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 التعریف بالبحث
 

:مقدمةال -1  

تقدم الشعوب، وذلك لتأثريه   اإلجيايب  تلعب دورا كبريا يف يعترب التعليم من أهم العمليات اليت         
على هذا التقدم من خالل  يف إعداد األجيال اجلديدة على أسس علمية سليمة وحديثة ،وميكن التعرف

والتعليم احلديثة ،ولكي يتمكن املعلم من  معرفة هذه الشعوب بطرق ووسائل وأساليب ونظريات التدريس
وأساليب خمتلفة ومتعددة مما يتطلب من املعلم أن  ستخدام طرقا دفع التالميذ إىل التعليم فال بد له من

التالميذ ،وكيف تؤثر الطرق والوسائل التدريسية املستخدمة  يكون ملما بكيفية حدوث التعلم من جانب
عملية التعليم وهو إتقان وتثبيت األداء وكذلك توفري الوسائل والطرق املختلفة  سرعة حتقيق اهلدف من يف

من  العامل ملا هلا ولقد اكتسبت أساليب التدريس اجتاهات حديثة يف. الفروق الفردية بني التالميذ ملراعاة
االسرتاتيجيات الرتبوية  تأثري على قدرات العقل البشرى ،فبدأت اجلهود املنظمة إىل تفريد التعليم وتوظيف

اقف التعليمية وخصائص وحاجات تصميم برامج تفي حباجات املتعلم وتسعى إىل التالزم بني طبيعة املو  يف
وقدرات املتعلم ويف جمال الرتبية الرياضية قدمت جمموعة من أساليب التدريس اخلاصة بتعلم املهارات احلركية 

حتقق العديد من األهداف الرتبوية حيث توفر الفرصة لكي يتعلم كل متعلم حسب قدراته وإمكانياته  واليت
رات ويعد اجمموعة من قر  يوفقا حلاجاته وميوله وهذه األساليب هواستعداداته بالسرعة املناسبة له 

محروس محمد قنديل ( األسلوب التدريس الذي يتناسب مع كل من املتعلم وطبيعة البيئة التدريسية واملوضوع

يوفر الذي  .) 1998.98محمد إبراهيم شحاتة ،أحمد فؤاد الشاذلي ،أساسيات التمرينات البدنية ،منشأة المعارف ،ص 
.سبدية للمتعلمني هو األسلوب املنامواقف تعليمية متنوعة مراعيا الفروق الفر   

يسعى إليها املربون لتحقيق األهداف اليت يتبعها  ىلإوإن املتعلم يتأثر إىل حد كبري بالطرق واألساليب  
التعلم  يفرع يقوم على أساس من التجريب والتطبيق لينقل أثره أسهل وأس ياملعلم ،لذا فإن التعلم الذ

من  ةتساعد على نقل العملية التعليمي التدريس يلقن به املتعلم فقط وقد ظهرت أساليب جديدة يف يالذ
التنس،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ( املادة الدراسية إىل املتعلم وبذلك أصبحت املادة وسيلة وليست هدفا 

 ساليب التعلمأمام املعلم اختيارات متعددة أو من الضروري أن يكون  )1991للبنات بفل منج ،جامعة اإلسكندرية 
.التعلم الصحيح إىل ال تقف عند أسلوب موجود جلميع املتعلمني قد ال يؤدي حىت  

وب أمري و تباديل من أهم األساليب يف تعلم بعض املهارات و الصفات لسأمهية استخدام أدا رأينا ل
.البدنية يف كرة السلة  
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 : إشكالية البحث -2 

العمل  تفرض املقاربة بالكفاءات اللجوء إىل طرائق التدريس الفاعلة والنشيطة اليت تتبىن مبدأ املشاركة و

اجلماعي،وتؤكد على معاجلة اإلشكاليات وإجياد احللول املناسبة هلا والتعلم عن طريق املمارسة،وترتكز 

الطرائق النشيطة على خربة التالميذ ومسامهتهم يف دراسة للوضعيات املناسبة،وجتعل من املعلم واملتعلم 

ومقوما،أما املتعلم فيكون حيويا نشيطا،يقوم شريكني يف العملية التعليمية،حبيث يكون املعلم منشطا وحمفزا 

 . اخل...بدوره ضمن اجملموعة حتت إشراف معلمه ،يعمل ،يسأل ،ينجح و خيفق

إن أساليب التدريس يف الرتبية البدنية قد تنوعت وتطورت مما أتيح للمدرس اجملال الستخدام أكثر من 

على أنه ال " موسكا موسنت" وق الفردية،وقد أكد ملراعاة الفر  التالميدطريقة وأسلوب لنقل املعلومات إىل 

توجد طريقة مثالية لتدريس الرتبية البدنية ، كلي وأن اختيار أي طريقة للتدريس يعتمد اعتمادا على الوضع 

 .التعليمي وكل بيئة تعليمية

تعليم اآللعاب  وعلى الرغم من تعدد أساليب تدريس الرتبية الرياضية سواء كانت املباشرة وغري املباشرة يف

الذي يالءم هذه  واألمثل األفضلوالفعاليات واملهارات احلركية يبقى البحث عن اآلسلوب التعليمي 

الفعالية وتلك املهارة ،ومقدار انسجامه مع قدرات املتعلمني،مبساعدة الوسائل التعليمية املتوفرة هي من 

 . علماآلمور اآلساسية الضرورية اليت تساهم يف عملية حتسني الت

تنظيم اجملموعة  ،على أساسءت هبا املقاربة بالكفاءات أسلويب التباديل واالمريومن بني اآلساليب اليت جا

خر بدور املالحظ يث يعطى لكل متعلم دور حمدد فيقوم أحب تالميدالدراسية ىف شكل ثنائيات من ال

بدور املؤدى ويقوم التغذية الراجعة الفورية املتعلم  ،فاملؤدى يقوم بأداء املهارة ىف حني يقوم املالحظ بتقدمي

بناء على معايري معينة يعطيها املعلم بصورة مسبقة،وبعد اإلنتهاء من العملية التعليمية يتبادل اآلدوار فيما 

بينهم ،حيث يصبح املؤدى مالحظ واملالحظ ، حيث يبذل القرين املعلم اجلهد إلتقان املادة اليت 

ني كما يبذل القرين املتعلم اجلهد للتوصل إىل املستوى الذي عليه القرين املعلم سيدرسها ألقرانه املتعلم

 . ليتبادل الدور معه ىف تدريس املادة التعليمية
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من خالل مقابالت مع بعض االساتدة  ومعاينات ميدانية  ومن خالل اطالعنا على سري العملية التعليمية 

يفتقرون اىل التنوع يف أساليب التعليم وان أسلوهبم املتبع هو اآلسلوب اآلمري الذي  مهموجدنا أن معظ و

يكون حمور هذا اآلسلوب هو املدرس،وتكون مجيع القرارات واآلوامر متخذة من قبله،وعلى الطالب التلبية 

درس و أيضا يف فقط دون اإلشرتاك يف التخطيط والتنفيذ والتقومي لذا جند حاالت امللل ظاهرة يف سري ال

 .تزايد اجتاه التالميذ السليب حنو دراسة املادة وضعف يف الدافعية،مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى التعلم

يف ذلك  ،ويرجع السبب الثانويوتعترب كرة السلة أحد اآللعاب اجلماعية اليت يستمتع هبا التالميذ يف الطور 

املتنوعة واليت يتم التعامل باليد من خالل الكرة مثل  إىل اإلثارة والتحدي وتضمنها العديد من املهارات

مهارات التمرير واإلستقبال واحملاورة والتصويب ،ونظرا اىل أن عادة ما يغيب اللعب اجلماعي للتالميذ يف 

على اكساب  خريناألهذه املرحلة السنية وتصبح السيطرة للطفل االكثر عدوانية ،فإن كرة السلة تعمل 

لتحقيق هدف اللعب  امن أهم املهارات االجتماعية ،وهي مهارة العمل والتعاون مع التالميذ واحدة

وتطوير املهارات اآلساسية باستخدام أفضل الطرائق واآلساليب التعليمية احلديثة،مبتعدين عن الطرائق 

ريس ي التقليدي اخلروج من النظام التد واآلساليب التقليدية،و يتطلب حتقيق املهام العصرية للرتبية الرياضية

واملعلومات القدمية املكررة من مصدر إىل آخر،فاملدارس املستقبلية للرتبية الرياضية تنادي بتحديث وتطوير 

وحمتواها وأساليب تدريسها من هذا املنطلق برزت فكرة إجراء هذه الدراسة،يف ظل هذا النقص . املناهج 

هل األسلوبين التبادلي "ة اليت تتناول هذا املوضوع ميالواضح يف الدراسات داخل الوطن واملعلومات العل

  "صفات البدنية في كرة السلةالواالمري يؤثران اجابيا في تنمية بعض المهارات و 

 :وعليه نطرح التساؤالت الفرعية التالية 

 هل األسلوب التباديل يؤثر اجيابيا يف تنمية بعض املهارات األساسية وصفات البدنية يف كرة السلة ؟ 

 هل األسلوب األمري يؤثر اجيابيا يف تنمية بعض املهارات األساسية وصفات البدنية يف كرة السلة ؟ 

 أي أسلوب أفضل يف تنمية بعض املهارات األساسية وصفات البدنية يف كرة السلة ؟ 
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 : المفاهيم و المصطلحات يدتحد -3 

 املعلم كوسيلة لتعليم التالميذ أو هوهو الشكل املتميز يف تنفيذ الدرس والذي يتخذه :األسلوب 3-1

محسن محمد درويش حمص ،عبد ( .اليت يتناول هبا املعلم طريقة التدريس اثناء قيامه بعملية التدريس الكيفية

 )،دا ر الوفاء 1اللطيف سعد سالم حبلوص ،أساليب تدريس التربية الرياضية 

 : أسلوب التطبيق التبادلي 3-2

 على أن هذا اآلسلوب يقوم على تنظيم اجملموعات" نوال شلتوت ومريفت خفاجة "كل من   اتفق

 طالب مالحظ ،أما املؤدي –يف شكل ثنائيات حبيث يعطى لكل متعلم دور معني طالب مؤدي  الدراسية

 يف هذا اآلسلوب. بتأدية املهمة ،ويقوم املالحظ بتوفري التغذية الراجعة مث يقومان بتبادل االدوار   فيقوم

 تنظيم الفصل وتوزيع الطالب اىل جمموعات زوجية ويتم التبادل بني املعلم والطالب حبيث يتخذ يتم

 وم الطالب املالحظقرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي بإختاذ قرارات التنفيذ كما يق املعلم

 .)111محسن محمد درويش حمص،نفس المرجع،ص (قرارات التقومي  بإصدار

 : األسلوب األمري  3-3

 القرارات يعاملدرس باختاذ مج يامبق يتميزالذي  يبهو األسلوب االول يف جمموعة األسال

 الق ا ر ا رت يف مرحلة ما يعومن مث فان دور املدرس هو اختاذ مج يبههذا األسلوب وترك يةبن يف

 ،)ميالتقو (،وكذلك مرحلة ما بعد الدرس ) األداء(،ومرحلة الدرس ) يؤوالته ريالتحض(الدرس  قبل

" املعلم يماتبتعل االلتزاماألداء  يةبعمل ياميف الق يكوناألخرى فان دور الطالب  يةومن الناح  

 :تنمیة 3-4

 حدوث تغيري او تعديل يف سلوك الفرد كاكتساب معارف أو معلومات جديدة او اكتساب هو

 بان التعلم تغيري يف" هوفالند"ويرى .على أداء مهارة معينة نتيجة لقيامه بنوع من النشاط  القدرة
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 .وهو عملية معقدة تستغرق حياة الفرد بأكملها 4يرتبط باملمارسة وال ميكن تغيريه  االداء

 :كرة السلة 3-5

 العب يتواجد)  12( رياضة مجاعية لكال اجلنسني يتبارى فيها فريقان حبيث يتكون كل فريق من  هي

 العبني فقط على أرض امللعب يف وقت واحد مع إمكانية التبديل املتاحة طوال فرتة املباراة) 5(  منهم

 خلصم من اآلعلى ،حيث أن الفريقهذه الفرتات حياول كل فريق أن يدخل الكرة يف سلة الفريق ا ،وخالل

 )ص. 112. كرة السلة دليل المعلم . وديع ايلين فرج  (.سجل نقاط أكثر يف املباراة يعترب هو الفريق الفائز  الذي

 : المهارة 3-6

 : اللغوي يفالتعر   3-6-1-

 .  يدمن فعل مهر أي حذق و أتقن ،و املاهر هو احلاذق و السابح اجمل هي

 : االصطالحي يفالتعر   3-6-2

 مفيت" يقولو . الالعب هبدف خدمة أي لعبة يف إطار قوانينها ا ھيؤدیاليت  ياضيةكل احلركات الر   هي

 بأداء و واجب حركي ياممن خالل الق يجةللمهارة على أ�ا املقدرة للتوصل إىل نت يفهيف تعر " محاد  ابراهيم

أن  " knappe كناب"  يرىكما . مع بذل للطاقة و يف أقل زمن ممكن , ى درجة من االتفاق  بأقص

 املهارة هي

 يقةفيعرفها بأ�ا حل ملشكل حركي معني بطر " ينكفا"أما . لتوجيهات تصدر عن املخ  يةحرك استجابات

 *)ص, 1987 يةو النفس يةار ھرضوان،االختبارات الم ينمحمد حسن عالوي ،حمد نصر الد يةو اقتصاد عقالنية

 : المهارات األساسية في كرة السلة  -4

 ذات ال واجبات املختلفة و اليت تؤدى يف إطار يةلكرة السلة هي كل املفردات احلرك يةاآلساس املهارات
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 من يةلكافة أشكال املهارات اآلساس يقسواء كانت بالكرة أو بدو�ا و تعد مدى إجادة أفراد أي فر  قانوين

 بني املهارات ما هو مهم و ما هو أقل أمهية ألن يوجدالعوامل اليت تؤدي إىل النجاح و التفوق إذ ال  أهم

بعض  يستخدمبالرغم من أنه قد ال  ياتيف حاجة ماسة إىل كل مهارات اللعبة طوال املبار  الالعب

 املهارات

 إن جناح" عبد اهللا جاسم  يدؤ يف هذا الصدد م يقولو . له ظروف مباراة فرصة استخدامها يحال تت اليت

 اليت متيز يةانه من بني احلقائق العلم يثللعبة ح يةللمهارات اآلساس يهعلى مدى إجادة العب يتوقف الفريق

 2. يف كرة السلة يةعلى مدى إتقان املهارات اآلساس يعتمدهو أن تطور مستوى اآلداء  اللعبة

 إىل املهارات  ا بعض راءھيف لعبة كرة السلة ،فقد صنفت يةاملهارات اآلساس يفتصن خيص يماف أما

 هجومية يةصنفتها أراء أخرى إىل مهارات أساس ينما،ب يةدفاع يةهجومية و مهارات أساس اآلساسية

 ياضاتمنها بأن لعبة كرة السلة من الر  مياناإ يةهجومية دفاع يةو مهارات أساس يةدفاع يةأساس ومهارات

 فيها الالعب من اهلجوم إىل الدفاع وبالعكس يف فرتة قصرية جدا وبذلك يتحولواليت  يعالسر  يقاعاإل ذات

 يزعبد العز  يرىو . هجومية يف نفس الوقت  يةأن تكون هناك مهارات مشرتكة ذات صفات دفاع وجب

 : إىل يةاملهارات اآلساس يفتصن ميكنانه  مدحت

 بدون كرة  يةمهارات أساس -بالكرة  يةأساس مهارات

 :المرحلة العمریة  -5

 18تسمى املراهقة املبكرة وهي تقابل يف النظام الرتبوي  -سنة كما أ�ا متتد كذلك منذ النمو  16

 الذي يصاحب البلوغ،اىل حوايل سنة إىل ثالث سنوات بعد البلوغ واستقرار التغريات البيولوجية السريع

 اإلستقالل بذاته،و يرغب دائما يف التخلص منعند الفرد ويف هذه املرحلة يسعى املراهق اىل  اجلديدة
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 . والسلطات اليت حتيط به ويستيقظ لديه إحساس بذاته وبكيانه  القيود

 والرياضية يف االحتاد السوفيايت والكتلة الشرفية مصطلح البدنية يطلق علماء الرتبية :الصفات البدنية 

القوة (، لإلنسان وتشمل كل من  البدنية احلركية أوللتعبري عن القدرات " احلركية "أو   "الصفات البدنية"

اليت تتشكل "الفورمة الرياضية "مبا نسميه  الصفات ويربطون هذه) ، السرعة ، التحمل ، الرشاقة ، املرونة 

  .من عناصر بدنية ، فنية خططية ونفسية بينما

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 :التمهيد 
كتسب املهارات احلركية أمر أساسي لتخطيط وضبط خربات تعلم املهارات احلركية، ويظهر جلياً أن للوقت قيمة  ت

يف درس الرتبية البدنية، فلكل مهارة رياضية طريقتها املناسبة  كبرية يف جمال تعلم املهارات احلركية وخصوصاً 
إن أساليب التدريس يف ) Mosston.1981(واالقتصادية واليت حتقق غرض احلركة بأقل جمهود ووقت، وقد أشار 

إىل الرتبية البدنية قد تنوعت وتطورت مما أتيح للمدرس اجملال الستخدام أكثر من طريقة وأسلوب لنقل املعلومات 
على انه ال توجد طريقة مثالية لتدريس الرتبية البدنية ) 1986الديري وامحد، (الطلبة ملراعاة الفروق الفردية، وقد أكد 

 .وأن اختيار أي طريقة للتدريس يعتمد اعتماداً كلياً على الوضع التعليمي وكل بيئة تعليمية
ي تام أن كل طالب لديه قدرات تعلم ومهارات واحتياجات يُغذوا الفروقات الفردية وهم على وع) املبدعني(املعلمني 

أنه ميكن ) Joyce & Connie, 1992(فريدة من نوعها جيب الرتكيز عليها وأن تؤخذ بعني االعتبار، ويقول 
اعتبار التعلم فن وعلم يف الوقت ذاته، ويعترب فن يف قدرة املعلم باختيار األسلوب األمثل الذي من خالله ييسر 

 .التعلم، ويعترب علم كذلك عندما يراعى فيه مبادئ يتم تنفيذها لتحقيق نتائج تعلم متميزةعملية 
إن املعلمني املبدعني بتوظيف املواقف املختلفة يف أهداف تربوية يصبحون مع مرور الوقت على خربة يف اختاذ 

ليت قد يعاين منها الطلبة ، فهم يتابعون القرارات احلكيمة من خالل اختيار األهداف يف املرحلة املناسبة من الصعوبة ا
باستمرار وهم يوظفوا مبادئ معروفة للتعلم لكل الطالب، كما خيتارون النشاطات التعليمية التالميذ تقدم وجناح تعلم 

أنــه ال يوجد اسرتاتيجية تعلم ) GoldBerger, 1984(حيث أشار . اليت على عالقة مباشرة باألهداف اليومية
يمي حيقق اهلدف املقصود من العملية التعليمية جلميع الطالب على اختالفهم، وأن أفضل املعلمني هم أو سلوك تعل

 .الذين يطوروا جمموعة من األساليب اليت تساعدهم يف عملية التعلم
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دية والعقلية اجلس التالميدمن األمور اليت تؤخذ بعني االعتبار يف اختيار النشاط التعليمي هو جممل احتياجات 
األكرب سناً، وذلك مع  التلميذاألصغر سناً حيتاجون لبيئة تعليمية أكثر نظاماً من  فالتلميذ. والعاطفية واالجتماعية

معلم يوجه معظم النشاطات ويديرها، وعاجًال أم آجالً على املعلم أن يشجع الطالب أن يأخذوا زمام املبادرة 
لتعلمهم اخلاص هبم، أي مبا أن طالب واحد من يقوم بالتعلم فإن االهتمام جيب أن ينصب يف توفري الوسائل املختلفة 

اك عدة عوامل جتتمع لتجعل من كل طالب متعلم فريداً يف الطريقة اليت يتجاوب فيها اليت حتقق التعلم األفضل، وهن
 : مع أسلوب تدريس عن أسلوب آخر ومن هذه العوامل

 تالميدشخصية ال )1
 قدرات التعلم اخلاصة هبم   )2
 0جتارهبم واهتماماهتم  )3
بأنه على املعلم أن يهيئ البيئة التعليمية املرغوبة وذلك بناء على تفهمه خللفيات ) Francke, 1983(وأشار  

بأن الطلبة ذوو القدرات املنخفضة باإلضافة لغري احملفزين وغري ) Rink, 1985(واهتماماهتم، كما وجد  التلميذ
عكس ما وجد من جتاوب للطلبة االجتماعيني وغري املتجاوبني يتعلموا يف البيئات غري املنظمة بشكل أفضل وذلك 

 .ذوو القدرات العالية، االجتماعيني، احملفزين، واملتجاوبني الذين يتعلموا يف البيئات املنظمة
اليت (وأساليب التدريس غري املباشرة ) اليت يكون املعلم هو حمورها(وترتاوح أساليب التدريس ما بني أساليب مباشرة 

يكون اكتساب املهارات األساسية هو اهلدف فإن األساليب املستخدمة هي فعندما ). يكون الطالب هو حمورها
املباشرة، أما أساليب التدريس غري املباشرة فتستخدم عندما يكون الغرض الوصول إىل اإلبداع، االستقاللية، أو تغيري 

فقد . املباشرةاالجتاهات عند الطلبة، لذلك جند أن أغلب املعلمني مييلون إىل استخدام أساليب التدريس 
احملاضرة، النموذج، املمارسة، التدرييب، (إىل أن التدريس املباشر ) GoldBerger & Gerney , 1985(أشار

أكثر تأثرياً من التدريس غري املباشر للطلبة الذين يتعلمون املهارات األكادميية األساسية يف املدارس ) والتغذية الراجعة
 :اشر خيلق بيئة تعليم وتعلم منظمة من خاللاالبتدائية، حيث أن التدريس املب

 .الرتكيز على أهداف أكادميية حمددة    -1
 .تغطية شاملة من ِقبل املعلم للمحتويات املركزة خالل التعليم املنظم     -2
 .وقت كايف إلجناز الواجبات مما يضمن جناح الطلبة يف إدارة الواجبات     -3
 .هممتابعة أداء الطلبة مجيع     -4
 .واجبات منظمة ويف بيئة متزنة     -5
 .تقومي حلظي، أكادميي، وموجه   -6

جاهدين لتشكيل بيئة تعلم مناسبة ألساليب التعلم الفردي عند الطلبة، ) Joyce & Weil, 1980(حاول 
، واحلاجة )يةالبيئة التعليم(احلاجة إىل التساهل مع التنظيم "حيث قاما بتحديد خصائص الطلبة وطباعهم يف بعدين 

