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  أثر التدريس �ألسلوبني التضميين و التباديل على الرفع من مستوى

  األداء البدين يف القفز الطويل 
  

 حر�ش إبراهيم ا.

  اجلزائر   معهد الرتبية البدنية و الر7ضية مبستغامن 

  

  

 ملخص :

 هدفت هذه الدراسة بغية معرفة فاعلية تنويع استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة على     
تنمية األداء البدين يف القفز الطويل، وهذا بغرض معرفة أفضل إسرتاتيجية يف استخدام واختيار 

  أساليب التدريس املختلفة  <ثريا على اجلانب البدين يف القفز الطويل.
) طالبا ذكرا يدرسون مبعهد الرتبية البدنية والرIضية 60وقد متثلت عينة البحث يف ستون (     

سنة، وقد أشرف الطالب الباحث بنفسه علي تطبيق  ٢٢- ١٨رتاوح أعمارهم ما بني مبستغامن، ت
 الربiمج التعليمي املقرتح، وذلك gتباع املنهج التجرييب ملالئمته ومشكلة حبثه.

وقد خلصت نتائج البحث يف األخري إىل أن إسرتاتيجية استخدام أسلوبني أو أكثر يف      
و التباديل) يف حصة الرتبية البدنية والرIضية، له <ثري إجيايب  نفس الوقت (األسلوب التضميين

 على الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز الطويل.

أساليب التدريس احلديثة، األسلوب التضميين، األسلوب التباديل، األداء الكلمات األساسية: 
  البدين، القفز الطويل.
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Résumé: 

 

     Le but de cette étude est de connaître l'efficacité de la diversification de 

l'utilisation de certaines méthodes modernes d'enseignement sur le 

développement de la performance physique dans le saut en longueur, et ceci 

afin de déterminer la meilleure stratégie à utiliser et a choisir les différentes 

méthodes pédagogiques influençant le côté physique du saut en longueur. 

     
 L'échantillon de recherche est constitué de soixante (60) étudiants de 

sexe masculin qui étudient à l'Institut d'éducation physique et sportive de 

Mostaganem, âgés de 18-22 ans. L’étudiant chercheur a lui-même supervisé 

l'application du programme d’éducation envisagée en suivant l'approche 

expérimentale dont la pertinence va avec son problème de recherche. 

     

 Les résultats obtenues de la recherche montrent que la stratégie de 

l'utilisation de deux ou plusieurs méthodes d'enseignement en même temps 

(inclusion et interactive) dans la séance de l'éducation physique et sportive a un 

effet positif sur l'élévation du niveau de la performance physique dans le saut 

en longueur. 

Mots-clés: méthodes d'enseignement modernes, la méthode de l'inclusion, la  

méthode interactive, la  performance physique, le saut en longueur. 
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  مقدمــة: -1

إن فكرة التدريس اجليد احتلت مساحة واسعة يف حقل الرتبية والتعليم، واهتم العاملون يف      
هذا احملور احليوي اهتماما جيدا يف نصف القرن احلايل، حماولني وضع مسارات عالجية إلرساء 

والدارسون هذه قواعد مقبولة ملهارات التقدم والتطور للعملية التدريسية، وتناول الباحثون 
  املشكالت gلدراسة والتحليل والصيانة.

يتضح أن التدريس فنا وعلما ولذلك فإننا نستطيع أن نصف املعلم الناجح يف عمله {نه      
معلم فنان، فاملعلم هو الذي يقوم بتطوير أفكار التالميذ من مرحلة إىل أخرى، فاملقصود 

يوفرها املعلم يف موقف تدريسي معني وهذا يعين أن  gلتدريس هو كافة الظروف واإلمكاiت اليت
هناك ظروفا وإمكاiت جيب توفرها، وتتمثل يف مكان الدراسة ومساحة اللعب وسالمته من 
العوائق واألدوات والوسائل التعليمية واألدوات البديلة املتوفرة وكذلك درجة حرارة اجلو واألجهزة 

  )67حة ، صف2002(شلتون،  واألدوات املستخدمة.
والتدريس أيضا هو عملية اجتماعية انتقائية تتفاعل فيها كافة األطراف اليت �مهم العملية      

الرتبوية من إداريني وعاملني وأساتذة وتالميذ، لغرض منو املتعلمني واالستجابة لرغبا�م 
سجم يف وخصائصهم، واختيار املعارف واملبادئ واألنشطة واإلجراءات اليت تتناسب معهم وتن

  )38، صفحة 2006(عطاء هللا،  نفس الوقت مع روح العصر ومتطلبات احلياة االجتماعية.
وبينما يركز املفهوم التقليدي للتدريس على إحداث تغري سلوكي لدى التالميذ، فإن املفهوم      

اإلنساين احلديث يهتم مبساعدة كل تلميذ للتعرف على خصائصه وإمكانياته الذاتية الفذة، 
(السايح  وتطويرها لديه مث �يئة الظروف له للمشاركة �ا وتوظيفها يف إجناز ما هو خري ومفيد.

  )23- 24، الصفحات 2001حممد، 
يقول موسكا موسنت: " إن مصطلح أسلوب التدريس كان قد اختري قبل عشرين سنة،      

ك الوقت، كالسياقات وذلك للتمييز بني مواصفات التدريس، وبني املصطلحات املتداولة يف ذل
  .والنماذج وا�االت"

، وكان 1966وتضيف عفاف عبد الكرمي: "لقد ظهرت أساليب التدريس احلديثة سنة      
، وقد طبقت هذه األساليب يف جمال الرتبية (Muska Moston)  رائدها موسكا موسنت
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ظر للتدريس قبل ذلك البدنية والرIضية، ومنذ ذلك الوقت يعمل �ا املدرسون بنجاح" وكان ين
  )38، صفحة 2006(عطاء هللا،  على أنه نشاط يتسم gخلصوصية.

