8 30 36  بولنوار بلحول 01

 رحمون بن 02
  لخضر

31 35 15 35 
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 40 6 30 37  خالد شعشور بن 03

 30 4 35 36  احمد صدٌق بن 04

 36 10 45 48  محمد هللا عبد بن 05

 30 8 38 22  بوشرٌط 06

 27 14 30 20  مختار  دحمان 07

 25 13 26 50  الحسٌن طبٌلش 08

 25 6 25 40  ابراهٌم عبٌد 09

 30 8 30 41  العزٌز عبد عصٌد 10

 22 8 30 36  خالد عٌدي 11

 29 10 35 28  جمال فرحً 12

 30 6 30 39  حمٌد قلبازة 13

 34 4 30 36  رضا محمد لكجل 14

 35 7 36 50  مختار شٌبوط 15

 8 14 28 16  نورة بخضرة 16

 10 6 28 24  سهام بلخضر 17

 12 8 30 21  اسماء بالكاوي 18

 ضرٌف بن 19
  خضرة

19 27 6 12 

 16 8 15 25  وفاء حمو 20

 8 8 16 20  الخٌر ام دحمان 21

 14 6 20 26  نصٌرة دردور 22

 12 6 18 28  الخٌر ام شكوري 23

 10 6 29 28  فائزة طٌبة 24

 14 6 15 30  صابرٌنة عابدي 25

 8 8 26 20  شهرزاد غوٌنً 26

 10 4 20 30  سمٌة حلٌمة بن 27

 12 10 18 25  حلٌمة سعدي بن 28

 14 8 27 36  لطٌفة عٌدي 29

 18 10 20 22  امٌنة شاقور 30

 البعدي القٌاس 
  التدرٌبً

 الساحق الضرب   اسفل من التمرٌر  اعلى من التمرٌر
  والقطري الخطً

  االرسال

 27 15 35 45  علً سٌد هاشمً 01

 38 8 32 40  سعد بالخنوس 02

 36 6 40 35  اسامة عواد بن 03

 44 12 30 46  محمد هواري بن 04

 40 14 32 28 هللا خلف بهلول 05

 36 7 28 33  سفٌان بوحوص 06

 30 12 30 35  مراد بوروبة 07

 38 6 31 32  موسى جبور 08

 38 8 38 47  القادر عبد سامً 09

 36 6 26 30  ٌوسف سعدون 10

 32 12 30 38  ٌاسر شكوري 11

 36 11 30 20  النور عبد شنوف 12

 32 12 28 17  احمد عبو 13

 30 10 25 25  ابراهٌم عزالدٌن 14

 38 10 30 42  محمد عمران 15

 20 12 20 32  هاجر مبارك 16

 14 6 15 40  صلٌحة معراجً 17

 15 5 15 16  امٌنة معطاهلل 18

 22 8 26 19  حنان بحري 19

 18 6 26 24  عائشة برٌجة 20
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 14 10 24 21  صارة دهنات 21

 18 8 18 17  كرٌمة رزمً 22

 12 2 22 25  الخالدٌة عصٌد 23

 10 8 21 19  نجاة سرٌر 24

 8 6 18 25  الخٌر ام دحمان 25

 10 5 26 22  لٌندة عماري 26

 16 10 26 22  الزهرة قٌسً 27

 14 10 25 18  امال قٌز 28

 18 8 24 14  وفاء بوحركات 29

 12 10 28 12  لٌندة شرٌف 30

 البعدي القٌاس 
  الموجه االكتشاف

 الساحق الضرب   اسفل من التمرٌر  اعلى من التمرٌر
  والقطري الخطً

  االرسال

 20 2 37 31  الطاهر مكاوي 01

 18 3 26 43  جالل مدنً 02

 15 4 27 28  سفٌان مكً 03

 32 6 28 28  ٌوسف صحراوي 04

 28 12 22 29  الدٌن جالل عامر 05

 40 7 30 30  محمد ناصر 06

 26 13 18 25  محمد صغٌر 07

 26 11 23 30  النور عبد بومدٌن 08

 21 10 19 31  الدٌن بهاء رزوق 09

 25 7 20 28  الحفٌظ عبد مقدم 10

 22 3 30 40  بوعالم نجادي 11

 23 4 27 29  رشٌد جلولً 12

 25 5 25 41  امٌن معسكري 13

 21 6 22 37  احمد سمناوي 14

 21 12 32 33  رامً صافً 15

 7 5 12 20  اٌمان بغدادي 16

 8 3 15 19  نسمة شبٌشب 17

 5 5 22 17  سامٌة شرٌقً 18

 14 4 20 26  فاطمة شط 19

 6 5 14 14  وفاء طاعة 20

 6 4 16 19  سعٌدة غوٌنً 21

 12 4 18 12  نعٌمة قادري 22

 13 2 25 18  نسٌمة كبوش 23

 8 2 14 21  شٌماء محنون 24

 5 3 6 28  فاطمة مختاري 25

 10 5 13 25  اٌمان الهدى نور 26

 3 4  15 28  ٌسرى هاشمً 27

 6 4 14 20  اسماء ناصري 28

 4 2 10 25  نسرٌن عدة 29

 5 5 19 20  فتٌحة ملٌانً 30
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 االختبارات المهارية في الكرة الطائرة

. دقة التمرير من أعلى كًب قياسها باختبار : مهارة التمرير من أعلى

 :دقة التمرير من أعلىكصف اختبار 
: الغرض من االختبار 

.  قياس دقة التمرير من أعلى 
:  األدكات 

ـ من األرض، يرسم خط  للبداية 2.20 ـ على أف تكوف حافتو السفلى على بعد 1.5/ 1.5حائط يرسم عليو مربع 
.  ـ من اغبائط ، كرة طائرة 2على بعد 

