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بسم اهلل الرحمن الرحيم

سيَ َرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوال ُْم ْؤِمنُو َن
َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ

ب

اإلهداء
الى المتربعة على عرش االٌام
الطفلة التً عمرت بٌتها من الحب والحجارة
بلدتً
الى الٌد الطاهرة التً ازالت من امامنا اشواك الطرٌق
ورسمت المستقبل بخطوط من االمل والثقة
الى الذي ال ٌفٌه الكلمات والشكر والعرفان بالجمٌل
أبً الحبٌب
الى من ركع العطاء امام قدمٌها

واعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبا ً وتصمٌما ً
ودافعا ً لغد اجمل الى الغالٌة التً ال ترى االمل اال من عٌنها
امً الحبٌبة
الى ازهار النرجس التً تفٌض حبا ً وطفولة ونقاء وعطراً
الى من خذ بٌدي رسم االمل كل خطوة مشٌتها
الى اصدقائً اللذٌن تسكن صورهم واصواتهم اجمل اللحظات
واالٌام التً عشتها
الى كل من ساعدنً فً انجاز هذا العمل
شكري الجزٌل وأمتنانً
ج

شكر وتقدٌر
لعل كلمة شكري واعترافا ً بالجمٌل لعناٌة ومساعدة الباري ( عز وجل )
لً ال تكفً وهو جل شأنه ال ٌرٌد منا جزاء وال شكوراً ال اننً بعقلٌة أنسان ال
أتجاوزها ال ابقى اقول لك الحمد والشكر على نعمك السابغة علٌنا فلوال عناٌة الباري
ما أتممت ما بٌن ٌدي او اكتبت هذه السطور فللدٌن فً عنقً ما حٌٌت ٌمتد شكري
الى من اقتدٌت بهم أصحاب السٌرة الطاهرة  ،االقمار الساطعة المتأللئة فً السماء
البشرٌة آل بٌت رسول هللا ( ص )
ان شكري ٌفٌض وٌعجز لسانً به ما قدمه الى من رافقنً فً مرحلتً الدبلوم
وٌشرفنً باإلشراف على بحثً الدكتور ( احمد عبد االمٌر شبر ) جزاه هللا عنً خٌر
جزاء كما اتقدم بوافر امتنانً وشكري الى الكلٌة لما قدمت الكثٌر البنائها  ،والى
اساتذتً الذٌن أحفظ لهم الجمٌل لتزوٌدي بالعلم والمعرفة فشكري لهم الحتضانً بٌن
اذرعهم وادامهم هللا ضخراً لكل طالب علم .
كما اتقدم بالشكر والتقدٌر الى الدكتور ( علً عطشان المشرفاوي ) الذي قدم لنا الدعم
المعنوي من اجل استمرارٌتنا فً الدراسة منذ المرحلة االولى والى هذه اللحظة

د

ملخص البحث
يهدف ال بحث الى التعرف على تاثيير الاليبا الاتعلم ااتياثاا يالتعاثياا لاا تعلام بعاض ال هاثرات

الهجي يااا ال رةبااا بةارة اللاالا بثديثله ااث لااا ال اهااثج التعلي ااا ال تبااع بثلةليااا يالتعاارف علااى ا ا لااليبا
ألضل لا التعلم .

التيدم ال اهج التجريبا يش لت العياا على ( )54طثلب لا ال رحلا اايلى بةليا التربيا البدايا

يعلاايم الريثضااا  /جث عااا اليثدلاايا يتضا ات يلااثول ج ااع ال علي ااثت ياايتبااثرات ياليلااثول ااح ااثويا

ال لتيد ا .

يقد تم عرض يتحليل ي اثقشا الاتثوج يقد تي ل البثحث ن ذلك الى .
 ان التيدام الليب التعلم ااتيثاا لا تاثيير ةبيار جادا لاا تعلام ال هاثرتين ال اثيلاا ال ادريا بعاداداء الطبطبا يالتهديف اللل ا بعد اداء الطبطبا .

 ان الليب التعلم التعثياا لا تاثيير لعاثل لاا تعلام ال هاثرتين ال اثيلاا ال ادريا بعاد اداء الطبطباايالتهديف اللل ا بعد اداء الطبطبا .

 -ان الضل الليب للتعلم هي الليب التعلم ااتيثاا .

يق ا د اي ااى البثحااث الااى اديااثل الااليبين الااتعلم ااتيااثاا يالتعااثياا لااا تاادريس ااثدة ة ارة اللاالا

ب اهثج الةليا .

الباب االول

 -8التعرٌف بالبحث
 1-1المقدمة واهمية البحث

ان ال ااتعلم هااي حااير الع ليااا التربييااا يالتعلي يااا يان تا يااا قد ارتا يقثبليثتااا هااا ال ثيااا االثلاايا

ليهث يتتطلب ااهت ثم الشث ل يالدقيق لا تيلير تطلبثت التا تيدم ع ليا التعلم يتايلر الرر اا لتحيياق
ااداء اا ياال لل هااثرات الريثضاايا ال يتلرااا التااا تعةااس قاادرة ال ااتعلم علااى لهاام اجازاء ي لااثر ال هااثر اي

الحرةا .

ان الةيير ن االثليب التعلي يا التا التيد ت لاا تعلام ال هاثر الريثضايا ي ث ازلات تلاتيدم

اذ تبثيات اهث الب الاجثح لا ااداء ال هثر يالبداا لذا لعى اليباراء يالباثحيين الاى ايجاثد الاثليب

يطرق تيدم االعثب يالرعثليثت يال هثرات الريثضيا ةثلا ب ث يتالم ع قثبليثت يا ةثايثت ال تعلم .

ان لعبا ةرة الللا ها احدى االعثب اليثضيا ال ه ا التا اةتلبت شعبيا ةبيرة لا بلدان العثلم
ييثتا ذلك بلب الطثبع اللريع لا اللعب يل ث تحتي ٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ن قية لا الدلثع ي هثر يير لا الهجايم

.

يةااذلك تحتااي علااا هااثرات الثلاايا دلثعيااا يهجي يااا ي هااثرات رةبااا اان ةلتااث الااايعين التااا

تي اال الرريااق الاى الراايز اذ ان ادوهااث بشااةل تاازن ياالاايثبا يلاريع اذ ان ال هااثرات االثلاايا ضااريريا
بشاةل ةبياار لل ااتعلم لهاا لاالم اارتيااثء احاي اايجااثد

يالتراايق ييجاب علااى اليااثوم بع لياا التعلاايم ان يلاام

بثل تعلم ال هثرات االثليا ةثلا يا تيجد هثر اهم ن اايرئ .

يان ال دربين ياليثو ين بع ليا التعلم يجب ان ييالق بين ع ليا تعلم ال هاثرات يالطريياا ياالاليب

اا ياال لااتعلم تلااك ال هااثر يحلااب قاادرات يقثبليااا ال ااتعلم ياايااذ باظاار ااعتبااثر الرااريق الررديااا بااين
ال تعل ين .

يان ال اه ااثج التعلي ااا ال ااذ يض اام الت ااثرين ااح ااثء البدايا ا يال هثريا ا الت ااا تع اال ل ااا اةل ااثب

ال هثرات الحرةياا يتطييرهاث تثياذ باظار ااعتباثر الطريياا اي االاليب الاذ ييادم تحيياق هادف ال اهاثج

الذ ير ا الي يل الي .
يتثتا هاذ

ان ياالل التاثلاق باين الت اثرين ال لاتيد ا يتعلام ال هاثر ال طليبا لاياء ةثاات دلثعيا اي

هجي يا اي رةبا يها بذلك تتطلب التيدام االليب التعلي ا ال اثلب لتعليم احدى ال هثرات .

للااذلك تااثتا اه يااا البحااث اان يااالل الااتيدام الااليبا الااتعلم التعااثياا يااتيااثاا لااا تعلاام بعااض

ال هااثرات الهجي يااا ال رةبااا بة ارة اللاالا

الةليا .