، وعلى هذا األساس توصلوا إىل أنه جيب أن يراعي )"سهولة املهارة(إىل التساهل مع تعقيد املهارة املطلوب أداؤها 
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املعلمون مستوى املهارة وكذلك االحتياجات الفردية املختلفة لدى الطلبة عندما يربجموا البيئة اخلاصة بالظرف 
سبق جند أن على املعلم اللجوء ألساليب تدريس متنوعة ليزيد من ألفة اجلو العام التعليمي والواجبات التعليمية، مما 

حيث أنه البد للطالب من إجياد أسلوب يناسب الطريقة اليت يتعلم منها بشكل أفضل وسيكون بذلك حمفزاً لتحقيق 
بريأً من الطلبة يألفوا األهداف املرجوة يف احلصة الدراسية، كما البد أن نشري إىل نقطة هامة وهي أن عدداً ك

 .األساليب التقليدية وعليهم أن يعرفوا أنه ميكن أن حيصل التعلم بأساليب متنوعة
يعترب من أفضل ) 1(كما يظهر يف الشكل رقم ) Mossten & Ashworth, 1994(وأساليب التدريس لـ 

قاة على عاتق املعلم واملتعلم التصنيفات حيث وصف الطيف عدة أساليب تزود املعلمني مبعرفة عن األدوار املل
كما أنه يسمح للمعلمني باالنتقال خالل الطيف كما يرغبون ليناسب . واألهداف اليت ميكن حتقيقها مع كل أسلوب

 .ذلك التنوع يف الطلبة، البيئة التعليمية، املادة التعليمية
، ) Pre Impact(ات قد تكون قبل يتضح أن السلوك التعليمي سلسلة من اختاذ القرار كما أنه يظهر أن القرار 

التفاعل بني الطالب واملعلم، ونستطيع أن نعرف أسلوب )  Post Impact(، أو بعد )Impact(خالل 
التدريس من خالل حتديد من يتخذ القرار املعلم أم الطالب، مث حتديد هوية كل أسلوب من خالل اسم وحرف، 

األمري والذي يقوم فيه املعلم بصنع القرار الكامل، وينتهي ) A(أساليب تبدأ من ) 10(والطيف يتكون من 
كما جيب اإلشارة إىل أن هناك تنوع ال �اية له . التدريس الذايت والذي يتخذ فيه الطالب القرار الكامل) J(بأسلوب 

ددة من األساليب اليت تظهر خصائص أسلوبني متشاهبني وتقع حتت مظلة أساليب موسنت، كل أسلوب له هوية حم
تشمل القرارات اليت جيب أن تتخذ دائماً يف أي فقرة لفظية تعليمية، األهداف، موضوع الدراسة، األنشطة، وسائل 

التنظيم، وأشكال تغذية الراجعة للمتعلم، وتنظم بنود القرارات يف ثالثة جمموعات متثل تعاقب القرارات يف أي عملية 
قرارات (قرارات تُتخذ مسبقاً قبل مواجهة التالميذ ) Pre Empact(تعليم ـ تعلم، وتتضمن اجملموعة األولـى 

 Post(، أما اجملموعة الثالثة )التنفيذ(قرارات تُتخذ أثناء أداء العمل ) Impact(، وتتضمن اجملموعة الثانية )ختطيط
Impact ( وتتضمن قرارات تُتخذ ما بعد األداء كتقدمي التغذية الراجعة املناسبة للمتعلم)وميكن التمييز )تقومي ،

بتحديد من الذي يتخذ القرار املعلم أم الطالب ) Specturm(وحتديد مكانه األسلوب على سلسلة الطيف 
 .ضمن املقياس املتدرج من أدىن حد اىل أقصى حد

 :قرارات التخطيط، التحضري،التهيؤ: أوالً 
 :ظية أن يتخذ القرارات املناسبة عن اآليتجيب على املعلمني قبل القيام بتدريس أي مهارة أو استخدام أي فقرة لف

 اهلدف من الوحدة التدريبية- 
 أسلوب التدريس املناسب- 
 أسلوب التعلم املتوقع- 
 من هم الذين يقوم بتدريسهم- 
 موضوع الدراسة- 
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 املكــــان- 
 ما يستجد من أمور تالئم املوقف التعليمي- 
 أوضاع اجلسم- 
 املظهــــر- 
 وسيلة االتصال- 
 التعامل مع األمثلة- 
 اإلجراءات التنظيمية واإلدارية- 
 املقاييس واملعايري- 
 املناخ االجتماعي واالنفعايل- 
 وسائل وإجراءات عملية التقومي- 
 )البدء ـ اإليقاع والتوقيت ، الدوام ، وقت التوقف ، الراحة ، االنتهاء(وقت التدريس - 

 :قرارات التنفيذ، األداء: ثانياً 2- 
 :تتضمن جمموعة قرارات حول كيفية إيصال وأداء املهارة ، أو املهارات وهي 

 .ـ استخدام قرارات التخطيط وااللتزام هبا
 .ـ القرارات اليت تتخذ خبصوص التعديل أو اإلضافة

 .ـ قرارات أخرى يتم إضافتها
 :قرارات التقومي والتغذية الراجعة: ثالثاً 

رحلة تكون هلا عالقة بعملية تقومي مستوى األداء أثناءوبعد أداء عمل ما لطالب إن القرارات اليت تتخذ يف هذه امل
 :واحد أو جمموعة من الطلبة، وتتم بشكل متتايل أو متعاقب كما يلي

 .ـ مجع املعلومات حول األداء
 .ـ تقومي مستوى األداء حسب املقياس احملدد

 .ـ تقدمي التغذية الراجعة بطرق متنوعة
يل موجز للقرارات اليت يتخذها كل من املعلم والتلميذ يف كل اسلوب من اساليب التدريس موضوع وفيما يلي حتل

 الدراسة 
ان االساليب سلسلة من القرارات اليت هلا عالقة مباشرة يف : تعريف اساليب التدريس من خالل ضافر هاشم   

 0يهما عملية التعليم وهذا القرارات توضح من لدى املدرس او الطالب او كل
جمموعة عالقات تنشأ بني املدرس والطالب وهذه العالقات تساعد املتعلم على النمو (أما األسلوب التدريسي فهو 

 ).واالكتساب املهاري يف األنشطة الرياضية
 :أنواع األساليب التدريسية -3
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اليب األخـرى وأفضـل هـدف إن الغاية من سلسلة أساليب التدريس هو إبراز مكانة كـل أسـلوب ومعرفـة عالقتـه باألسـ(

لسلسـة األسـاليب هــو إعطـاء املدرســني نظريـة كاملـة عــن التـدريس متكــنهم مـن ان يكونـوا أكثــر مرونـة وأكثــر تـأثريا علــى 
 .91) االسكندرية(التدريس للتعليم في التربية الرياضية والبدنية عفاف عبد الكريم؛ (التعلم

كـأي عمـل تربـوي حتتـاج إىل مـدرس كفـؤ ومـتفهم ألهـداف الرتبيـة الرياضـية ولذا فان عملية التـدريس يف الرتبيـة الرياضـية  

إن الـتعلم هـو اختـاذ سلسـلة مـن القـرارات شـرط أن (وخاصة باألساليب الرتبوية لكي تتحقق بشكل علمي ومنشود، إذ 

 .)تكون القرارات يف درس الرتبية الرياضة مجيع األساليب التدريسية قرارات علمية

 .ريسية مباشرة يكون فيها تأثري سلوك املدرس واضحا يف اختاذ والعمل واختاذالقرارات وهناك أساليب تد

 :اساليب مباشرة1-3- 
 .األسلوب االمري  -1

 . األسلوب التدرييب  -2

 .األسلوب التباديل  -3

 ):املراجعة الذاتية (أسلوب فحص النفس  -4

 . أسلوب اإلدخال والتضمني  -5

 اساليب غير مباشرة2-3 
 .أسلوب االكتشاف املوجه  -6

 .األسلوب املتشعب  -7

 .أسلوب تصميم التلميذ  -8

 .أسلوب املبادرة  -9

 .أسلوب التدريس الذايت  -10

 :الساليب المباشرة ا 3-3- 

والــيت يســعى منخالهلــا اىل توجيــة عمــل الطلبــة ونقــد ســلوكهم ) اخلاصــة( وهــو يتكــون مــن اراء وافكــار املــدرس الذاتيــة 

 0اعطاء اخلربات واملهارات التعليمية اليت جيدها مناسبة هلم وتوجيههم و 

 :االسلوب االمري :اوال 3-3-1 

 :وصف االسلوب 
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وتعتمــد بنيــة هــذا األســلوب علــى األوامــر فحســب . وهــو أول أســلوب مــن أســاليب موســكا موســتون للتــدريس

يف التـدريس، حيـث أن أي حركـة أو عمـل  حيث يدفع املعلم طالبـه إىل مـا يـراه مناسـباً، فـاملعلم يلعـب الـدور األساسـي

يقوم به الطالب جيب أن تسـبه إشـارة األمـر مـن املعلـم ويتخـذ املعلـم يف هـذا األسـلوب مجيـع القـرارات الثالثـة التخطـيط 

ــــذ والتقــــومي باإلضــــافة إىل كافــــة القــــرارات اخلاصــــة مثــــل حتديــــد املكــــان، األوضــــاع والوقــــت، والبدايــــة، والنهايــــة،  والتنفي

 .، واإليقاع، والراحةوالتوقيت

 ):األمري(بنية أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي 

 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط -

 املعلم قرارات التنفيـذ -

 املعلم قرارات التقومي -

 

ورغم اجيابيـة هـذا األسـلوب وخاصـة اسـتخدامه مـع املبتـدئني يف الـتعلم وكـذلك يف تعلـم املهـارات الصـعبة وذلـك لغـرض 

السيطرة على مسار العمل وكذلك استخدامه يف تصحيح األخطاء يف الفعاليات فان هلـذا األسـلوب عـدة مأخـذ سـلبية 

م إعطـاء الفرصـة للطالـب للمشـاركة يف اختـاذ القـرار وكـذلك يف مقدمتها عـدم األخـذ بنظـر االعتبـار للفـروق الفرديـة وعـد

 . عدم مساعدته على اإلبداع وعدم التعاون للوصول إىل االجناز املثمر

 ):األمري(أهداف أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي 

 .االستجابة املباشرة ألمر املعلم -1

 .املهارة التقيد بالنموذج الذي يقدمه املعلم أو أحد الطالب املتميزين يف -2

 .أداء مجيع الطالب يف وقت واحد -3

 .تنمية روح اجلماعة ويستخدم الوقت بكفاية عالية -4

 .مراعاة عوامل األمن والسالمة

 :األسلوب التبادلي: ثانياً  3-3-2 
ومن مميزات هذا األسـلوب هـو مشـاركة مجيـع املتعلمـني يف إعطـاء التغذيـة الراجعـة ويسـاهم يف تطـور العالقـات 

االجتماعيـــة بـــاآلخرين ويهـــتم هـــذا األســـلوب بـــالفروق الفرديـــة وتطبيـــق مبـــدأ مـــدرس واحـــد لطالـــب واحـــد ويعتمـــد هـــذا 
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ان وقــت اجلــزء التطبيقــي أصــبح للطالــب املــؤدي، مبــدأ التوزيــع التبــاديل علــى شــكل ثنائيــات ومبــا (األســلوب أيضــا علــى 

والطالــب املالحــظ بالتبــادل وهــذا يــدعو إىل تقليــل احملــاوالت التكراريــة قلــيالً حنــو التطــور وحصــول تقــدم واســع يف درجــة 

 ).1() القناة االجتماعية بني الطالب أنفسهم من جهة ومع املدرسني من جهة أخرى 

 ):التباديل(ن  بنية أسلوب التطبيق بتوجيه األقرا

 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط -

 الطالب قرارات التنفيـذ -

 الطالب املالحظ قرارات التقومي -

 ):التباديل(أهداف أسلوب التطبيق بتوجيه األقران 

 :أهداف مرتبطة باملوضوع) أ

 .ممارسة وتكرار العمل مع زميل مالحظ -1

 .مباشرة من الزميل املالحظ إعطاء واستقبال تغذية راجعة -2

 .تعويد الطالب على املنافسة واالستنتاج وتوصيل النتائج للزميل -3

 .ممارسة املهارة دون قيام املعلم بتقدمي التغذية الراجعة أو معرفة مىت تصحيح األخطاء -4

 .فهم وختيل أجزاء املهارة وتسلسلها عند أداء العمل -5

أسـاليب التعلـيم , رشيد الحمـد؛ خالـد السـبر()التدريبي(المعلم أسلوب التطبيق بتوجيه : ثالثا 3-3-3 

 )27ص, ,في التربية الرياضية 

 :وصف األسلوب

وهـــو األســـلوب الثـــاين يف سلســـلة أســـاليب موســـكا موســـتون ويســـميه الـــبعض بأســـلوب املمارســـة، ويتفـــق هـــذا 

تلـــف عنـــه يف قـــرارات التنفيـــذ حيـــث يف قـــرارات التخطـــيط والتقـــومي وخي) األمـــري(األســـلوب التعلـــيم بـــالعرض التوضـــيحي 

 تتحول جمموعة من صالحيات اختاذ القرار من املعلم إىل الطالب 
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ـــوفر  ويعـــرف موســـتون هـــذا األســـلوب بأنـــه األســـلوب الـــذي يـــوفر للطالـــب الوقـــت الكـــايف للعمـــل االنفـــرادي وكـــذلك ي

 . للمدرس الوقت الكايف إلعطاء التغذية الراجعة الفردية واخلصوصية 

ففـي .ب التدرييب يعتمـد علـى التصـميم مث الغـرض واملمارسـة مث التغذيـة الراجعـة وهـذا يسـمى بـاألمنوذج التـدرييب فاألسلو 

األســلوب التــدرييب يــتم نقــل القــرارات مجيعهــا واملتعلقــة مبرحلــة التطبيــق مــن املــدرس للطالــب ألول مــرة مبمارســة العمليــة 

آذ خطــط للتــدريس بشــكل جيــد انــه يكــون ناجحــا مــع عــدد   التعليميــة خبــط جديــد ومــن أهــم اجيابيــات هــذا األســلوب

 .كبري من الطالب و مع عدد صغري أيضا

ويعـــد خـــرباء طرائـــق التــــدريس أن األســـلوب التـــدرييب هـــومن أفضــــل الطرائـــق الـــيت تراعـــي زيــــادة وقـــت التطبيـــق ، تقــــدمي 

ة هـــذا األســـلوب فانـــه مـــن املعلومـــات واإليضـــاحات وتصـــحيح األخطـــاء ويســـهمان يف عمليـــة الـــتعلم وحـــىت تتضـــح أمهيـــ

املناســـب أن نــــذكر إن تطـــويراي مهــــارة حتتــــاج إىل وقـــت معقــــول للتـــدريب عليهــــا وكــــذلك اإلعـــادة والتكــــرار وتصــــحيح 

 .األخطاء ولذلك عد األسلوب التدرييب هو األسلوب األمثل لتقومي احلد األعلى من الوقت للتطبيق 

 ):التدرييب(بنية أسلوب التطبيق بتوجيه املعلم 

 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط -

 الطالب قرارات التنفيـذ -

 املعلم قرارات التقومي -

 

 )المراجعة الذاتية(أسلوب التطبيق الذاتي : ابعاً ر 3-3-4 
 :وصف األسلوب

الطالـب نفسـه إن ما مييز هذا األسلوب عن غريه من األسـاليب السـابقة تركيـزه علـى عمليـة التقـومي الـيت يقـوم هبـا 

وبـــذلك يكتســـب الطـــالب القـــدرة علـــى تقـــومي أنفســـهم ) احملـــك(بـــدالً مـــن املعلـــم عـــن طريـــق اســـتخدامه لورقـــة العمـــل 

 .واالعتماد على أنفسهم

 :بنية أسلوب التطبيق الذايت

 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط -
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 الطالب قرارات التنفيـذ -

 الطالب  قرارات التقومي -

 :أهداف أسلوب التطبيق الذايت

 .اعتماد الطالب على نفسه يف التغذية الراجعة -1

 .استخدام الطالب لورقة املعيار ليحسن من أدائه -2

 .يتحلى الطالب باألمانة واملوضوعية عند تقييمه لنفسه -3

 .يعرف حدود إمكاناته ويتقبلها -4

 .بورقة العمليتعرف الطالب على أخطائه بذاته من خالل مقارنة ما يقوم به  -5

 .االستمرار يف العمل الفردي باختاذ القرارات عند التنفيذ والتغذية الراجعة -6

 : أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات: خامساً  3-3-5 

إن مــا مييــز هــذا األســلوب عــن األســاليب الســابقة الــذكر أن الطالــب يــؤدي املهــارة مبســتويات خمتلفــة :وصــف األســلوب

ك يف العمـــل حســـب قدراتـــه وإمكاناتـــه حيـــث يركـــز هـــذا األســـلوب علـــى مراعـــاة جوانـــب الفـــروق وإن كـــل طالـــب يشـــار 

 .الفردية لدى الطالب

 :فمثالً يف الوثب العايل

ســــم فــــإن أغلــــب الطــــالب يتجــــاوزون هــــذا االرتفــــاع، أمــــا إذا زيــــد االرتفــــاع إىل 100إذا كــــان ارتفــــاع العارضــــة 

ويف هذا األسلوب جيد املعلم احلـل املالئـم حيـث ميكـن وضـع . رتفاعسم فإن غالبية الطالب ال يتجاوزون هذا اال120

فـإذا جنـح يف املسـتوى . ثالثة ارتفاعات خمتلفة خيتار الطالب ما يتناسـب مـع قدراتـه منهـا حـىت يـؤدي مـن خالهلـا الوثـب

أن يــؤدي الطــالب الــذي اختــاره فإنــه ميكنــه التقــدم إىل املســتوى الــذي يليــه أو الثبــات علــى هــذا املســتوى وبــذلك ميكــن 

 .املهارة أكثر وقت ممكن من الدرس

 :أهداف أسلوب التطبيق الذايت املتعدد املستويات

 .اشرتاك مجيع الطالب يف أداء املهارة -1

 .االهتمام بالفروق الفردية -2

 .إتاحة الفرصة للطالب ألداء املهارة حسب قدرهتم -3

 .الطالب يف املستوى الذي اختارهإمكانية الرجوع إىل املستوى األقل صعوبة إذا مل ينجح  -4
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 .منح الطالب الفرصة أن يدرك العالقة بني طموحه وحقيقة أدائه -5

 :بنية أسلوب التطبيق الذايت

 متخذ القرار القـرارات

 املعلم قرارات التخطيط 

 الطالب قرارات التنفيـذ 

 الطالب  قرارات التقومي 

 :يتحليل األسلوب األمر  -4-1 
والتعلم مها كل من املدرس والتلميذ، ولكن  التدريس باختاذ القرارات عادة خالل مراحل عمليةإن الذي يقوم 
يعترب هو األسلوب األول يف جمموعة األساليب حبيث يتميز بقيام املدرس باختاذ مجيع  ياألسلوب األمر 

اختاذ مجيع القرارات يف مرحلة ما قبل "القرارات يف بنية وتركيب هذا األسلوب وبالتايل فان دور املدرس هو 
، ومن ناحية فان )"تقوميال(وكذلك يف مرحلة ما بعد الدرس ) األداء(ومرحلة الدرس ) التحضري والتهيؤ(الدرس 

 (االلتزام بالتعليمات –األداء (دور التلميذ يكون مطيعا لكل األوامر الصادرة من طرف املدرس 
إن جوهر هذا األسلوب هو العالقة اآلتية واملباشرة بني احلافز الذي يعطيه املدرس وبني االستجابة اليت يقوم 

ر من املدرس يسبق كل حركة يقوم هبا التلميذ إسنادا إىل النموذج الصاد) اإلشارة األمر(هبا التلميذ أن احلافز 
 احلركي الذي يقوم بوضعه املدرس وهلذا فان مجيع القرارات املتخذة حول املكان والوضع ووقت البدء االقاع
والوزن و وقت التوقف واملدة كلهم يتم احتاد القرار فيها من طرف املدرس، ومن الناحية التخطيطية يبدوا 

 :األسلوب األمرى كمايلى
 مرحلة ما قبل الدرس -
 مرحلة الدرس -
 مرحلة ما بعد الدرس -
 :أهداف األسلوب األمرى -ب

  عند األخذ بنظر االعتبار العالقة بني املدرس واهلدف والتلميذ وكما هو بالنسبة للجانب األساسي للعالقات
اء وتركيب األسلوب وعندما يقوم التلميذ بااللتزام هبذه وعند قيام املدرس باختاذ مجيع القرارات املتضمنة يف بن

 :القرارات فانه نتيجة لذلك يتم التوصل إىل األهداف التالية
  استجابة مباشرة للحافز -
 االنتظام أو التماثل -
 االنسجام -
 األداء التوافقي -
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 تعزيز احليوية والنشاط املشرتك للمجموعة -
 السالمة -
 املستخدمالكفاءة يف الوقت  -
 التقييد بشكل أو منوذج يكون معا سالفا -
 تكرار النموذج احلركي -
 دقة واالستجابة وأحكامها -
  إدامة التقاليد الثقافية واالجتماعية -
  احلفاظ على املعايري اجلمالية -

فان األسلوب األمرى سوف يتصل إليها عندما يكون العمل ,وإذا كان أي من هذه األهداف هي أهدافك
منسجم مع اهلدف وهناك أمثلة عديدة عن هذه العالقة مثل السباحة التوافقية، متارين اإليروبيك، متارين 

 .اخل...الفرقية
 :تطبيق األسلوب األمرى -جـ 

إن اإلشكال الذي يطرح للمدرس الذي يود استخدام هذا األسلوب يف أدوار وحدة تدريسية أو جمموعة من 
العالقة بني املدرس والتلميذ؟ كيف يتم ترمجة هذا الكم النظري من السلوكات الوحدات هو ما ميزة أو شكل 

 لتوصل إىل أهداف هذا األسلوب؟والتعلم؟ كيف تتم معرفة املدرس  التدريس جمال إىل تصرفات فعلية يف
 :وصف الوحدة التدريسية -د

 :جيب أن تعكس الوحدة التدريسية يف األسلوب األمرى جوهر العالقة التالية ك
يقوم املدرس باختاذ ومجيع القرارات بينما يقوم التلميذ باستجابة لكل قرار منها حبيث تستمر حالة االنسجام 

يف كل مرحلة وذلك بإعطاء إشارة األمر لكل حركة من احلركات ويقوم  التدريس بني سلوك التعلم وسلوك
وحيتاج املدرس الذي يود استخدام هدا األسلوب إىل اإلملام واالطالع التام على " التلميذ بأدائها تبعا لذلك 
وجمموعة القرارات وتسلسلها والعالقات املمكنة بني ) يل هذا األسلوبحتل(تكوين أو بنية اختاذ القار 

  "اإلشارات األمرية واالستجابات املتوقعة ومالئمة املهارة وقابلية ومستوى التالميذ
 :يكيفية القيام باألسلوب األمر   -هـ