: مواصفات األداء 
  يقف الطالب مواجها للحائط كمعو الكرة يقـو بالتمرير من أعلى بأصابع اليدين كبو اؼبربع اؼبرسـو كعندما ترتد إليو 
الكرة يقـو بإرجاعها إٔب اؼبربع من خالؿ سبريرىا من أعلى بطريقة  قانونية ُب الكرة الطائرة كذلك قبل أف تسقط على 

ثانية ، إذا فقد الطالب الكرة أثناء  ( 30 )األرض ، يقـو الطالب بتمرير الكرة على اؼبربع أكرب عدد من التمريرات خالؿ 
. التمرير فإنو يستعيدىا ٍب يستأنف التمرير 

 :  التسجيل
.  أربع نقاط لكل سبريرة صحيحة داخل اؼبربع   - 
.  نقطة لكل سبريرة صحيحة خارج اؼبربع   - 

 
 

( 03)شكل 
                              اختبار مهارة التمرير من أعلى  

 

م 1.5حائط أملس  

 

 

 

 

 

م2.2                                                                        

 

 

  متر2.2                                 

 

 مربع
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 مًت من اغبائط 2خط البداية  على بعد 

.دقة التمرير من أسفلقياسها باختبار كًب : مهارة التمرير من أسفل. 2  

 :التمرير من أسفلدقة كصف اختبار 
: الغرض من االختبار 

.   قياس دقة التمرير من أسفل 
 :  األدكات

ـ من 2.2اغبافة السفلى للمربع على ارتفاع  ) ـ  من األرض 2.2على ارتفاع  (ـ 1.5 / 1.5)حائط يرسم عليو مربع 
.   مًت من اغبائط ، كرة طائرة 2، يرسم خط  على بعد  (األرض 

: مواصفات األداء 
 يقف الطالب مواجها للحائط كمعو الكرة يقـو بالتمرير من أسفل بالذراعُت كبو اؼبربع اؼبرسـو كعندما ترتد إليو الكرة 

يقـو بإرجاعها إٔب اؼبربع من خالؿ سبريرىا من أسفل بالذراعُت بطريقة  قانونية ُب الكرة الطائرة كذلك قبل أف تسقط على 
ثانية ، إذا فقد الطالب الكرة أثناء  ( 30 )األرض ، يقـو الطالب بتمرير الكرة على اؼبربع أكرب عدد من التمريرات خالؿ 

.   التمرير فإنو يستعيدىا ٍب يستأنف التمرير 
 :  التسجيل
.  أربع نقاط لكل سبريرة صحيحة داخل اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ الذراعُت    -  
.  ثالث نقاط لكل سبريرة صحيحة داخل اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ ذراع كاحدة   -  
.  نقطتاف لكل سبريرة صحيحة خارج اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ الذراعُت   -  
.  نقطة كاحدة لكل سبريرة صحيحة خارج اؼبربع كيكوف األداء فيها باستخداـ ذراع كاحدة    - 

(  04) شكل                                          
                                   اختبار مهارة التمرير من أسفل  

 

   متر1.5حائط أملس 

 

 

 

 

 

م2.2                                                 

 

 

 

  متر2.2                                 

 

 مربع
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 مًت من اغبائط  2                    خط البداية على بعد 

 
دقة الضرب الساحق ُب االذباه القطرم كاالذباه كًب قياسو باختبار : مهارة الضرب الساحق القطري والخطي. 3

 .اؼبستقيم
: الغرض من االختبار 

.      قياس دقة الضرب الساحق ُب االذباه القطرم كاالذباه اؼبستقيم 
:  األدكات 

كتوضع  (1)كمركز  (5)ُب مركز  (ـ 3/3)سم،يرسم مربعُت 224  كرة طائرة ، ملعب كرة طائرة  ارتفاع الشبكة 10 
 ( . 3 )مرتبتُت كما ُب الشكل 

: مواصفات األداء 
ضربات ساحقة كبو االذباه القطرم  (5)كعلى اؼبخترب أداء  (3)اإلعداد من اؼبدرب من مركز  (4)    الضرب من مركز 

( . 1اؼبرتبة موجودة ُب مركز ) ضربات ساحقة كبو االذباه اؼبستقيم (5)ك (5اؼبرتبة موجودة ُب مركز )
:  التسجيل 

. أربع نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة على اؼبرتبة - 
.  ثالث نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة ُب اؼبنطقة اؼبخططة- 
 . (ب)أك  (ا)نقطتاف لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة ُب اؼبنطقة - 

( 05)                                              شكل
اختبار مهارة الضربة الساحقة 

 
.  دقة اإلرساؿ من أعلى  كًب قياسو باختبار: اإلرسال من أعلى مهارة-4

.  قياس دقة اإلرساؿ من أعلى  : الغرض من االختبار

5 مركز  

1مركز  



252 

 

:  األدوات
شريط قياس ، ربدد  (224)، عشر كرات طائرة ارتفاع الشبكة  (4)     ملعب كرة الطائرة قانو٘ب يقسم كما ُب الشكل 

( .  4)النقاط اؼبمنوحة على اؼبناطق اؼبستهدفة كتكتب على األرض كفقا للشكل
: مواصفات األداء 

 مًت من الشبكة  7     يقـو اؼبخترب بأداء عشر إرساالت متتالية من أعلى من اؼبنطقة احملددة ؽبذا االختبار على بعد 
.  ؿباكال توجيو الكرة إٔب اؼبناطق اليت كتب بداخلها أعلى درجة 

:  الشروط 
ؿباكالت، ربسب النقاط دبجرد سقوط الكرة ُب اؼبنطقة احملددة ُب اؼبلعب، إذا ارتكب الالعب أم  (10) لكل ـبترب 

ـبالفة قانونية أثناء اإلرساؿ فال يعطي أم عالمة ، إذا سقطت الكرة على خط مشًتؾ بُت منطقتُت يبنح اؼبخترب الدرجة 
 . األعلى 

:  التسجيل
. درجة  (50) يسجل للمخترب الدرجات اليت حصل عليها ُب احملاكالت العشر اليت قاـ هبا علما بأف الدرجة النهائية 

