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ىدف البحث إلى التعرف عمى تأثير أسموب التطبيق بالتوجيو الذاتي في رفع مستوى ميارة      
التصويب من القفز عاليًا . وقد أفترض الباحث إن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج 
االختبارين القبمي والبعدي ولصالح نتائج االختبار ألبعدي . وأجري البحث عمى عينة من طالب 

( طالب قسموا إلى 06لصف الثالث قي معيد إعداد المعممين في الرمادي والبالغ عددىم )ا
( طالب تمثل المجموعة األولى المجموعة الضابطة وتمثل 06مجموعتين متساويتين كل منيا )

المجموعة الثانية المجموعة التجريبية . وتم إجراء التجانس والتكافؤ لمجموعتي البحث . وقد 
( وبعد إجراء االختبارات البعدية 22/0/2600( ولغاية )06/2/2600بة بتاريخبدأت التجر 

وتحويل الدرجات الخام إلى درجات إحصائية ومناقشتيا تبين إن الفروق دالة إحصائية لصالح 
نتائج االختبار ألبعدي لألسموب المستخدم بدرجة واضحة . إذ استنتج الباحث إن ألسموب 

أفضمية كبيرة عمى األسموب التقميدي )أألمري( في رفع مستوى أداء التطبيق بالتوجيو الذاتي 
ميارة التصويب من القفز عاليًا . لذلك أوصى الباحث استخدام ىذا األسموب في دروس التربية 

 وبما يتالئم مع أعمار وقدرات الطالب . الرياضية
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Abstract 
The study aimed to identify the effect of application of self _ correction in racing the level of 

expert in jumping high . The researcher assumed that there are significant statistic 

differences between the pre and post tests in favor of the post test . 



the study was conducted on ( 60 ) students of  the third class of the instate of teachers 

preparing . The students were divided in to two groups, the first (30) students was 

considered as controls and the remaining (30) as test group uniformity and equality was 

achieved in the two groups. 

     The study started at 3\ 6\2011 until 27\3\2011after doing the post tests and changing the 

crude degrees in to modular degrees and discussion of results, it was found that the 

differences in favor of the post test .                                       

     The study concluded that the application manner by self correction direction  is better 

than the traditional manner (order) in increasing the skill level of correction than that of high 

jumping . it was recommended that this manner can be used in teaching the students of 

sport because it is suitable to ages and abilities of students .  

 

 الباب األول : التعريف بالبحث

 مقدمة البحث وأهميته 1ـ  1

تعد طرائق تدريس التربية الرياضية محورًا أساسيًا وفعال في العممية التربوية والتعميمية في      
ساسية لجميع األلعاب الرياضية درس التربية الرياضية ، لمقيام بتعميم ورفع مستوى الميارات األ

يصال المعمومات والمعارف إلى التالميذ ، وألىمية ىذه الطرائق في بناء الشخصية  المختمفة . وا 
المتكاممة لمطالب، لذا نجد إن االىتمام بيا قد أزداد كثيرًا من قبل المختصين والباحثين في مجال 

والتعميمية ، وقد عرفت  ةالعممية التربويطرائق التدريس في سبيل تحقيق األىداف المرجوة من 
طريقة التدريس من قبل المختصين في مجال طرائق التدريس بأنيا " الخطوات واإلجراءات التي 
يتخذىا المعمم ويستخدميا في درس التربية الرياضية باإلضافة إلى األنشطة التي يقوم بيا بيدف 

، والميم في طرائق ( 0) إكساب التالميذ المعمومات والميارات المطموبة لتحقيق غرض الدرس"
تدريس التربية الرياضية ىو اختيار انسب الطرائق بما يتناسب مع أعمار ومستوى الطالب 
وقدراتيم المعرفية والنفس حركية لتحقيق أىداف التربية الرياضية . إن األساليب التدريسية الحديثة 

قبل ، والتي أمكن بواسطتيا في التربية الرياضية والتي قدميا " موستن " لم تكن مستخدمة من 
إشراك الطالب بصورة فاعمة في العممية التربوية والتعميمية وجعل الطالب شريكًا حقيقيًا في عممية 
التخطيط والتنفيذ والتقويم . لمواجية الفروق الفردية داخل الفصل الدراسي الواحد . واألسموب 

شأ بين المدرس والطالب وىذه العالقات التدريسي في التربية الرياضية ىو " مجموعة عالقات تن
كتساب الميارات في األنشطة الرياضية " .  (2)تساعد المتعمم عمى النمو وا 



وعمى ىذا األساس فإن األساليب التدريسية الحديثة في التربية الرياضية متساوية في قيمتيا ، إال  
مستويات الطالب وقدراتيم إنيا تختمف من حيث استخداميا في التدريس بما يتناسب مع أعمار و 