 2-1مشكمة البحث

اان يااالل اديااثل االااليبين لااا ال اهااثج التعلي ااا ال تبااع لااا

اان ي ااالل تثبع ااا البثح ااث ال اادريس الع لي ااا ل ااا ةلي ااا التربي ااا البداي ااا يعل اايم الريثض ااا  /جث ع ااا
اليثدليا احظ قلا ااهت ثم لاا تعلام بعاض ال هاثرات الهجي ياا ال رةباا لاا ةارة اللالا يالتادريب عليهاث

لضااال عاان قلااا الااتيدام االااثليب العل يااا الحدييااا اا اار الااذ ياادعي الااى اه يااا الااتيدام تلااك االااثليب
التعلي يا يجاديلتهث بثل اهاثج التعلي اا ب اث ييادم الع لياا التعلي يا يالاي ث اع ال هاثرات ال رةباا اذ ان

تاظيم ع ليا التعلم يالتيدام الطراق العل يا بثلتي ثر هذ االثليب هاي ال ااهج العل اا الاذ ياراد اا

رلع ال لتيئ التعلي ا يتحييق اهداف الع ليا التعلي ي بشةل لعثل ب ث ييدم هاذ ال هاثرات يالتلاريع لاا

تعل هث.

يطبيث ل ث تيدم ارتثئ البثحث الييثم بدرالا عل ي جثد لهذ ال شةل

ان ياالل الاتيدام االاليبا الاتعلم

التعااثياا يااتيااثاا يتثييره ااث لااا تعلاام بعااض ال هااثرات الهجي ي ا ال رةبااا بة ارة اللاالا الااذ ي ةاان اان

يالل اارتيثء ب لتيئ ال هثرات يالتطيير يالي ل بثلطالب الى لتيئ الضل بثلتعلم .

 3-1اهداف البحث

 – 1التعاارف علااى تااثيير الااليبا الااتعلم التعااثياا يااتيااثاا لااا تعلاام بعااض ا ل هااثرات الهجي يااا ال رةبااا
بةرة الللا بثديثله ث بثل اهثج التعلي ا ال تبع بثلةليا .

 -2التعرف على ا الليبا الضل لا تعلم بعض ال هثرات الهجي يا ال رةبا بةرة الللا .

 4-1فروض البحث

 – 1هاثك لريق ذات دالا اح ثويا بين اايتبثرين اليبلا يالبعد لاللليبين التعاثياا يااتياثاا لاا
تعلم بعض ال هثرات الهجي يا ال رةبا بةرة الللا

 -2هاثك لريق ذات دالا اح ثويا بين اايتبثرات البعديا بين االليبين

 -3هاثك البا تطير لا تعلم بعض ال هثرات الهجي يا ال رةبا بةر الللا بثلتيدام االليبين .

 5-1مجاالت البحث

 ال جثل البشر  :طالب ال رحلا اايلى /ةليا التربيا البدايا يعليم الريثضا  /جث عا اليثدليا -ال جثل الز ثاا 2217/4/22 – 2217/2/22 -:

 -ال جثل ال ةثاا  -:اليثعا ال ليا بةليا التربيا البدايا يعليم الريثضا  /جث عا اليثدليا

الباب الثانً
 -7الدراسات النظرٌة والمشابهة .
 1-2الدراسات النظرية .

 1-1-2التعمم واساليبة .

ان الااتعلم رهاايم شااث ل ييالااع ج ادا يهااي الااثس الع ليااا التعلي يااا لااال يةااثد ا ا ااط اان اا ااثط

اللليك البشر ان ييلي ن ايع ث ن التعليم .
ان الريثضااا الااذ يياايم بااثداء ا

هااثرة حرةيااا طليبااا ا ا يي اال بهااث الااى رحلااا ااتيااثن

اايتي ثتيةيااا الثل ا هااي الااتعلم يقااد تاااثيل الةيياار اان البااثحيين الااتعلم علااى يلااق ااتجثهااثت العل يااااذ

حااددت رثهي ا ال ااتاثدا الااى علاام ال ااارس يالتربيااا يالااتعلم الحرة ااا يلهااذا لااثن ال ااتعلم ( ااثهي اا الات ااثج
الحث ل بلبب الت ير ال لت ر البيث لا ااداء ياللليك بلبب اليبرة اللثبيا يالتطبيق العل ا )

()1

اجثح

هد شلش  .اةرم ح د

()1

.

بحا  .التعلم الحرةا .جث عا الب رة طثبع التعليم العثلا  .1994 .ص. 19

يةذلك ( هيع ليا ت ير اي تعديل لا لليك الرارد اتيجاا قيث ا باشاثط علاى شاريطا اا يةاين هاذا
الت ياار اي التعااديل قااد تاام اتيجااا للاضااج اي لاابعض الحااثات ال عقتااا ةثلتعااب اي تعااثطا بعااض العيااثقير

ال اشطا يغير ذلك ن العيا ل ذات التثيير اليقتا على اللليك يااداء ) (.)2

يبهذا لثن الاتعلم يعاد الحجار االاثس لةال ريثضاا اي اتعلم يااا يحادث ت يار لاا اللاليك الرارد

يت رلثت يتعتبر لا اداءة .

يليااد تايعاات الااثليب الااتعلم يهااذا يالحااظ بشااةل ياضاام لااا الع ليااا التعلي يااا اذ اييجااد الااليب

الضل ن الليب لةن ا ار ه ث يرويليث ن جيااب الاتعلم هاي ايتياثر االاب االاثليب ياةيرهاث اقت اثدا

عاد التعلم يالتعلم الحرةا .

يعلى هذا االثس ظهر الةيير ن الثليب التعلم التا اهث

-

ألليب التعلم ال تج ع يال تيزع .

-

ألليب التعلم ال تلللل يالعشياوا

()3

.

ألليب التعلم ال ت ير ياليثبت

-

ألليب التعلم الذهاا يالبداا .

-

ألليب التعلم الةلا يالجزوا .

-

ألليب التعلم ااتيثاا .

ألليب التعلم التعثياا .

-

 2-1-2اسموب التعمم االتقاني

يعت د هذا الايع ن التعلم على اظريثت الاتعلم اللاليةيا ان جهاا يعلاى لةارة (بلايم) ال ت يلاا لاا

ان الرريق الررديا لا ال ح لا الاهثويا للتدريس .

ياارى بلاايم ان حثحااا بعااض التال يااذ الااى يقاات اطاايل للااتعلم يعاادم اللا ثح لهاام بااثن يثيااذيا يقااتهم

الةااثلا للااتعلم  .قااد يظهاار لااا اظاار ااي ارين بااثاهم يتلرااين يعليااا ابااد اان ان يةااين اان اهاام ال بااثدى

التدريلاايا ح اايل التال يااذ علااى اليقاات الةااثلا لااتعلم ا اعطااثء الطلبااا ال تااثيرين د ارلاايث اليقاات الااذ
يحتثجيا لتعل هم ييلثعدهم على تحييق ااهداف التربييا

()2
()3
()4

()4

.

ح د حلين عالي  .علم الارس الريثضا  .اليثهرة  .دار ال عثرف  . 1992 .ص. 333
يعرب ييين  .التعلم الحرةا بين ال بدأ يالتطبيق  . 2222 .ص. 22
بدر ع ر  .التعلم لا علم الارس التربيا  .الةييت  . 1992ص.212

ان التعلم ااتيثاا ( هيييثر ال تعلم يالتدريس يلاتيدم اي اثل الطلباا الاى لاتيى اللايطرة علاى

اليحدات الرويليا لا التعليم قبل االل ثح لهم بثااتيثل الى اليحدة التعلي يا الالحيا ) (.)5

ياا تيايا تعلي يا لتدريس ثدة تعلي يا تللللا على احي هر ا يتعلي هث اذ تةين ال هثرة ال راد
يازة يياضاحا تعطاى لاا ح اا

تعل هث جزاءة الاى يحادات اي اقلاثم

اريا ياحادة ايعادة ح اص اي

بعااض الطلبااا ايتبااثر لااا اهثيااا ةاال جاازء لااثذا لاام ي االيا الااى درجااا ااتيااثن لااا هااذا اايتبااثر (- %82

 ) %92لااثاهم ياازيدين بيقاات يتاادريس اضااثليين حتااى ي اابحيا قااثدرين علااى تح اايل درجااا ااتيااثن لااا
اايتبثر )

()6

.