 
( 06)                                                       شكل 

                                              اختبار مهارة اإلرسال من أعلى  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   متر         7                            4     5454

4 
 درجات

   درجات3

 

 

 

5 

درج
 ات

 

 

 درجة واحدة

 

 

3 
 درجات

4 
 درجات

  درجات3



253 

 

 

 ملخص امبحث
 

ابنلغة امؼربية - 

امفروس ية  - 

ال جنلزيية - 
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أساليب التدريس وفق بيداغوجية الفروقات وأثرىا على درس التربية البدنية والرياضية في ظل  
 المقاربة بالكفاءات لتالميذ المرحلة الثانوية لنشاط الكرة الطائرة

 دراسة تجريبية اجريت على تالميذ المرحلة الثانوية لوالية تيارت 
ك الرياضية ، ىذه األخَتة أصبحت   ك السياسيةاالجتماعية ك االقتصاديةلقد شهد العآب عدة تطورات ُب ـبتلف اؼبيادين 

ربضى بعناية بالغة من طرؼ اؼبشرفُت عليها كىذا ألنبيتها البالغة ُب تكوين ؾبتمع سليم كصحيح من األمراض ، فقد 
لعبت الًتبية البدنية ك الرياضة دكرا ىاما ُب حياة الفرد ك خاصة اؼبراىق ُب اؼبدرسة، كؽبذا قامت ـبتلف اؽبيئات اؼبعنية هبا 

ُب شىت أكباء العآب على إدماجها داخل اؼبؤسسات الًتبوية كاعتربكىا مادة أساسية ؽبا أنبيتها البالغة مثل باقي اؼبواد 
 كنظرا لوجود ك لقد أصبحت الًتبية البدنية ك الرياضية اليـو حاجة ماسة ك ضركرية ُب ـبتلف أطوار التعليم.األخرل الًتبوية

 أىداؼ الذم يشكل عائقا للمدرس ُب قدرتو على ربقيق األمرالفركؽ الفردية بُت الطلبة أثناء تنفيذ درس الًتبية الرياضية 
اليت  يتم من خالؽبا مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطلبة  ُب نفس القسم ، حديثة أساليبت دكجا درس الًتبية الرياضية ؽبذ

 التبادٕب ككذلك كاألسلوب التدرييب األسلوب اغبديثة األساليبكمن بُت  رغباهتم ككل حسب قدراتو كحاجاتو كإشباع
كلعبة الكرة الطائرة من األلعاب اعبماعية اؼبنظمة ،كاليت سبتاز بالدقة كالسرعة كالتشويق كاألداء   االكتشاؼ اؼبوجوأسلوب

اؼبنظم، لذا فاف عملية النهوض ُب تعلم بعض اؼبهارات ىذه اللعبة ال يتم بالشكل اؼبنشود، إال من خالؿ استخداـ 
كبعد الدراسة كالتحليل كجد الباحث من الضركرم النهوض بأساليب ،أساليب متعددة جيدة ُب إيصاؿ اؼبادة إٔب اؼبتعلم

التدريس للوصوؿ بالتالميذ إٔب مستول أفضل ُب التعلم، كلغرض معرفة تأثَت ىذه األساليب التدريسية ُب التقليل من 
 :ىذا ما هبعلنا كمن خالؿ ىذا البحث نطرح السؤاؿ الرئيسي التإبالفركقات الفردية بُت التالميذ ؼبرحلة التعليم الثانوم 

 على درس الًتبية البدنية كالرياضية ُب ظل تأثَت الفركقات ؽبا بيداغوجية التدريس الثالثة قيد الدراسة كفق ألساليبىل 
 :كعليو نطرح التساؤالت الفرعية التالية الثانوية  للكرة الطائرة لتالميذ اؼبرحلةاألساسيةاؼبقاربة بالكفاءات لتحسُت اؼبهارات 

 ُب االختبار القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة 0.01 عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية -2
على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب الكرة الطائرة؟ قيد الدراسة 

األداء ُب  بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 0.01 عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-2
التالميذ كفق األسلوب التبادٕب؟ اؼبهارم ُب كرة الطائرة لدل 

األداء اؼبهارم ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة عند مستول ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-3
التالميذ كفق األسلوب التدرييب؟ ُب كرة الطائرة لدل 

األداء اؼبهارم ُب بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 0.01عند مستول داللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-4
 اؼبوجو؟التالميذ كفق أسلوب االكتشاؼ ُب كرة الطائرة لدل 

 االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة ُب0.01داللة  عند مستول ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية-5
 الطائرة؟ كرة ُب (ذكور)على األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 االختبار البعدم ُب االختبار البعدم بُت األساليب ُب0.01داللة  عند مستول توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةىل -6
 الطائرة؟ُب الكرة  (اناث)التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 :كبناءا على ىذه التساؤالت كضعنا ستة فرضيات صغناىا كالتإب
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قيد ُب االختبار القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة 0.01 عند مستول داللة  توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةال
. على األداء اؼبهارم لدل التالميذ ُب الكرة الطائرةالدراسة 

األداء اؼبهارم ُب ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة  عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-2
. التالميذ كفق األسلوب التبادٕبالكرة الطائرة لدل 

األداء اؼبهارم ُب ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-3
. التالميذ كفق األسلوب التدرييبالكرة الطائرة لدل 

األداء اؼبهارم ُب ُب  االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت0.01داللة عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-4
 .اؼبوجوالتالميذ كفق أسلوب االكتشاؼ الكرة الطائرة لدل 

 االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على ُب0.01داللة  عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-5
 .الطائرة الكرة ُب (ذكور)األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 ُب االختبار البعدم ُب االختبار البعدم بُت األساليب 0.01داللة  عند مستول  فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد-6
 .الطائرةُب الكرة  (إناث)التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ 