وهناك من يعرف األساليب {©ا عناصر املنهج اليت تتفاعل مع عناصره األخرى لتحقيق ما      
وضع له من أهداف، يقول ذIب هندي وهشام عامر عليات : " األساليب هي اإلجراءات 

 تنفيذ طريقة من طرق التدريس، من أجل حتقيق األهداف احملددة للمادة اليت يتخذها املعلم يف
  )40، صفحة 2006(عطاء هللا،  التعليمية، مستعينا بوسيلة من الوسائل التعليمية املناسبة"

وأخريًا األسلوب التضميين أو االحتواء يتميز {ن الطالب له عدة اختيارات يف املستوIت      
له يف أداء الواجب، وحيق له من أي مستوى يبدأ نشاطه وهناك درجات املختلفة املعروضة 

متعددة يف الصعوبة وأهم ميزة له أنه حيتوي الطالب مجيعًا ضمن الدرس ومينح الفرصة للمقارنة 
بني األداء والطموح، ويساعد املتعلمني يف تقييم النمو الفردي لشخصيتهم ومساعدة املتعلم يف 

وحركاته، وهدفه األساسي إعطاء الفرصة للمتعلم gلتفاعل مع النشاط يف حتمل مسؤولية أفعاله 

    .(Mosston and Ashworth, 2002, p. 152) مستوى مناسب له.
التضميين عن غريه من األساليب السابقة تركيزه على عملية التقومي اليت  إن ما مييز األسلوب     

استخدامه لورقة العمل ( احملك ) وبذلك  يقوم �ا الطالب نفسه بدال من املعلم عن طريق
يكتسب الطالب القدرة على تقومي نفسه واالعتماد عليها، أما األسلوب التباديل يتّم فيه تنظيم 

وتوزيع الطالب إىل جمموعات زوجية، ويتم التبادل بني املعّلم والطالب حبيث يتخذ املعّلم  الفصل
ذ قرارات التنفيذ كما يقوم الطالب املالحظ ½صدار قرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي gختا

قرارات التقومي وهذا األسلوب عادة ما يساعد الطالب على تصحيح أدائه الفين خاصة يف 
املرحلة األوىل من مراحل تعلم املهارة وأفضل ما ميّيز هذا األسلوب شيوع روح التعاون بني 

  )158، صفحة 2002ون، (شلت الطالب وهو مبثابة توفري معّلم لكل طالب.
والوثب الطويل يعد من احلركات الطبيعية اليت تزاول على مستوى عام حيث حتصل على      

املركز الثاين بعد الركض من حيث التدرج الطبيعي حلركات األطفال، وأدرجت مسابقة القفز 
لرجال والنساء تدخل  الطويل ضمن برiمج األلعاب األوملبية احلديثة {ثينا، كما أن هذه الفعالية ل

ضمن املسابقات املركبة (السباعي والعشاري). إن حركة الواثب ختتلف عن فعاليات امليدان 
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املصادر العلمية على إن الواثب يقوم حبركات خمتلفة يف مراحل  واملضمار األخرى، فقد اتفقت
القرفصاء  ا مثلالواثب األخر وهذا االختالف يعطي كل طريقة التقسيمة اخلاصة � الطريان عن

وخصوصا يف مراحل تعلمه األوىل  والتعلق واملشي يف اهلواء لذا تعد كنشاط حركي بسيط يف أدائه
حيث ينمي عندهم قوة  يف جمال الساحة وامليدان، واحملببة واألكثر شيوعا يف ممارستها ليس فقط

كنشاط مدرسي هنا ظهرت أمهيته   االرتقاء من جراء الوثب املتكرر يف حفرة الوثب، ومن
أدائه وخصوصا يف شكله األوىل ( مرحلة األوىل من  ولبساطة متطلبات الوثب الطويل وسهولة

على معلمي الرتبية الرIضية مالحظة ذلك عند وضع مناهجهم  مراحل التعلم احلركي )، جيب
م (قاس gالهتمام gلتدريبات اخلاصة gلوثب الطويل، وذلك يف كل وحدة تعليمة. التعليمية
  )185، صفحة 1999حسن، 

  مشكلة:

أساليب التدريس احلديثة وتطبيقا�ا خالل درس الرتبية البدنية والرIضية تساهم يف إن      
جودة التدريس املؤثر على ما حيدث للطلبة من تغريات نفسية واجتماعية وعقلية وتربوية وبدنية 

لني طيلة الوقت وبنسبة عالية بشكل خاص، فاألسلوب التدريسي املستخدم جيعل الطلبة منشغ
اهلدف من استخدام أنواع خمتلفة من من  احلصة يف تعلم الفعاليات وممارسة النشاطات، و 

أساليب تدريسية متنوعة ( أسلوب التضمني، األسلوب التباديل)، احلصول على معلومات هلا 
م والتعليم، وتوضيح فائدة يف خلق أفكار جديدة وخطط فنية تدريسية ومفاهيم جتريبية يف التعل

العالقة بني دور املدرس والطالب ومدى انشغاهلم يف التعليم، ومطابقة األسلوب التدريسي مع 
االستثمار األمثل لوقت التعلم الفعلي وهذه بدوره تشكل مفتاح استيعاب وظيفة كل أسلوب 