يةذلك ان االليب يهدف للي يل الى اعلى درجا ن الاتعلم ا اتياثن ال اتعلم ا

تعل هث .

يان االاليب يلااتطيع تعلاام ا

هاثرة ريثضايا ياراد

يضاايع د ارلاا بدرجااا عثليااا اان الاتحةم اذ تاايلرت لهاام الظااريف

ال اثلبا ييهدف هذا الايع ن التعلم إلى:

 لثعدة ةل تل يذ على ان يع ل يياجز يليث للرعتا اليث ا ب عبر اليحدات الدراليا ال تتثليا . -تطيير قدرة ةل تل يذ لي ل الى درجا ن ااتيثن

 تطيير ال بثدرة الذاتيا يالتيجي الذاتا لدى التال يذ . -تشجيع التعليم الذاتا يالدالعيا للتعلم .

 3-1-2اسموب التعمم لتعاوني

إن هذا االاليب ان ألاثليب الاتعلم الحاديث يقاثدر علاى يلاق حثلاا ان التع ار ااجت اثعا باين

الطلبا لا ال ف الياحد يهذا التع ر يجعلهم اةير اتثجث لا الحثات اايرى .

إذ ان باثء ااهداف التعلي يا يالتا تيدم الطلبا لا تلبيا حثجثتهم يلق التعلم التعثياا ليتراثعلين

ع ال درس ن جها ي ع ز الوهم ن جها ايرئ ترثعال ي أر ي عش أر بيلق ريح التعثين بين الطلبا .

لااثن الااتعلم التعااثياا هااي (ايجااثد هيةليااا تاظي يااا لع اال ج يعااا اان الطلبااا بحيااث يااا س ةاال

اعض ااثء ال ج يع ااا ل ااا ال ااتعلم عل ااى يل ااق اديار ياض ااحا ي ح ااددة ااع التعةي ااد عل ااى ان ة اال عض ااي ل ااا

ال ج يعا يتعلم ال ثدة التعلي يا)

()7

.

يةذلك ( اا االتيدام التعلي ا ل ج يعثت

يتعلم بعضهم ااير )

()8

.

يرة لةا يع ل الطلبا لييا لرلع لتيى تعل هام

)(5

Denese. D and Jackie S:mastery lerning in public school (volda state university.
December 1990.P.1
)(6
matzier.m. w: analysis of mastery learning system of instruction for teaching tennis,
human kinetics , sport pedagogy, 1992, PP.63. 70
( )7ح د ح يد الحيلا  .الت يم التعلي ا ي ثرلا  .ط  1ع ثن دار الليرة للاشر يالتيزيع . 1999 .ص. 329

يهي (اشثط ج يعا
هدف عثم )

()9

يرة ن التعل ين الذين يع لين لييا لحل شاةلا اي ات اثم هاا ايتحيياق

.

يهذا لثن التعلم التعثياا الثل

ال ج يعثت ال

ن لعيليا ال درس لا اداء ال ف اذ يتعث ل ع

هي تيريف

يرة التا تةين لا ال ف .

ان التعلم التعثياا يهدف الى جعل الطالب على شةل جث يع

يرة لا تعلم ا

هثرة ريثضيا

ن اجل تحييق الهدف الذ ير ا الي يل اليا لياء ةثن ال درب اي ال علم .
ي ةن تلييص اهم لعاود التعلم التعثياا

()12

.

يلثعد على لهم ال رثهيم ياالس العث ا ياتيثاهث .

-

يا ا اليدرة على تطبيق لا ياقف جيدة .

-

يا ا اليدرة على حل ال شةالت .

-

يا ا اليدرة االبداعيا لدى الطالب .

1-1-2

على الرغم

ث تيدم ن ايجثبيثت اا اا اييلي ن بعض العييب .

ا لمهارات المركبة السمة .

ان لعبا ةرة اللالا تعت اد علاى شاا هاثم هاي يعتبار االاثس هييال هاثرات االثلايا لاياء ةثاات

هجي يااا اي دلثعيااا يان اتيااثن ال هااثرات ااا لثلاايا يلااثعد ال اادرس علااى تحييااق الهاادف الااذ ير ااا

الي يل اليا .

يان ال هثرات االثليا ها ةل الحرةثت الضريريا الباثءة االتا تعد ل رض عين .

يان ال هثرات لا ةرة الللا قد قل ت الى

-

ال هثرات الهجي يا .

()11

:

ال هثرات الدلثعيا .

ال هثرات الدلثعيا الهجي يا .

لثن ال هثرات التا تضم ال ج يعتين ها تعتبر حرةياا لهاا ( الحرةاثت التاا تتةاين ان ارتباثط يلاتيدم
اطلم اي اةياار ا تتةااين ان يحاادتين اي اةياار يتااعد بشاةل رةااب حيااث يتطلاب اان الالعبااين عاااد

smith karla : cooperative lerning effect team worle for engineering classroom university of
Minnesota cooperative learning center Microsoft inter net1999 .P.1.

)(8

Garfid . Johnson: teching statstics using small grop cooperative learning jourral Of stat
istics educational . university of Minnesota 1993 .p.p.1-9.
( )12ةيير حلين ةيجك  .اتجثهثت حدييا لا ال اثهج يطرق لتدريس  .اليثهرة  :عثلم الةتب  . 1997ص . 317
( )11لثوز بشير ح يدات يايرين  .الس ي بثدى ةرة الللا ب داد  .ال ةتبا اليطايا  . 1985.ص .42

)(9

اداءهث الييثم بحرةثت لا للللا تعثقبا ي تترابطا بشاةل رةاب يتحتاثج الاى يقات اطايل ي جهايد اةبار

عاد ااداء اةير ن ال هثرات الررديا ) (.)12
()13

.

ةاذلك ( ةياا

ج يعاا ان ال هاثرات اليحيادة يالتاا ياتم التارابط بياه اث ات اثم اي ااجاثز ع ال ااث )

يان لعبا ةرة الللا يحدة ن االعثب التا تحتاي علاى عادد ان ال هاثرات ال رةباا التاا ت تازج (

الطبطبااا يالتهااديف

الطبطبااا يال اثيلااا )  .يغيرهااث اان ال هااثرات الحرةيااا ياجاال التي ال الااى طرييااا

ت ةن الالعب ن ايجثد ال هثرات الحرةياا للاذلك يلاتيجب علاى ال ادرس اي ال ادرب اتباثع الاليب عاين
للتدريب ةثن يةين التدريب بثالتيدام الطرييا الةليا ا تتجزاءة ال هثرات الحرةيا الى اجزاء ييادرب ةال

جزاء على حدة يتد ج لييا عاد ااداء

()12
()13
()14

()14

.