 :كعلى ذلك فإف ىذا البحث يهدؼ إٔب

على األداء اؼبهارم لدل التالميذ قيد الدراسة ُب االختبار القبلي بُت األساليب التدريسية الثالثة  داللة الفركؽ معرفة-1 
. ُب الكرة الطائرة

التالميذ كفق األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة لدل ُب  داللة الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم معرفة-2
. األسلوب التبادٕب

التالميذ كفق األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة لدل ُب  داللة الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم معرفة-3
. األسلوب التدرييب

التالميذ كفق أسلوب األداء اؼبهارم ُب الكرة الطائرة لدل ُب  داللة الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم معرفة-4
 .اؼبوجواالكتشاؼ 

 ُب (ذكور) ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل التالميذ  داللة الفركؽمعرفة-5
 .الطائرةالكرة 

 ُب االختبار البعدم ُب االختبار البعدم بُت األساليب التدريسية الثالثة على األداء اؼبهارم لدل  داللة الفركؽمعرفة-6
 .الطائرةُب الكرة  (إناث)التالميذ 

كألجل ربقيق ىذه األىداؼ كاف لزاما على الطالب الباحث اإلؼباـ بالدراسة من الناحية النظرية ككذا التحقق من 
 :الفرضيات عمليا عن طريق التطبيق، لذلك احتوت الدراسة على بابُت على النحو التإب

  الدراسة النظرية     :الباب األول 
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 الًتبية البدنية كأساليب التدريس : الفصل األكؿ: -      وبتوم الباب األكؿ على أربعة فصوؿ ك ىي
  .اؼبقارة بالكفاءات كالفركقات الفردية :الفصل الثا٘ب-  

 الكرة الطائرة :الفصل الثالث          -  
 . سنة18- 15خصائص اؼبرحلة العمرية :الفصل الرابع-  

  الدراسة اؼبيدانية  :الباب الثاني 

 :     كيضم ثالثة فصوؿ كىي
 .الدراسة اإلستطالعية : الفصل األكؿ -
 .منهجية البحث ك اإلجراءات اؼبيدانية:الفصل الثا٘ب   -
 .عرض ك ربليل ك مناقشة النتائج: الفصل الثالث -

     ككما ىو موضح أعاله فقد باشر الطالب الباحث اعبانب التطبيقي للبحث بإجراء دراسة استطالعية لتثمُت مشكلة 
 مدرس، ُب مرحلة التعليم الثانوم ، كأكدت نتائج ىذه الدراسة اإلستطالعية اليت 33البحث، حيث مشلت عينة قوامها 

أظهرت أف معظم األساتذة يستخدموف األسلوب التقليدم ُب التدريس ك كاف اؽبدؼ منها التأكد من األسس العلمية 
، ككذا الوقوؼ على ـبتلف الصعوبات اليت يبكن أف يصادفها الطالب (الصدؽ، الثباث، اؼبوضوعية)ألدكات البحث 

 .    الباحث أثناء تطبيق اختبارات الدراسة األساسية
 كعلى ىذا األساس كبعد إجراء التعديالت الالزمة شرع الطالب الباحث ُب الدراسة األساسية متبعا اؼبنهج التجرييب ، كًب 

 السنة الثانية ثانوم اناث 45 ذكور  ك 45 تلميذ من بينهم 90 اختيار العينة بطريقة مقصودة  حيث بلغ عددىا 
كبعدما استوَب الطالب الباحث       كسبثلت أدكات الباحث ُب مقياس االختبارات اؼبهارية للدكتور مركاف عبد اجمليد 

عملية صبع ك تفريغ البيانات، عمد على ربليل ك مناقشة النتائج باستخداـ الوسائل اإلحصائية اؼبناسبة كفقا للفرضيات 
  :اؼبطركحة، كجاءت النتائج على النحو التإب

ألسلوب التدرييب كؾبموعة أسلوب ا بُت ؾبموعة األسلوب التبادٕب كؾبموعة إحصائيةأنو ال توجد فركؽ ذات داللة -1
  ُب اؼبهارات قيد الدراسة للكرة الطائرة االكتشاؼ اؼبوجو  ُب االختبار القبلي

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية األكٔب اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -2
األسلوب التبادٕب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة 

 . كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلىأسفلالتمرير من 

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثانية اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -3
األسلوب التدرييب ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من أعلى كمهارة 

 .التمرير من اسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي كمهارة اإلرساؿ من أعلى

 بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للمجموعة التجريبية الثالثة اليت ىي ؾبموعة إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -4
 أسفلأسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ككانت ىذه الفركؽ لصاّب القياس البعدم ُب األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

. كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي 
توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت القياس القبلي كالقياس البعدم ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب مهارة  ال-5

 .التمرير من أعلى كمهارة اإلرساؿ
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 ُب القياس  البعدم  بُت اجملموعات التجريبية الثالثة   ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةىناؾ فركؽ ذات داللة -6
 كمهارة أسفلكؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ على األداء اؼبهارم اؼبتمثل ُب مهارة التمرير من 

 .اإلرساؿ من أعلى

توجد فركؽ ذات داللة احصائية ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب  ال-7
،كُب مهارة الضرب الساحق اػبطي كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى 

 كالقطرم

أنو يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط -8
.ؾبموعة األسلوب التبادٕب  

كيوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة -9
 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط األسلوباألسلوب التدرييب ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

.ؾبموعة األسلوب التدرييب  

 ُب القياس البعدم بُت اجملموعات التجريبية الثالثة ؾبموعة األسلوب التبادٕب إحصائيةتوجد فركؽ ذات داللة  ال-10
كؾبموعة األسلوب التدريب كؾبموعة أسلوب االكتشاؼ ُب مهارة التمرير من أعلى لدل التلميذات 

يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة -11
 .األسلوب التبادٕب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط ؾبموعة كيوجد فرؽ بُت 12
 .األسلوب التدرييب ُب كل من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب على األداء اؼبهارم ُب كل األسلوبكال يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة -13
 .من مهارة التمرير من أسفل كمهارة الضرب الساحق القطرم كاػبطي

يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو كمتوسط ؾبموعة األسلوب التبادٕب لصاّب متوسط ؾبموعة 14
 التبادٕب كمتوسط ؾبموعة األسلوب التدرييب لصاّب متوسط األسلوباألسلوب اؿ ك يوجد فرؽ بُت متوسط ؾبموعة 

 .ؾبموعة األسلوب التدرييب لدل التلميذات ُب مهارة اإلرساؿ من أعلى 

  : من اقًتاحات ك التوصيات من أنبهاكعلى ضوء ىذه النتائج قدمنا صبلة

 استخداـ األسلوب التبادٕب ُب عملية التدريس  كىذا نظرا لفعاليتو ُب ربسُت بعض اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة -1

.       استخداـ األسلوب التدرييب ُب التدريس  نظرا لدكره االهبايب ُب تعلم بعض اؼبهارات األساسية ُب الكرة الطائرة - 2
 . استخداـ أسلوب االكتشاؼ اؼبوجو ُب التدريس  ُب تعلم بعض اؼبهارات األساسية للكرة الطائرة - 3

 . استخداـ األساليب الثالثة قيد الدراسة ُب التدريس حسب كل موقف تعلمي - 4

 .استخداـ األساليب الثالثة حسب نوع اؼبهارة اؼبراد تدريسها ككذلك حسب اعبنس - 5
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 .إجراء اؼبزيد من الدراسات ؼبعرفة تأثَت األساليب الثالثة قيد الدراسة ُب تعلم مهارات األلعاب اعبماعية األخرل -6

 .إجراء اؼبزيد من الدراسات على ـبتلف اؼبراحل العمرية للسنوات الدراسية - 7

 .القياـ بتطبيق الربنامج التعليمي اؼبقًتح ضمن دركس الًتبية البدنية كالرياضية -8

 .استخداـ أساليب حديثة أخرل تعمل على ربسُت كتنمية ـبتلف اؼبهارات لألنشطة الرياضية -9

 .عقد دكرات تكوينية لألساتذة كحثهم على استخداـ الطرؽ كاألساليب اغبديثة ُب التدريس - 10

 .على اعبهات اؼبختصة توفَت ـبتلف الوسائل كاألجهزة الرياضية من اجل ربسُت نتائج اؼبتعلمُت - 11

 

 

Résumé en langue française : 

Les différences pédagogiques et leur impact sur il a étudié les méthodes 

d'éducation et d'enseignement des sports physiques à la lumière de l'approche par 

les compétences pour les élèves du secondaire de l'activité de volley-ball 

Etude expérimentale des élèves du secondaire pour une durée de Tiaret 

Le monde a connu plusieurs développements dans divers domaines de la vie 

économique, sociale, politique et sportif, ce dernier est devenu très attentivement par les 

superviseurs et le montant de leur importance dans la formation d'une société saine est 

vrai des maladies, de l'éducation physique et du sport a joué un rôle important dans la 

vie de l'individu et privé adolescent à l'école, et que les différents concernés leur corps à 

travers le monde pour les intégrer dans les établissements d'enseignement et considéré 

comme un sujet de base sont essentiels comme le reste des autres matières éducation 

physique et sportive est devenue aujourd'hui un besoin urgent et qui sont nécessaires 

dans les différentes phases de l'éducation, en raison des différences individuelle parmi 

les étudiants au cours de la mise en œuvre de la leçon d'éducation physique qui 

constitue un obstacle à l'enseignant dans sa capacité à atteindre les objectifs physiques 

de cours d'éducation pour cela et trouvé des méthodes modernes, qui tiennent compte 

des différences individuelles entre les élèves dans la même section et la satisfaction de 

leurs désirs chacun selon ses capacités et des besoins chez les méthodes modernes de la 

méthode de formation la Bourse de la méthode, ainsi que la découverte guidée et le jeu 

de volley-ball de sports d'équipe organisés, qui sont caractérisés par la précision, la 

vitesse et de sensations fortes de la performance structurée style, donc le processus 

d'avancement dans l'apprentissage de certaines des compétences de ce jeu ne sont pas 

comme vous le souhaitez, mais grâce à l'utilisation de plusieurs bonnes méthodes dans 

la livraison du matériel à l'apprenant, après étude et analyse chercheur jugées 

nécessaires à l'avancement des méthodes d'enseignement pour amener les élèves au 

mieux dans le niveau de l'apprentissage, afin de connaître l'impact de ces méthodes 

d'enseignement dans la réduction des différences individuelles entre les élèves de 

l'enseignement post-secondaire, ce qui fait de nous et à travers cette recherche pose la 

question principale suivante: les méthodes des trois enseignements à l'étude en fonction 

des différences pédagogiques ont un impact sur il a étudié l'éducation physique et du 

sport dans l'approche des compétences pour améliorer les compétences de base de 
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volley-ball pour les étudiants du secondaire et demandez-lui des sous-questions 

suivantes: 

1. Y at-il une différence statistiquement significative au niveau de signification de 0,01 

dans le pré-test entre les trois méthodes d'enseignement à l'étude sur les compétences de 

performance entre les élèves de volley-ball? 

2. Y at-il des différences étaient statistiquement significatives au niveau de signification 

de 0,01 entre le pré-test et post-test dans les compétences de performance en volley-ball 

entre les élèves selon la méthode interactive? 

Google Traduction pour les entreprises :Google Kit du traducteur Gadget Traduction 

Outil d'aide à l'export 

-Y At-il des différences significatives importance 0,01 niveau entre pré-test et post-test 

dans les compétences de performance dans le volley-ball entre les élèves selon la 

méthode de formation? 

4. Y at-il significatif importance 0,01 niveau entre pré-test et post-test dans les 

compétences de performance en volley-ball chez les élèves selon les différences de style 

de découverte guidée? 