ضمن القرارات اليت تتخذ توضح اخلطوات اآلتية الفائدة املتوخاة من حتليل األسلوب األمرى إن هذه العملية تت
 .يف مرحلة كل من مرحلة ما قبل الدرس ومرحلة الدرس ومرحلة ما بعد الدرس

 :مرحلة ما قبل الدرس *
إن الغرض من القرارات اليت تتخذ يف مرحلة ما قبل الدرس هو التخطيط لعملية التفاعل بني املدرس 

 .(مراحل(اليت تتم حتديدها أن دور املدرس هو اختاذ القرارات حول الفقرات ,والتلميذ
  :على أن املدرس يف مرحلة التخطيط يراعى النقاط التالية' أ.موسكا، م وسارة' ويذكر
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 .حتديد املوضوع الدرس -
  .حتديد جممل أهداف الدرس، اجلمل الرئيسية اليت توضح أهداف الدرس واالجناز املتوقع -
ليت سوف يقوم بأدائها التلميذ للوصول إىل اهلدف العام حتديد وشرح املهارات اخلاصة ا: املهارة اخلاصة -

 .للمهارة
  .يعترب اهلدف من الوحدة التدريسية السبب يف اختيار املهارة املعينة: األهداف -
 .حتديد األسلوب والذي من خالله سوف يتم توصل إىل اهلدف: األسلوب -
دف ضمن األسلوب املختار فانه جيب اختاذ مجلة من اجل الوصول إىل اهل: اإلجراءات التنظيمية واإلدارية -

 :وتتمثل فيما يلي التدريس من القرارات واليت تتعلق بطريقة إدارة وتنظيم وحدة
 تنظيم التالميذ - أ

 تنظيم األدوات -ب
 ورقة الواجب اخلاصة باملهارة -جـ
 حتديد الفرتة الوقت اخلاصة لتحقيق اهلدف من املهارة :الوقت  -
 وهى بعض املالحظات اليت تظهر أثناء التنفيذ وذلك لتفاديها خالل احلصة القادمة: املالحظات  -
 : ءمرحلة الدرس األدا *

وتعىن هذه املرحلة الوقت املخصص لألداء، إن الغرض من جمموعة القرارات اليت تتخذ خالل األداء هو 
األشغال التالميذ يف مشاركة فاعلة وااللتزام بالقرارات اخلاصة هبذه املرحلة اليت من خالهلا يتم حتويل اهلدف 

النظري للمهارة إىل حيز تطبق عمل وىف األسلوب األمرى كسائر األساليب األخرى يكون من الواجب على 
ية، لذلك جيب على املدرس اختاذ سلسلة من التالميذ معرفة وفهم األشياء املتوقعة للوحدة الرئيسية التدريس

 :قرارات لتهيئة املشهد أو الوحدة التدريسية ضمن األسلوب األمرى، إن إعداد املشهد يتطلب العناصر التالية
 توضيح ادوار كل من املدرس والتلميذ -
 شرح موضوع الدرس -
 يم الصفتوضيح اإلجراءات التنظيمية واإلدارية اليت تستخدم يف إدارة وتنظ -
 : توضيح األدوار 

يقوم املدرس بتوضيح انه عندما يكون كل من املدرس والتلميذ وجها لوجه فانه ميكن اختاذ القرارات املتخذة  -
 .سواء من املدرس أو التلميذ

ميكن توزيع هذه القرارات بني كل من املدرس والتلميذ بطرق متعددة استنادا إىل الغرض العالقة يف وقت  -
 .فعالية معينةمعني و 

إن أحد اإلجراءات أو الرتتيبات هي العالقة اليت يكون فيها دور املدرس هو اختاذ مجيع القرارات ويكون  -
 .دور التلميذ هو االلتزام هبذه القرارات وأداؤها واالستجابة لكل قرار منها
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ئمة االستجابة اآلتية من إن الغرض من مثل هذه العالقة واليت تسمى األسلوب األمرى هو التكيف واملال -
 .قبل التلميذ من اجل تعلم مهارة املطلوبة بشكل دقيق وسريع

إن تسهيل عملية توصيل إىل اهلدف املطلوب يتم من خالل سلسلة من العمليات مثل تكرار األداء، دقة  -
  .وأحكام األداء، واألداء املنسجم واملتوافق

  :وشرح موضوع الدرس 
ملهارة بكاملها أو أجزاء منها واملصطلحات اخلاصة هبا، مث حتديد النموذج أو الشكل يقوم املدرس بعرض ا -

 .احلركي اخلاص باألداء
والصور وان يكلف طالب متمكن بأداء املهارة حسب ) الفيديو(ميكن أن يتم عرض املهارة بواسطة  -

 .النموذج أو الشكل املطلوب
 . تساعد فهم املهارةيقوم املدرس بتوضيح التفاصيل الضرورية اليت -
 .ميكن تغيري وقت املخصص للعرض وذلك حسب درجة صعوبة املهارة وتنفيذها -
  : توضيح اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية 

حتديد املدرس اإلشارات اخلاصة باالستعداد والتهيؤ وكذلك اإلشارات األمرية اخلاصة بالوحدة التدريسية  -
  ة التدريسية لكي تنسجم أو تتالءم مع األوجه املختلفة ملوضوع الدرسوميكن تغيري ذلك من خالل الوحد

 حتديد اإلجراءات األخرى اعتمادا على موضوع الدرس -
عند هذه النقطة يكون كل من مدرس والتلميذ على استعداد لبدء النشاط والذي يعترب أساس مرحلة الدرس 

 .رات األمرية من املدرسويقوم التلميذ بعد ذلك بالعمل مبوجه اإلشا) األداء(
 :التقومي(مرحلة ما بعد الدرس  *

توفر للمتعلم أو التلميذ التغذية ) التقومي(إن القرارات اليت يتم اختاذها من قبل املدرس يف املرحلة ما بعد الدرس 
التلميذ ودوره يف االلتزام بالقرارات  أداء احلركي وكذلك حول مستوى املهارة أو الواجب أداء العكسية حول

 .اليت يتخذها املدرس
 :مميزات األسلوب األمرى -و

 التطور يتميز األسلوب األمرى باحلركة، ذلك أن تكرار احلركة عند كل مهارة من املهارات سوف يؤدى إىل
البدين من خالل استخدام هذا األسلوب كما انه يستغرق اقل وقت ممكن للقيام بعملية العرض واإليضاح من 

إن ' امحد صاحل السمرائى' قبل املدرس وهذا يعىن إن الوقت املخصص لألداء يكون كبريا، ويذكر عباس
  األسلوب األمرى يتميز مبا يلي

 .ر السن مناسب جداإن استخدام هذا األسلوب مع صغا -
 .ميكن استخدامه مع املبتدئني يف ممارسة املهارة -
 .ميكن استخدامه أثناء املهارات الصعبة وذلك للسيطرة على وضع العمل -
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 .ميكن استخدامه يف تصحيح األخطاء الشائعة يف الفعالية واألخطاء الفردية -
عليه استخدام وهذا األسلوب كما أن استعمال ويرى الباحث أيضا إذ ما أراد املدرس السيطرة على الصف ف

هذا أثناء تدريس املهارات الصعبة واخلطرية واليت ميكن أن تشكل إصابات على صحة التلميذ يعد مناسب 
 .وفعال لتفادى ذلك

 :عيوب األسلوب األمرى -ز
عباس امحد 'كرها كما يتميز األسلوب األمرى مبزايا عديدة فمن جهة أخرى يالحظ علية مجلة من العيوب ويذ 

  صاحل السمرائى فيما يلي
 ال يأخذ الفروق الفردية يف القابليات بني التالميذ

 ال يعطى الفرصة الكافية للتلميذ يف املشاركة يف اخذ القرار -
 ال يعطى للتلميذ احلرية يف اإلبداع -
  ال يشجع على التعاون بني التالميذ للوصول إىل االجناز الثمر -
 الغرض العام من العملية عدم ووضوح -
 : قنوات التطور في األسلوب األمرى -حـ

يف كل أسلوب يفرض علينا فحص أربع قنوات وهى ) تطوير(إن التعرف على مستوى النمو 
االجتماعية، االنفعالية، املعرفية، وكل فرد ميكن أن يتحرك يف هذه القنوات من أدىن إىل أقصى منو ,البدنية

افرتاضنا مقبوال عن العالقة بني أسلوب معني وقنوات النمو فيه جيب أن تستخدم حمكا أو بينهما ولكي يكون 
أكثر وهذه احملكات ميكن أن تكون درجة االستقاللية أو درجة االعتماد على الغري، أو االبتكار، أو النشاط 

ت، وعند فحص حمك اجلماعي، ورمبا غري ذلك وخيتلف مكان الفرد على القنوات املختلفة باختالف احملكا
االستقاللية نتساءل عن مدى استقاللية الفرد يف األسلوب األمرى الختاذ قرارات عن كل من قنوات النمو، 

تقاللية فالتلميذ ال يتخذ يتجه حنو األدىن اس البدنية فمادام دور التلميذ هو التبعية والطاعة، فمكانه يف القناة
قرار شان ذلك بينما املدرس هو الذي يفعل ذلك، وحيتاج النمو االجتماعي إىل تفاعل اجتماعي فا طاملا 

مجيع القرارات يتخذها املدرس فوضع املتعلم علة قناة النمو االجتماعي يتجه حنو احلد األدىن له، كما أن القناة 
ومكان املتعلم على  البدنية ية والقدرة على القبول الذي يف متابعة األعمالاالنفعالية تشري إىل الراحة النفس

هذه القناة قد يكون له شقني فالبعض يفصل التلقني من الغري ويكون هنا اجتاه القناة حنو احلد األقصى 
 .بالطبع يكون اجتاه القناة االنفعالية حنو احلد األدىن له والبعض األخر ال حيب ذلك وهنا

وىف األسلوب األمري ال ينشغل التلميذ يف كثري من العمليات املعرفية، فالعمالية املعرفية الرئيسية هي التذكر 
كن وإذا كان اهتمامنا منصب على عملية التذكر وحدها فان اجتاه القناة املعرفية يكون حنو احلد األقصى ول

 النمو املعريف يعىن يشرتك يف عدة عمليات مثل املقارنة واملضاهاة وتصنيف، وحل املشكلة، ووضع الفرص
االبتكارية ، وهذا األسلوب ال يسعى إىل ذلك، وىف هذه احلالة يكون اجتاه القناة املعرفية حنو احلد األدىن 
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 . والشكل التايل يوضح قنوات تطوير يف األسلوب األمرى
  االستقاليل املنظور

  أدىن أقصى
 x النمو البدين

  x النمو االجتماعي
 x النمو االنفعايل

   x النمو املعريف
 :األسلوب التبادلي 4-2

إن هذا األسلوب يعترب بني األساليب اجليدة والذي ميكن استخدامها بصورة فعالة مع التالميذ الذين يودون 
أو التدريب، ألنه يفتح اجملال أمامهم يف اخذ القرارات املناسبة، وميكنهم استخدام التغذية  التدريس امتهان

 .الراجعة بصورة واسعة كما أن نتائج االجناز الفردي تكون واضحة من خالل العملية التطبيقية هلذا األسلوب
أن من احلقائق امللموسة إىل تؤثر يف التعلم وحتسني االجناز هو معرفة نتائج العمل وىف ضوء ذلك يكون من إذ 

 املمكن إعطاء التغذية الراجعة لألمور اليت ميكن تصحيحها من خالل مراقبة الزميل أو من قبل املدرس
 :تحليـل األسلوب -أ

يف املتعلم وتعمل على حتسني االجناز املهارى وتطويره بشكل التغذية الراجعة هي واحدة من احلقائق اليت تؤثر 
إن كلما أعطيت التغذية الراجعة مباشرة بعد االجناز كانت فرصة ' عباس الصاحل السمرائى'معرفة النتيجة ويذكر 

تصحيح األخطاء كبرية ولذلك فان أردنا أن نرفع من مرد ودية التغذية الراجعة جيب توفري مدرس واحد لكل 
ميذ وبناءا على ذلك فالسؤال البديهي الذي يروج يف األذهان هو كيف ميكن للمدرس أن يتعامل مع مجيع تل

 ة؟الرياضي البدنية الرتبية التالميذ يف درس
إن هذا األسلوب هو املثايل والذي ميكن املدرس أن يتعامل مع هذه احلالة يف صف منظم بصورة خاصة "

فالصف جيب أن ينظم مشكل أزواج ولكل واحد من هؤالء األزواج دور خاص يف عملية إعطاء التغذية 
 الراجعة

و اجناز العمل واختاذ القرارات ودور التلميذ العامل ه) يالحظ(وآلخر ) يعمل(فتنظيمهم يكون بشكل تلميذ 
املمنوحة كما يف األسلوب التدرييب أما دور التلميذ املالحظ فهو إعطاء التغذية الراجعة إىل التلميذ العامل 
مستمدا ذلك من معلومات جد دقيقة سبق للمدرس إن أعدها أما تكون على شكل بيانات معلقة على 

بقا وتأكيدا على ذلك يعاون املدرس شرحها إن القسم الرئيسي اجلدران أو تكون قد استالمها التالميذ مس
والعالقة املتبادلة بني التلميذين ,اجلزء التعليمي وتعطى هذه التغذية الراجعة أثناء العمل أو بعد االنتهاء منه

ك تستمر حىت ينتهي التلميذ العامل مالحظا ومن هنا جاءت تسمية هذا األسلوب بأسلوب التباديل أو املشرت 
 :أما دور املدرس فهو
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 اختاذ قرارات مرحلة ما قبل التدريس -
 إعطاء نوع العمل بشكل بيانات وكيفية تطبيقها -
 مالحظة ومراقبة عمل التلميذ العامل واملالحظ -
 يكون قريبا من التلميذ املالحظ عندما حيتاج إليه -

 كما يف الشكل اآليت  وبصورة عامة يكون فان نقل اختاذ القرارات يف هذه الطريقة يكون
  تلميذ عامل) ت، ع) (م) (م) (م(مرحلة ما قبل الدرس 

 )ع(ت،) (ت) (م) (األداء(مرحلة الدرس 
 تلميذ مالحظ) ت، م) (ت، م) (م) (م(مرحلة ما بعد الدرس 

مرحلة ما فالتلميذ العامل يف األسلوب يقوم باختاذ القرارات مرحلة الدرس أما التلميذ املالحظ فيتخذ قرارات 
 .بعد الدرس

حيث يقوم التلميذ , وىف هذه االسلوب يتبني أيضا وجود نوع خاص من العالقة بني التلميذ العامل واملالحظ 
املالحظ بإعطاء التغذية الراجعة إىل التلميذ العامل وإذا احتاج التلميذ العامل أي إيضاح يطلبه من التلميذ 

  تلميذ املالحظ إن كان يقوم بواجبه يف أحسن صورة وميكنأما دور املدرس هو مراقبة ال, املالحظ
  ولكن يقوم التلميذ املالحظ بدوره يف أحسن صورة جيب عليه إتباع اخلطوات التالية

 تسلم ورقة البيانات من املدرس وعليها يقوم بتصحيح االجناز -1
 مراقبة التلميذ العامل ومالحظته -2
  ز مع ورقة البياناتمقارنة وموازنة العمل أو االجنا -3
 احلكم على االجناز إن كان صحيحا أم ال -4

 إخبار التلميذ العامل هبذه النتيجة وخاصة بعد �اية العمل أ-
 .إن غيا بات أي خطوة من اخلطوات السابقة فان التغذية الراجعة غري مضبوطة

 :توضيح ادوار وأهداف االسلوب التباديل -ب
  أ يف النقاط التالية.م وسارة. يوضحه موسكاإن الدور يف االسلوب التباديل

االنشغال يف العلمية التعليمية اليت تؤدى إىل العالقات االجتماعية، واليت تعترب فريدة بالنسبة هلذا األسلوب،  -
 وإعطاء وامتالك التغذية العكسية مع الزميل

الزميل، ومقارنة األداء مع ورقة الواجب وتوصل إىل  أداء االنشغال يف خطوات هذه العملية ومالحظة -
 االستنتاجات وتبادل األداء وإيصال نتائج األداء غاىل الزميل

 تطوير صفات الصرب والتحمل والصدق والنبل واليت هي مطلوبة يف جناح هذه العملية -
 املتوفرة واليت تؤدى إىل استمرار العالقاتالتدريب وخيارات التغذية العكسية  -
 التعرف على املشاعر اخلاصة ورؤية جناح زميل ما -
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  املهارة أداء تطوير الرتابط والعالقات االجتماعية اليت تكون أبعد من جمرد -
هبذا االسلوب قد ال يتوصل إليها األسلوبني السابقني فخصوصية هذا إن األهداف اليت ميكن التوصل إليها 

' عباس امحد صاحل السمرائى'االسلوب انه خيلق لنا سلوكيات جديدة وظروفا لتحقيق أهداف أخرى يلخصها
 :فيما يلي

 حتقيق أهداف اجتماعية خبلق عالقات معينة ومن نوع خاص بني التالميذ -
 خلق حالة الصرب والتحمل -
 خلق حالة جديدة من إعطاء أو تسلم التغذية الراجعة -
 الدقة يف إعطاء التغذية الراجعة حسب ورقة البيانات -
 احرتام أمانة التلميذ املالحظ -
  تسهيل تعلم العمل املطلوب وذلك بسبب التغذية الراجعة املباشرة من قبل التلميذ اآلخر -

ضعون أهداف هذا االسلوب على جمموعتني منها ما يرتبط ساري محدان واآلخرون ي'وزيادة على ذلك فان 
أما اجملموعة الثانية هلا عالقة باملوضوع الدراسي ' عباس امحد صاحل السمرائى'باملعلمني وهو نفسها اليت ذكرها 

 إتاحة الفرصة املتكررة ملمارسة العمل مع الزميل وهى
 الراجعة من الزميلممارسة العمل حتت ظروف احلصول املباشر على التغذية  -
 ممارسة العمل دون أن يقدم املدرس التغذية الراجعة أو معرفة مىت يصحح األخطاء -
 تصور األجزاء وفهمها وتعاقبها أثناء العمل -
 :تطبيق االسلوب التبادلي -4-3

التباديل يعترب بينما يكون كل من األسلوبني التدرييب األمرى مألوفني بشكل أو بأخر لكل فرد فان االسلوب 
لعديد من األفراد أسلوبا جديدا إن واقع هذا االسلوب وطبيعة األدوار اجلديدة توجه بعض املتطلبات 

 .االجتماعية والنفسية اجلديدة لكل من املدرس والتلميذ
األمر الذي يقود إىل إدراك حالة جديدة ميكن أن ,حيث جيب القيام بتعديالت وتغريات كبرية يف السلوك

وألول مرة وىف عملية اختاذ القرار يقوم املدرس بنقل قرار إعطاء التغذية العكسية إىل ,يف قاعة اللعب حتدث
التلميذ وكما هو احلال يف األسلوبني السابقني فان القيام بتحليل هذا االسلوب يوضح عملية التنفيذ أي عملية 

 .الدرس اختاذ القرارات يف مرحلة ما قبل الدرس و مرحلة الدرس وما بعد
  :مرحلة ما قبل الدرس 

باإلضافة إىل القرار الذي يتخذه املدرس يف االسلوب التدرييب فانه هذا االسلوب يقتصر أمره على ذلك بينتما 
 .(يراقب(يقوم بإعداد وتصميم ورقة الواجب واليت يقوم باستخدامها التلميذ الذي يالحظ 

 )األداء(:مرحلة الدرس 
س يف هذه املرحلة هو حتديد ادوار وطبيعة العالقات اجلديدة وفيما يلي سياق إن الدور الرئيسي للمدر 
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 األحداث يف الوحدة التدريسية أو الفعالية
إخبار التالميذ أن غرض هذا االسلوب هو العمل مع الزميل آخر ومعرفة كيفية إعطاء التغذية الراجعة إىل  -

 .الزميل
ن كل فرد منهم ميتلك دورا خاصا به وان كل تلميذ سوف يقوم التعريف بالشكل الثالثي وتوضيح حقيقة أ -

 باألداء مث بدور املراقب ثارة أخرى
توضيح الدور املؤدى هو إعطاء الواجب أو الواجبات واختاذ نفس القرارات التسعة وكما هو احلال يف  -

 .االسلوب التدرييب وكذلك يقوم املؤدى باالتصال باملراقب فقط
قب يف إعطاء التغذية الراجعة إىل املؤدى إسنادا إىل ورقة الواجب اليت أعدها ووضعها املدرس يكمن دور املرا -

ويتم إعطاء التغذية الراجعة خالل األداء أو بعد إكمال الواجب لذلك وبينما جند أن املؤدى يقوم باختاذ 
  ة التقومييقوم املراقب باختاذ القرارات يف مرحل, )األداء(القرارات خالل مرحلة الدرس 

  :مرحلة ما بعد الدرس 
 :عليه القيم باخلطوات التالية) عملية التقومي(لكي يقوم املراقب باجناز الدور املناط به يف مرحلة ما بعد الدرس 

و يكون دلك على شكل ورقة حتمل كل املعلومات املطلوبة وشكل دقيق  تسلم ورقة الواجب من املدرس -
 .وواضح

 .الذي يقوم باألداء ) تلميذ(الشخص  أداء مراقبة -
  املقارنة والتمييز بني األداء وما هو مطلوب يف ورقة الواجب -
 استنتاج ما إذا كان األداء صحيحا أم ال -
عة خالل أو بعد فرتة األداء و فخالل إيصال نتائج األداء إىل املؤدى كما ميكن إعطاء التغذية الراج -

للمهارات التالية تكون عملية إعطاء التغذية الراجعة ناجحة أما خالل تأدية املهارات املتحركة تكون التغذية 
 الراجعة غري ممكنة وذلك لقلة الرتكيز التلميذ على االستماع

 البدء باالتصال باملدرس عندما يكون ذلك ضروريا -
س السالفة الذكر ال تعترب إلزامية ألي فرد يريد القيام بتقومي األداء فقط وإمنا هي أساسية مع إن اخلطوات اخلم

 عملية إعطاء التغذية الراجعة
  إن الدور املدرس ليكمن فيما يلي -

 اإلجابة على أسئلة املراقب - أ
 بدء عملية االتصال باملراقبني - ب
 :مميزات األسلوب التباديل -د

 :ه خصائصه ومميزاته ومن ميزات االسلوب التبادلي مايلىإن أي أسلوب ل
 يفسح اجملال أمام كل تلميذ أن يتوىل مهام التطبيق -
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 يفسح اجملال لتعليم عن كيفية إعطاء التغذية الراجعة -
 ال حيتاج إىل وقت كبري يف التعلم -
 يفسح اجملال ملمارسة القيادة أمام كل تلميذ -
 واسع لإلبداع يف تنفيذ الواجب جمال للتالميذ -