ح د حلن عالي  .ح د ا ر الدين  .اايتبثرات ال هثريا يالارليا لا ال جاثل الريثضاا  .الياثهرة .طبعاا دار
الرةر  . 1987 .ص . 46 -45
رعد جثبر ة ثل عثرف.ال هثرات الرايا بةرة الللا ب داد طبعا التعليم العثلا  .1987 .ص .25
ليااثء عبداللااا .تااثيير اااهج تاادريبا يتاارح لتطااي اللاارعا اااتيثليااا لااا اداء بعااض ال هااثرات الهجي يااا الحرةيااا بةارة
الللا  .رلثلا ثجلتير غير اشيرة .جث عا ب داد  . 2221ص. 24

الباب الثالث
-4منهج البحث واجراءاته المٌدانٌة
 1-3منهج البحث
إن أ

شةلا لا البحيث العل يا تلزم البثحث لا ايتيثر ال اهج ال الوم االاجث ن

ال شااةلا ال اراد حلهااث يعلي ا الااتيدم ال اااهج التجريبااا ل الو ت ا

اع طبيعاا

شااةلا البحااث ( هااي ةثلااا ااج اراءات

يالتاادابير ا ل حة ااا لتااا يتااديل ليهااث البثحااث ااجتثعيااا لااا ق ااد لاابيا يلااا ةثلااا الظااريف ال حيطااا
بظثهرة حديدة )

()15

.

 2-3عينة البحث
تاام ايتيااثر العياااا اان جت ااع اا اال ال ت ياال بطااالب ال رحلااا اايلااى قلاام التربيااا الريثضاايا

بةليا التربيا االثليا الجث عا ال لتا ريا يالبثلغ عددهم ( )64طثلب حيث تم اعت ثد الطرييا الع ديا

ل ااا ايتي ااث العيا ااا يت اام ال ااتبعثد ()12يب ااذلك ا اابحت العيا ااا () 54طثل ااب ييش ااةلين ال اابا () % 84
يقل ت الى ياليا جث يع

ج يعتين تجريبيتين ي ج يعا ضثبطا .

 3-3ادوات البحث ووسائل جمع المعمومات

 -لعب ةرة الللا -لثعا تيقيت الةتريايا عادد ( -)4ةارات لالا – طبثشاير لاين-

اثلرة عادد()4

– حثلبا يدييا

لريق الع ل ال لثعد

 الت ثرة التطالع لليبراء يال يت ين لاليتيثراايتبثرات ال الو ا لعياا البحث. -ال

()15

ثدر العربيا يااجابيا

ح د عبيدات يايرين  .اهجيا البحث العل ا  .ااردن  .دار ياول للطبثعا يالاشر  . 1999 .ص . 42

 4-3اختبارات المستخدمة بالبحث
اختبار دقة المناولة الصدرية بعد اداء الطبطبة

()16

غرض اايتبثر  .قيثس دقا ال اثيلا ال دريا

ال دريا .

ن الحرةا ا الاربط باين الطبطباا يدقاا ال اثيلاا

ااديات  .حثوط ا لس  .ةرة للا  .شريط قيثس  .طبثشير  .حاثوط غيار طاثط  .لا ثر ل ارض تحدياد
رةااز شااترك للاادياور الياليااا ال ربيطااا لااا اهثيااا الحباال ال يلاام الااى عيااد  -العيااد اايلااى تبعااد عاان

ال ل ثر  22,5لم

العيد اليثايا تبعد عن ال ل ثر  49لم –

العيد اليثليا تبعد عن ال ل ثر  75لم

عدد ال حثيات  .ي ام ةل لعب ( 12حثيات ) .
طريقة االداء .

يييم ال يتبر بثداء الطبطبا ن ياط يبعاد (25قادم ) عان الهادف يعااد ي ايل الاى ياط ال اياز

للجدار(الهدف ) يالذ يبعد ( 9قدم ) يييم ال يتبر بثداء ال اثيلا الى الهدف ال رليم على الجدار بدين

تيقف .

احتساب النقاط
ي ااام الالعااب ياليااا ايااثط اذا ل لاات الة ارة الااداورة الدايليااا يايطتااين اذا ل لاات الااداورة اليلااطى

يايطا اذا ل لت الداورة اليثرجيا  .اعلى ايثط ي ةن ان يح ل عليهث الالعب ( 32ايطا ) .
اختبار التهديف السممي بعد اداء الطبطبة.

 غرررض االختبررار  .قيااثس دقااا التهااديف بعااد اداء هااثرة الطبطبااا  .التيالااق الحرةااا يال هااثر بع االالذراعين يالرجلين .

 االدوات  .ةرة للا  .لعب ةرة للا  .هدف للا . شرط الختبار  .ي ام ال يتبر ( )12حثيات  .يشاترط اداء الطبطباا يالياليياا بشاةل قاثاياا  .الةارةالتااا تااديل الهاادف بعااد ارتةااثب يطااث قااثاياا اان الطبطبااا اي اليالييااا ا تحلااب اان ض ا ن ااهااداف

ال لجلا لا ال حثيات .

 -احتساب النقاط  .يحلاب لةال حثيلا ا اثجحاا لاا التهاديف ايطاا ياحادة  .اعلاا اياثط يح ال عليهاث

ال يتبر ( )12ايثط .

 5-3التجربة االستطالعية .

()16

لثوز بشير ح يدات  .عيد عبداللا  .ةرة الللا .ال ي ل  .دار الةتب للطبثعا  . 1999 .ص 223- 222

قااثم البثحااث بااثجراء التجربااا االااتطالعيا ايلااى ياام اعياادت بعااد اارير الاابيع ياحااد يذلااك ب يااا
التعرف على ال حتييثت يااديات يالظريف ال ةثايا يالز ثايا لاليتبثرات ي دى اجثحهث يله هث ان قبال

الراد التجربا يعددهم ( )12طالب – يتاللا ال عيبثت التا تياج لريق الع ل ال لثعد .

 6-3االسس العممية لالختبارات .
 -الثبات .

()17

يعاا ب (اذا ةرر اايتبثر اةير ن رة على العياا ارلهث اعطا اتثوج تيثربا

لياد الااتيدم البثحاث طرييااا اعاثدة اايتبااثر ي ان يااالل الاتيدام قااثاين اارتباثط البلاايط بيرلااين

يجد ان اايتبثرات تت تع بدرجا عثليا ن اليبثت ة ث بين لا الجديل(. )1

 -الصدق.

هي (ان تةين ه ا اايتبثر قيثس يتيييم ال را التا يضع ن اجلهث اايتبثر لعال )

()18

.

لي ااد ال ااتيدم البثح ااث طريي ااا ال اادق الا اذاتا اان ي ااالل ع اارض اايتب ااثرات عل ااا ج يع ااا اان

اليباراء يال يت ااين لااا جااثل اايتبااثر يالييااثس لااا التربيااا الريثضاايا يح االت علااى درجااا عثليااا اان
ال دق ة ث بين لا الجديل (. )1

 الموضوعية .يها( عدم تثيير الاتثوج اليث ا بذاتيا ال

حم اي بشي ا يان ال رحايص يح ال علاى درجاا

عياا عاد ث يييم بت حيم اايتبثر اةير ن ياحد )

()19

.

يب يا التعرف على يضايعيا اايتباثرات ال رشاحا ع اد البثحاث بحلاثب عث ال اارتباثط باين

درجثت الحةم اايل يالحةم اليثاا * .

يتم التي ل ان الييم ذات يضيعيا عثليا جدا ة ث بين لا الجديل (. )1
جدول ()1

يوضح معامل الثبات والصدق والموضوعية لالختبارات .

()17

ااير الييلا  .دليل ال علم الر ل يطثلب التربيا الريثضيا  .اليثهرة دار الرةر العربا  . 1998ص.227

()18

()19

علا لليم  .اايتبثرات يالييثس يااح ثء لاا ال جاثل الريثضاا  .اليثدلايا  .طاثبع التعلايم العلاا  2224ص24
.
يير الدين علا  .دليل البحث العل ا  .اليثهرة  .دار الرةر العربا  . 1999ص . 53

ت اايتبثرات ال رشحا
 1ايتب ااثر دق ااا ال اثيل ااا ال اادريا بع ااد 2,87

ال دق

ال يضيعيا

عث ل اليبثت

2,93

2,96

ايتبا ااثر التها ااديف اللا اال ا بعا ااد اداء 2,84

2,91

2,95

اداء الطبطبا

2

الطبطبا

قي ا (ر) الجديليا ( )2,622عاد درجا حريا ( )9ي لتيى دال (. )2,25

 7-3االختبارات القبمية.