5. Y at-il des différences statistiquement significatives au niveau de signification de 

0,01 à posttest entre les trois méthodes d'enseignement sur les compétences de 

performance entre les élèves (de sexe masculin) dans le volley-ball? 

6. Y at-il des différences significatives au niveau de signification de 0,01 dans le post-

test dans le post-test entre les trois méthodes d'enseignement sur les compétences de 

performance entre les élèves (filles) dans le volley-ball? 

Sur la base de ces questions, nous avons mis six hypothèses Sgnaha comme suit: 

Aucune différence statistiquement significative au niveau de signification de 0,01 dans 

le pré-test entre les trois méthodes d'enseignement à l'étude sur les compétences de 

performance entre les élèves de volley-ball. 

2 Il y a des différences statistiquement significatives au niveau de signification entre le 

pré-test et post-test dans les compétences de performance en volley-ball entre les élèves 

selon la méthode interactive 0,01. 

3 Il existe des différences significatives importance 0,01 niveau entre les pré-test et 

post-test dans les compétences de performance en volley-ball entre les élèves selon la 

méthode de formation. 

4. Il y a importante signification de 0,01 niveau entre les pré-test et post-test dans les 

compétences de performance en volley-ball chez les élèves selon les différences de style 

de découverte guidées. 

5. Il existe des différences statistiquement significatives au niveau de signification de 

0,01 à posttest entre les trois méthodes d'enseignement sur les compétences de 

performance entre les élèves (de sexe masculin) dans le volley-ball. 

6 Il existe des différences statistiquement significatives au niveau de signification de 

0,01 dans le post-test dans le post-test entre les trois méthodes d'enseignement sur les 

compétences de performance entre les élèves (filles) dans le volley-ball. 
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1 L'importance des différences de prétest entre les trois méthodes d'enseignement à 

l'étude sur les compétences de performance entre les élèves de volley-ball. 

2. L'importance des différences entre le pré-test et post-test dans les compétences de 

performance dans le volley-ball entre les élèves selon la méthode interactive. 

3. L'importance des différences entre le pré-test et post-test dans les compétences de 

performance dans le volley-ball entre les élèves selon la méthode de formation. 

4 L'importance des différences entre le pré-test et post-test dans les compétences de 

performance dans le volley-ball entre les élèves selon la méthode de découverte guidée. 

5 L'importance des différences dans le post-test entre les trois méthodes d'enseignement 

sur les compétences de performance entre les élèves (de sexe masculin) dans le volley-

ball. 

6 L'importance des différences dans le post-test dans le post-test entre les trois méthodes 

d'enseignement sur les compétences de performance chez les étudiants (femmes) dans le 

volley-ball. 

Afin d'atteindre ces objectifs était du devoir de la familiarité des chercheurs étudiant à 

l'étude de la théorie ainsi que la vérification des hypothèses dans la pratique par 

l'application, de sorte que l'étude comportait deux parties comme suit: 

Partie I: Etude théorique 

    La partie I contient quatre chapitres sont les suivants: - Chapitre I: méthodes 

d'éducation physique et d'enseignement 

- Chapitre II: compétences approches et les différences individuelles. 

          - Chapitre III: Volleyball 

- Chapitre IV: âge 15-18 ans propriétés de l'âge. 

Partie II: L'étude sur le terrain 

     Il comporte trois chapitres, à savoir: 

- Chapitre I: étude exploratoire. 

- Chapitre II: méthodologie de recherche et les procédures de terrain. 

- Chapitre III: Le point de vue et d'analyser et de discuter des résultats. 

     Comme décrit ci-dessus chercheur côté pratique l'étudiant a commencé à chercher à 

mener une étude exploratoire du problème d'évaluation de la recherche, qui comprenait 

un échantillon de 33 enseignants, dans l'enseignement secondaire, et a confirmé les 

résultats de l'étude de cadrage, qui a montré que la plupart des enseignants utilisent la 

méthode traditionnelle de l'enseignement et l'objectif était de faire en sorte à partir de 

La base scientifique pour les outils de recherche (honnêteté, objectivité), ainsi se tenir 

debout sur les différentes difficultés qui peuvent être rencontrées lors de l'application 

des tests de l'étude de référence des chercheurs étudiant. 

 Sur cette base, et après avoir fait les ajustements nécessaires procédé étudiant chercheur 

dans l'étude, suivant la méthode expérimentale de base, l'échantillon a été choisi comme 
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une manière délibérée, où 90 élèves, dont 45 hommes et 45 femmes numérotées 

deuxième lycée de l'année 

      Les plupart des outils de chercheur dans les tests de compétences pour l'échelle Dr. 

Marwan Abdul Majeed et chercheur après que l'étudiant rencontre le processus de 

collecte de données et de manipulation, délibérément pour analyser et discuter les 

résultats en utilisant des méthodes statistiques appropriées, selon les hypothèses 

avancées, et les résultats ont été les suivants: 

1 qu'il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre la méthode interactive 

des groupes et une méthode de formation et un ensemble de découverte guidée dans le 

pré-test des compétences dans le cadre des différences de style étude de volley-ball 

2 Il existe des différences statistiquement significatives entre la mesure du premier 

groupe expérimental tribal et télémétrique, qui sont les différences méthode interactives 

de groupe. Ces différences en faveur de la mesure dimensionnelle dans les compétences 

de performance du défilement de la spirale de compétence le plus bas et subissent des 

coups écrasante nationale et linéaire et de la compétence de la transmission de la plus 

haute compétence. 

3 Il existe des différences statistiquement significatives entre la mesure du deuxième 

groupe expérimental tribal et télémétrique, qui sont les différences entre les groupes de 

la méthode de formation. Ces différences en faveur de la mesure dimensionnelle dans 

les compétences de performance du défilement de la spirale de compétence le plus bas 

et supporter les coups écrasante et linéaire et de la compétence nationale de la 

transmission de la plus haute compétence. 