 :كما يالحظ الباحث نقاط أخرى جيب ذكرها وهى
  انه االسلوب التباديل يقود تلك العالقة بني التالميذ -
 غري املدرس) ورقة الواجب(كيفية التعامل مع مناذج أخرى  -
 .وكيفية التعامل معها) املالحظة، املؤدى(اإلحساس بالواجبات  -
 :عيوب أسلوب التبادلي -هـ

 :تقتصر عيوب األسلوب التباديل فيما يلي
 .صعوبة السيطرة على دقة تنفيذ الواجب -
 .حتتاج إىل أجهزة وأدوات كثرية -
 .تكثر فيها املناقشات حول تنفيذ الواجب -
 .فيذ الواجبتكثر االستعانة باملدرس حول حل األشكال وتن -
 .كثرة الضغوط على عمل املدرس -
 :قنوات تطوير يف االسلوب التباديل -و

 :إذا قمنا باستخدام االستقاللية معيارا لعالقة االسلوب تتطور القنوات فبإمكاننا توجيه السؤال التايل
هذا السؤال نبدأ بطرح  ماهو مقدار استقاللية التلميذ يف اختاذ القرارات اآلتية يف هذه القنوات؟ ولإلجابة عن

 .الشكل التايل مث التعليق عليه
 :إذ ما استعملنا االستقاللية مقياسا يف تلك القنوات فيمكننا أن نستنتج ما يأيت

 :إذا أخذنا االستقاللية مقياسا هلذه الطريقة فيمكننا أن نستنتج مايلى
  :القناة البدنية 

يكون موقع التلميذ متحركا نوعا ما حنو األعلى مشاهبا ملا هو يف االسلوب التدرييب  البدنية يف قناة تطوير
فالقرارات ممنوحة تتخذ من قبل التلميذ كما هو احلال يف ) العامل(فعندما يكون دور التلميذ قائما بدور

  االسلوب التدرييب
 :القناة االجتماعية 

يف قناة التطوير االجتماعية يكون موقع التلميذ عال قريب من احلد األعلى فتبادل األدوار يف هذا  أما
 االسلوب خيلق حالة من العالقات االجتماعية الكثرية واملتداخلة أكثر من األسلوبني السابقني

  :القناة السلوكية 
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صل العالقات االجتماعية املتبادلة فاستنتاج هذا حيث ملا حت) االجتماعية(إن هذه القناة تتأثر بالقناة السابقة 
أن شعورا جيد ميكن أن حيصل باجتاه اآلخرين وباجتاه النفس ، ولذلك فموقع التلميذ فئ القناة السلوكية ميكن 
أن يتحرك قريبا من األعلى، وميكن القول هنا بان إمكانية على إعطاء التغذية الراجعة للتلميذ األخر وكذلك 

لى تقبل التغذية الراجعة من اآلخر خيلق مستوى من العالقات االجتماعية املتداخلة واليت تكون قريبا القدرة ع
 .لألعلى من القناة السلوكية

  :القناة الذهنية 
أما يف هذه القناة فانتقال والتحرك البسيط يف موقع التلميذ يف القناة الذهنية باجتاه حنو األعلى وذلك بسبب 

املالحظ بعمليات الذهنية املتعددة مثل املقارنة والرتكيز على تنفيذ البيانات وأخريا عمل اخلامتة  انتقال التلميذ
 واالستنتاج 

إن هذا األسلوب يشبه األسلوب التدرييب يف اختاذ القرارات املمنوحة وهناك حالة جديدة يف هذا األسلوب 
 .رس وتعترب مصدر قوة لتطوير التلميذوهى أن التلميذ يقوم باختاذ القرارات املرحلة ما بعد الد

 :الفرق بين االسلوب والطريقة والوسيلة -5 

هـي مجيـع االجـراءات الـيت يتخـذها املعلـم لتوصـيل املهـارات واملعلومـات واالفكـار ) الطريقة (الطريقة اكرب من االسلوب 

 0هو االجراء املفضل من املعلم استخدامة لتحسني عملييت التعلم والتعليم )  األسلوب(اما  0للمتعلم 

الـيت )الوسـيلة ( هو العملية ايل حيدث فيها الطريقة واالسلوب مبا يقتضـية مـن امكانـات مسـتخدمة اال وهـي) التعليم (و

 يتم استخدمها لتوصيل االفكار للمتعلمني 
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 : خاتمـــة
يف املدرسة  والرياضية البدنية اليومية للربنامج العام للرتبية التدريس هو عبارة عن وحدة والرياضية البدنية الرتبية إن درس

نفسيا، خلقيا واجتماعيا حيث يعمل على اكتساب التلميذ للقيم واالجتاهات اليت تفرضها  وكذا إعداد التالميذ تربويا،
البيئة عليه كاحرتام حقوق اآلخرين، اإلحساس باملسؤولية والتبعية اجتاه اجلماعة واالبتكار والثقة بالنفس وكذلك يرمي 

يعترب حقال أساسيا للتعليم وتربية النشء، له  والرياضية البدنية الرتبية إىل فهم أمشل وتقدير أعمق للبيئة احمللية، ودرس
لتنمية الشاملة عن طريق اكتساب التلميذ املعارف واملعلومات يف الدرس املبنية على أسس علمية واجبات تتمثل يف ا

وكذلك أغراض متعددة تنعكس على العملية الرتبوية يف اجملال املدرسي أوال مث على اجملتمع ثانيا وعليه مت بناء الدرس 
 . بتقسيمه إىل أجزاء لكل منها غرض معني

 يعترب من أبرز أعضاء هيئةفإن املدرس  والرياضية البدنية الرتبية ة بني املدرس والتلميذ خالل درسوبسبب العالقة احلميم
باجملتمع املدرسي، وله تأثري يف تشكيل األخالق والقيم الرفيعة لدى التلميذ، ويف ظل هذه املعطيات ال يتوقف  التدريس

بل يتعدى ذلك بكثري فهو يعمل على املالئمة بني ميول دور املدرس على تقدمي ألوان النشاط البدين والرياضي املختلفة 
 التالميذ وإمكانات املدرسة وقدراته الشخصية القيادية وذلك عن طريق اجلهد املبذول والعمل الناجح يف تقدمي واجبات

 . تربوية يف إطار بدين رياضي يستهدف النمو والتكييف
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كرة السلة والصفات البدنیةفي  األساسیةالمھارات                                       :    الفصل الثاني   
 

 هيدتم

اآللعاب اجلماعية  تعد لعبة كرة السلة اللعبة اآلكثر شعبية يف العامل بعد كرة القدم يف الكثري من الدول العربية،وهي إحدى

احملببة إىل الكثري من اآلفراد على اختالف مستوياهتم وفئاهتم العمرية،كما أ�ا لعبة سريعة ومثرية ومسلية تعتمد يف عداد 

العبيها على تنمية اجلوانب املهارية واخلططية،كذلك فان لعبة كرة السلة تشمل مهارات أساسية متعددة يف الدفاع 

ك سنتطرق إىل ممارسة نشاط كرة السلة يف الوسط املدرس ي،والتعريف بكرة السلة و مبهاراهتا واهلجوم،وعلى ضوء ذل

 .اآلساسية،وبعض النقاط اهلامة فيما خيص املهارات املذكورة يف الدراسة
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كرة السلة والصفات البدنیةفي  األساسیةالمھارات                                       :    الفصل الثاني   
 

 :تعريف رياضة كرة السلة  -1 

فرجني،وهي ثاين اآللعاب اجلماعية شعبية وانتشارا يف كرة السلة هي أحد أوسع اآللعاب انتشارا يف العامل من حيث عدد املت

معظم بلدان العامل ،وقد إعتربها الباحث ون واحدة من أكثر الرياضات اجلماعية إثارة حلماس ورغبة الالعبني 

ي الكتساب اونيلتعداليا زكريا عباس زيد ،التعلم ا(واملشاهدين،تتميز كذلك بسرعة وديناميكية تبادل الفريقني مواقف اهلجوم والدفاع 

تلعب كرة السلة بني فريقني يتكون كل منهما من مخسة العبني ،وغرض كل فريق هو أن  )62المهارات الحركية لكرة السلة،ص 

لكرة أو قذفها أو يقذف خر من االستحواذ على الكرة أو إصابة اهلدف ،وجيوز مترير  الكرة يف سلة الفريق املضاد وأن مينع

 . أو احملاورة هبا يف أي إجتاه وذلك يف حدود اآلحكام املنصوص عليها يف قواعد القانون ضرهبا أو دحرجتها 

 :القواعد األساسية األولية لممارسة كرة السلة -2

 .ميكن قذف الكرة يف أي إجتاه بيد واحدة أو باليدين معا 2-1

 .ميكن ضرب الكرة يف أي إجتاه بيد واحدة أو باليدين معا وليس بالقبضة 2-

 ال ميكن لالعب أن جيري بالكرة بل جيب عليه أن يقذفها من النقطة اليت أمسك فيها، 3 -2

 .جيب مسك الكرة باأليدي دون اآلذرع أو اجلسم 2-4

 ممنوع على الالعب استعمال اخلشونة أو املسك أو الدفع أو العرقلة أو الضرب،وأي خمالفة ألي 2-5

 .العب هلذه القاعدة حيتسب ضده خطأ

 .يعترب ضرب الكرة بالقبضة خطأ 2-6

 .أخطاء متتالية حيتسب هدف للفريق املنافس  03) إذا ارتكب العب  2-7

 حتتسب اإلصابة إذا دخلت الكرة من أعلى السلة واستقرت هبا وال جيوز ألحد العيب الفريق املدافع 2-8

 اخلصم السلة فإن إعاقة دخول الكرة السلة ،كما أنه إذا استقرت الكرة على حافة السلة وحرك

 .اإلصابة ال حتتسب
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كرة السلة والصفات البدنیةفي  األساسیةالمھارات                                       :    الفصل الثاني   
 

احلصول عليها ،على  إذا خرجت الكرة عن احلدود يكون إدخاهلا للملعب من حق أول العب يستطيع اللحاق هبا 2-10

 .أن يتم إدخاهلا إىل اللعب خالل مخس ثواين ، أما إذا استحوذ عليها العبان يف وقت واحد فيتم إدخاهلا مبعرفة احلكم

 احلكم مساعد خمتص بالالعبني واحتساب اآلخطاء عليهم وإبالغ احلكم عند حدوث ثالثيعاون  2-11

 .أخطاء متتالية

 .يقوم بالتحكيم حكم خمتص بالكرة وإصابة السلة وحتديد وقت املباراة 2-12

 :األخطاء الفنية والشخصية 

 .كل كسر لقوانني اللعبة تكون عقوبته احتساب خطأ على املخالفة يسمى خطأ

 :الخطأ الشخصي -1

 .هو اخلطأ الذي حيدث من العب بالتحامه مع العب منافس

 : الخطأ المزدوج -2

 .هو اخلطأ الذي حيدث من العبني متنافسني ضد بعضهما البعض يف وقت واحد تقريبا

 :الخطأ المتعمد -3

 .هليةهو خطأ شخص ي يتعمد الالعب ارتكابه وترتاوح درجة خطورته بني اخلطأ الشخص ي وعدم اآل

 :الخطأ المتعدد -4

 .هو اخلطأ الذي يقع بني العبني أو أكثر يف الفريق الواحد ضد العب واحد منافس يف وقت واحد تقريبا

 :الخطأ الفني  -5

 .و اخلطأ الذي يقع من غري الالعبني أو يصدر من أحد الالعبني دون أن يرتتب عليه احتكاك بالعب آخر

 :أي خطأ حيتسب إن :عقوبة ارتكاب األخطاء  - 4

 ،وإذا أخطأ يف الرمية اآلوىل تعطى له"رميتان "إذا كان الالعب يف حالة تصويب، فيحتسب رمية حرة  -
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كرة السلة والصفات البدنیةفي  األساسیةالمھارات                                       :    الفصل الثاني   
 

 رمية إضافية على السلة

 أخطاء 7إذا كان الالعب يف غري حالة تصويب ومل يكن فريق الالعب صاحب اخلطأ قد ارتكب بعد  -

 .شخصية،حتتسب رمية جانبية

 أخطاء حتتسب رمية حرة على 7يف غري حالة تصويب وارتكب فريق الالعب املخطأ  إذا كان الالعب

 ".رميتان"السلة 

 :مخالفات العبي كرة السلة - 5

 :مخالفة شروليط قذف الرمية الحرة 1 – 5

 ثواين من تسلمه الكرة ،أو ملسها أثناء تصويبها من أي العب ،أو ملس 05مثل عدم لعبها خالل 

 خط الرمية احلرة ،وال حتتسب اإلصابة إذا كانت املخالفة من قاذف الرمية ،وكذلكأرض امللعب على 

 .إذا كان اخلطأ من فريقه ،ويأخذ الكرة هذا للعبها من أحد اخلطوط اجلانبية

 أما إذا كانت املخالفة من الفريق املنافس فتحتسب اإلصابة ،وإذا مل تنجح اإلصابة يعوض

 .أخرى الفريق القاذف للك رة برمية 

 :لعب الكرة خارج الحدود 2 -5

 وحتتسب ضد الالعب الذي أخرج الكرة إىل اخلارج ،ويلعبها رمية جانبية ،فإذا مل يعرف احلكم

 .أي الفريقني لعبها من اخلارج يلعبها حالة كرة القفز

 :خمالفات إدخال الكرة من خارج احلدود -5-3

امللعب ،وتعترب خمالفة على  أن يلمسها أي العب آخر ،أو يدخل هباوذلك بلمس الكرة امللعوبة من خارج احلدود قبل 

 العب من الفريق. ثواين حتتسب خطأ عليه ،ويأخذها خر 5الالعب وكذلك إذا مل يلعبها خالل 
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كرة السلة والصفات البدنیةفي  األساسیةالمھارات                                       :    الفصل الثاني   
 

فال جيوز لالعب أن يركل الك رة أو يضرهبا يقدمه أو بقبضة يده،وال يعد  :اجلري بالكرة أويل ركلها أويل ضرهبا -4 -5

 )،دار الكتاب المصري ،القاهرة 1إسماعيل عبد الفتاح ،اماوسوعة الرياضية امايسرة،ط  (. .كل الكرة بالقدم خمالفة إال إذا كان متعمدار 

 :تكرار المحاورة 5-5

إذا حاور العب العبا أخر فال جيوز تكرار احملاورة إال إذا خرجت الكرة عن حيازته وعادت إليه،وحتتسب ضد هذا 

 .الالعب

 :المهارات األساسية في كرة السلة -6

 :التحكم في الكرة  1-1

 هو اكساب التلميذ حساسية التعامل مع الكرة وزيادة مهارته أثناء استخدامها،متهيدا ألداء

تعليم التحكم يف ،ص)مصطفى محمد زيدان ،مرجع سبق ذكره (املهارات اآلساسية اليت يستخدم فيها الالعب الكرة بطريقة جيدة

 : الكرة

 .نقل الكرة من يد اىل اليد اآلخرى أمام الصدر -

 .نقل الكرة من يد اىل اليد اآلخرى من وضع الذراعني عاليا والكرة أعلى الرأس -

 : مسك الكرة  1-2

 . والتمرير واستالم واستقبال الكرة هي أول مهارة من املهارات اآلساسية ومن أمهها إذ تعترب أساسية يف التصويب واحملاورة

 :ويف الطريقة الصحيحة ملسك الكرة

 .تكون عضالت اجلسم مرتاخية أي غري مشدودة

 .تكون القدمان متباعدتني بقدر اتساع الصدر

 .تكون القدمان على خط واحد أو قد تتقدم إحدامها عن اآلخرى مسافة نصف قدم تقريبا

 .الركبتني غري مشدودتني بل كما يف الوقفة الطبيعية
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كرة السلة والصفات البدنیةفي  األساسیةالمھارات                                       :    الفصل الثاني   
 

 .لألمامإحنناء الكتفان 

 .الرأس يف وضعه الطبيعي والنظر ل ألمام

 .الكوعان متالصقان دون ضغط،وتنثنيان بزاوية قائمة تقريبا

 :التمرير3 -1

العبيه التمرير السريع احملكم فريق  تعترب مهارة التمرير الطريقة الرئيسية لنقل الكرة أثناء املباراة ،حيث إن الفريق الذي جييد

يصعب التغلب عليه ،ويستطيع كذلك اإلحتفاظ بالكرة وبالتايل يصبح دائما يف موقف املهاجم ،حبيث يهدد الفريق 

 .املنافس طوال املباراة ،فيخفض من روح الفريق املنافس املعنوية ويكتسب هو الثقة طول مدة احتفاظه بالكرة

 :هتا عند أداء التمريرنقاط جيب مراعا3-1 6-

 .الالعب املهاجم جيب أن يرى ممر التمرير وكذا املستقبل للكرة -1

 .استخدام اجلذع أثناء أداء التمرير تفاديا لقطعها من املدافع- 2

 حتريك الكرة بصفة مستمرة حىت يصبح املدافع غري قادر على حتديد مسار التمرير وقطع الكرة -3

 .راعي املدافع وأداء التمرير بسرعة بعيدا عن متناول يدي اخلصماملمرر عليه حتديد حجم ذ

 .جيب على الالعب املمرر أن يؤدي التمرير يف اجلنب املفتوح 5-

 .جيب على املستلم أن يبعد الالعب املدافع عن طريق ممر التمرير 6-

 : نواع التمرير 3-11-

 التمريرة الصدرية -

 .احدةالتمريرة املرتدة باليدين أو بيد و -

 .التمريرة باليدين من أعلى الرأس -

 .التمريرة بيد واحدة من فوق الكتف
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 .التمريرة اخلطافية

 : التمريرة الصدرية -1-2

 الثبات أو 5) تؤدى هذه التمريرة بني العبني أو أكثر وملسافة ترتاوح بني  -أمتار ،كما أ�ا تؤدى من (  10

 .مرت 15ملسافات قد تصل إىل  التمريرة فقد يستخدمها بعض الالعبني املتقدمنيولسهولة وسرعة أداء هذه . من احلركة

 :الوضع اإلبتدائي 

 .انثناء والقدمان متباعدتان الكرة ممسوكة باليدين وقريبة من الصدر ،واملرفقان متجهان إىل اآلسفل والركبتان يف حالة

 :وليصف األداء الفني 

 ن متباعدة وحميطة بالكرة من اجلانبني ،واإلهبامني متجهنيميسك التلميذ الكرة وأصابع اليدي -1

 .للداخل وباقي اآلصابع متجهة لألمام ،املرفقان متجهان ألسفل والعضدين يف وضع عمودي

 

 الصدرية التمريرة مهارة أداء طريقة يمثل : )01( رقم شكل

 

   :التمريرة المرتدة-1-3

 :طريقة األداء. توجيه الكرة إىل اآلرض وليس أفقيا إىل املستلم وهي كالتمريرة الصدرية يف اآلداء عدا 

 :التمريرة امارتدة باليدين 1-
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 نفس أداء التمريرة الصدرية إال أنه تثىن الركبتان انثناء أعمق،كما أن حركة الذراعني بالكرة

 .ن املدافعتكون بامليل إىل اآلسفل وإىل اآلمام وذلك لتوجيه الكرة إىل مكان ارتدادها بعيدا ع

 :بيد واحدة املرتدةالتمريرة  3-1-1

 من وضع املسكة الصحيحة للكرة تفرد الذراع املمررة بالكامل إىل اجلانب مع مسك الكرة من

 اخللف ،حبيث يكون ظهر اليد للخارج والكرة يف اجتاه الزميل ،مث مترر الكرة حبركة اليد املمتدة أماما

 :الخطوات التعليمية

 .املهارة وأمهيتها ومىت تستخدم يف املباراةشرح  -1

 .عمل منوذج جيد ملهارة التمرير املرتدة باليدين -2

 .تقسيم املسافة بني الالعب وزميله إىل ثالثة أقسام على أن يتم ارتداد الكرة يف أول الثلث اآلخري -3

 .نفس التمرين السابق مع عدم وجود عالمات -4

 .ود زميل ثالث يف دور املنافسنفس التمرين السابق مع وج -5

 .نفس التمرين مع احلركة -6

 : التمريرة باليدين من أعلى الرأس 3 -2 

 ذكره سبق ،مرجع زيدان محمد مصطفى .(تستعمل يف اهلجوم السريع ،وتؤدى هذه احلركة من خالل رفع الالعب الكرة فوق الرأس

 )4 ،ص

 يف مرفقي اليدين ،وامتداد بسيط يف الكتفني تؤدى والذراعان ممتدتان إىل اآلعلى مبساعدة االنثناء

 .هذه التمريرة بدفع الكرة إىل اآلمام مع أخد خطوة إىل نفس اإلجتاه وتستخدم للمسافات الطويلة

 :وليصف األداء الفين 

 يقوم الالعب مبسك الكرة باليدين أعلى الرأس والكفان للداخل والكوعان هبما انثناء قليل مع -1
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 .ن اآلخرى قليالتقدم رجل ع

 .يتم دفع الكرة باألصابع والرسغ مع مد الكوعني بقوة لألمام -2

 .يتم يف نفس التوقيت أخد خطوة لألمام بالرجل اخللفية - 3

الرأس أعلى من باليدين التمريرة مهارة أداء طريقة يمثل) 02(الشكل  

 

 تعد احملاورة ثانية الطرق التحرك بالكرة أثناء اللعب بعد مهارة التمرير وتليها يف : المحاورة- 3-2

 ويراعى عند تعليم هذه املهارة أمهية إجادهتا باليد اليسرى.عالية ومنخفضة: وهي نوعان .اآلفضلية

 )58 ص ، ذكره سبق مرجع ، زيدان محمد مصطفى.( بنفس درجة أمهية اإلجادة باليد اليمىن

 :أنواع أخرى من التنطيط وهي وهناك

 .التنطيط بالدوران 1-

 .التنطيط بالدوران املزدوجة 2-

 .التنطيط لألمام واخللف 3-

 .التنطيط من خلف الظهر 4-

 .التنطيط بني الساقني 5-

 

 

 
44 



كرة السلة والصفات البدنیةفي  األساسیةالمھارات                                       :    الفصل الثاني   
 

 يمثل طريقة أداء مهارة التنطيط) 4(الشكل رقم 

 

 :التصويب  4

 التصويبات الناجحة اليت حيرزها يف سلة الفريق املنافستتحدد نتيجة املباراة كرة السلة بعدد 

 ،لذلك فإن كل ما يؤديه التالميذ من مهارات هجومية كالتمرير واحملاورة وغريها من املهارات ما هو إال

 .إعداد وخلق ظروف مناسبة وآمنة لعملية التصويب على السلة

 )77،ص ذكره سبق ،مرجع اسماعيل الرحيم عبد محمد.( ائية لألساسيات احلركيةهو العامل املؤثر على نتيجة املباراة ،وهو احملصلة النه

 :في دقة التصويبالمؤثرة العوامل  4-1

 الرتكيز 1-

 اإلرختاء 2-

 الثقة بالنفس 3-

 حتديد اهلدف 4-

 التوازن اجلسمي 5-

 القوة 6-

 التوقيت أو اإليقاع 7-
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 .اآلصابعوالذراع والتحكم يف أطراف  -توافق اليد  8-