تاام اج اراء اايتبااثرات اليبليااا علااى عياااا البحااث بثليثعااا الريثضاايا ال ليااا الدايليااا بةليااا التربيااا

االثلايا الجث عاا ال لتا اريا يلاليتباثرين ال اثيلاا ال ادريا بعاد اداء الطبطباا يالتهاديف اللال ا بعاد
اداء الطبطبا بتثريخ  . 2217/2/29على يد االثتذة برريق الع ل ال لثعد.

 8-3استخدام االسموبين (التعاوني واالتقاني ) .

قثم البثحث بثدياثل االاليبين (التعاثياا يااتياثاا ) علاى ال اهاثج التعلي اا ال تباع بةلياا التربياا

البدايا يعليم الريثضا لا جث عا اليثدليا يعلى ال هثرتين ال اثيلا ال دريا يالتهديف اللل ا يبياقاع (
 )4يحاادات تعلي يااا لةاال هااثرة ا ( ) 362دقييااا يان ج اايع اليحاادات ( )8يحاادات ا ( ) 722دقييااا
لل هثرتين يدرس ال اهثج ياالليبين ن قبل ال درلين ال يت ين .

 9-3االختبارات البعدية .

قثم البثحث بثجراء اايتبثرات البعدياا لل ج ايعتين التجاريبيتين لل هاثرات ال اثيلاا ال ادريا بعاد ء

الطبطبا يالتهديف اللل ا بعد اداء الطبطبا بتاثريخ  2217/4/22علاى اليثعاا الريثضايا ال لياا لةلياا
التربيا البدايا يعليم الريثضا لا جث عا اليثدليا يعلى يد االثتذة برريق الع ل اللثعد .

 11-3الوسائل االحصائية .

ليد تم التيدام اليلثول ااح ثويا التثليا

()22

:

 .1عث ل اارتبثط البليط (بيرلين) .
 .2اليلط الحلثبا
()22

يديع يثلين التةريتا  .حلن ح اد .التطبيياثت ااح اثويا .يالاتيدا ثت الحثلايب لاا بحايث التربياا الريثضايا .
ال ي ل  .دار الةتب للاشر يالطبثعا  . 1999 .ص. 242 -124 .

 .3اااحراف ال عيثر .
 .4قثاين

 .5قثاين

(T) .
)(F

 .6قثاين اقل لرق عاي

)(L.S.D

الباب الرابع
 -3عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج .

 1-4عرض وتحميل النتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجاميع الثالث .
جدول(. )2

بين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمه ) (tالمحسوبة وقيمه ) (tالجدولية لالختبارين القبمي
والبعدي لممناولة الصدرية بعد اداء الطبطبة ولممجاميع الثالث .

ال عثلجا
ااح ثويا

يحا ا ا ا ا ا اادة

حج ا اام

الييثس

العياا

اايتبثر اليبلا
-س

 -+ع

اايتبثرالبعد
-س

قي ااا ) (tقي ا ا ا ا ا ا ا ااا
ال حليبا )(t

الدالا

الجديليا

 -+ع

ال جث يع
التجربااايلى

ايطا

18

2,8

1,2

6,2

2,59

عاي

8,49

(التعلم التعثياا)
التجربا اليثايا

ايطا

18

2,9

2,72

6,5

2,78

12,81

(التعلم ااتيثاا)
الضثبطا

ايطا

18

2,4

2,78

4,6

2,96

7,98

1,73

عاي

عاي

ن يالل ااطالع على الجديل ( ) 2يتضم بثن اليلط الحلثبا لا اايتباثر اليبلاا لل اثيلاا ال ادريا

بعااد اداء الطبطبااا لل ج يع اا التجربااا اايلااى ( الااتعلم التعااثياا ) بلااغ ( )2,8يبااثااحرف عيااثر ()1,2

لي ث بلغ لا اايتبثر البعد اليلط الحلثبا ( )6,2يبثاحراف عيثر ( )2,59ا ث قي ا )(tال حليبا

( ) 8,49يها اةبر ن قي ا )(tالجديليا ( )1,73عاد لتيى دالا ( )2.25يبدرجا حرياا ( )17يهاذا
ثيدل على يجيد لرق عاي يل ثلم اايتبثر البعد .

يةااذلك يتضاام اان الجااديل لل ج يعااا التجريبيااا اليثايااا (الااتعلم ااتيااث ) بااثن اليلااط الحلااثبا

لاليتبثر اليبلا بلغ ( )2,9يبثااحرف عيثر بلغ ( )2,72ا ث لا اايتبثر البعد بلغ اليلط الحلثبا
( )6,5يبااثااحراف عيااثر بلااغ ( )2,78يظهاارت قي ااا )(tال حلاايبا ( )12,81يهااا اةباار اان قي ااا
)(tالجديليا البثل ا( )1,73يعاد لتيى دالا ( )2,25يبدرجا حريا ( )17يهذا ثيادل علاى يجايد لارق
عاي يل ثلم اايتبثر البعد .

يةااذلك يتضاام اان الجااديل بااثن اليلااط الحلااثب لل ج يعااا الضااثبطا بلااغ ( )2,4لااا اايتبااثر

اليبل ااا يب ااثااحراف عي ااثر ( .2,78ا ااث ل ااا اايتب ااثر البع ااد بل ااغ اليل ااط الحل ااثبا ( )4,6يب ااثااحراف

عيثر بلغ( )2,96ا ث قي ا )(tال حليبا لبل ت ( )7,98يها اةبار ان قي اا )(tالجديلياا

البثل اا

( )1,73عا ااد ل ااتيى دال ااا ( )2,25يدرج ااا حري ااا ( )17يه ااذا ياادل عل ااى يج اايد ل اارق عا ااي يل ااثلم
اايتبثر البعد

.

جدول(. )3

بين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (tالمحسوبة وقيمه ) (tالجدولية لالختبارين
القبمي والبعدي لممهارة التهديف السممي بعد اداء الطبطبة .
ال عثلجا

يحا ا ا ا ا ا اادة

حج ا ا ا ا ا ا اام

الييثس

العياا

اايتبثر اليبلا

ال حليبا
-س

ااح ثويا

اايتبثرالبعد

قي ا ااا

 -+ع

-س

)(t

قي ا )(t

الدالا

الجديليا

-+ع

ال جث يع
ايطا

التجربااايلى

18

8,27

1,3

16,33

2,76

عاي

8,3

(التعلم التعثياا)
التجربا اليثايا

(التعلم ااتيثاا)

الضثبطا

ايطا

18

8,94

2,89

17,83

2,77

9,3

ايطا

18

8,2

1,2

14,25

2,98

7,9

1,73

عاي

عاي

ان ياالل ااطاالع علاى الجاديل ( ) 3يتضام بااثن اليلاط الحلاثبا لاا اايتباثر اليبلاا لل اثيلااا
التها ااديف اللا اال ا بعا ااد اداء الطبطبا ااا لل ج يعا ااا التجريبيا ااا اايلا ااى ( الا ااتعلم التعا ااثياا ) بلا ااغ ()8,27

يبثااحرف عيثر ( )1,3لي ث بلغ لاا اايتباثر البعاد اليلاط الحلاثبا ( )16,33يباثاحراف عياثر

( )2,76ا ااث قي ااا )(tال حلاايبا ( ) 8,3يهااا اةباار اان قي ااا )(tالجديليااا ( )1,73عاااد لااتيى دالااا
( )2.25يبدرجا حريا ( )17يهذا ثيدل على يجيد لرق عاي يل ثلم اايتبثر البعد .