4 Il existe des différences statistiquement significatives entre la mesure du troisième 

groupe expérimental tribal et télémétrique qui est guidé différences entre les groupes de 

style de découverte. Ces différences en faveur de la mesure dimensionnelle dans les 

compétences de performance de défilement vers le bas et l'habileté de battre la 

compétence nationale et linéaire écrasante. 

Différence entre la moyenne guidée groupe méthode de découverte et la méthode de 

formation de groupe moyen de la méthode de la moyenne de formation de groupe, et il 

y a une différence entre la méthode de jeu interactif moyen et la méthode de formation 

de groupe en moyenne pour le bénéfice de la méthode de formation de moyenne 

gamme. 

10. Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans la mesure 

dimensionnelle du groupe interactif méthode trois groupes expérimentaux et de la 

méthode de formation et une méthode de découverte dans le défilement des plus élevés 

parmi les écolières compétences 

11. il y a une différence entre la moyenne guidée groupe méthode de découverte et la 

méthode interactive moyenne du groupe au profit de la méthode moyenne interactive de 

gamme dans chaque défilement vers le bas et l'habileté de battre la compétence 

nationale et linéaire écrasante. 

12 et il y a une différence entre la moyenne guidée groupe méthode de découverte et la 

méthode de formation de groupe en moyenne pour le bénéfice de la méthode de 

formation de gamme moyenne dans chacun des défilement vers le bas et l'habileté de 

battre la compétence nationale et linéaire écrasante. 
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13. Il n'y a pas de différence entre la méthode de la moyenne d'ensemble interactif et la 

méthode de formation de groupe en moyenne sur les compétences de performance à la 

fois défilement vers le bas et l'habileté de battre la compétence nationale et linéaire 

écrasante. 

14, il y a une différence entre la moyenne guidée groupe méthode de découverte et la 

méthode interactive moyenne du groupe au profit de la méthode de moyenne gamme, et 

il y a une différence entre la méthode de jeu interactif moyen et la méthode de 

formation de groupe en moyenne pour le bénéfice de la méthode de formation de 

moyenne gamme aux étudiants dans la transmission de la plus haute compétence. 

À la lumière de ces résultats, nous avons fait un certain nombre de suggestions et de 

recommandations, notamment: 

1-utiliser la méthode d'enseignement interactif dans ce processus et en raison de son 

efficacité dans l'amélioration des compétences de base dans le volley-ball 

2. L'utilisation de la méthode de formation dans l'enseignement en raison du rôle positif 

dans l'apprentissage des compétences de base en volley-ball. 3. L'utilisation de la 

découverte guidée dans l'enseignement dans l'apprentissage de certaines compétences 

style de base de volley-ball. 

4. L'utilisation des trois méthodes à l'étude dans l'enseignement apprentissage par la 

poste. 

5. Utilisez les trois méthodes en fonction du type de compétences à enseigner, ainsi que 

par le sexe. 

6 .mener de nouvelles études visant à déterminer l'impact des trois méthodes à l'étude 

dans l'apprentissage des compétences d'autres sports d'équipe. 

7. d'autres études sur les différents groupes d'âge pour les années d'études. 

8-faire application du programme éducatif proposé dans les cours d'éducation physique 

et de sport. 

9-utilisation et d'autres méthodes de travail modernes pour améliorer et développer des 

compétences différentes pour les activités sportives. 

10. sessions de formation de maintien pour les enseignants et les a exhortés à utiliser 

des méthodes et des techniques modernes dans l'enseignement. 

11. Les autorités compétentes de fournir divers moyens de sports et dispositifs afin 

d'améliorer les résultats des apprenants. 
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Summary in english : 

The educational differences and their impact on he studied the methods of 

education and teaching physical sports in light of the approach by skills for high 

school students of volleyball activity 

Experimental study of high school students for a period of Tiaret 

The world has seen many developments in various areas of economic, social, political 

and sports, it has become very carefully by supervisors and the amount of their 

importance in the formation of a healthy society is true of diseases of physical education 

and Sport has played an important role in the life of the individual and private teenager 

at school, and that the various concerned their bodies worldwide to integrate into 

educational institutions and considered a basic subject is essential as the rest of the other 

physical education materials has now become an urgent need and which are necessary 

in the different phases of education, due to individual differences among students during 

the implementation implementation of the physical education lesson which constitutes 

an obstacle to the teacher in its ability to achieve the objectives of physical education 

courses for this and found modern methods that take into account individual differences 

among students in the same section and satisfaction of their desires each according to 

his abilities and needs in modern methods of training method Stock Exchange 

methodology and guided discovery and the team sports of volleyball game organized, 

which are characterized the accuracy, speed and thrill of the structured performance 

style, so the process of advancement in learning some of the skills of the game are not 

as you wish, but through the use of several good methods in the delivery of materials to 

the learner, after considered study and researcher analyzes necessary for the 

advancement of teaching methods to help students best in terms of learning to know the 

impact of these methods education in reducing individual differences among students in 

post-secondary education, which makes us and through this research poses the main 

question: the methods of the three lessons to the study based educational differences 

affect he studied physical education and sport in the approach of skills to improve basic 

volleyball skills to high school students and ask the following sub-questions: 

1. Is there a statistically significant difference in significance level of 0.01 in the pre-test 

between the three teaching methods to the study on the performance of powers between 

the volleyball students? 

2. Are there differences were statistically significant at the significance level of 0.01 

between pre-test and post-test in performance skills in volleyball among students 

according to the interactive method? 
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- Was there significant differences significance 0.01 level between pre-test and post-test 

in performance skills in volleyball among students according to the method of training? 

4. Are there significant importance 0.01 level between pre-test and post-test in 

performance skills in volleyball among students according to differences of guided 

discovery style? 

5. Are there any statistically significant differences in the level of significance 0.01 to 

posttest between the three teaching methods on performance skills among students 

(male) in volleyball? 

6. Are there significant differences in the significance level of 0.01 in the post-test to 

post-test between the three teaching methods on performance skills among pupils (girls) 

in volleyball ? 