 :أنواع التصويب  4-2

 :التصويب باليدين من أمام الصدر -

 متسك الكرة باليدين وتوضع أمام الصدر ،واملرفقان منثنيان باجتاه اآلرض لتحقيق االتزان

 املطلوب ،والقدم متقدمة على اآلخرى ،مث متد الذراعان أماما عاليا مع مد الركبتني ،على أن يتبع مد

 .سغني أسفلالذراعني وثين الر 

 :التصويب بيد واحدة من أمام الصدر -

 الذراعان منثنيان ،املرفقان م ؤشران حنو: متسك الكرة قرب أحد الكتفني،وليكن اليمني مثال 

 اآلرض،كف اليمني أسفل الكرة وخلفها،والذراع اآلخرى مساندة ومساعدة يف توجيه الكرة حنو اهلدف

 : التصويب باليدين فوق الرأس  -

 نوع من التصويب يشابه متاما التصويبة الصدرية إال أن يف مثل هذا النوع الكرة منهذا ال

 .فوق الرأس مع مراعات نفس الوضعية السابقة

 : التصويب من القفز -

اليت يصعب على املدافع إيقافها  يعترب التصويب من القفز من أهم أنواع التصويب يف كرة السلة ،وذلك أل�ا من التصويبات

 .،وحيتاج هذا النوع من التصويب لتوازن كبري وحتكم يف اجلسم أثناء القفز لألعلى
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 يمثل طريقة أداء مهارة التسديد من القفز) 05(الشكل رقم 

 

اهلدف بعد  تعد من اآلنواع املهمة واآلساسية بلعبة كرة السلة إذ تؤدى يف حالة حركة بسرعة يف إجتاه:  التصويبة السلمية

عمل حماورة بالكرة أو إستالمها من الزميل ،وتتحتم على املؤدي عند أداء املهارة أن يراعي قانون املشي بالكرةويف هذا النوع 

 .يبة بكلتا اليدين وبنفس الكفاءةمن التصويب جيب أن يتعلم التلميذ أداء التصو 

 يمثل طريقة أداء التصويبة السلمية) 06(الشكل رقم 
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 خالصة

هلا مهارات ومبادئ  التالميذ،حيث مما نستخلصه من هذا الفصل أن رياضة كرة السلة من اآلنشطة اجلماعية احملببة لدى

واملطلوب ،إن املهارات اآلساسية لكرة السلة هي اليت حتدد  أساسية يتم بواسطتها الوصول إىل تأدية اللعبة بالشكل اجليد

مدى إجادة أفراده هذه املهارات ،وكلما ارتفع اآلداء املهاري يرتفع معها مستوى  على مستوى اآلداء،وجناح أي فريق يتوقف

  .العام اآلداء

تسهيلها للمتعلم من خالل  لوكذلك ترتيب تعليم هذه املهارات بصورة متدرجة ومتسلسلة مع بعضها البعض ،من أج

املهارات اهلجومية للعبة ،ومن مث تعليمه التحكم  تعليمه مهارة مسك الكرة واستالمها أل�ا تشكل القاعدة اآلساسية لتعليم

 .اآلخري فيها ،وبعدها نعلمه التمرير واحملاورة والتصويب يف
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 تعريف الصفات البدنية  

" احلركيـــة "أو " الصـــفات البدنيـــة "يطلـــق علمـــاء الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية يف االحتـــاد الســـوفيايت والكتلـــة الشـــرفية مصـــطلح      

ويربطــون ) القـوة ، السـرعة ، التحمـل ، الرشـاقة ، املرونـة (للتعبـري عـن القـدرات احلركيـة أو البدنيـة ،  لإلنسـان وتشـمل كـل مـن 

الــيت تتشــكل مــن عناصــر بدنيــة ، فنيــة خططيــة ونفســية بينمــا يطلــق علمــاء الرتبيــة "لفورمــة الرياضــية ا"هــذه الصــفات مبــا نســميه 

باعتبارهـــا إحـــدى مكونـــات اللياقـــة " مكونـــات اللياقـــة البدنيـــة "البدنيـــة والرياضـــية يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة عليهـــا اســـم 

فسية وعاطفية وعناصر اللياقة البدنية عنـدهم تتمثـل يف العناصـر الشاملة لإلنسان ، واليت تشتمل على مكونات  اجتماعية ، ن

مقاومـــة املـــرض، القـــوة البدنيـــة ، واجللـــد العضـــلي ، التحمـــل الـــدوري (الســـابقة علـــى حســـب رأي الكتلـــة الشـــرقية باإلضـــافة إىل 

ـــا علـــى أ�ـــا وبـــالرغم مـــن هـــذا االخـــتالف إال إن كـــال ا). التنفســـي القـــدرة العضـــلية ، التوافـــق ، التـــوازن والدقـــة ملدرســـتني اتفقت

 ..)171محمــود عــوض البســيوني ، فيصــل ياســين الشــاطئ ، نظريــات و طــرق التربيــة البدنيــة و الرياضــية ، (مكونــات وان اختلفــوا حــول بعــض العناصــر 

 : وتطرقنا يف حبثنا هذا إىل عناصر اللياقة البدنية على حسب رأي الكتلة الشرقية 

 :أنواع الصفات البدنية 1-1

 :القوة 1-1-1

يرى العلماء إن القوة العضلية هي اليت يتأسس عليها وصول الفرد إىل أعلى مراتـب البطـوالت الرياضـية كمـا أ�ـا تـؤثر بدرجـة    

كبــرية علــى تنميــة بعــض الصــفات البدنيــة األخــرى، كالســرعة   التحمــل ، الرشــاقة ، كمــا يــرى خــرباء االختبــارات واملقــاييس يف 

فـــراد الـــذين يتميـــزون بـــالقوة العضـــلية يســـتطيعون تســـجيل درجـــة عاليـــة يف القـــدرة البدنيـــة العامـــة الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية إن األ

« القـوة هـي    .ومقاومتهـا)      خارجيـة، داخليـة(وميكن تعريف القوة بأ�ـا قـدرة العضـلة يف التغلـب علـى املقاومـات املختلفـة 

ا نســـتطيع تعريـــف القـــوة بأ�ـــا التـــوتر األقصـــى الـــذي حتدثـــه القـــدرة علـــى حتمـــل خـــارجي بفضـــل اجملهـــود العضـــلي ، و فيزيولوجيـــ

 »العضلة أثناء التقلص 
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مقـدار العضـالت علـى التغلـب علـى املقاومـات املختلفـة  و قـد تكـون هـذه املقاومـات « أما تعريف القوة يف جمال اللعبة هي   

 )2(»جسم الالعب نفسه أو املنافس أو الكرة أو االحتكاك

 :ة أنواع القو  -1-1-1-1

 :ميكننا تقسيم صفة القوة إىل األنواع الرئيسية اآلتية و اليت اتفق عليها معظم علماء الرتبية البدنية و الرياضية    

 :أ ـ القوة العضلية القصوى 

 .»اكرب قوة تستطيع العضالت توليدها من أقصى انقباض إرادي هلا « و تعين    

 :ب ـ سرعة القوة

 .»يف التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركية عالية مقدرة العضالت« و تعين    

 :ج ـ تحمل القوة 

 .»املقدرة على التغلب على املقاومات لفرتات طويلة « و تعين    

 )سنة  18 – 16( التالميدتنمية القوة عند  1-1-1-2

ة اخــذ احلــذر مــن خصــائص اجلســم إن تنميــة القــوة بلعــب دورا هامــا يف التكــوين العــام للطفــل، كمــا جيــب عنــد تنميــة القــو    

خالل فرتة النمو ، حيث يكون اجلهاز العظمي للطفل رخو و لني الفتقـاره ملـادة الكالسـيوم ، كمـا انـه ميلـك مقاومـة ضـعيفة ، 

 .سنة  20 – 17اجلهاز العظمي ال يكتمل منوه إال يف املرحلة من " واينتش " و على حسب 

عتمــد علــى القــوة تســتطيع مســاعدة الطفــل يف هــذه املرحلــة علــى حتســني القــوة يف وقــت إن األلعــاب و األعمــال احلركيــة الــيت ت 

 .مبطر 
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 :المـــــرونة 1-1-2

تعــد املرونــة عنصــر مهمــا مــن عناصــر اللياقــة البدنيــة أثنــاء األداء احلركــي الرياضــي ، كمــا تشــكل مــع بــاقي الصــفات البدنيــة    

ان األداء احلركـي  فهـي تعـرب عـن مـدى احلركـة يف مفصـل واحـد أو عـدد كبـري األخرى الركيزة اليت يتأسس عليها اكتسـاب و إتقـ

فــريى " خــارابوجي " ، أمــا » مــدى ســهولة احلركــة يف مفاصــل اجلســم املختلفــة « بأ�ــا    " بــاروف " مــن املفاصــل ، فيعرفهــا 

طيئ ، نظريــات و طــرق محمــود عــوض البســيوني فيصــل ياســين الشــا( .»القــدرة علــى أداء احلركــات ملــدى واســع « بأ�ــا  

 ) التربية البدنية و الرياضية ، مرجع سبق ذكره

 :هناك نوعان من املرونة : أنواع المرونة  1-1-2-1

 :أ ـ المرونة العامة 

 .»مقدرة املفاصل املختلفة باجلسم على العمل يف مدى واسع « : تعين   

 :ب ـ المرونة الخاصة

 »ستخدام يف نشاط ما من العمل يف مدى واسع مقدرة املفاصل الضرورية اال« : تعين   

 : و هناك علماء يقسمون املرونة إىل نوعني مها   

 :ج ـ المرونة االيجابية 

مقــدرة املفصــل علــى العمــل يف مــدى واســع نتيجــة النقبــاض جمموعــات عضــلية معينــة تعمــل علــى هــذه املفاصــل ، مثــل ثــين    

 .اجلذع أماما بصورة تلقائية بدون مساعدة 

 :ـ المرونة السلبية  د
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     حتصل بواسطة الفعالية القوى اخلارجية ، أي أقصى مدى للحركة الناجتة عن تأثري بعض   

القــوى اخلارجيــة ، كمــا هــو احلــال عنــد أداء التمرينــات مبســاعدة الزميــل ، و تكــون درجــة املرونــة الســلبية اكــرب مــن درجــة املرونــة 

 .االجيابية 

 :ند الطفل تنمية المرونة ع 1-1-2-2

إن الطفـل يف هـذه املرحلـة مـن العمـر ميلـك درجـة كبـرية مـن املرونـة املفصـلية ، وهـذا راجـع كـون املفاصـل و األوتـار مل تنضــج    

، مث بعـــد ذلــــك ) ســـنوات  9 – 8( بعـــد ، حبيـــث جنـــد إن مرونـــة العمـــود الفقـــري تصــــل إىل اعلـــي درجتهـــا يف حـــوايل الســـن 

 .كأفضل سن لتحسني مرونة العمود الفقري) سنة12-10( تنخفض تدرجييا، وتعترب السن    

ومن جهة أخرى نستطيع أن نالحظ اخنفاض قدرة متديد األرجل عنـد مفصـل عظـم الفخـذ ومرونـة مفصـل الكتفـني وميكـن آن 

فالتمــارين حتـدث إصــابات إذا تعرضـت املفاصــل إىل تــأثري كبـري وممكــن أكثـر إىل اخلطــر إذا نشــطت بواسـطة متــارين غـري مالئمــة 

 . (يف هذا السن من العمر يستحسن أن تكون على شكل العاب

 :الرشاقة  1-1-3

تعترب الرشاقة من القدرات البدنية اهلامة ذات الطبيعة املركبة ، حيث أ�ـا تـرتبط بالصـفات البدنيـة األخـرى ، وتعـين الرشـاقة     

بأ�ــا القــدرة علــى " مانيــل" ويعرفهــا . اجتاهــه بســرعة ودقــة بشــكل عــام أ�ــا قــدرة اجلســم أو أجــزاء منــه علــى تغــري أوضــاعه أو 

 . التوافق اجليد للحركات بكل أجزاء اجلسم أو جبزء معني منه كاليدين أو القدم أو الرأس

 )سنة  18 –16( تنمية الرشاقة عند التلميد  1-1-3-1

م احلركــي  وخاصــة عنــد األطفــال الــذين يــؤدون الرشــاقة صــفة أساســية تظهــر عالقتهــا بــالنواحي النفســية خاصــة يف فــرتة الــتعل   

 .احلركات بسرعة و إتقان ، و من املمكن اكتساهبا بشكل جيد يف األلعاب املختلفة
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 وسائل خاصة هتدف إىل تطوير القدرات التوافقية باستخدام إشكال متنوعة ، فيجب العمل على    

 .إكساب التلميدعدد كبري من املهارات احلركية املختلفة  -

 .األداء العكسي للتمارين  -

 خلق مواقف غري معتادة ألداء التمارين  -

 .التغري يف أسلوب أداء التمارين  -

إن نوعيــة جنــاح التنســيق هــي القاعــدة األساســية لتطــوير النتــائج الرياضــية علــى املــدى الطويــل ، و إن نوعيــة " ارويــن " و يــرى  

 .للتقنيـة الرياضـية    و لتحقيـق هـذا العمـل يسـتلزم االعتمـاد علـى طريقـة اللعـب العمل املتناسق يؤثر على سرعة ونوعية الـتعلم

),entrenement Sportif de l'enfant_ édition vigot , paris 1981 , P 96( . 

 :السرعة 1-1-4

يـــرى الـــبعض إن مصـــطلح الســـرعة يف اجملـــال الرياضـــي يســـتخدم للداللـــة علـــى تلـــك االســـتجابة العضـــلية الناجتـــة عـــن التبـــادل    

السريع ما بني حالة االنقباض العضلي و االسـرتخاء العضـلي و يـرى الـبعض األخـر انـه ميكـن تعريـف السـرعة بأ�ـا القـدرة علـى 

 بأ�ا قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوع " بيوكر " جهة أخرى يعرفها  أداء حركات معينة يف اقصر زمن ممكن، ومن

 واحد يف أقصر مدة 

 :بان السرعة تعتمد على" هوملان " و يؤكد 

 .القوة العظمى -   

 . سرعة انقباض و تقلص العضالت  -   
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 .نسبة طول األطراف إىل اجلذع  -   

 .التوافق -   

 .عضلية نوعية األلياف ال -   

 .قابلية التلبية و رد الفعل يف البداية  -   

 :أنواع السرعة 1-1-4-1

 : نستطيع متييز أنواع عديدة من السرعة 

 ):Vitesse cyclique(أ ـ السرعة الدورية

 .و كمثال على ذالك اجلري السريع يف األلعاب الرياضية مع تغيري االجتاه و تعين ارتباط احلركة بالقوة 

 :رد الفعل ب ـ سرعة 

يقصــد هبــا املقــدرة علــى االســتجابة ملــؤثرات خارجيــة يف اقصــر زمــن ممكــن، و بــالتكرار تصــبح هــذه احلركــات ال إراديــة كــالقفز و 

الــركض و الضــرب و االنتبــاه حنــو مــؤثرات خارجيــة ، و ميكــن أن نطلــق علــى هــذه االســتجابة رد الفعــل املكتســب ، أمــا فيمــا 

 وراثية  خيص رد الفعل الطبيعي فهو صفة

 :ج ـ السرعة االنتقالية

 ).2(تعين االنتقال من مكان إىل آخر بأقصى سرعة ممكنة و بأقصر فرتو زمنية

 ):األداء ( د ـ سرعة الحركة 

 .يقصد هبا أداء حركة أو عدة حركات مركبة معا يف اقل زمن ممكن
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 ) :سنة  18 – 16(تنمية السرعة عند اتلميد 1-1-4-2

"  ، ويـرى "  weineck"للسـرعة حتـدد وراثيـا، و تنميـة هـذه العوامـل يـتم مبكـرا لـدى الطفـل حسـب     إن العوامل الوظيفيـة

relhok  relmemtS  rezmok  " أن يف الســنوات املدرســية األوىل مــن عمــر الطفــل يــتم فيهــا اكــرب تطــور للتــوتر

بدنية للطفل ، و اللجـوء أكثـر إىل متـارين السـرعة ، و و سرعة احلركة ، فيجب إذا األخذ بعني االعتبار التطوير العام للعوامل ال

، و التمــارين الــيت تتطلــب قــدرات عاليــة مــن التوافــق ) رد الفعــل ( الرتكيــز أكثــر علــى التمــارين الــيت تتطلــب االســتجابة الســريعة 

عنصــــر اللعــــب و  احلركــــي و علــــى التســــارع و ســــرعة احلركــــة ،و يف مقدمــــة هــــذه التمــــارين األلعــــاب الصــــغرية و الــــيت تبــــىن علــــى

 .املطاردات ، و اليت تفسح اجملال أمام التصرفات اخلاصة بالسرعة مما مينع تشكيل عائق السرعة الذي يؤدي إىل ركودها

 :التحمل 1-1-5

يعترب التحمل مـن الـدعائم األساسـية للياقـة البدنيـة يف الفعاليـات الرياضـية الـيت يتطلبهـا اإلعـداد البـدين لفـرتة طويلـة ، و ختتلـف 

انــه القــدرة علــى القيــام بانقباضــات مســتمرة و طويلــة باســتخدام عــدد مــن " تشــارلزبوش " تعاريفــه بالنســبة لكــل عــامل ، فيعرفــه 

 دة كافية إللقاء اجملموعات العضلية بقوة ومل

 بأنه القدرة على"  خارابوجي" ويعرفه . التعب و العبء على وظائف اجلهاز الدوري والتنفسي 

محمـود عـوض بسـيوني ،  فيصـل الشـاطي ،نظريـات و طـرق التربيـة البدنيـة ، مرجـع سـبق ذكـره ، ص (عمل مرتفع الشـدة ألطـول فـرتة ممكنـة  حتقيق

186.( 

 .على انه قابلية الفرد على أداء عمل حركي حبجم معني لفرتة طويلة دون انقطاع" اوزلني" ، بينما يعرفه )

 :أنواع التحمل  1-1-5-1

 :أ ـ التحمل العام
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هو القدرة على التحمل لفرتة طويلـة دون هبـوط مسـتوى الكفـاءة أو الفعاليـة وذلـك باسـتخدام جمموعـات كبـرية مـن العضـالت 

ر عمـل اجلهـاز الـدوري والتنفسـي بصـورة طبيعيـة وهـذا حسـب رأى الـدكتور صـالح ومبستويات متوسـطة مـن احلمـل مـن اسـتمرا

السيد قدوس الذي يرى أيضا إن التحمل العام هو عبارة عن أداء عملي لتكوين مقاومة ضـد التعـب اجلسـمي نتيجـة اسـتغراق 

 .وقت طويل للعمل وارتباط صفة التحمل ارتباطا وثيقا بظاهرة التعب

 :ب ـ التحمل الخاص 

 .انه قابلية الرياضي على مقاومة التعب الذي حيصل خالل مراحل أداء فعالية رياضية معينة " رياتشكوف" يعرفه 
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 :مهيدتـ
وأ�ا مبثابة اجلسر الرابط بني  ةخاص, من أهم املراحل اليت مير هبا اإلنسان يف حياته تعترب مرحلة املراهقة      

الطفولة و الرشد وختتلف هذه املرحلة عن باقي املراحل العمرية األخرى من حيث التغريات اليت متس  اجلوانب 
االجتماعية و  االنفعالية  و الفيزيولوجية للفرد مما يستوجب على املربني واألخصائيني يف هذا اجملال إعطاءها القدر 

 .ية و  اإلهتمام الكايف من العنا
وذلك هبدف التعرف عليها من مجيع )سنة 18_16(وقد تطرقنا يف دراستنا هذه إىل املرحلة العمرية       

 .النواحي اليت قد تساعدنا يف إجراء هذا البحث 
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         :النمو  -1
) 1("( حنــو النضــج النمــو هــو سلســلة متتابعــة مــن التغــريات اإلنشــائية الــيت تســري اإلنســان ":تعريــف النمــو  -1-1
 )  41: ص ,  2003, 1ط, مبادئ علم النفس الرياضي:" أحمد أمين فوزي )  2(

 .وتتميز مراحل النمو باالرتباط الوطيد فيما بينها حيث كل مرحلة تعترب مبثابة تكملة للمرحلة اليت بينها ) 
ومن " , .....ن هذه التغريات نواحي الفرد النفسية و االجتماعية و االنفعالية وكذا الفيزيولوجية وتتضم -

 "هذا املفهوم ميكن حتديد أهم خصائص النمو 
 .ال حيدث فجأة بل حيدث تدرجييا و بانتظام  .1
يئته املادية و  التغريات الناجتة اليت تطرأ على اإلنسان هتدف إىل اإلرتقاء به ومتكينه من التكيف مع ب .2

 .اإلجتماعية 
 .اإلرتباط الوطيد بني مراحل النمو  .3
 .يسري النمو من العام اىل اخلاص ومن الكل اىل اجلزء  .4
 .معدل النمو لدى الفرد ليس ثابتا خالل مراحل احلياة املختلفة  .5
 .   الفروق الفردية بني األفراد خالل عملية النمو  .6

 :  أنواعه -1-2
ويقصد به منو الفرد من حيث الطول و الوزن واحلجم و الشكل و التكوين :  النمو العضوي •

 بصفة عامة ونتيجة منو هذه اإلبعاد املختلفة 
ويقصد به منو الوظائف اجلسمية والعقلية و اإلجتماعية و اإلنفعالية لتساير تطور :  )السلوكي(النمو الوظيفي 

    )..1992, 2ط, القاهرة ,دار المعارف , " علم النفس الرياضي: "وي محمد حسن عال(. حياة الفرد واتساع نطاق بيئته

 :  مراحله -1-3
 .وتبدأ من اإلخصاب إىل الوالدة : مرحلة ما قبل الوالدة 

 .وتشمل  السنتني األولتني من احلياة ) : الرضاعة(مرحلة املهد  -
 .سنة  12ومتتد من سنتني اىل : مرحلة الطفولة  -
 ).املراهقة املتأخرة( 25أو  20سنة اىل ظهور البلوغ اجلنسي حىت سن  12ومتتد من :مرحلة املراهقة  -
 .سنة  45سنة الــى  19متتد من :مرحلة الرشد  -
 .فما فوق  60ومتتد من سن : مرحلة الشيخوخة  -

 :المراهقة مفهومها و تعريفها  -2
معناه اإلقرتاب و الدنو " راهق" إن كلمة املراهقة مشتقة من  فعل: المعنى اللغوي للمراهقة  -

 )1(من احللم فاملراهق هبذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم  و إكتمال النضج
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" ASOLOSCEREمعناها سن التغيري  مشتقة من  كلمة  :للمراهقة  االصطالحيالمعنى  -
الفرتة  وتعين اإلقرتاب من  النضج و هي) 2(مبعىن كربوين" GRANDIR"وتعين بالالتينية ◌َ "