يةااذلك يتضاام اان الجااديل لل ج يعااا التجريبيااا اليثايااا (الااتعلم ااتيااث ) بااثن اليلااط الحلااثبا

لاليتب ااثر اليبل ااا بل ااغ ( )8,94يب ااثااحرف عي ااثر بل ااغ ( )2,89ا ااث ل ااا اايتب ااثر البع ااد بل ااغ اليل ااط

الحلاثبا ( )17,83يباثااحراف عياثر بلاغ ( )2,77يظهارت قي اا )(tال حلايبا ( )9,3يهاا اةبار ان

قي ا )(tالجديليا البثل ا( )1,73يعاد لتيى دالا ( )2,25يبدرجا حريا ( )17يهذا ثيدل علاى يجايد
لرق عاي يل ثلم اايتبثرالبعد .

يةااذلك يتضاام اان الجااديل بااثن اليلااط الحلااثب لل ج يعااا الضااثبطا بلااغ ( )8,2لااا اايتبااثر
اليبلااا يبااثااحراف عيااثر ( .)1,2ا ااث لااا اايتبااثر البعااد بلااغ اليلااط الحلااثبا ( )14,25يبااثااحراف
عيااثر بلااغ( )2,98ا ااث قي ااا )(tال حلاايبا لبل اات ( )7,9يهااا اةباار اان قي ااا )(tالجديليااا البثل ااا

( )1,73عا ااد ل ااتيى دال ااا ( )2,25يدرج ااا حري ااا ( )17يه ااذا ياادل عل ااى يج اايد ل اارق عا ااي يل ااثلم

2-4

اايتبثر البعد

.

عرض وتحميل النتائج االختبارات البعدية بين ودخل المجموعتين التجريبيتين والضابطة .
جدول ()4

يبين متوسط المربعات بين المجموعات ودخمها و قيمة (  (fالمحسوبة والجدولية لالختبار البعدي
لممهارة المناولة الصدرية بعد اداء الطبطبة .
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادر
التبثين

ج ا ا ا ا ا ا ا اايع
ال ربعثت

ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااين 36,11

درج ا ا ا ا ا ا ااا

تيل ا ا ا ا ا ا ا ااط قي ااا )(f

الحريا

ال ربعثت

2

18,5

ال ج يعثت

28,16

داي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال 32,73

ال ج يعثت

ال حليبا

51

قي اا )(f
الجديليا
3,15

لا ا ا ا ا ااتيى

الدالا

الدالا
2,25

عاي

2,641

الجديل ( )4يبين اتثوج تحليل التبثين ال هثرة ال اثيلا ال دريا بعد اداء الطبطبا لل جث يع اليالث

لاليتبااثر البعااد يقااد تبااين يجاايد لاارق عاااي بااين ال جااث يع الاايالث اذ بل اات قي ااا

)(Fال حلاايبا

( )28,16يها اةبر ن قي ا )(Fالجديليا البثل ا ( )3,15عاد درجا حرياا ( )51 -2يتحات لاتيى
دالا ()2,25

ث يعةد يجيد لرق عاي لا تعلم ال هثرة بين ال ج يعثت اليالث .

جدول ()5
يبين اقل فرق معنوي ) (L.S.Dبين االوساط الحسابية لممجاميع الثالث الختبار المناولة الصدرية
بعد اداء الطبطبة .
ال جث يع

لرق بين اايلثط

اتثوج الرريق

م – 1م2

6,5 -6,2

2,5

م – 1م3

4,6 – 6,2

1,4

م – 2م3

4,6 – 6,5

1,9

L.S.D
2,533

الدالا
عشياوا
عاي
عاي

الجاديل( )5باين اتاثوج ) (L.S.Dل عرلاا عايياا الراريق باين اايلاثط الحلاثبيا الايالث ل هاثرة

ال اثيلااا ال اادريا بعااد اداء الطبطبااا يبيااات الاتااثوج عاادم يجاايد لااريق عاييااا بااين ال ج يعااا التجريبيااا

اايلى (التعلم التعثياا ) يال ج يعا اليثايا ( التعلم ااتيثاا ) لون لرق اايلثط بياه اث بلاغ ( )2,5يهاي
اقاال اان قي ااا ) (L.S.Dال حلاايبا يالبثل ااا ( )2,533يب لااتيى دالااا ( )2,25يةااذلك اظهاارت لااريق
عاييا بين ال ج يعا اايلى يال ج يعا اليثليا(الضثبطا) يل اثلم ال ج يعاا اايلاى ان لارق اايلاثط

بياه ث بلغ ( )1,4يهي اةبر ن قي ا )  (L.S.Dالبثل ا ( . )2,533يةذلك ظهرت لريق عاييا بين
ال ج يع ااا اليثاي ااا (ال ااتعلم ااتي ااثاا) يال ج يع ااا اليثلي ااا يل ااثلم ال ج يع ااا اليثاي ااا يل ااذلك ان ل اارق

اايل ااثط بياه ااث بل ااغ ( )1,9يه ااي اةب اار اان قي ااا ) (L.S.Dال حل اايبا البثل ااا (. )2,533يله ااذا ل ااثن
تلللل الضل ج يعا لا تعلم هثرة ال اثيلا ال ادريا بعاد اداء الطبطباا هاا ال ج يعاا اليثاياا (الاتعلم

ااتيثاا ) يم ال ج يعا اايلى (التعلم التعثياا) يم الضثبطا .
جدول ()6

يبين متوسط المربعات بين المجموعات ودخمها و قيمة (  (fالمحسوبة والجدولية لالختبار البعدي
لممهارة التهديف السممي بعد اداء الطبطبة .
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادر

التبثين
14

ج ا ا ا ا ا ا اايع درجاا ا ا ا ا ااا

ال ربعثت

الحريا

132,6

2

65,13

51

12,18

داي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال 519,45
ال ج يعثت

تيلا ا ا ا ا ا ااط قي اا ) (fقي ا )(f
ال حليبا

ال ربعثت

6,39

الجديليا
3,15

ل ا ا ا ااتيى الدالا

الدالا
2,25

عاي

الجديل ( ) 6يبين اتثوج تحليل التبثين ال هثرة التهديف اللل ا بعاد اداء الطبطباا لل جاث يع الايالث

لاليتبثر البعد يقد تبين يجيد لرق عاي بين ال جث يع اليالث اذ بل ت قي ا )(Fال حليبا ()6,39

يهااا اةباار اان قي ااا )(Fالجديليااا البثل ااا ( )3,15عاااد درجااا حريااا ( )51 -2يتحاات لااتيى دالااا

()2,25

ث يعةد يجيد لرق عاي لا تعلم ال هثرة بين ال ج يعثت اليالث .
جدول ()7

يبين اقل فرق معنوي ) (L.S.Dبين االوساط الحسابية لممجاميع الثالث الختبار التهديف السممي
ال جث يع

لرق بين اايلثط

بعد اداء الطبطبة .
اتثوج الرريق L.S.D

الدالا

م – 1م2

17,83 -16,33

1,5

عشياوا

م – 1م3

14,25 – 16,33

2,28

م – 2م3

14,25 – 17,83

3,78

2,12

عاي
عاي

الجاديل( )7باين اتاثوج ) (L.S.Dل عرلاا عايياا الراريق باين اايلاثط الحلاثبيا الايالث ل هاثرة
التهااديف اللاال ا بعااد اداء الطبطبااا يبيااات الاتااثوج عاادم يجاايد لااريق عاييااا بااين ال ج يعااا التجريبيااا
اايلى (التعلم التعثياا ) يال ج يعا اليثايا ( التعلم ااتيثاا ) لون لرق اايلثط بياه اث بلاغ ( )1,5يهاي

اق اال اان قي ااا ) (L.S.Dال حل اايبا يالبثل ااا ( )2,12يب ل ااتيى دال ااا ( )2,25ية ااذلك اظه اارت ل ااريق
عاييا بين ال ج يعا اايلى يال ج يعا اليثليا(الضثبطا) يل اثلم ال ج يعاا اايلاى ان لارق اايلاثط

بياه ث بلغ ( )2,28يهي اةبر ن قي ا )  (L.S.Dالبثل ا ( . )2,12يةذلك ظهرت لريق عاييا بين
ال ج يع ااا اليثاي ااا (ال ااتعلم ااتي ااثاا) يال ج يع ااا اليثلي ااا يل ااثلم ال ج يع ااا اليثاي ااا يل ااذلك ان ل اارق

اايل ااثط بياه ااث بل ااغ ( )3,78يه ااي اةب اار اان قي ااا ) (L.S.Dال حل اايبا البثل ااا (. )2,12يله ااذا ل ااثن
تلللل الضل ج يعا لا تعلم هثرة التهديف اللل ا  .بعد اداء الطبطبا ها ال ج يعا اليثايا (الاتعلم

ااتيثاا ) يم ال ج يعا اايلى (التعلم التعثياا) يم الضثبطا .