ترب من بني من خالل مالءمته يف الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز الطويل الذي يع
الفعاليات اليت تدرس يف معاهد الرتبية البدنية والرIضية ومن خالل هذا كانت إشكالية البحث 

ما هو أفضل أسلوب تدريسي Jثريا على األداء البدين للطالب يف فعالية على النحو التايل: 

  القفز الطويل ؟

  ه التساؤالت الفرعية التالية:ومن خالل هذا التساؤل العام انبثقت لنا منالتساؤالت الفرعية: 
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* هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام األسلوب التضميين واألسلوب التباديل 
  لصاحل األسلوب التضميين يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل؟ 

األسلوب التباديل هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام األسلوب التضميين و  *
  لصاحل األسلوب التباديل يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل؟ 

*  أي أسلوب من أساليب التدريس احلديثة <ثريا على الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز 
  الطويل؟

ألداء البدين يف القفز التعرف على أفضل أسلوب تدريسي للرفع من مستوى ااهلدف العام: -2
  الطويل.

  األهداف الفرعية:

معرفة مدى <ثري أساليب التدريس احلديثة على مستوى األداء البدين للطلبة يف القفز  -
  الطويل.

  التعرف على أحسن أساليب التدريس احلديثة املستخدمة يف حصة الرتبية البدنية والرIضية. -

  ن مستوى األداء البدين يف القفز الطويل.التعرف على األسلوب األمثل للرفع م - 

كال من األسلوبني التدريسيني التضميين و التباديل هلما <ثري إجيايب الفرضية الرئيسية:  -3
   على الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز الطويل.

  الفرضيات الفرعية:

صاحل القياس البعدي هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني القبلي والبعدي ل - 1
لصاحل ا�موعة التجريبية األوىل (األسلوب التضميين) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى 

 .الطلبة يف القفز الطويل
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي  - 2

اديل) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى لصاحل ا�موعة التجريبية الثانية (األسلوب التب
 .الطلبة يف القفز الطويل
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هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني البعديني للمجموعتني التجريبيتني األوىل  - 3
لصاحل ا�موعة التجريبية   gستخدام األسلوب التضميين والثانية gستخدام األسلوب التباديل

 .ضميين) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويلاألوىل (األسلوب الت

صطلحات: -4   حتديد املفاهيم وامل

إن التدريس أصبح نظاما واضحا له مدخالت وخمرجات، تتمثل املدخالت  . التدريس:4-1
عة، أما يف األهداف واملناهج والوسائل التعليمية وتتمثل العمليات يف طرق وأساليب التدريس املتب

املخرجات فتتمثل فيما حتقق من األهداف اليت رمسها املعلم أو فيما مت حتقيقه من األهداف 
  )28، صفحة 2002(شلتون،  العامة للرتبية.

تعرف األساليب {©ا عناصر املنهج اليت تتفاعل مع عناصره األخرى  . أسلوب التدريس:4-2
هشام عامر عليات : "األساليب هي لتحقيق ما وضع له من أهداف، يقول ذIب هندي و 

اإلجراءات اليت يتخذها املعلم يف تنفيذ طريقة من طرق التدريس، من أجل حتقيق األهداف 
، 2006(عطاء هللا،  احملددة للمادة التعليمية، مستعينا بوسيلة من الوسائل التعليمية املناسبة"

  )44صفحة 
هي مهارة يف حد ذا�ا جيب تطويرها من طرف  يف الرتبية البدنية والرIضية، األسلوباختيار 

األستاذ فعليه gلضرورة تنويع أساليب التدريس أثناء احلصة لكي ال يصاب الطلبة gمللل وتفادي 
  الوقوع يف الروتني.

  ويعتمد اختيار أسلوب التدريس على ثالثة عوامل رئيسية وهي كالتايل:
 هارات النفسية و احلركية)الفروق الفردية للطالب ( اجلنس ، السن، امل - 1
 تفادي التمارين املسببة لإلصاgت و اخلطورة. - 2
 تكوين األستاذ يف جمال علم التدريس احلديث (مهاراته، و املفاهيم العامة حول التدريس)  - 3

(GLEYSE, 1993, p. 95)  

يزه إن ما مييز هذا األسلوب عن غريه من األساليب السابقة ترك األسلوب التضميين:. 4-3
على عملية التقومي، اليت يقوم �ا الطالب نفسه بدال من املعلم عن طريق استخدامه لورقة العمل        
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(iصر  (احملك) وبذلك يكتسب الطالب القدرة على تقومي أنفسهم واالعتماد على أنفسهم.
   )136، صفحة 1996وأخرون، 

زيع الطالب إىل جمموعات زوجية، يف هذا األسلوب يتّم تنظيم وتو . األسلوب التباديل: 4-4
ويتم التبادل بني املعّلم والطالب حبيث يتخذ املعّلم قرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي gختاذ 
قرارات التنفيذ، كما يقوم الطالب املالحظ ½صدار قرارات التقومي وهذا األسلوب عادة ما 

 من مراحل تعلم املهارة، وأفضل ما يساعده على تصحيح أدائه الفين خاصة يف املرحلة األوىل
(iصر  ميّيز هذا األسلوب شيوع روح التعاون بني الطالب و هو مبثابة توفري معّلم لكل طالب.