 ).3(اليت تقع ما بني مرحلة �اية الطفولة  املتأخرة و بداية مرحلة سن الرشد
 "  EKESTENBERG"وبذلك فاملراهق ال يعترب طفال وال يكون راشدا أو كما يرى 

 .و  يف الواقع ليس بطفل وال براشد  "  يقال غالبا أن املراهق طفل و راشد يف نفس الوقت "
وهلذا , وهي مرحلة قصرية ال تتجاوز العامني ,املراهقة مرحلة من مراحل النمو السريع :  معنى المراهقة -2-1

و املراهقة باملعىن العام هي املرحلة اليت تصل بالطفولة املتأخرة اىل سن , فاملراهقة هبذا املعىن تعين إرهاق للبلوغ 
 .الرشد 

البلوغ و تنتهي بالرشد و إكمال النضج فهي هبذا املعىن واملراهقة مبعناها العلمي الصحيح هي املرحلة اليت تبدأ ب
وخيتلف املدى  الزمين القائم بني و �ايتها , وظاهري اجتماعي يف �ايتها , عملية بيولوجية حيوية يف بدئها 

 . حسب  االختالف من فرد إىل فرد و من ساللة إىل  أخرى 
 .الوراثية  و الغذائية وخيضع  هذا اإلختالف للعوامل اجلينية  و البيئية و 

املراهقة هي ذلك اجملال الزمين الذي يؤدي باستعدادات " : REME ZAZZO"يعرفها  •
 . نفسوبيولوجية اىل النضج اإلجتماعية

كما  أ�ا , بأن املراهقة تعاريف متعددة فهي فرتة منو جسدي وظاهري وإجتماعي " دوسرتانس"ويرى  •
 .          فرتة حتوالت نفسية عميقة

 :أزمة المراهقة  -2-2 
مبا أن املراهقة هي املرحلة اليت جتعل من الطفل إنسانا راشدا  وهي ختضع خضوعا مباشرا لنظم اجملتمع وتقاليده  

أو تقتصر وفقا  يف إطارها ، ومتتد يف مداها الزمين  وحدوده فهي إذا مرحلة مرنة تصطبغ بشعائر اجلماعة اليت تنشأ
 .ومستوياهتا احلضرية اليت ينشأ املراهق يف إطارها ملطالب هذه اجلماعة 

 .وتنشأ األزمة يف  املراهقة من طول  املدى الزمين الذي يفصل النضج اجلنسي عن النضج االقتصادي
وتبدو هذه  األزمة يف املدن  أكثر مما تبدو يف  الريف ، وذلك لتباعد النضج اجلنسي عن النضج االقتصادي يف 

يف الثانية ، فما يكاد الفىت الريفي يبلغ مىت يتزوج ، فنجد فتيان املدينة وخاصة املتعلمني منهم األوىل وتقارهبا 
 . يتأخر النضج االقتصادي هبم إىل أن تنتهي مجيع مراحل التعليم
وتظهر أزمة , وتأيت مباشرة بعد مرحلة البلوغ , وأزمة املراهقة هي نتيجة عن الطقس أو جو نفسي إجتماعي 

 .ة على شكل  إضطرابات نفسية وتعترب كجزء من املراحل احلساسة يف حياة  الشخص وهي صعبة جدا املراهق
 : خصائص المراهقة  -2-3

 :هناك عدة خصائص للمراهقة نذكرها مع الشرح 
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و قذف احليوانات املنوية بالنسبة , عند البلوغ يصل املراهق إىل القدرة على التناسل  :اإلثارة الجنسية  -) أ
و تتميز بانفجار لبيدي و اندفاع نزوي تناسلي باإلضافة اىل حركة , و احليض بالنسبة للبنات للذكور

و إمنا هو , تكون ما قبل التناسلية والصراع الٌداخلي للمراهق ليس فقط رد فعل بسيط للصراع األودييب
ء اقتصادية أو وهذا االنفجار اللٌيبيدي املصحوب بتغريات سوا. صراع جتمع لصراعات بدائية قدمية 

ديناميكية يؤدي اىل اضعاف االنا يف دوره الباقي يف االثارة فيما نالحظه هنا هو اندفاع لبيدي و تعزيز 
 .ملتطلبات نزوية لالنا 

إن ظهور العالمات األولية للبلوغ من منو األعضاء التناسلية و كذلك العالمات   :اشكالية الجسم   -) ب
 و إذ يرى بعض العلماء على رأسهم, ورة املراهقالثانوية هلا تأثري بليغ على سري 

    "MELANIE KLEIN "   "DW WINECOTT "  "ANNATREUP  " 
 التوازن النفسي للمراهق ويف دراسة                                  ...........بأن التغريات الفيزيولوجية هي منبع االضطرابات      

 وضحت بإمعان دور التغريات الفيزيولوجية يف إستيقاض               "  EDITHJAKOBSON: "متأخرة لـ 
 .و إحياء قلق اإلحصاء 

أما عند البنات فإن ظهور احليض ألول مرة عندهن يؤدي إىل تغريات و حتوالت شاملة و اليت يعرفها اجلسم يف   
 .سبة للفرد مع عالقته باحمليط و يعترب اجلسم وسيلة قياس و مرجع بالن, اضطراب صورته يف جماالت عديدة 

و يدل هذا على البعد , فصورة اجلسم تلعب دور مهم يف مرحلة املراهقة و يظهر املراهق اهتماما كبريا جبسمه   
: نصر الدين جابر . (كما أن للجسم ارتباط وثيق بالشعور باهلوية , رحلة ملاالنرجسي يف التوظيف العقلي يف هذه 

 )20: ص  1992مع التكيف اإلجتماعي للمراهق عالقة الرفض األبوي "
و هي غري واقعية على  إن للمراهقني تكوين خاطئ يف املفاهيم و األفكار :األفكار الالواقعية للمراهق  -2-4

 .مستوى طموحهم  و  توقعاهتم  اخلاصة و أهدافهم 
أصدقائهم تكون جزء من ظاهرة  وهذه الطموحات و املفاهيم اليت يكو�ا املراهقون عن  أنفسهم و آبائهم  و

 .قابليتهم اإلنفعالية اليت تشكل بداية املراهقة 
ولكن يف الواقع يصادف املراهق عكس طموحاته و تطلعاته وهذا ما جيعله يشعر بالنقص و عدم القدرة على 

 .القيام مبختلف األعمال 
املعروف أن لكل مراهق مثاال أعلى و قدوة يف  جتعل املراهق يتميز باملثالية الرائدة حيث أنه من الالواقعيةوهذه 

كما يضع له والديه صورة يريدونه  أن يكون عليها و لكن نادرا ما  يصل إىل  املستوى الذي , احلياة يف نفسه 
 .حددوه له 

 :التقمص  -2-5
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األمن و وهذا التقمص يعطيه الشعور ب. يبدأ الطفل يف عملية التقمص عادة مع عائلته يف مرحلة الطفولة 
فإذا مل حيدث بطريقة غري , اإلطمئنان و يتعلم منهم كيفية القيام بدوره  النفسي و اإلجتماعي داخل عائلته 

 .صحيحة فإن املراهق يعيش صراعات كبرية وكذلك نفس الشيء إذا تأخر حدوثه 
عيدة من عامل اخليال فالطفل ال يتقمص أشخاصا  يف بيئته الغريبة فقط بل تأخذه اجلرأة إىل تقمص  شخصيات ب

و من النادر هنا على املراهق أن يتقمص والديه ألن ما مييزها هو التمرد  , و غريهم  ومن املشاهري السينمائيني, 
 .و طلب االستقاللية و البحث عن  تأكيد الذات , على السلطة 

هو اكتساب االستقاللية  من أهم ما يسعى إليه املراهق: الرغبة في االستقاللية و البحث عن الذات  -2-6
حبيث حياول التخلص من سيطرة األسرة و تأكيد شخصيته اجلديدة اليت بدأ يشعر هبا و وضع مكانة له و حياول 

و يبدأ إحساسه بالذات ألنه جيب عليه أن يؤكدها ألن العامل النفسي جينب , أن يرعب األفراد احمليطني به 
فيميل إىل القيام بأعمال  تلفت النظر          , ي انتباهه إىل جسمه إهتمامه على نفسه كما جذب التغري اجلسم

 .عال اكتساب درجة االستقالل اليت تالئم سنه  هإليه ، ويتعلق جناحه يف ذلك على والديه اللذين يساعدان
 : الرتدد و عدم الثبات 

فأحبانا يتصرفوا كما لو كان رجال , تصرفاته من أهم ما يتميز به املراهق الرتدد و عدم الثبات املستمر يف سلوكه و 
وهذا الرتدد دليل املراهق و عدم , ناضجا و راشدا و أحيانا يتصرف كما لو كان طفال صغريا غري ناضج عقليا 

فبعد أن كان منوه مستقرا و بطيئا يف مرحلة , ثباته هو النمو اجلسمي و التغيري الفيزيولوجي السريع الذي مير به 
 ).   1(ملتأخرة سرعان ما يتصف منوه بالسرعة اإلجتماعية و سوء تعامل الكبار معه وعدم مساعدتهالطفولة ا

 )سنة18-16(المراهقة في المرحلة المتأخرة من -2-7
 :النمو البدني و الحركي في هذه الحركة  -

حجم اجلسم و تناسق  تتميز هذه املرحلة بالنمو البطيء للعظام مع إستمرار منو العضالت مما يؤدي إىل زيادة
و ترتفع كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي مما , الطول مع الوزن و يزداد يف هذه املرحلة التوافق العضلي العصيب 

و زيادة رشاقة اآلداء احلركي باإلضافة إىل زيادة القدرة , يساعد على التناسق احلركي بني أعضاء اجلسم املختلفة 
و أطلق على هذه املرحلة من النمو مرحلة , ملختلفة للنمو البدين و احلركي على التحمل و من هذه املظاهر ا

 .اإلعداد للبطولة يف كثري من األلعاب الرياضية 
و خيتلف البنون عن البنات يف هذه املرحلة إختالف كبريا يف التكوين البدين حيث يتميز البنون عن البنات بزيادة  

, وهلذا يتفوق البنون على البنات يف القوة واجلهد العضلي , نسبة الدهن كثافة العظام و النسيج العضلي و قلة 
بينما تتفوق البنات عن البنني يف القدرة على مقاومة الربد و احلرارة مما يساعد على ممارسة سباحة املسافات 

 .الطويلة يف املياه الباردة 
 :النمو العقلي -
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و لكن القدرات العقلية تستمر يف النمو مبعدل , هذه املرحلة  يستمر الذكاء يف النمو مبعدل بطيء حىت �اية
 .سريع و يتوقف هذا املعدل على املستوى الثقايف الذي ينتمي إليه املراهق و اجلو اإلنفعايل احمليط به 

كما تظهر الفروق بني البنني و البنات يف , تظهر يف هذه املرحلة الفروق الفردية يف الذكاء بصورة واضحة 
 .حيث تتفوق البنات يف بعض القدرات و يتفوق البنون يف قدرات أخرى , درات العقلية الق

كما تزداد أيضا القدرة على اإلحتفاظ , تزداد يف هذه املرحلة القدرة على الفهم و اإلستعاب و التفكري اجملرد 
و هلذا تعترب هذه املرحلة من , باملعلومات و الصور احلركية و إمكانية إستدعائها كاملة دون أي نقص أو زيادة 

 .النمو مرحلة التثبيت و اإلتقان للمهارات احلركية الرياضية و خطط اللعب 
و تكوين رأي خاص عن كل املوضوعات اليت يتعامل , ميثل املراهق يف هذه املرحلة إىل نقد الذات و نقد اآلخرين 

 .معها 
  : النمو االنفعالي  -

هذه املرحلة تأثرا كبريا بطبيعة التنشئة اإلجتماعية و العادات و التقاليد و األعراف  تتأثر املظاهر االنفعالية يف
 .السائدة يف اجملتمع 

فإذا إعرتف اجملتمع باملراهق كعضو فعال و له احلق يف التحرر و اإلستقالل و تكوين األفكار اخلاصة و التعبري عن 
 اإلنفعالية اليت تظهر يف هذه املرحلة و اليت ميكن تلخيصها  ذاته فإن ذلك يساعد يف إختفاء الكثري من املشكالت

 .املزاجية تقلب احلالة    -
 . الرتدد يف حتمل املسؤولية  -
 . نقص الثقة يف النفس و فرط احلساسية  -
 . نقص القدرة على التعبري عن رأي و مواجهة اآلخرين  -
 . فقد األمل يف املستقبل  -
 . كثرة اإلستيقاظ يف أحالم اليقظة  -
 . تأنيب الضمري و لوم النفس على التصرفات اخلاطئة  -
 .الرتدد و اخلوف من التعامل مع اجملتمع  -

 :  النمو االجتماعي -
و أن تعرتف به اجلماعة و , يسعى املراهق يف هذه املرحلة أن يكون له مركز بني مجاعة الرفاق من نفس العمر 

وكذلك بالنصح يف طريقة الكالم و إقحام , حياول حتقيق ذلك باملالبس الزاهية و احلديثة و الغريبة و , تقدره 
 .نفسه يف مناقشات يف مستواه الفكري 

و يشعر املراهق يف هذه املرحلة أن عليه القيام ببعض املسؤوليات اليت ترفع من شأن اجلماعة و تزيد من قوهتا و 
مما جيعله يعتقد بأن اجلماعة , اوبا و تقديرا من كثري من أفراد اجلماعة آلرائه و مقرتحاته فعاليتها إال أنه ال جيد جت

 )1.(وهذا الشعور الذي قد يزداد بزيادة مرات الفشل , تريد حتطيم أفكاره 
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 ):سنة17-15(دور البيئة الرياضية نحو مرحلة المراهق من 
ف بالشمول و تعدد نواحي النشاط إلتاحة الفرصة للمراهق يف الرياضية توفري الربامج اليت تنص جيب على البيئة

و تكوين امليول الرياضية حيث إن هذه املرحلة من , هذه املرحلة من إستغالل قدراته العقلية يف النشاط املناسب 
 .النمو هي أنسب املراحل لتكوين امليول 

م وذلك من خالل األنشطة اليت مييل مع العناية بالقوا, إتاحة فرص التنافس بني اجلماعات الرياضية  -) 1(
 .املراهق إىل ممارستها 

توفري برامج رياضية خاصة بالبنني و أخرى خاصة بالبنات لوجود تباين كبري يف النمو اجلسمي و  -) 2(
حيث يفضل البنون النشاط الذي ينصف بالقوة و اإلحتكاك , امليول يف هذه املرحلة بني اجلنسني 

األنشطة التوقيعية و معضم األنشطة اليت تتطلب الرشاقة و التوازن مثل   بينما يفصل البنات, البدين 
 .كرة الطائرة و كرة اليد و كرة السلة 

و تنظيم الرحالت و املعسكرات الرياضية , إتاحة الفرص للتنافس اخلارجي مبالعب األندية األخرى  -) 3(
 .اليت تساعد املراهق على الفطام اإلجتماعي و تأكيد الذات 

لى ترقية التوافق العضلي و العصيب و العناية بالقوام من خالل األنشطة اليت مييل املراهق إىل العمل ع -) 4(
 .ممارستها 

توفري الفرص املناسبة للتعرف على الذات وما طرأ عليها من تغريات و تأكيد حماوالت االنضمام إىل عامل 
مما يؤدي إىل حتسني عالقة املراهق , مع حتت توجيه و إرشاد للتعرف على الدور احلقيقي يف اجملت, الكبار 

  ) 1. (باألسرة و املدرسة 
 ) :سنة18-16(في المرحلة السلة خصائص موزع الكرة  -2-8

تؤدي ) سنة 17,  15(إن الزيادة املفاجئة يف الشكل و التغريات اجلسمية و العقلية لدى املوزعني يف هذه املرحلة 
 : بنا إىل تقسيم خصائص املوزع إىل ثالث أقسام و هي 

 ) : سنة18,  16(الخصائص النفسية و العقلية في المرحلة  -2-8-1
أن منو ) : "1990(حممود عبد احلليم مشي .فيقول د, و نفسيته  إن هذه الفرتة تؤثر تأثريا جليا على املوزع

 " . جسم اإلنسان يؤثر يف عملية تفكريه و تكيفه مع اآلخرين 
كما يتعرض إىل اإلضطراب النفسي بسبب الدوافع , وقد تأدي حساسية املراهق الشديدة إىل اإلنطواء و العزلة 

ق و التكامل مما يسبب له مشاعر التناقض الوجداين أو ثنائية املشاعر اليت الداخلية املتضاربة اليت ال يتم فيها التناس
و الرضا و , و احلب و الكره , تتخلص يف التذبذب و عدم إستقرار املشاعر كأن يشعر باإلجنذاب و النفور 

 .و ذلك من خالل الوسط املعاش , السخط 
تئاب و البؤس و القنوط و اإلنطواء و احلزن و اآلالم و يتعرض الكثري من املوزعني يف هذه املرحلة حلاالت اإلك

 .النفسية نتيجة ملا يلقونه من صراع بني الدوافع و بني تقاليد اجملتمع و معايريه 
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م الذي يؤكد بأن املوزع يكسب ألوانا من  1938"حامد عبد السالم زهران "و من الناحية الفكرية جند قول 
 .لتكيف الصحيح مع البيئة اليت يعيش فيها الفعالية تساعده على إعداد نفسه ل

و هذا يعين أن القدرات العقلية , فالنمو العقلي يكمن يف منو اخلربة املكتسبة و يف املقدرة على إستخدام املوهبة 
و تشري معظم الدراسات إىل أن منو الذكاء يف هذه الفرتة ال تظهر على هيئة فرتة , الالزمة تبدأ يف مرحلة املراهقة 

و يالحظ عند املوزعني زيادة القدرة على إكتساب املهارات و املعلومات الفردية و على التفكري و , ريعة س
كما , كما تأخذ الفروق الفردية يف النواحي العقلية بالوضوح و تبدأ قدراته و إستعداداته يف الظهور , اإلستنتاج 

 .ك العالقاة تزداد االلقدرة على اإلنتباه و املالحظة و النقد و إدرا
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 :خالصة 
, قوله هو أن مرحلة املراهقة تعترب من أخطر املراحل يف حياة الفرد و أمهها يف نفس الوقت  ما نستطيع         

و قد تأثر سلبيا يف الفرد و هذا يتوقف على , حيث أ�ا متتاز بتغريات و حتوالت فيزيولوجية و مرفولوجية و نفسية 
و هي مرحلة حساسة , يعيش فيه  عدة ظروف و شروط يعمل على حتقيقها بنفسه أو حيققها له اجملتمع الذي

 . جدا حيث يتم فيها إعداد املراهق ليصبح متشردا و مسؤوال و يكون عضوا يف اجملتمع 
 .فهي تعترب عملية بيولوجية حيوية يف بدايتها و ظاهرة اجتماعية يف �ايتها 
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:تمهيد  

علينا التأكد من صـحة أو عـدم صـحة الفرضـيات الـيت قـدمناها  بإن طبيعة املشكلة اليت يطرحها حبثنا تستوج

يف بدايــــة الدراســــة، ويعتــــرب الفصــــل األول يف منهجيــــة الدراســــة حمــــور الدراســــة امليدانيــــة، وفيــــه تطرقنــــا إىل الدراســـــة 

اختيارهـا  االستطالعية واجملال املكاين والزماين والشروط العلمية لألداة وضبط متغريات الدراسة وعينة البحث وكيفية

.واملنهج املستخدم وأدوات الدراسة وإجراءات التطبيق امليداين وحدود الدراسة وأسلوب التحليل اإلحصائي  
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 : نهج البحثالم_1
 يف التجرييب تعريف املنهج وميكن.الدراسة مشكلة لطبيعة األنسب ألنه وذلك التجرييبنهج املث الباح استخدم

 العلمية بالطريقة تالاملشك حلل البحوث مناهج أقرب : بأنه والرياضية البدنية بالرتبية املرتبطة الظواهر دراسة جمال
 .األثر أو بالسبب اخلاصة العاقات لفروض احلقيقي اإلختبار بواسطته ميكن الذي الوحيد البحث منهج يعد كما

 حتدث الرياضي اجملال يف معينة لظاهرة املوضوعية املاحظة " بأنه ي الرياض اجملال يف التجرييب املنهج عاوي ويعرف
 صابر عوض فاطمة(. ىألخر ا املتغريات تثبت بينما متنوعا أكثر أو متغري ويتضمن احملكم بالضبط يتميز موقف يف
 )2002 ، ،اإلسكندرية العلمي البحث ومبادئ ،أسس خفاجة علي ت ف،مي

 

 : الدراسة متغيرات 2-
 : المستقل المتغير 1-2

 ذاھ حبثنا ويف ، التابع املتغري يسمى آخر متغري على تأثريه مدى وقياس معرفة نريد الذي وهو أوال يتغري الذي وھ
 .التبادلي و األمري أسلوب وھ املستقل املتغري

 : التابع المتغير 2-2
 حبثنا ويف .املستقل باملتغري تأثره مدى وقياس معرفة نريد الذي وهو ، املستقل املتغري يف للتغري تبعا يتغري الذي وھ

 .المهارات االساسية والصفات البدنية في كرة السلة تنمية بعض املتغري هدا
 : البحث وعينة مجتمع 3-

 : البحث مجتمع 1-3
 إلجراء العلمي األسلوب إتباع يتوخى حبث مشروع ألي املهمة واملراحل اخلطوات من البحث جمتمع حتديد يعد

 حتديد يف يبدأ أن منذ حبثه جمتمع يف يفكر اجليد الباحث أن يف شك ،وال سليمة علمية أسس وفق الدراسة

 اختيار وكيفية البحث جمتمع حتدد اليت هي معها التعامل وكيفية املشكلة طبيعة ،ألن وأهدافه البحث مشكلة

سنة يعين السنة )18-16(لة عمرية حيث كان جمتمع حبثانا تالميذ الطور الثانوي يف مرح اجملتمع هذا من العينات

 .الثانية ثانوي

 :عينة البحث  3-2 

البحث الذي يتناوله  إن العينة هي النموذج الذي جيري الباحث جممل وحمور عمله عليها ،أو هي جزء من جمتمع

،فالعينة الذي سحبت منه العينة  الباحث بالبحث والتحليل هبدف تعميم النتائج اليت حيصل عليها على اجملتمع

 . عن مشقات دراسة اجملتمع األصلي بأكمله  إذن جيب أن جمتمع األصل وحتقق أغراض البحث وتغين الباحث

 
64 



منھجیة البحث واجراءاتھ المیدانیة:                                             الفصل األول    
 

مت  _ثانوية األخوين بلقاسمي عشعاشة – ثانويالسنة الثانية  تالميذمن  يذاتلم 40البحث تكونت من  ينةع

 .جمموعتني  إىل يمهميتقسو  بطريقة مقصودةاختيارهم 

يف تنمية   األسلوب التبادليالتجريبية اليت طبقنا عليها وحدات تعليمية باستخدام  هي العينة:  ألولىالعينة ا