3-4

مناقشة وتحميل النتائج .
 1-3-4مناقشة نتائج االختبرارات القبميرة والبعديرة لممجراميع الرثالث فري المهرارات الهجوميرة المركبرة
بكرة السمة .
يتضام ان ياالل الجاديل ( )3-2ان هااثك تحلااث لاا تعلام بعاض ال هاثرات الهجي ياا ال رةباا

بةرة الللا ن يالل الررق بين الاتثوج اايتبثرات اليبليا يالبعديا يل ثلم اايتباثرات البعدياا يلل جاث يع
اليالث ييعزي البثحث هذا التحلن الذ ط ار على جيعتا البحث الى اديثل الاليبا الاتعلم (ااتياثاا

يالتعثياا ) لا البراث ج التعلي ا ةين هذان االليبثن يعطيثن الرر اا لل اتعلم لان يتياذ بعاض اليا اررات

بارلااا يةااذلك يعطااين ال علي ااثت الضااريريا يالالز ااا التااا يحتثجااا ال ااتعلم اان يااالل الشاارح يالعاارض
يالا اايذج لل هااثرة اياااثء اليحاادة التعلي يااا يةااذلك ياايلران ال علي ااثت بشااةل جيااد لااالداء الااذ تاام اان قباال
ال اادرس اي الا اايذج الااذ ادئ ال هااثرة يةااذلك ع اال هااذان االااليبثن علااى التيالااق بااين الت ااثرين البدايااا

يال هثريااا ياعطا ت لل ااتعلم الشااجثعا لهاام علااى الرغبااا لااا اداء الت رياااثت التااا تبعااث ريح ال اثللااا بااين
ال ج يعتين ن يالل التة ار ر يال ثرلا لا تحلين لتيى ااداء يان الثس ع ليا التعلم للجيااب هي
اةتلثب ال تعلم ج يعا ان اليادرات ال هثرياا (ان ال ااثهج التعلي ياا اي التدريلايا يياثس اجثحهاث ب ادى

التي اادم ال ااذ يحييا ا الر اارد الريثض ااا اان ا اايع الاش ااثط ال ااثرس اان ي ااالل ال ل ااتيى ال ه ااثر
يالرلييليجا يهذا يعت د على التةيف الذ يحيي الررد ع ال اهج الذ يطبي )

()21

يالب ااداا

.

ا ااث ييااص ال ج اايع الضااثبطا ليااد احاارزت تيااد ث ايضااث ان ال اراد ال ج يعااا قااد تعرض ايا ل اااهج

تعلي ا يبثالليب يدريلا يتاثلب ع تعلم ال هثرات الهجي يا بةرة اللالا يةاذلك باثن الياثوم باثلتعليم هام

الثتذة يت ين .

 2-3-4ماقشررة نتررائج اختبررارات البعديررة بررين وداخررل المجرراميع الررثالث فرري تعمررم بعررض المهررارات
الهجومية المركبة بكرة السمة .

اان يااالل تحلياال اتااثوج جااديال ( )6-4ظهاارت ان هاااثك تبااثين

عاااي لتعلاايم بعااض ال هااثرات

الهجي يا ال رةبا بةرة بين ال ج يعثت اليالث ييعيد هذا الى اديثل االاليبين (التعاثياا يااتياثاا )
الذين تم اديثله اث علاى ال ج ايعتين التجاريبيتين ياياذ باظار ااعتباثر ال يازااا لاا تاظايم ال بار ج علاى

الااثس يقاات اعطااى االااليبين لةاال هااثرة بثليقاات ال اثلااب يلااذلك ان االااليبين ي تطلبثته ااث يتاثلااب
ااداء ع لتيى الجهد ال بذيل الذ يبذلا ال تعلم تعد ن اا ير ال ه ا يالياجاب راعثتهاث لاا تطبياق

اداء ال هثرة يان االليبين ةثاث ذي تثيير عاي لا تعلم ال هثرات .

 3-3-4مناقشة نتائج اختبرار افضرل اسرموب مرن اسراليب الرتعمم (االتقراني والتعراوني ) لرتعمم بعرض
المهارات الهجومية المركبة بكرة السمة .

تم تحليال اتاثوج الجادايل ( )7,5ل عرلاا اقال لارق عااي لاا اايلاثط الحلاثبيا لل جاث يع الايالث

يالتعرف على الضل الليب لا الاتعلم (ااتياثاا يالتعاثياا ) لاا تعلام ال هاثرات الهجي ياا ال رةباا بةارة
الللا.

اظهرت الاتثوج لا ايتبثرات ) (L.S.Dل عرلا اقل لرق عاي

لا تعلم هثرة ال اثيلا ال دريا

بع ااد اداء الطبطب ااا يالته ااديف الل اال ا بع ااد اداء اح ااظ البثح ااث ب ااثن ال ج يع ااا التجريبي ااا اليثاي ااا (ال ااتعلم

ااتيثاا) ها الضل الليب لتثيير لا التعلم ال هثرتين ييعزي البثحث ذلك الى طبيعا ال هثرات ال راد
تعل هااث اان يااالل الااتيدام االااليب الااتعلم ااتيااثاا الااذ يعت ااد علااى الااتيدام باادأ الااتعلم اان اج اال
الت ةن يالذ يعد يطا تعلي ي تيلر لةل طثلب

ث يحتثج

ن اليقت للي يل الاى لاتيى الات ةن اذ

ان االااراد يتعل ااين بالااب يتلرااا يةااذلك الااتيدام التةارار الااذ يااعد الااى ت ياار الاابا ييثباات لااا تعلاام
ااداء يتالااجم ااع طبيعااا ال هااثرات ال اراد تعل هااث يالتااا تعااد اان ال هااثرات ال ااعبا لااا الااتعلم اذ تتطلااب

اداءهث قدرات بدايا ي هثريا عثليا لضال عن التيدام التدرج (ال هثرة لحرةيا تتةين ن عدد ن ااجزاء
()21

ح ااد علااا قااط .يظااثوف اعضااثء التاادريب الريثضااا ااديل تطبييااا  .دار الرةاار العربااا  .اليااثهرة  . 1999 .ص
.96

البليطا ال يتلرا يلةل جزاء ن ها ااجزاء ي ةان ان يعلام ةثحلياا لاا لللالا ااجازاء البلايطا ي ان يام

ربط ااجزاء بياهث )(.)22

يان االليب ااتيثاا ي ارعاا الراريق الرردياا باين ال تعل اين الاذ تيتلاف الاب تعل هام ان ياحاد

لااى اياار يهااذا يعطااا حااثلز لالياار ان يياادم ثلديااا للي اايل الااى الز ياال الااذ تعلاام بلاارعا (اذا ل ا حاث
لل ااتعلم ب ااثن يدرلا ايا بحل ااب ثيحتثجياا ا

ال عثرف يال هثرات ال يتلرا )

()23

اان يق اات اج ااد ااه اام ي االين ال ااى ار ااس ال ل ااتيئ اان ااتي ااثن

.