Based on these questions, we have six Sgnaha estimates: 

No statistically significant differences in the level of significance of 0.01 in the pre-test 

between the three teaching methods to the study on the performance of powers between 

the volleyball students. 

2 There are statistically significant differences in meaning between the pre-test and 

post-test in performance skills in volleyball among students according to the Interactive 

Method 0.01. 

3 There are significant differences important 0.01 level between pre-test and post-test in 

performance skills in volleyball among students according to the method of training. 

4. It has important significance are 0.01 level between pre-test and post-test in 

performance skills in volleyball among students according to the differences of guided 

discovery style. 

5. There are statistically significant differences in the level of significance 0.01 to 

posttest between the three teaching methods on performance skills among students 

(male) in volleyball. 

6 There are statistically significant differences at the significance level of 0.01 in the 

post-test to post-test between the three teaching methods on performance skills among 

pupils (girls) in volleyball. 

1 The importance of pretest differences between the three methods of teaching in the 

study on the performance of powers between the volleyball students. 

2. The importance of the differences between pre-test and post-test in performance skills 

in volleyball among students according to the interactive method. 

3. The importance of the differences between pre-test and post-test in performance skills 

in volleyball among students according to the method of training. 

4 The significance of differences between pre-test and post-test in performance skills in 

volleyball among students as guided discovery method. 

5 The importance of differences in the posttest between the three teaching methods on 

performance skills among students (male) in volleyball. 
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6 The importance of differences in the post-test to post-test between the three teaching 

methods on performance skills in students (women) in volleyball. 

To achieve these goals was the duty of familiarity student researchers in the study of the 

theory and hypothesis testing in practice by the application, so that the study had two 

parts as follows: 

Part I: Theoretical study 

    Part I contains four chapters are as follows: - Chapter I: physical education and 

teaching methods 

- Chapter II: Approaches skills and individual differences. 

          - Chapter III: Volleyball 

- Chapter IV: age 15-18 years of age properties. 

Part II: The field study 

     It has three chapters, namely: 

- Chapter I: Exploratory Study. 

- Chapter II: research methodology and field procedures. 

- Chapter III: The view and analyze and discuss the results. 

     As described above researcher practical side the student began looking to conduct an 

exploratory study of the problem of research evaluation, which included a sample of 33 

teachers in secondary education, and confirmed the results of the scoping study, which 

showed that most teachers use the traditional method of teaching and the objective was 

to make from 

The scientific basis for the research tools (honesty, objectivity), and stand on the various 

difficulties that may be encountered during the application of the baseline study of 

student researchers testing. 

 On this basis, and after making the necessary adjustments process student researcher in 

the study, according to the basic experimental method, the sample was chosen as a 

deliberate manner, where 90 students, including 45 men and 45 women numbered 

second high school of the year 

      Most researcher tools in the competence tests for the scale Dr. Marwan Abdul 

Majeed and researcher after the student meets the data collection process and 

manipulation, deliberately to analyze and discuss the results using statistical methods 

appropriate, depending on the assumptions made and the results were as follows: 

1 that there is no statistically significant differences between the groups and interactive 

method of a training method and a set of guided discovery in the pre-testing of skills in 

style differences volleyball study 

2 There are statistically significant differences between the measurement of the first 

tribal experimental and telemetry, which are the differences interactive method group. 

These differences in favor of the dimensional measurement in the skills of performance 

scroll spiral skill lowest and undergo national and linear crushing blows and the 

jurisdiction of the transmission of the highest competence. 
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3 There are statistically significant differences between the measurement of the second 

experimental group and tribal telemetry, which are the differences between the groups 

of the training method. These differences in favor of the dimensional measurement in 

the skills of performance scroll spiral skill lowest and support overwhelming and linear 

strokes and national jurisdiction of the transmission of the highest competence. 

4 There are statistically significant differences between the measurement of the third 

experimental group and tribal telemetry which is guided differences between the 

discovery of style groups. These differences in favor of the dimensional measurement in 

the scroll performance skills down and the skill to beat the overwhelming national and 

linear competence. 

Difference between the guided average discovery method group and the middle group 

training method of the method of group training average, and there is a difference 

between the average interactive game method and the average group training method 

for the benefit of the average range method of training. 

10. There are no statistically significant differences in the dimensional measurement of 

the interactive group three experimental groups method and training method and a 

method of discovery in the scroll of the highest among schoolgirls skills 

11. there is a difference between the average guided discovery method group and the 

average interactive method of the group in favor of the interactive method of average 

range in each scroll down and skill to beat the overwhelming national and linear 

competence. 

12 and there is a difference between the guided group average method of discovery and 

the average group training method for the benefit of the middle range of training 

method in each of scrolling down and skill to beat the competence overwhelming 

national and linear. 

13. There is no difference between the method of the average of all interactive and 

average group training method on performance skills both scrolling down and skill to 

beat the domestic jurisdiction linear and overwhelming. 

14, there is a difference between the guided average discovery method group and the 

average interactive method of the group in favor of the average range method, and there 

is a difference between the average interactive gaming method and training method 

group on average for the benefit of the training method midrange students in the 

transmission of the highest competence. 

In light of these results, we have made a number of suggestions and recommendations, 

including: 

1-use interactive teaching method in this process because of its effectiveness in 

improving basic skills in volleyball 

2. The use of the training method in teaching because of the positive role in learning 

basic skills in volleyball. 3. The use of guided discovery in teaching in learning certain 

skills base style of volleyball. 

4. The use of the three methods under study in learning teaching by mail. 

5. Use the three methods depending on the type of skills to teach, as well as by gender. 
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6 .mener new studies to determine the impact of the three methods under study in the 

learning of other team sports skills. 

7. Other studies on different age groups for the years of study. 

8-do application of the educational program offered in physical education and sports. 

9-use and other modern methods of work to improve and develop different skills for 

sports activities. 

10. maintenance of training sessions for teachers and urged them to use modern 

methods and techniques in teaching. 

11. The competent authorities to provide various sports facilities and devices to improve 

learner outcomes. 