  )125، صفحة 1996وأخرون، 

يعرفه عصام عبد اخلالق بصفة عامة {نه انعكاس لقدرات ودافعية كل . األداء البدين: 4-5
، 1992(عبد اخلالق،  ثريات املتبادلة للقوى الداخلية.نتيجة للتأ فرد ألفضل سلوك ممكن

  )86صفحة 

 وفيها يقفز الالعب القفز الطويل هي إحدى رIضات ألعاب القوى، . القفز الطويل:4-6
ص لذلك ومن مث يقفز عند  ألبعد مسافة ممكنة. يقوم الالعب gجلري أوًال يف املكان املخص

سجله األمريكي مايك gويل يف طوكيو، الياgن  م. 8.95العالمة. الرقم القياسي للرجال هو 
م، سجلته  7.52بينما الرقم القياسي املسجل للسيدات هو  .1991أغسطس،  Ô30ريخ 

 .1988يوليو  11يف سانت بطرسربغ (ليننغراد)، روسيا، يف Ôريخ   تشيستياكوفا الروسية غالينا
  .)185، صفحة 1999(قاسم حسن، 

  ة:الدراسات املشا\ -5

) :"Jثري أسلوب التضمني على الفروقات الفردية 1986. دراسة موسنت واسورث (5-1

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى <ثري عند مزاولة األنشطة الر7ضية يف املدراس االبتدائية" 
) على الفروقات الفردية عند مزاولة األنشطة الرIضية يف Inclusionأسلوب التضمني(
، أجريت هذه الدراسة بتطبيق املنهج التجرييب على عينة من املرحلة االبتدائية املدارس االبتدائية

  بعد تبين الباحثان منوذجني يف أسلوب التضمني (منوذج احلبل املائل، كرة السلة). 
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):" أثر أساليب التدريس mسلويب التطبيق بتوجيه 1996. دراسة سيد أمحد عدة (5-2

صر األداء البدين واإلجناز يف القفزة الثالثية" املدرس واألقران على تنمية بعض  قد عنا
هدفت هذه الدراسة على معرفة أفضل أسلوب تدريسي من األساليب التالية ( أسلوب التطبيق 

طالب ذكور من معهد الرتبية  30بتوجيه املدرس أسلوب التطبيق بتوجيه األقران) بتطبيقها على 
عتمد الباحث على املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة و ا البدنية و الرIضية جبامعة مستغامن

  املوضوع.

) :"اثر استخدام بعض األساليب التدريسية يف 1997. دراسة ظافر واخرون (5-3

هدفت الدراسة إىل تطوير نظام استثمار وقت التعلم األكادميي لدروس الرتبية الر7ضية" 
الوقت الذي يقتضيه  الطلبة يف حاالت  املالحظة خالل دروس الرتبية الرIضية، والتعرف على

السلوكية حملتوى التعلم األكادميي الفعلي، والتعرف على أفضل األساليب التدريسية (األمري 
  والتباديل والتضمني) <ثرياً يف استثمار وقت التعلم األكادميي بتطبيق املنهج التجرييب يف الدراسة.

أسلويب التطبيق املوجه والتطبيق الذايت ): مقارنة 2002. امحد يوسف حممد عاشور(5-4

صة للمبتدئني ىف كرة  صفات البدنية اخلا متعدد املستو7ت على بعض املهارات األساسية وال

السلة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية الر7ضية ببورسعيد، جامعة قناة السويس. 

بيق الذايت متعدد املستوIت على بعض وهدفت الدراسة إىل مقارنة أسلويب التطبيق املوجه والتط
املهارات األساسية والصفات البدنية اخلاصة للمبتدئني ىف كرة السلة واستخدم الباحث املنهج 

طالب من طالب الفرقة  60  التجرييب، ومت اختيار العينة gلطريقة العشوائية وبلغت قوام العينة
جمموعات متساوية، جمموعتان  3سيمهم إىل مت تق  األوىل بكلية الرتبية الرIضية ببورسعيد،

تفوق أسلوب التطبيق الذايت متعدد املستوIت    جتريبيتان والثالثة ضابطة وكان من أهم النتائج
ا�موعة الضابطة) ىف تعلم مهاريت (التمرير،التصويب) وتنمية - على كل من (التطبيق املوجه

التطبيق املوجه على كال من(التطبيق الذايت الصفات البدنية اخلاصة بكرة السلة، تفوق أسلويب 
  ا�موعة الضابطة) ىف تعلم مهارة (احملاورة) وىف تنمية صفة (الرشاقة). -متعدد املستوIت

):" أثر استخدام ثالثة أساليب تدريس 2003. دراسة غازي حممد خري الكيالين (5-5

خلصت هذه الدراسة  لسباحة"على تعلم بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة اليد ور7ضة ا



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن

ة  جامعة مستغانموالریاضی  

18 

إىل أن استخدام أكثر من أسلوب تدريس ( األمري، التباديل، الذايت) له <ثري إجيايب على تعلم 
بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة اليد والسباحة، وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب 

ذكور على ثالثة  طالب 46ملالئمته ألهداف وفروض الدراسة وذلك بتقسيم العينة ذات 
  جمموعات جتريبية. 

  التعليق على الدراسات: -6

من خالل ما أظهرته نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت أساليب التدريس احلديثة يف      
الرتبية البدنية والرIضية، ميكن القول أن كل الدراسات اليت أجريت يف كثري من الدول العربية مبا 

ن أساليب التدريس احلديثة يف الرتبية البدنية والرIضية ملوسكا موستون هلا فيها اجلزائر أقرت {
<ثري إجيايب على العديد من املتغريات كاألداء البدين واألداء املهاري واملهارات األساسية 
والصفات البدنية واالجناز، كما أن هذه الدراسات كلها اعتمدت على املنهج التجرييب الذي 

املناهج دراسة ملثل هذه املواضيع اليت نعتمد فيها بتطبيق الربiمج التعليمي، وما يعترب من أنسب 
أعاب هذه الدراسات عدم اهتمامها {لعاب القوى اليت هي أم الرIضات مبا فيها القفز الطويل 

اليت تناول فيها القفز الثالثي. واستفاد الطالب الباحث من  1996إال دراسة سيد أمحد عدة 
  الدراسات يف كيفية اختيار العينة وتصميم الربiمج التعليمي ووسائل مجع البياiت.    خالل هذه

  :اإلجراءات امليدانية -7

  مت استخدام املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة مشكلة البحث. . املنهج:7-1

ية يتكون ا�تمع األصلي للبحث من طلبة السنة األوىل ل.م.د تربية بدن. جمتمع البحث: 7-2
  ورIضية يدرسون مبعهد الرتبية البدنية والرIضية جبامعة مستغامن.