يان ترثع اال الط ااالب ااع اال االيب يال ااتجثبتهم لا ا ه ااي ال ااذ ادى ال ااى تط اايير ق اادراتهم يتي ااد هم

بثل لااتيى لعلااا يجاايب التثةيااد ان علااى ال اادرس ان يةااين ل ااث بثلااثليب يطاارق تعااددة لتاايلير الرر ااا

للطلبااا ة ثرلااا اااشااطا الريثضاايا التااا تتاثلااب ااع ياايلهم يالااتعداداهم بحيااث يااعد هااذا الااى تيااثرب

ال تعل ين لةريث ي هثريث .

ان االليب التعلي ا ل دير لعثل ي عير لا ال ليرة التعلي يا لا ال اهثج ال راد تطبييا يتيتلف

هااذ االااثليب يالط اروااق بااثيتالف ي ي اايت اذ ان (االااثليب تااعير علااى لاارعا الااتعلم يعلااى درجااا

ااشاابثع لااا الااتعلم يان التةيااف ال ااحيم يال اثلااب للطرييااا يالااليب تعت اادعلى الرهاام اللااليم للعيا اال
يال بثدى التا ل

لا لا ال يضيع لةا تيبت ايرهث يقي ت لا ياقف تعلي يا عياا )

()24

.

ا ااث ااث ييااص ال ج يعااا التجريبيااا اليثايااا (الااتعلم التعااثياا ) ليااد ظهاارت الاتااثوج يجاايد تطااير

لحيظ لا تعلم ال هاثات يتحلاياهث يذلاك بلاب الترثعال باين ال ج يعاثت ال ا يرة ال تعثياا

يرلع لتييثت التعلم لدى ال تعل ين .

()22
()23
()24

ااتحثد الديلا لاللعثب الييى للهيا  .ال ديل الى اظريثت التدريب  .اليثهرة  . 1996 .ص.12
بدر ع ر الع ر  .التعلم لا علم الارس التربي  .الةييت  . 1991 .ص. 232
ح د حلن عالي  .ليةيليجيا التدريب يال اثللثت  .اليثهرة دار ال عثرف  . 1997ص 42

ان شاثا

الباب الخامس
 -5االستناتاجات والتوصٌات .
 1-5االستنتاجات .

. 1ان لتيدام االليب ااتيثاا لا تعلم ل تثيير ةبي ار جدا يلعثل لا ال هثرتين ال اثيلاا ال ادريا بعاد
اداء الطبطبا ي التهديف اللل ا بعد اداء الطبطبا .

.2ان الضاال الااليب لااتعلم هااي الااليب (الااتعلم ااتي اثاا ) لااا تعلاام بعااض ال هااثرات الهجي يااا ال رةبااا
بةرة الللا.

. 3ان الليب التعلم التعثياا ل تثيير لعثل لا ح يل تعلم بثل هثرات الهجي يا ال رةبا بةرة الللا .

. 4ان الاليب الاتعلم ااتيااثاا لا اياار ياضام لااا ح ايل تطاايير ااداء لل هاثرتين ال اثيلااا ال ادريا بعااد

2-5

اداء الطبطبا ي التهديف اللل ا بعد اداء الطبطبا .

التوصيات.

 -1اعت ثد االليب ااتيثاا لا تعلم بعض ال هثرات الهجي يا ال رةبا بةرة الللا.

 -2ضريرة تطبيق اليطيات الليب التعلي ا بشةل ةث ل يدقيق يي ي ث على ال بتدوين .
-3

اجراء درالثت ايرى تتاثيل ال يثرة بين االثليب التعلي يا اايرى لتعلم هثرات ريثضيا ايرى .

المصادر

 ااير الييلا  .دليل ال علم الر ل يطثلب التربيا الريثضيا  .اليثهرة دار الرةر العربا 1998 ااتحثد الديلا لاللعثب الييى للهيا  .ال ديل الى اظريثت التدريب  .اليثهرة 1996 . -بدر ع ر الع ر  .التعلم لا علم الارس التربي  .الةييت . . 1991 .

 -يير الدين علا  .دليل البحث العل ا  .اليثهرة  .دار الرةر العربا . 1999

 رعااد جااثبر  .ة ااثل عااثرف  .ال هااثرات الرايااا بة ارة اللاالا  .ب ااداد  .طبعااا التعلاايم العااثلا  1987 .جث عاااب داد . 1992

 علا لليم  .اايتبثرات يالييثس يااح ثء لا ال جثل الريثضاا  .اليثدلايا  .طاثبع التعلايم العاثلا 2224.

 لثوز بشير ح يدات يايرين  .الس ي بثدى ةرة الللا ب داد  .ال ةتبا اليطايا 1985. لثوز بشير ح يدات  .عيد عبداللا  .ةرة الللا .ال ي ل  .دار الةتب للطبثعا 1999 . -ليز ابراهيم  .ال اثهج ال حث رة  .االةادريا  .طثبع الرن ..1993 .

 ةيير حلين ةيجك  .اتجثهثت حدييا لا ال اثهج يطرق لتدريس  .اليثهرة  :عثلم الةتب 1997 ليثء عبداللا .تثيير اهج تادريبا يتارح لتطاي اللارعا اااتيثلياا لاا اداء بعاض ال هاثرات الهجي ياا الحرةياابةرة الللا  .رلثلا ثجلتير غير اشيرة .جث عا ب داد . 2221

 ح ااد حلاان عااالي  .ح ااد ا اار الاادين  .اايتبااثرات ال هثريااا يالارلاايا لااا ال جااثل الريثضااا  .اليااثهرة.طبعا دار الرةر . . 1987 .

 ح د حلين عالي  .علم الارس الريثضا  .اليثهرة  .دار ال عثرف 1992 . -ح د حلن عالي  .ليةيليجيا التدريب يال اثللثت  .اليثهرة دار ال عثرف . 1997 .

 ح د عبيدات يايرين  .اهجيا البحث العل ا  .ااردن  .دار ياول للطبثعا يالاشر 1999 . ح د علا قط .يظثوف اعضثء التدريب الريثضا ديل تطبييا  .دار الرةر العربا  .اليثهرة .. 1999 . -ح د ح يد الحيلا  .الت

 ح د ح يد الحيلا  .الت -اجثح

يم التعلي ا ي ثرلا  .ط  1ع ثن دار الليرة للاشر يالتيزيع .. 1999 .
يم التعلي ا ي ثرلا  .ع ثن  .دار الليرة للاشر . 2222

هد شلش  .اةرم ح د

بحا  .التعلم الحرةا .جث عا الب رة طثبع التعليم العثلا .1994 .

 يديااع يثلااين التةريتااا  .حلاان ح ااد .التطبييااثت ااح ااثويا .يالااتيدا ثت الحثلاايب لااا بحاايث التربياااالريثضيا  .ال ي ل  .دار الةتب للاشر يالطبثعا . 1999 .

يعرب ييين  .التعلم الحرةا بين ال بدأ يالتطبيق . 2222 .المصادر األجنبٌة

- Denese. D and Jackie S:mastery lerning in public school (volda state
university. December 1990.
- Garfid . Johnson: teching statstics using small grop cooperative learning
jourral Of stat istics educational . university of Minnesota 1993.
- matzier.m. w: analysis of mastery learning system of instruction for teaching
tennis, human kinetics , sport pedagogy, 1992,
- paul . n. grop work and language learning . English teaching for umvol 27. no
2 . 1988.

- smith karla : cooperative lerning effect team worle for engineering
classroom university of Minnesota cooperative learning center Microsoft
inter net1999.