 .بعض املهارات األساسية والصفات البدنية يف كرة السلة

يف تنمية بعض   األسلوب األمريالتجريبية اليت طبقنا عليها وحدات تعليمية باستخدام  هي العينة:  الثانيةالعينة 

 .املهارات األساسية والصفات البدنية يف كرة السلة

 :قمنا بضبط جميع المتغيرات المرتبطة ببحثنا قد ل 1-1_3 

األوىل قمنا بإشراك كل من الذكور واإلناث بالتساوي يف اإلختبارات للمجموعة التجريبية  :عامل الجنس 

 .الثانية اجملموعة التجريبيةو 

 :عامل العمر 

 .سنة 18-16.متقاربة بني التاميذ حيث كانت األعمار 

 : يذيةاخلطوات التنف

 ية البدنيةمن قسم الرتب يةبأخذ املوافقات اإلدار  الباحث اقام يميالربنامج التعل اجراء قبل

اهلدف من  شرح بعد ذلك مت. جتربة البحث  يقتطب الباحث يعاليت تستط يدواملواع يامانسب اال يدوحتد الرياضية

 .جمموعة  لكل يفيةك الدارسة ومدى االستفادة منه وشرح العمل ينةلع يتهوأمه يميالربنامج التعل

بعض املهاارت (ت الد ارسةريايف كل متغعتني التجربيتني للمجمو  يةالقبل ياساتالق اجراءمت : القبلي ياسالق -

 .  يةالتجربة االستطالعاجراء وذلك بعد )  وصفات البدنية يف كرة السلة يةاألساس

 : المقترح يميالبرنامج التعل يقحلة تطبمر  -

 )حصص 08(املقرتح يف الفرتة الواقعة  يميللربنامج التعل اجملموعتني التجربيتنيخضعت –

 :املقرتح  يميمرحلة ما بعد الربنامج التعل -
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 :المقترح يميالبرنامج التعل يقاالنتهاء من تطب بعدو_  

 .القبلي  ياسيف الق يبهاوحسب ترت يتوالتوق يقةالسابقة وبنفس الطر  املتغريات يةقبل ياساتق باجراءقام الباحث  

 :مجاالت البحث -4 

 :المجال المكاني  -4-1 

 مستغامن -عشعاشة _بثانوية األخوين بلقامسي   مت إجراء دراستنا امليدانية 

 :المجال الزماني  _4-2

 كما يلي . 2017/2018سية للدخول املدرسي مت إجراء اإلختبارات القبلية والبعدية وكذلك التجربة األسا_ 

 سنة) 18-16(كانت عينة دراسيت حولة تالميد السنة الثانية ثانوي مرحلة عمرية : المجال البشري 4-3 

 :التجربة اإلستطالعية: أوال 

ثانوية األخوين إناث من  05ذكور ،و  05 يذ،تام 10تشمل  ينةعلى ع اإلستطالعيةبالتجربة  ياممت الق 

تطابق  املأخوذة ينةالع ية،وكانتبعد من التجربة األصل م فيماھمث مت استبعاد,  بلقاسمي عشعاشة مستغانم

يف ظرف  اإلختبار البحث  كما مت إجراء اخلتبارات و إعادة ينةلع يةواخلصائص املورفولوج يةالشروط العمر 

 .28/10/2017 إىل 2017/ 21/10و دامت فرتت إجراء التجربة اإلستطالعية من .أسبوع

 :التجربة األساسية  :ثانيا

حصص ،  8بواقع 11/03/2018إىل  15/01/2018من قمنا بإجراء التجربة األساسية يف الفرتة املمتدة 

التدريس األمري للمهارات  بأسلوب لثانيةوذلك بتدريس اجملموعة التجريبية بأسلوب التدريس التباديل واجملموعة ا

 .مبوضوع حبثنااملختارة و املرتبطة 

 :اإلختبارات البعدية  -

 .18/03/2018بعد إجراء التجربة األساسية ،أجرينا اخلتبارات البعدية لعينة البحث يف يوم 
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 :األسس العلمية لإلختبار  -5 

 :ثبات اإلختبار  -5-1

على  متعددةإن كلمة الثبات تعين يف مدلوهلا الستقرار،وهذا يعين أنه لو قمنا بتكرا ر اإلختبار ملرات 

نفس الظروف  الفرد،ألظهرت النتائج شيئا من اإلستقرار،وذلك بأن يعطي اخلتبار نفس النتائج إذا ما أستخدم يف

حيصل على نفس الدرجة  وعلى نفس األفراد،كما أن الثبات قد يعين املوضوعية يف الكثري من األحيان، ألن الفرد

الثبات «  Guilford» " جليفورد"وقد عرف  .ي يصححهمهما اختلف الباحث الذي يطبق اإلختبار أو الذ

من اختبار ما ،حيث إن تباين الدرجة على القياس هي مؤشر  بأنه نسبة التباين احلقيقي يف الدرجة املستخلصة

 نفسھ ،المرجع أحمد هللا ،عطاء اليم�ن عبد بوداود (.عن الدرجة على املقياس لألداء الفعلي لألفراد وتعرب تلك املعادلة

 ذا من أجل حساب معامل الثباتھو يةاإلختبارات قمنا بإجراء اختبارات أول يةمدى صاح ياسولق )106 ،ص

من  حيث طبقت اإلختبارات األوىل على عينة من التاميذ م) إعادة اإلختبار  -اإلختبار ( يقةاختبار بطر  لكل

يق اختبار القبلي قمنا بتطب يث،ح مقصودة يقةبطر  مھيارمت اخت عشعاشة مستغانم بلقا سميثانوية األخوين 

 .وبعد اسبوع قمنا باالختبار بعدي على نفس التالميذ وحتت نفس الشروط

 )ذكور 05إناث و  05(تالميذ  10وعينة متكونة من 

ويقاس معامل الثبات حبساب معامل اإلرتباط بني الدرجات اليت حصل عليها األفراد املرة األوىل وبني نتائج 

 .فإذا ثبتت الدرجات يف االختبارين وتطابقت قبل إي درجة ثبات اإلختبار كبرية, يف املرة الثانية  اإلختبار
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 االختبار

  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
معامل 
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0.82 

 
 )30م(المستقيمالتنطيط 

 
29.12 

 

 
2.35 

 
28.65 

 
2.32 

 
0,98 

 
0.98 

 
 متر 20سرعة لمسافة 

 
12.32 

 

 
3.43 

 
13.43 

 
3.44 

 
0.83 

 
0.83 

 
التمريرة الصدرية على 

 الحائط

 
04 
 

 
2.12 

 
05 

 
3.54 

 
0.92 

 
0.92 

 .اإلختبارات العينة اإلستطالعية قيمة معامل اإلرتباط وأسس علمية يمثل ) 01(الجدول رقم 

من خالل اجلدول املدون أعاله يتضح لنا أنه توجد عالقة ارتباطية قوية بني اجراء األختبار القبلي والبعدي لعينة 

 .ومنه نقول انه يوجد ثبات عايل اإلستطالعية 

 :صدق اإلختبار  5-2

شيئا بدال منه أو باإلضافة إليه،فمثا عند وضع يقصد بصدق اإلختبار أن يقيس فعا ما وضع لقياسه ،وال يقيس 

يقيس التحمل مثا بدال منها أو  اختبار لقياس القوة جيب أن يقيس القوة للعينة املراد حتديد هذه الصفة لديها ،وال

 .باإلضافة اليها

تبار بالنسبة اخل وإن صدق اإلختبار يتعني يف حدود الصفة املراد قياسها ، ويف حدود العينة املراد إثبات صدق

صفات وخصائص العينة اليت  هلا،هلذا عندما يذكر الباحث معامات الصدق اخلاصة باختبار معني،عليه أن حيدد
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بودا ود عبد اليمين ، ( درس عليها معامل الصدق حىت ال يطبق إال على عينة مماثلة للعينة اليت.استخدمت يف حسابه

و من أجل التأكد من صدق اإلختبار استخدمنا  )،ديوان المطبوعات الجامعيةعطاء اهللا أحمد ،المرشد في البحث العلمي ل 

التجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية واليت خلص من شوائبها  معامل الصدق الذايت بإعتباره صدق الدرجات

 :ايل اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات أخطاء وكانت النتائج احملصل عليها كالت القياس ،و الذي يقاس حبساب

 
 

 االختبار

  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
 الثباتمعامل 
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 متر 20سرعة لمسافة 
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3.44 
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التمريرة الصدرية على 

 الحائط

 
04 

 
2.12 

 
05 

 
3.54 

 
0.92 

 
0.84 

 .اإلختبارات العينة اإلستطالعية قيمة معامل الصدق وأسس علمية يمثل ) 02(الجدول رقم 

من خالل اجلدول املدون أعاله يتضح لنا أنه يوجد صدق قوية بني اجراء األختبار القبلي والبعدي لعينة 

 .اإلستطالعية ومنه نقول انه يوجد صدق عايل 
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 :موضوعية اإلختبار  5-3 

مبوضوع  يقصد باملوضوعية عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححني ،وأن تعتمد نتائجه على احلقائق املتعلقة

ر أو أداة اإلختبا ويقصد هبا أال يتأثر تطبيق. اإلختبار وحده ،أي ال ختتلف درجة الفرد بإختاف املصححني 

القياس وتصحيحه وتفسري نتائجه باحلكم الذايت للقائمني هبذا العملقد عملنا يف دراستنا على أن تكون 

و قمنا بتسجيل النتائج لكل .والتسجيل و اإلختبارات واضحة للمختربين من حيث طبيعتها ،وطريقة تنفيذها

ائية اليت قدمناها جيدة حيث كان من املاحظة النه اإلختبارات كل على حدى وكانت درجة اإلتفاق بني النتائج

اق على الدرجة النهائية ،وعملنا على عدم تدخل العوامل اإلتف والتقومي بعيدين عن الذاتية ما يفسر درجة

 .الشخصية والتحيز يف وضع اإلختبارات

 :وسائل وأدوات البحث  -6 

املعلومات والبيانات االزمة  عليها يف احلصول علىوهي جمموعة الوسائل والطرق واألساليب املختلفة ،اليت يعتمد 

املوضوع أو املشكلة ،هي اليت حتدد حجم  وإذا كانت أدوات البحث متعددة ومتنوعة ،فإن طبيعة. إلجناز البحث 

الباحث يف إجناز وإمتام عمله ،كما أن براعة الباحث  ونوعية وطبيعة أدوات البحث اليت جيب أن يستخدمها

 .استخدام أدوات البحث العلمي دورا هاما يف حتديد كيفية وعبقريته تلعب

 :و لقد إعتمدنا يف دراستنا على 

 :الوسائل البيداغوجية  6-1 

 -.ملعب كرة سلة -.شريط الصق  -.كرات سلة  -.أقماع  .صافرة  -ساعة توقيت  -.

 . شريط قياس - .أقام+ أوراق  .هدف سلة -حائط –طباشري 

 :المستخدمة اإلختبارات  6-2 

 .لكرة السلةوصفات البدنية  اختبار المهارات الحركية األساسية  6-2-1 

  اختبار نوكس:لمحاورة ا
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قياس سرعة المحاورة: الهدف من اإلختبار   

.طباشري –ساعة ايقاف  -أقماع  0 -كرة سلة : األدوات    

 الشرح :

مرت واملسافة بني باقي 6القمع األول يرسم خط البداية والنهاية حبيث تكون املسافة بينه وبني   

مرت يقف املخترب خلف خط البداية ومعه الكرة أمامه وعند مساع إشارة البدء عليه أن 4.5األقماع   

. يلتقط الكرة ويقوم باجلري بني األقماع مع احملاورة ذهابا وايابا ويعود مرة أخرى ليتخطى خط البداية   

: التسجيل   

وصوله إىل خط البداية  املخترب املسافة احملددة ذهابا وإيابا من حلظة إشارة البدء وحىت حيسب الزمن الذي قطع فيه

.مرة أخرى وذلك بالثواين  

 األمريكيةاختبار الجمعية : التصويب من الثبات 

  :الهدف من اإلختبار

ى هلدف كرة اليسر  التصويب األمامي و قياس مهارة اللعب يف التصويب حنو السلة من مكان حمدد من اجلهة

  .السلة

 .هدف كرة سلة -كرة سلة : ألدوات ا

 : الشرح

عند تقاطع خط  عب الكرة من املكان احملدد خارج منطقة الرمية احلرة مباشرة وذلك من منطقة تقعلاليصوب ا

 املنطقة بعامة مرسومة على األرض الرمية احلرة مع الدائرة هي منطقة حمددة على يسار السلة وجيب حتديد هذه

حظة أن يتم الطريقة من طرق التصويب مع م وميكن للمخترب أن يؤدي التصويب بيد واحدة أو باليدين معا بأي.

حماوالت يتم أداؤها يف جمموعتني   10وللمخترب .اهلدف  التصويب مباشرة إىل السلة دون أن تلمس الكرة لوحة
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أن يتم التصويب من املكان احملدد  جيب.مبحاوالت التجريب  رميات مع الراحة ويسمح 08كل جمموعة له 

 . رميات 10لذلك وللمخترب احلق يف 

 : التسجيل

تلمس فيها  تصويبه حتتسب درجة واحدة لكل.ناجحة تدخل فيها الكرة احللقة  تصويبهحتتسب درجتان لكل 

 .السلة ال حتتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل.الكرة احللقة وال تدخل 

 .غرض من األختبار معرفة سرعة األداء: اختبار السرعة 

 .متر 20اختبار السرعة لمسافة 

 : األدوات الالزمة 

 .شواخص  4_  

 .ديكا مرت _   

 .اقالم  و ورقة التسجيل _   

 يقف املخترب يف الطرف األول من الرواق وعند مساع اإلشارة ينطلق بأقصى سرعة على طول املسافة:طريقة األداء 

 .حيث لكل خمترب حماولتني

 .مرت 20الزمن املستغرق لقطع مسافة : التقويم

 اختبار أحمد أمين فوزي:  )صدريةالتمريرة :(اختبار التمرير على الحائط  

 .قياس مهارة التمرير الصدرية :اهلدف من اإلختبار

 .حائط املس–كرة سلة -مرت للقياس -ساعة ايقاف –طباشري : األدوات 

 :الشرح 
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 1احلائط مربع طول ضلعه  مرت وموازي له ويرسم على 2 مبقدارف التلميذ بالكرة خلف خط يبعد عن حائط يق

من املخترب يقوم التلميذ بتمرير الكرة  أيضا عند إصدار إشارة البدء مرت 1مبقدار  األرضمرت وترتفع قاعدته عن 

 .ةثاني 15باليدين من أمام الصدر بإستمرار يف اجتاه املربع ملدة 

 .حيتسب لتلميذ نقطة واحدة عن كل متريرة تامس فيها الكرة احلائط داخل املربع املرسوم :التسجيل 
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 :البحثصعوبات  -7 

 :خال فرتة إجناز دراستنا واجه الباحثان العديد من الصعوبات متثلت يف 

 .قلة املراجع واألحباث املتعلقة مبوضوع دراستنا -1

 .الوسائل البيداغوجية باملؤسسة نقص  -2

 .عدم استيعاب التاميذ لكيفية التعامل مع األوراق املعيارية مما تطلب شرحها -1

وبالتايل أخذ  صعوبة يف فهم بعض املصطلحات لدى بعض التاميذ أثناء أداء العمل بواسطة أوراق املعيار_3

 .من الوقت وقت طويل 

 .ختبارات خاصة اإلناثهتاون املتعلمني أثناء إجراء اال_ 4

 .صعوبة احلصول على الدراسات املشاهبة و السابقة_ 5
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 : اإلحصائیةالوسائل 
ھو ذلك العلم الذي یبحث في جمیع البیانات و تنظیمھا و عرضھا و تحلیلھا و اتخ�اذ  اإلحصاءعلم 

 :المستعملة في بحثنا ھي  اإلحصائیةو من بین التقنیات  .)1( القرارات بناءا علیھا

 :الحسابيالمتوسط ـ 
 مج س                                  

 :بحیث     ــــــــــــــــــــــــ= س                      
 ن                                    

 .الحسابيالمتوسط  :س   
 .مجموع القیم : مج س     
 .عدد العینة : ن     

 

   :نستعمل القانون التالي  30> ن    :االنحراف المعیاري ـ 

 

  2)س  –س ( مج                                                     
 :بحیث    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =ع                                       

 ن                                                             
   . 
 المعیارياالنحراف  :ع

 .القیممجموع  :س   
 .الحسابيالمتوسط  :س   
  .عدد العینة: ن    
 

 :ـ التباین  
 2ع= التباین                         
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 :التجانسـ  4ـ  8ـ  1ـ  2

1ع                                  
2  

             ـــــــــــــ= ف                                       
2ع                                  

2  

1ع
 . ألكبراالتباین :   2

2ع
                        . األصغرالتباین :   2

  :االرتباط بیرسون  معامل ـ  5ـ  8ـ  1ـ  2
 ) ص  –ص ) ( س  –س ( مج                                 
               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ر                     

                    2)ص  –ص ( مج   2)س  –س ( مج                             

 

 .معامل االرتباط بیرسون :ر  
 االختباراالول قیم: س 
 المتوسط الحسابي لالختبار األول: س

 قیم االختبار الثاني: ص 
 .المتوسط الحسابي لالختبار الثاني:ص 

 :ت  ستودنت  ـ  6ـ  8ـ  1ـ  2
 
             2س – 1س  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = ت                    
1ع                                 

2ع +   2
2   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    
                     1 -ن                                        

   
 المتوسط الحسابي :2س    ،1س  

2ع  
2، ع1

 )1(الحجم: 2، ن 1ن     األكبر و األصغر التباین:   2
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

 :اإلختبارات القبلية والبعدية  عرض و تحليل النتائج_  1

 :باألسلوب التبادلي للعينة التجريبية االولىمن الثبات عرض و تحليل نتائج اختبار التصويب  1-1

 
 

نوع 
 االسلوب

 
 االختبار

  العينة التجريبية االولى
 الفرق

 
درجة 
الحر 
 ية

 
 قيمة 

 *ت*
المحسو 

 بة
 

 
قيمة 

 *ت*
 الجدولية

 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
االسلوب 
 التبادلي

 
 التصويب
 الثبات

 

 
 

14, 66 
 

 
 

12.45 

 
 

22.0 
 

 
 

11,25 

 
 

6.33 

 
 

19 

 
 

5,35 

 
 

2.56 

 
دال 

 احصائيا

و نوع الداللة بين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):04(جدول رقم 

 .االولى في اختبار مهارة التصويب من الثبات  القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية

الختبار داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي  ذاتوجود فروق  :)04(يتضح من اجلدول رقم           

باحنراف معياري )14.66(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,) الرمية احلرة (مهارة التصويب من الثبات 

و كان الفارق بني ) 11,25(بالنحراف معياري )  22.00(أما نتائج القياس البعدي فكانت  ) 12.45(

* ت *أما )  5.35(احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , و لصاحل القياس البعدي) 6.33(التوسطات احلسابية 

دات داللة  ومنه نقول توجد فروق .)0,05(داللة ومستوى)19(عند درجة حرية تساوي ) 2,56(اجلدولية هي 

.احصائية بني اختبار القبلي والبعدي لصاحل اإلختبار البعدي  
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و نوع الداللة بين القياسين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):05(رقم الشكل 

,القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية االولى في اختبار مهارة التصويب من الثبات  

 :الثانية للعينة التجريبية األمريباألسلوب من الثبات عرض و تحليل نتائج اختبار التصويب  1-2

 

 
نوع 

 االسلوب

 
 االختبار

  ثانيةالعينة التجريبية ال
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
قيمة 

 *ت*
الجدو 
 لية
 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
االسلوب 

 ألمريا

 
 التصويب

من 
 الثبات

 

 
 

13.33 
 

 
 

11.75 

 
 

25.33 
 

 
 

9.90 

 
 

12.0 

 
 
19 

 
 

3.85 

 
 

2.56 

 
دال 

 احصائيا

و نوع الداللة بين القياسين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):05(جدول رقم 

 .في اختبار مهارة التصويب من الثبات ثانية القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ال

0 

5 

10 

15 

20 

25 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 العینة التجریبیة األولى التي استخدمنا معھا األسلوب التبادلي
 لمھارة التصویب من الثبات

العینة التجریبیة األولى التي استخدمنا 
 معھا األسلوب التبادلي
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داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي الختبار  ذاتوجود فروق  :)05(يتضح من اجلدول رقم           

باحنراف معياري )13.33(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,) الرمية احلرة (مهارة التصويب من الثبات 

و كان الفارق بني ) 9،90(بالنحراف معياري )  25,33(أما نتائج القياس البعدي فكانت  ) 11,75(

* ت *أما )  5.35(احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , و لصاحل القياس البعدي) 12(التوسطات احلسابية 

ت داللة ومنه نقول توجد فروق دا .)0,05(داللة ومستوى)19(عند درجة حرية تساوي ) 2,56(اجلدولية هي 

.احصائية بني اختبار القبلي والبعدي لصاحل اإلختبار البعدي  

 

و نوع الداللة بين القياسين القبلي و * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):06(رقم الشكل 

الثبات في اختبار مهارة التصويب من الثانيةالبعدي للمجموعة التجريبية   

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

التي استخدمنا معھا األسلوب  الثانیةالعینة التجریبیة 
 لمھارة التصویب من الثبات التبادلي

العینة التجریبیة التي استخدمنا معھا 
 اسلوب امري
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 :األولى للعينة التجريبية التبادلي باألسلوب  التمريرة الصدريةعرض و تحليل نتائج اختبار  1-3

 
نوع 

 االسلوب

 
 االختبار

  ولى العينة التجريبية اال
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

المحسو 
 بة
 

 
قيمة 

 *ت*
 الجدولية

 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
االسلوب 
 التبادلي

 
 التمريرة 
 الصدرية

 
 
4 
 

 
 

1.6 

 
 
5 
 

 
 

2,2 

 
 

0.80 

 
 
19 

 
 

2.67 

 
 

2.56 

 
دال 

 احصائيا

و نوع الداللة بين القياسين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):06(جدول رقم 

 .مريرة الصدريةاختبار مهارة التفي  ولىالقبلي و البعدي للمجموعة التجريبية اال

داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي الختبار  ذاتوجود فروق  :)05(يتضح من اجلدول رقم           

أما نتائج القياس  ) 1,6(باحنراف معياري )4(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,) التمريرة الصدريةمهارة 

و لصاحل القياس ) 0,80(و كان الفارق بني التوسطات احلسابية ) 2,2(بالنحراف معياري )  5(البعدي فكانت 

عند درجة حرية تساوي ) 2,56(اجلدولية هي * ت *أما )  2,67(احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , البعدي

دي لصاحل ومنه نقول توجد فروق دات داللة احصائية بني اختبار القبلي والبع .)0,05(داللة ومستوى)19(