) طالبا يدرسون مبعهد الرتبية البدنية 30أما عينة البحث فتكونت من ( . العينة:7-2
مت اختيارها بطريقة عشوائية مت تقسيمها إىل جمموعتني جتريبيتني والرIضية بوالية مستغامن 

  gلتساوي.
الطالب الباحث إىل أن جمموعات البحث تتسم gلتكافؤ يف مجيع املتغريات ولكي يطمئن      

  اليت قد تؤثر يف جتربة البحث قام بعمل اإلجراءات التالية.
  : يبني جتانس عينة البحث يف بعض معدالت النمو (السن، الطول، الوزن)01اجلدول رقم 
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 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن ا�موعات متغريات

  )1األوىل(جتريبية السن

 )2الثانية(جتريبية 

30  

30 

20.580  

20.596  

0.2187  

0.2088  

  )1األوىل(جتريبية الطول

 )2الثانية(جتريبية 

30  

30 

160.133  

160.143  

1.407  

1.453  

  )1األوىل(جتريبية الوزن

 )2الثانية(جتريبية 

30  

30 

62.566  

63.656  

1.851  

1.675  

فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسط احلسايب  ) أنه ال يوجد01يبني اجلدول (
واالحنراف املعياري بني أفراد العينة يف بعض معدالت النمو (السن، الطول، الوزن)، وهذا يتفق 

فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة مع ما أشارت إليه الفرضية األوىل من عدم وجود 
≥α 0.05  موعتني. وهذا يدل على تكافؤ ا�موعتني.لدى ا�بني نتائج االختبار القبلي  

 االت:. ا�7-3

  ) طالبا مبعهد الرتبية البدنية والرIضية والية مستغامن.60( * ا�ال البشري:

  امللعب الرائد فراج بوالية مستغامن. * ا�ال املكاين:

  .2011إىل غاية جويلية 2011جانفي  * ا�ال الزماين:

الب الباحث عدة أدوات حبثية للوصول إىل البياiت املطلوبة يف استخدم الط . األدوات:7-4

البحث وهي: املصادر العلمية، واالستبيان، واملقابلة، واالختبارات البدنية، والقياس والربiمج 

  التعليمي.

  . التجربة االستطالعية:7-5

ع الدراسة مكونة مت إجراء التجربة على عينة عشوائية من جمتم* التجربة االستطالعية األوىل: 

، 04/03/2010) طلبة معهد الرتبية البدنية والرIضية جبامعة مستغامن ذكور بتاريخ 25من (

وذلك �دف التعرف على مدى مالئمة التجربة ومفردات األساليب (الربiمج التعليمي) 

ى لقدرات الطلبة واملشكالت اليت قد تواجه الطالب الباحث عند إجراء الدراسة، ومعرفة مد

صالحية االختبارات البدنية املراد استعماهلا يف التجربة األساسية، ومعرفة صدق وثبات 
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وموضوعية االختبار وللوصول إىل نتائج دقيقة ومضبوطة أثناء تطبيق هذه االختبارات مث 
  اإلشراف عليها شخصيا من طرف الطالب الباحث، وإن الغرض من هذه التجربة ما يلي:

 لالزمة إلجراء االختبارات البدنية.حتديد الدورات ا - 1
 مراعاة وقت تطبيق االختبارات والقياسات. - 2
  معرفة خمتلف الصعوgت اليت تواجه الطالب الباحث أثناء إجراء االختبارات والقياسات. - 3

مت إجراء التجربة االستطالعية الثانية �دف التعرف على  * التجربة االستطالعية الثانية:
  واملوضوعية لالختبارات وكانت على النحو اآليت: الصدق والثبات

) حمكمني، 5: مت إجراء صدق احملتوى بعرض األساليب واالختبارات البدنية على (الصدق -1
وذلك للتعرف على مدى مناسبة األساليب اليت ميكن من خالهلا إحراز نتائج مقبولة يف القفز 

  شارت نتائج احملكمني على صدق االختبار.الطويل واالختبارات لقياس األداء البدين، حيث أ

: مت إجراء الثبات عن طريق تطبيق وإعادة تطبيق االختبار، حيث مت اعتماد نتائج الثبات -2
) يومًا على 15التجربة االستطالعية األوىل كتطبيق أول لالختبار مث أعيد تطبيق االختبار بعد (

  نفس العينة، ويف نفس الوقت واملكان نفسيهما.
  ): درجات الثبات بطريقة تطبيق االختبار وإعادة التطبيق ألداة البحث02ول (جد

 االختبارات البدنية

املتوسط   التطبيق

  احلسايب

االحنراف 

 املعياري

 قيمة معامل االرتباط

عند مستوى داللة 

)0.05( 

اختبار القفز العمودي من 

 الثبات (لسارجنت)

 0.85 3.82 64.12  التطبيق األول

 3.31 65.18  الثاين التطبيق

 الوثب العريض من الثبات

 

 0.86 0.89 2.45  التطبيق األول

 1.05 2.48  التطبيق الثاين

م من البداية 30اختبار العدو 

 املتحركة

 0.88 1.13 8.02  التطبيق األول

 1.15 8.09  التطبيق الثاين

خطوات من  10الوثب ل 

 اجلري

 0.89 2.95 27.20  التطبيق األول

 2.99 27.22  التطبيق الثاين
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 القفز الطويل من اجلري
 0.84 0.89 5.40  التطبيق األول

 0.88 5.43  التطبيق الثاين

: مت إجراء املوضوعية لالختبار بقيام حمكمني gلتحكيم لنفس الطلبة، وذلك من املوضوعية -3
االختبار يتمتع مبوضوعية خالل التطبيق الثاين يف التجربة االستطالعية الثانية، وقد ثبت أن 

  عالية.

  * االختبارات البدنية:

  الوثب العريض من الثبات االختبار األول: -1

  . القدرة العضلية لعضالت الرجلني قياس الغرض من االختبار:

   أرض مستوية ال تعرض الفرد لالنزالق، شريط قياس، يرسم على األرض خط للبداية األدوات :

البداية والقدمان متباعدÔن قليال والذراعان عاليا،  خترب خلف خط: يقف املمواصفات األداء
خلفا مع ثىن الركبتني نصفا وميل اجلذع أماما حىت يصل إىل ما  مترجح الذراعان أماما أسفل

السباحة، من هذا الوضع مترجح الذراعان أماما بقوة مع مد الرجلني على  يشبه وضع البدء يف
(حسانني،  . لقدمني بقوة يف حماولة الوثب أماما أبعد مسافة ممكنةودفع األرض g امتداد اجلذع

  )154، صفحة 1995

   املتحركة مرت من البداية 30االختبار الثاين: العدو  -2

  .: قياس السرعة االنتقاليةالغرض من االختبار

  . إيقاف، شريط قياس ساعة: األدوات

البداية وعندما تعطى له إشارة البدء  ف خطيتخذ املخترب وضع البدء العايل خل  طريقة األداء:
  )98، صفحة 1995(عالوي م،   . ينطلق {قصى سرعة ليقطع خط النهاية

  االختبار الثالث: اختبار الوثب العمودي لسارجنت-3

   : قياس القدرة العضلية للرجلني.الغرض من االختبار

  . : شريط قياس، طباشري، حائطاألدوات

ãخذ املخترب الوضع االبتدائي لالختبار،  القياس على احلائط. ت شريطيتم تثبي طريقة األداء:
األرض، مث يؤخذ االرتفاع الذي  ويرفع يديه ألقصى مسافة ممكنة مع مراعاة عدم رفع العقبني عن
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حبركة واحدة دون أية حركات متهيدية gلوثب  يقوم املخترب سم1وصل إليه الالعب وألقرب
يقوم احملكم   اإلصبع الوسط عند أعلى مسافة ممكنة ري gستخدامألعلى ووضع عالمة gلطباش

  )78، صفحة 2003(فرحات،  مبراقبة نقطة املالمسة.

  خطوات من اجلري 10االختبار الرابع: اختبار الوثب ل -4

  قياس القوة املتميزة gلسرعة لعضالت الرجلنيالغرض من االختبار: 
مة ضابطة لتحديد آخر أثر من الوثبة العاشرة، م)، اجلري، عال100األدوات: شريط الصق (

  م، صافرة. 40م، رواق مستوي يزيد عن  1علم صغري، مسطرة 

م األوىل حنو األمام   3يقف املخترب خلف خط البداية مث يعدو ملسافة مواصفات األداء: 
  (PIASENTA, 1988, p. 112)وثبات بسرعة.  10كمرحلة تقريبية، مث يشرع يف اجناز 

أعد الطالب الباحث الربiمج التعليمي gستخدام األسلوب التباديل يف �مج التعليمي: * الرب 
التدريس واستخدام برiمج تعليمي أخر gستخدام األسلوب التضميين كأسلوب تدريس أخر من 
أساليب التدريس احلديثة، وقد مت تطبيقه على مدار ستة أشهر يف الفرتة من ( 

وبواقع حصتني يف األسبوع، وكان زمن كل وحدة ) 04/05/2011 - 04/02/2011
) دقيقة، حبيث قسم الطالب الباحث حصة الرتبية البدينة  والرIضية (ألعاب 90تعليمية (

القوى) إىل ثالثة أقسام القسم التحضريي (اإلمحاء والشرح) والقسم الرئيسي( التمارين البدنية، 
  ( اجلري اخلفيف ).النموذج والتطبيق واللعب احلر) القسم اخلتامي 

 ومن هذا املنطلق مت وضع الربiمج التعليمي الذي يتالءم مع عينة البحث طلبة السنة األوىل 
 .* مراعاة الربiمج خلصائص املرحلة العمرية للعينة قيد الدراسة

 * مراعاة الربiمج لطبيعة حصة الرتبية البدنية والرIضية .
 تطبيق أساليب التدريس احلديثة، الفروق الفردية، تبادل * مراعاة الربiمج للمبادئ العامة يف

 العمل بني الراحة و اجلهد.
* مراعاة عنصر اللياقة البدنية والتكيف مع الظروف احمليطة، وذلك من خالل وضع العديد من 

 البدائل.
  * احلرص على التنويع واستخدام أساليب تدريس حديثة يف الرتبية البدنية والرIضية.
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  األساليب اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج:. 7-6

  أ. النسبة املئوية:

  ب. املتوسط احلسايب:

  ت. االحنراف املعياري:

  ث. معامل االرتباط البسيط لكارل بريسون:

  )25، صفحة 2004(الشافعي، ستيودنت.  ج. ت

  عرض وحتليل النتائج: -

روق ذات داللة إحصائية بني القياسيني هناك فللتحقق من الفرضية األوىل اليت تشري إىل  - 1
القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي لصاحل ا�موعة التجريبية األوىل (األسلوب التضميين) يف 

) T، ومت استخدام اختبار (الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل
  هو موضح فيما ãيت: للعينات املتناظرة ذات االختبارين القبلي والبعدي كما

) لالختبارين القبلي و البعدي T):املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة وداللة(03اجلدول (

  لالختبارات البدنية للمجموعة التجريبية األوىل بتطبيق األسلوب التضميين.

 االختبارات
  قيمة االختبار البعدي االختبار القبلي

T 
 داللة

 ع -س ع -س

اختبار القفز العمودي من الثبات (لسار 

 جنت)
 دال 2.21 3.25 64.96 3.85 64.28

 دال 2.53 1.12 2.92 0.15 2.88 الوثب العريض من الثبات

 دال 3.56 3.45 26.86 3.95 26.23 خطوات من اجلري 10الوثب ل 

 دال 2.54 0.62 7.65 0.76 7.26 م من البداية املتحركة30اختبار العدو 

 دال 2.94 0.68 5.53 0.86 5.45 فز الطويل من اجلريالق

  . 2.04)= 29) وحتت درجة حرية (0.05) اجلدولية عند مستوى داللة (Tقيمة (  - 
للتحقق من الفرضية الثانية اليت تشري إىل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  -2.1

موعة التجريبية الثانية (األسلوب القياسيني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي لصاحل ا�
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التباديل) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، مت استخدام 
) للعينات املتناظرة ذات االختبارين القبلي والبعدي كما هو موضح يف اجلدول Tاختبار(

)04.(  
  ) Tة وداللة ():املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم04اجلدول (

  .األسلوب التباديل مجموعة التجريبية الثانية بتطبيقيف االختبارين القبلي و البعدي لالختبارات البدنية لل

  
 

  قيمة االختبار البعدي االختبار القبلي

T 
 داللة

 ع -س ع -س

 دال 2.22 3.24 64.99 3.82 64.50 اختبار القفز العمودي من الثبات 

 دال 2.59 1.11 2.89 0.16 2.81 الثبات الوثب العريض من

 دال 3.45 3.56 26.95 3.94 26.29 خطوات من اجلري 10الوثب ل 

 دال 2.26 0.68 7.85 0.56 7.33 م من البداية املتحركة30اختبار العدو 

 دال 2.82 0.75 5.42 0.89 5.38 القفز الطويل من اجلري

  . 2.04)= 29) وحتت درجة حرية ( 0.05) اجلدولية عند مستوى داللة (Tقيمة ( -
للتحقق من الفرضية الثالثة اليت تشري إىل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني  - 3

البعديني للمجموعتني التجريبيتني األوىل gستخدام األسلوب التضميين والثانية gستخدام 
سلوب التضميين) يف الرفع من مستوى لصاحل ا�موعة التجريبية األوىل (األ  األسلوب التباديل

) للعينات املتناظرة كما هو يف Tاألداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، مت استخدام اختبار(
  ).04اجلدول (

) بني القياسني البعديني T):املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة وداللة (05اجلدول (

  ىل(األسلوب التضميين ) و الثانية ( األسلوب التباديل) .للمجموعتني التجريبيتني األو 

  
  
 

ا�موعة التجريبية 

  األوىل

 األسلوب التضميين

ا�موعة التجريبية 

  الثانية

 األسلوب التباديل

  قيمة

T 
 داللة

 ع -س ع -س
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اختبار القفز العمودي من الثبات 

 (لسارجنت)
 دال 2.20 3.24 64.99 3.25 64.96

 دال 2.56 1.11 2.89 1.12 2.92 ض من الثباتالوثب العري

 دال 3.35 3.56 26.95 3.45 26.86 خطوات من اجلري 10الوثب ل 

 دال 2.16 0.68 7.85 0.62 7.65 م من البداية املتحركة30اختبار العدو 

 دال 2.72 0.75 5.42 0.68 5.53 القفز الطويل من اجلري

  . 2.04)= 29) وحتت درجة حرية ( 0.05) اجلدولية عند مستوى داللة (Tقيمة ( -

  االستنتاجات. -8

  إن استخدام األسلوب التضميين له <ثري إجيايب يف تطوير األداء البدين يف القفز الطويل. - 1

إن استخدام األسلوب التباديل له <ثري إجيايب يف الرفع من مستوى الصفات البدنية يف  - 2
  القفز الطويل.

خدام تنويع األساليب التدريسية احلديثة تساهم يف تنمية األداء البدين يف إن إسرتاتيجية  است - 3
  القفز الطويل. 