.اإلختبار البعدي  
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و نوع الداللة بين القياسين القبلي و * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):07(رقم الشكل 

التمريرة الصدريةفي اختبار  ولىاالالبعدي للمجموعة التجريبية   

 :ثانيةال للعينة التجريبية  ألمرياباألسلوب  التمريرة الصدريةعرض و تحليل نتائج اختبار  1-4

 
نوع 

 االسلوب

 
 االختبار

  ثانيةالعينة التجريبية ال
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
قيمة 

 *ت*
 الجدولية

 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
االسلوب 

 االمري

 
 التمريرة 
 الصدرية

 
 
4 
 

 
 

1.5 

 
 

3,5 
 

 
 

1,9 

 
 

0,5 

 
 
19 

 
 

2.98 

 
 

2.56 

 غير
دال 

 احصائيا

و نوع الداللة بين القياسين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):07(جدول رقم 

 .مريرة الصدريةفي اختبار مهارة التثانية الالقبلي و البعدي للمجموعة التجريبية 

 

0 
0,5 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 
4,5 

5 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

التي استخدمنا معھا األسلوب  الثانیةالعینة التجریبیة 
 لمھارة التصویب من الثبات التبادلي

العینة التجریبیة التي استخدمنا معھا 
االسلوب التبادلي لمھارة التمریرة 

 الصدریة
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داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي الختبار  ذاتوجود فروق  :)07(يتضح من اجلدول رقم           

أما نتائج القياس البعدي  ) 1,5(باحنراف معياري )4(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,التمريرة الصدرية

و لصاحل القياس ) 0,5(و كان الفارق بني التوسطات احلسابية ) 9،1(بالنحراف معياري  ) 3,5(فكانت 

عند درجة حرية تساوي ) 2,56(اجلدولية هي * ت *أما )  1,83(احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , البعدي

.والبعدي لصاحلتوجد فروق دات داللة احصائية بني اختبار القبلي ال ومنه نقول  .)0,05(داللة ومستوى)19(  

 

 

و نوع الداللة بين القياسين القبلي و * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):08(رقم الشكل 

.التمريرة الصدريةفي اختبار مهارة  الثانيةالبعدي للمجموعة التجريبية   

 

 

 

 

 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

التي استخدمنا معھا األسلوب  الثانیةالعینة التجریبیة 
 مري لمھارة التمریرة الصدریةاال

العینة التجریبیة التي استخدمنا معھا 
 اسلوب امري
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 :األولى للعينة التجريبية  مرياالباألسلوب  محاورةالعرض و تحليل نتائج اختبار  1-5

 
نوع 

 األسلوب

 
 االختبار

  ولى العينة التجريبية اال
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

المحسو 
 بة
 

 
قيمة 

 *ت*
 الجدولية

 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
 األسلوب
 االمري

 
مهارة 
  المحاورة

 

 
 

29,5 
 

 
 

2,82 

 
 

29,37 
 

 
 

2,81 

 
 

0.1
3 

 
 

19 

 
 

2.09 

 
 

2,56 

 غير
دال 

 احصائيا

و نوع الداللة بين القياسين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):08(جدول رقم 

 .المحاورةفي اختبار مهارة  ولىالتجريبية االالقبلي و البعدي للمجموعة 

داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي  ذاتوجود فروق  عدم :)08(يتضح من اجلدول رقم           

) 2,82(باحنراف معياري )29,5(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,) الرمية احلرة ( احملاورةالختبار مهارة 

و كان الفارق بني التوسطات احلسابية ) 2,81(بالنحراف معياري )  29,37(أما نتائج القياس البعدي فكانت  

) 2.56(اجلدولية هي * ت *أما )  2,09(احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , و لصاحل القياس البعدي) 0,13(

روق دات داللة احصائية بني اختبار ومنه نقول ال  توجد ف .)0,05(داللة ومستوى)19(عند درجة حرية تساوي 

.القبلي والبعدي  
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و نوع الداللة بين القياسين القبلي و * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):09(رقم الشكل 

.محاورةفي اختبار مهارة ال ولىاالالبعدي للمجموعة التجريبية   

 

 :الثانية للعينة التجريبية التبادلي باألسلوب   المحاورةعرض و تحليل نتائج اختبار  1-6

 
نوع 

 االسلوب

 
 االختبار

  ثانيةالعينة التجريبية ال
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

المحسو 
 بة
 

 
 *ت*قيمة 

 الجدولية
 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
االسلوب 
 التبادلي

 
 المحاورة

 
 

4.5 
 

 
 

2.3 

 
 

5.5 
 

 
 

2.38 

 
 

0,5 

 
 
19 

 
 

3.23 

 
 

2.56 

 
دال 

 احصائيا

و نوع الداللة بين القياسين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):09(جدول رقم 

 .المحاورةفي اختبار مهارة ثانية القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ال

29,3 
29,32 
29,34 
29,36 
29,38 

29,4 
29,42 
29,44 
29,46 
29,48 

29,5 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

التي استخدمنا معھا األسلوب االولى العینة التجریبیة 
 لمھارة المحاورة التبادلي

العینة التجریبیة التي استخدمنا معھا 
 االسلوب االمري لمھارة المحاورة
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي الختبار  ذاتوجود فروق  :)09(يتضح من اجلدول رقم           

أما نتائج  ) 1,5(باحنراف معياري )4(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,) الرمية احلرة ( ا احملاورةمهارة

و لصاحل ) 0,5(و كان الفارق بني التوسطات احلسابية ) 9،1(بالنحراف معياري )  3,5(القياس البعدي فكانت 

عند درجة حرية ) 2,56(اجلدولية هي * ت *أما )  1,83(احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , القياس البعدي

ات داللة احصائية بني اختبار القبلي والبعدي ومنه نقول ال توجد فروق د .)0,05(داللة ومستوى)19(تساوي 

.لصاحل اإلختبار البعدي  

 

 

و نوع الداللة بين القياسين القبلي و * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):10(رقم الشكل 

.المحاورةفي اختبار مهارة  الثانيةالبعدي للمجموعة التجريبية   
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 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

تبادلي التي استخدمنا معھا األسلوب ال الثانیةالعینة التجریبیة 
 لمھارة المحاورة

العینة التجریبیة التي استخدمنا معھا اسلوب 
 تبادلي
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

 :األولى للعينة التجريبية التبادلي باألسلوب السرعة االنتقالية عرض و تحليل نتائج اختبار  1-7

 
نوع 

 االسلوب

 
 االختبار

  ثانيةالعينة التجريبية ال
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
قيمة 

 *ت*
 الجدولية

 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
االسلوب 
 التبادلي

 
 السرعة 
لمسافة 

 متر 20

 
 

7.44 
 

 
 

1,76 

 
 

6.04 
 

 
 

0.98 

 
 

1,40 

 
 
19 

 
 

4.12 

 
 

2.56 

 
دال 

 إحصائيا

و نوع الداللة بين القياسين * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):10(جدول رقم 

 متر 20السرعة لمسافة في اختبار  األولىالقبلي و البعدي للمجموعة التجريبية 

داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي الختبار  ذاتوجود فروق  :)09(يتضح من اجلدول رقم           

أما نتائج  ) 1.76(باحنراف معياري )7.44(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,مرت 20السرعة ملسافة 

و ) 1.4(و كان الفارق بني التوسطات احلسابية ) 0,98(بالنحراف معياري )  6.04(القياس البعدي فكانت 

عند درجة ) 2,56(اجلدولية هي * ت *أما )  4.12(احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , لصاحل القياس البعدي

توجد فروق دات داللة احصائية بني اختبار القبلي   ومنه نقول .)0,05(داللة ومستوى)19(حرية تساوي 

.القبلي يعين اقل زمن والبعدي لصاحل اإلختبار  
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

 

و نوع الداللة بين القياسين القبلي و * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):11(رقم الشكل 

متر 20السرعة لمسافة  في اختبار ولىاألالبعدي للمجموعة التجريبية   

 :الثانية للعينة التجريبية األمري باألسلوب  متر 20السرعة لمسافة  اختبارعرض و تحليل نتائج  1-8

 
نوع 

 االسلوب

 
 االختبار

  ولى العينة التجريبية اال
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
قيمة 

 *ت*
 الجدولية

 

 
نوع 
 العالقة

 اختبار بعدي اختبار قبلي
 
 س

 
 ع

 
 س

 
 ع

 
االسلوب 

 األمري

 اختبار
السرعة 
لمسافة 

 متر 20
 

 
 

7,99 
 

 
 

2.43 

 
 

8.55 
 

 
 

1.70 

 
 

1.27 

 
 
19 

 
 

3,32 

 
 

2.56 

 غير
دال 

 احصائيا

و نوع الداللة بين القياسين القبلي * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة:11(جدول رقم 

 متر 20السرعة لمسافة  اختبارفي اختبار  ولىاألو البعدي للمجموعة التجريبية 
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 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

التي استخدمنا معھا األسلوب  الثانیةالعینة التجریبیة 
 متر 20تبادلي في اختبار سرعة لمسافة ال

العینة التجریبیة التي استخدمنا معھا 
 اسلوب تبادلي
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي  ذاتوجود فروق  :)05(يتضح من اجلدول رقم           

باحنراف )7.99(حيث كانت نتائج متوسط القياس القبلي ,مرت 20اختبار السرعة ملسافة الختبار 

و كان ) 1.70(معياري  باالحنراف)  8,55(أما نتائج القياس البعدي فكانت  ) 2.43(معياري 

احملسوبة هي * ت*و كانت قيمة , و لصاحل القياس البعدي) 1.70(الفارق بني التوسطات احلسابية 

 .)0,05(داللة ومستوى)19(عند درجة حرية تساوي ) 2,56(اجلدولية هي * ت *أما )  3,32(

 .توجد فروق دات داللة احصائية بني اختبار القبلي والبعدي ال ومنه نقول

 

 

و نوع الداللة بين القياسين القبلي و * ت*يمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمة):12(رقم الشكل 

.متر 20السرعة لمسافة  اختبار اختبارفي  الثانيةالبعدي للمجموعة التجريبية   
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7,8 
7,9 

8 
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8,6 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

التي استخدمنا معھا األسلوب  الثانیةالعینة التجریبیة 
 األمري لمھارة التصویب من الثبات

العینة التجریبیة التي استخدمنا معھا 
االسلوب التبادلي لمھارة التمریرة 

 الصدریة
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

 :)األمري والتبادلي ( باألسلوبينمن الثبات  عرض وتحليل نتائج الفرق بين اختبار التصويب _
 
 
 

 إلختبارا

العينة التجريبية 
 األولى

 العينة التجريبية 
 الثانية 

 
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
 *ت*قيمة 

 الجدولية
 

 
 نوع العالقة

   
 ع س ع س

 
 التصويب 
 من الثبات

 
22.0 

 
11.25 

 

 
25.33 

 

 
9,90 

 

 
2.99 

 

 
19 
 

 
2.31 

 

 
2.56 

 

 
دال غير  

 احصائيا
ن  للمجموعة التجريبية و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 12(الجدول رقم 

 األولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار مهارة التصويب من الثبات
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياسني البعدي   )14(رقم  اجلدوليتضح من خالل               

إلختبار مهارة التصويب من الثبات بني اجملموعتني  التجريبية األوىل األوىل واجملموعة التجريبية الثانية حيث كانت 

اما نتائج املتوسط ) 11.25(باحنراف معياري ) 22.0(نتائج متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية األوىل 

كان الفارق بني ) 9.90(باحنراف معياري ) 25.33(القياس البعدي للمجموعة التجريبية الثانية فكانت 

أما القيمة اجلدولية ) 2.31(ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية  وكانت قيمة ت احملسوبة هي ) 2.99(املتوسطني 

)   0.05(لة  ومستوى دال) 38(عند درجة احلرية ) 2.56(

 

ن و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 13(الجدول رقم  

للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار مهارة التصويب من الثبات   

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 العینة التجریبیة الثانیة العینة التجربیة األولى

 التصویب من الثبات

 التصویب من الثبات
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

 :)األمري والتبادلي ( باألسلوبين التمريرة الصدريةعرض وتحليل نتائج الفرق بين اختبار 
 
 
 

 اإلختبار

العينة التجريبية 
 ) أ ت(األولى

 العينة التجريبية 
 ) أم( الثانية

 
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
 *ت*قيمة 

 الجدولية
 

 
 نوع العالقة

   
 ع س ع س

 
التمريرة 
 الصدرية

 
05 

 
2.2 
 

 
3.5 
 

 
1.90 

 

 
1.5 
 

 
38 
 

 
3.22 

 

 
2.56 

 

 
دال 

 احصائيا
ن  للمجموعة التجريبية و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 13(الجدول رقم 

لتمريرة الصدريةاألولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار مهارة ا  
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياسني البعدي   )15(رقم  اجلدوليتضح من خالل               

بني اجملموعتني  التجريبية األوىل األوىل واجملموعة التجريبية الثانية حيث كانت  الصدرية  التمريرةإلختبار مهارة 

اما نتائج املتوسط ) 2.2(باحنراف معياري ) 05(نتائج متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية األوىل 

كان الفارق بني املتوسطني ) 1.9(باحنراف معياري ) 3.5(القياس البعدي للمجموعة التجريبية الثانية فكانت 

) 2.56(أما القيمة اجلدولية ) 3.22(ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية  وكانت قيمة ت احملسوبة هي ) 1.5(

)   0.05(ومستوى داللة  ) 38(عند درجة احلرية 

 

ن و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 14(رقم  الشكل 

التمريرة الصدرية للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار مهارة   
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 العینة التجریبیة الثانیة العینة التجربیة األولى

 التصویب من الثبات

 التصویب من الثبات
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عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

 :)األمري والتبادلي ( باألسلوبين )التنطيط(المحاورة عرض وتحليل نتائج الفرق بين اختبار 
 
 
 

 اإلختبار

العينة التجريبية 
 ) أ ت(األولى

 العينة التجريبية 
 )أم (الثانية 

 
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
 *ت*قيمة 

 الجدولية
 

 
 نوع العالقة

   
 ع س ع س

 
المحاورة 

 )التنطيط(

 
5.5 

 
2.38 

 

 
4.5 
 

 
1.65 

 

 
01 
 

 
38 
 

 
2.11 

 

 
2.56 

 

 غري
دال 

 احصائيا
ن  للمجموعة التجريبية و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 14(الجدول رقم 

)التنطيط(المحاورة األولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار مهارة   
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياسني البعدي   )16(رقم  اجلدوليتضح من خالل               

الصدرية بني اجملموعتني  التجريبية األوىل األوىل واجملموعة التجريبية الثانية حيث    )التنطيط(احملاورة   إلختبار مهارة

اما نتائج ) 2.38(عياري باحنراف م) 5.5(كانت نتائج متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية األوىل 

كان الفارق بني ) 1.65(باحنراف معياري ) 4.5(املتوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية الثانية فكانت 

أما القيمة اجلدولية ) 2.11(وكانت قيمة ت احملسوبة هي   األوىلولصاحل اجملموعة التجريبية ) 01(املتوسطني 

   .)0.05(داللة   ومستوى) 38(عند درجة احلرية ) 2.56(

 

ن و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 15(رقم  الشكل 

)التنطيط(المحاورة  للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار مهارة   
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 العینة التجریبیة الثانیة العینة التجربیة األولى

 التصویب من الثبات

 التصویب من الثبات

 
92 



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                :                                    الفصل الثاني   
 

 :)األمري والتبادلي ( باألسلوبين متر 20السرعة عرض وتحليل نتائج الفرق بين اختبار 
 
 
 

 اإلختبار

العينة التجريبية 
 ) أ ت(األولى

 العينة التجريبية 
 )أم (الثانية 

 
 الفرق

 
درجة 
 الحرية

 
 *ت*قيمة 

 المحسوبة
 

 
 *ت*قيمة 

 الجدولية
 

 
 نوع العالقة

   
 ع س ع س

 
 20سرعة 
 متر

 
6.44 

 
2.38 

 

 
8.55 

 

 
2.65 

 

 
01 
 

 
38 
 

 
2.43 

 

 
2.56 

 

 
دال غير 

 احصائيا
ن  للمجموعة التجريبية و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 15(الجدول رقم 

متر 20السرعة  األولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار  
ية بني القياسني البعدي عدم وجود فروق ذات داللة احصائ  )17(رقم  يتضح من خالل اجلدول              

الصدرية بني اجملموعتني  التجريبية األوىل واجملموعة التجريبية الثانية حيث كانت نتائج   متر 20السرعة  الختبار

القياس  اما نتائج املتوسط) 2.38(باحنراف معياري ) 6.44(متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية األوىل 

كان الفارق بني املتوسطني ) 2.65(باحنراف معياري ) 8.55(البعدي للمجموعة التجريبية الثانية فكانت 

) 2.56(أما القيمة اجلدولية ) 2.43(ولصاحل اجملموعة التجريبية األوىل  وكانت قيمة ت احملسوبة هي ) 1.11(

).   0.05(ومستوى داللة  ) 38(عند درجة احلرية 

 

ن و نوع الداللة بين القياسين البعدي* ت*لمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و قيمةا) 16(رقم الشكل  

متر 20السرعة للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبار    
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 التصویب من الثبات
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 :االستنتاجات  

 : يليومناقشتها تستنتج الباحثة ما  الدراسةضوء نتائج  في

 املختلفة يف املها ا رت يماملالئم واملناسب من قبل املعلم يف تعل يسأسلوب التدر  يارإن اخت 

 يةودقة عال يةاىل عنا حيتاج ياضيةالر  الرتبية

و  املختلفة األساسيةبعض املهاارت  يميف تعل األمري و إن استخدام أسلويب التعلم التباديل 

 األساسية أدق هلما تأثري يف عملية التعلم املهاراتبشكل  الصفات البدنية يف كرة السلة

 .وخصوصا التباديل 

لكنه كان له  يةم األمري له األثر األقل يف حتسن تعلم املها ا رت االساسإن أسلوب التعل 

 . التالميد على حتسن تعلم املهارة من قبل ري الواضحالتأث

ني على حتس يةذو الداللة االحصائ جيايباملقرتح له األثر الواضح واال يميإن الربنامج التعل 

 .املختلفة للمهاراتاملهاري  األداء

 .التعليمية املقرتحة هلا دور فعال يف تطوير مستوى التعلم لبعض مهارات كرة السلةالوحدات  

 .استخدام التعلم التباديل يزيد من نسب التقدم للمهارات املراد تعلمها 

أسلوب التدريس التباديل يساعد يف حتقيق األهداف العامة للرتبية البدنية والرياضية خاصة   

 .فعالية واملعرفيةمن الناحية اإلجتماعية ،اإلن

على مدرس الرتبية البدنية والرياضية ان يستخدم أسلوبني أ و ثالثة أساليب يف درس واحد  

 لتعليم
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 خاتمة

تبىن عملية التعلم ألي حركة أو مهارة على أسس علمية سليمة واليت هتتم اساسا بتعديل سلوك 

االنسان الجناز عمل او حتقيق غاية وخنص بالذكر الغايات املتعلقة بالرتبية الرياضية ،وحىت حتقق 

يمة واملناسبة يف العملية التعليمية أهدافها املنشودة يف هذا اجلانب جيب اتباع األساليب العلمية السل

العملية التعليمية واليت حمورها الطالب واملعلم واألسلوب الذي يربط بينهما وهلذا قمنا هبذه الدراسة 

التباديل واألمري يف تنمية بعض املهارات االساسية تدريسي  أسلوبللتعرف على مدى تأثري 

 .سنة)18-16(والصفات البدنية يف كرة السلة ملرحلة عمرية 

املهارات وترسيخها يف ذهن املتعلم وذلك من خالل حسن اختياره واستخدامه لألساليب  دههتعليم 

التدريسية ومدى توافقها مع املرحلة العمرية وقدراهتم الشخصية ومراعاة الفروق الشخصية ومراعاة 

أي وحسب ر  .الفروق الفردية ومدى جناعة هذا األسلوب املختار يف حصة الرتبية البدنية والرياضية

الباحثني ان لألساليب التدريسية املختارة دور فعال يف تعلم أي مهارة وتعترب الرابط األمثل بني املعلم 

 بل هي حمور العملية التعليمية التعلمية واملتعلم
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ABSTRACT: 

-Aim of the study: This study aims at revealing the effect of using the 

Alteruative and imperative methods in the development of some basic 

skills and physical patterns in Basketball from the age of 16to 18 years 

old. 

The researcher used the experimental approaches because it is suitable 

for the study. The sample consisted of 40 students from year academic 

classes in secondary school from both genden,10 girls and 30 boys. 

For the experimental group, the researcher applied the alternative 

method on a group of 20 students .and for the other group of 20, he 

applied the alternative method on a group of 20, he applied the 

imperative method. The proposed program continued for mine weeks 

with an average of one educational unit per week. 

The researcher had selected another group of 10 students as a polled 

sample in order to know the trust fullness and the evidence of the tests. 

The researcher used different statics means and by the end of the study, 

the researcher    concluded the following; that there is no difference 

between the two methods and for both of team, they influence 

positively on the development of some basic skills and physical patterns 

in Basketball. 

 



 

ABSTRAIT : 

- Objectif de l’étude : Cette étude a pour objectif de révéler l'effet de 

l'utilisation des méthodes alternatives et impératives dans le 

développement de certaines compétences de base et de schémas 

physiques de basket-ball de 16 à 18 ans. 

Le chercheur a utilisé les approches expérimentales car elles 

conviennent à l’étude. L'échantillon était composé de 40 élèves des 

classes académiques du secondaire de 10 ans et plus, de 10 filles et de 30 

garçons. 

Pour le groupe expérimental, le chercheur a appliqué la méthode 

alternative à un groupe de 20 étudiants. Pour l'autre groupe de 20, il a 

appliqué la méthode alternative à un groupe de 20, il a appliqué la 

méthode de l'impératif. Le programme proposé s'est poursuivi pendant 

les semaines de la mine avec une moyenne d'une unité d'enseignement 

par semaine. 

Le chercheur avait sélectionné un autre groupe de 10 étudiants comme 

échantillon interrogé afin de connaître le degré de confiance et les 

preuves des tests. 

Le chercheur a utilisé différents moyens statiques et à la fin de l’étude, il 

a conclu ce qui suit : qu'il n'y a pas de différence entre les deux 

méthodes et que les deux équipes exercent une influence positive sur le 

développement de certaines compétences de base et de modèles 

physiques en basket-ball 


	1 (2)
	1
	2 (2)
	2
	3
	 -1-3اساليب مباشرة:
	 2-3اساليب غير مباشرة
	 3-3-2 ثانياً : الأسلوب التبادلي:
	 3-3-4رابعاً: أسلوب التطبيق الذاتي (المراجعة الذاتية)


	4
	5
	6
	7
	8
	9
	ABSTRACT
	ABSTRAIT