 مناقشة النتائج: -9

  :.الفرضية األوىل1
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي يف استخدام األسلوب      

ني يف الرفع من مستوى األداء البدين التضميين  لصاحل القياس البعدي يف كال العينتني التجريبيت
) 1986دراسة موسنت و اسوورث (دراسة  ، وهذا ما توصلت إليهلدى الطلبة يف القفز الطويل

"<ثري أسلوب التضمني على الفروقات الفردية عند مزاولة األنشطة الرIضية يف املدراس 
ة بعض عناصر األداء البدين على أن أسلوب التضمني له <ثري إجيايب تنمياالبتدائية"، كذلك 

األسلوب التضميين أو  على أن 2002موسنت واسوورث واملهاري يف كرة السلة وهذا ما تناوله 
االحتواء يتميز {ن الطالب له عدة اختيارات يف املستوIت املختلفة املعروضة له يف أداء 

لطالب مجيعًا ضمن الواجب، وحيق له من أي مستوى يبدأ نشاطه وأهم ميزة له أنه حيتوي ا
الدرس ومينح الفرصة للمقارنة بني األداء والطموح، وهدفه األساسي إعطاء الفرصة للمتعلم 
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 ,g (Mosston and Ashworth, 2002لتفاعل مع النشاط يف مستوى مناسب له
p. 152) ، إليه يف iاألسلوب التضميين يعمل الفرضية األوىل على أساس أن  وهذا ما اشر
فإذا رجعنا إىل نتائج  من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، على الرفع

االختبارات اليت قمنا �ا gستخدام الوسائل اإلحصائية املذكورة سابقا جند أنه حتققت هذه 
  ).03الفرضية من خالل اجلدول رقم (

  :الفرضية الثانية.2
قبلي والبعدي يف استخدام األسلوب التباديل  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس ال     

لصاحل القياس البعدي يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، وهذا ما 
يتم التبادل بني املعّلم والطالب  األسلوبخالد بن iصر السرب وآخرون على أن يف هذا تناوله 

الطالب املؤدي gختاذ قرارات التنفيذ كما يقوم حبيث يتخذ املعّلم قرارات التخطيط ويقوم 
الطالب املالحظ ½صدار قرارات التقومي، وهذا األسلوب عادة ما يساعده على تصحيح أدائه 

 )125، صفحة i)1996صر وأخرون،  الفين خاصة يف املرحلة األوىل من مراحل تعلم املهارة
دراسته" أثر أساليب التدريس {سلويب ) يف 1996دراسة سيد أمحد عدة ( هذا ما توصلت إليهو 

التطبيق بتوجيه املدرس واألقران على تنمية بعض عناصر األداء البدين واإلجناز يف القفزة الثالثية" 
على أن أسلوب التطبيق بتوجيه األقران له <ثري إجيايب تنمية بعض عناصر األداء البدين واإلجناز 

)" أثر استخدام ثالثة أساليب 2003خري الكيالين (دراسة غازي حممد يف القفزة الثالثية و 
حيث أطهرت  تدريس على تعلم بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة اليد و رIضة السباحة"

هذين الدراستني أن األسلوب التباديل له <ثري إجيايب على تعلم بعض املهارات األساسية يف 
الفرضية الثانية على أساس أن  ما اشرi إليه يف  القفز الثالثية ولعبة كرة اليد والسباحة، وهذا

فإذا  األسلوب التضميين يعمل على الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل،
رجعنا إىل نتائج االختبارات البدنية واملعاجلة اإلحصائية اليت قمنا �ا جند أنه حتققت هذه 

  .  )04الفرضية من خالل اجلدول رقم (

  :.الفرضية الثالثة3
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هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني البعديني بني ا�موعة التجريبية األوىل     
gستخدام األسلوب التضميين وا�موعة التجريبية الثانية gستخدام األسلوب التباديل لصاحل 

بة يف القفز الطويل، وهذا ا�موعة التجريبية األوىل يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطل
األسلوب التضميين يعمل على الرفع من مستوى الفرضية الثالثة على أساس أن  ما اشرi إليه يف 

فإذا رجعنا إىل  األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل مقارنة gألسلوب التباديل بدرجة قليلة،
نا �ا جند أنه حتققت هذه الفرضية من نتائج االختبارات البدنية والتحليل اإلحصائي اليت قم

متيز األسلوب التضميين بنسبة تفوق يف الرفع من مستوى  )، حيث05خالل اجلدول رقم (
األداء البدين يف القفز الطويل مقارنة gألسلوب التباديل ويعزو الباحث ذلك إىل أن هذا 

واحي البدنية بنسبة عالية ومل األسلوب يتمتع بدرجة عالية من االستقاللية ويعمل على تطوير الن
  تظهر نسب متفاوتة كثريا بينه وبني األسلوب التباديل.

  التوصيات.  -10
األسلوب األمري، األسلوب التباديل، األسلوب  ضرورة استخدام أسلوبني خمتلفني أو أكثر(. 1

  التضميين واألسلوب التدرييب) أثناء حصة الرتبية البدنية والرIضية.
 استخدام األساليب التدريسية احلديثة مبا يتناسب مع األداء البدين يف القفز . التنويع يف2

  الطويل، حيث إن لكل مهارة أو صفة بدنية خصوصيا�ا يف التعليم.
. االهتمام بوضع الربiمج واخلطط التعليمية اإلرشادية ألساتذة الرتبية البدنية والرIضية 3

  للمراحل الدراسية املختلفة.
 يع يف استخدام أساليب التدريس املختلفة لتعلم املهارات األساسية يف القفز الطويل.. التنو 4
. ضرورة إجراء املزيد من البحوث واإلجراءات املختلفة لتشمل مجيع أساليب التدريس احلديثة 5

 يف الرتبية البدنية والرIضية. 

  املصادر و املراجع: 
التدريس يف الرتبية البدنية والرIضية. اجلزائر:  ). أساليب وطرائق2006أمحد عطاء هللا. ( - 1

  ديوان املطبوعات اجلامعية.
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). فعاليات الوثب والقفز. عمان األردن: دار الفكر للطباعة 1999حسني قاسم حسن. ( - 2
  والنشر والتوزيع.
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