البدنية فاألسموب التدريسي قد يكون ناجحًا وفعااًل في موقف تعميمي معين في حين ال يكون 
كذلك في موقف تعميمي أخر ومن خالل كل ما تقدم فأن تدريس التربية الرياضية لم يعد نشاطًا 

تربوية ىادفة تراعي حاجات  اجتياديًا يقوم بو المدرس كمـــا كان سابقًا . بل أصبح عممية فنية
 وقدرات وميول الطالب. 
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ومن األىداف األساسية لدرس التربية الرياضية تعميم ورفع مستوى الميارات األساسية لأللعاب    
المقررة في منياج وزارة التربية . وتعد لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية التنافسية المشوقة التي 

والجماىير عمى حد سواء ، وذلك لكثرة مياراتيا األساسية ، إال إن ميارة  تثير حماس الالعبين
التصويب من أىم الميارات األساسية في ىذه المعبة ، لذا نجد إن جميع المدرسين والمدربين ال 

 تخموا خطط دروسيم أو وحداتيم التعميمية والتدريبية من تمرينات خاصة بيذه الميارة . 

بة تعتمد عمى من يحقق أىدافًا أكثر من الفريق األخر . وميارة التصويب من إذ إن ىذه المع     
القفز عاليًا ىي من الميارات الميمة بل يمكن أن تكون أىم ميارة في عممية التصويب لتحقيق 
ذلك لغرض . والفريق الذي يمتمك العبين قادرين عمى التصويب بيذه الميارة قادرين عمى تحقيق 

لصعوبة بعض ميارات األلعاب الرياضية ومنيا ميارات  رسة الرياضية .وبالنظالفوز في المناف
التصويب بكرة اليد وخاصة التصويب من القفز عاليًا والتي ال يستطيع الطالب إتقانيا بصورة 
جيدة . وألىمية ىذه الميارة وتأثيرىا في نتائج المنافسات تجمت أىمية البحث في تجريب أسموب 

و الذاتي لرفع مستوى ميارة التصويب من القفز عاليًا لدى طالب معيد إعداد التطبيق بالتوجي



المعممــين ألنو يوفر لمطالب الحصول عمى التغذية الراجعة بطريقة سيمة وميسورة عن طريق 
 ورقة المعيار )المقارنة( لمقارنة أداءه في ضوء ما تم وما يجب أن يتم .    

 مشكمة البحث 2ـ  1

من خالل خبرة وعمل الباحث في مجال التدريس وقيامو بتدريس مادة كرة اليد في معيد      
إعداد المعممين قسم التربية الرياضية الحظ إن ىناك ضعفًا واضحاً في ميارات التصويب 
وخاصة التصويب من القفز عاليًا ، إذ تعد ىذه الميارة من الميارات التي يواجو الطالب صعوبة 

ي تعمميا ورفع مستواىا ، مما يستوجب بذل الجيود واستخدام أساليب وطرائق متنوعة كبيرة ف
الباحث إعداد خطط دروس باستخدام  ىوحديثة في سبيل تطويرىا بغرض إتقانيا . لذا ارتأ

أسموب التطبيق بالتوجيو الذاتي في سبيل االرتقاء بيذه الميارة  وألن ىذا األسموب يسمح لمطالب 
ه خارج حصص الدروس المخصصة في جدول الدروس األسبوعي المقرر ، فضاًل بتطوير أداء

عن مساعدة المدرسين باستخدام أساليب تسمح بالتعمم الذاتي لمطالب والتقدم في الميارات تبعًا 
 لمقدرات الفردية المختمفة الموجودة بين الطالب . 

 

 

 

 

 

 هدف البحث 3ـ  1

ق بالتوجيو الذاتي في رفع مستوى أداء ميارة التصويب من التعرف عمى تأثير أسموب التطبي     
 القفز عاليًا بكرة اليد .

 

 فرض البحث 4ـ  1



 ىناك فروق دالة إحصائيًا بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين الضابطة      

 ة .والتجريبية في ميارة التصويب من القفز عاليًا ولصالح نتائج االختبارات البعدي

 

 مجاالت البحث 5ـ  1

 ـ المجال البشري : طالب الصف الثالث معيد إعداد المعممين ـ الرمادي / األنبار

  22/0/2600إلى  06/2/2600ـ المجال ألزماني : لممدة من 

 ـ المجال المكاني : ممعب كرة اليد في معيد إعداد المعممين في الرمادي

 

 الباب الثاني

 والمشابهةالدراسات النظرية  2

 الدراسات النظري 1ـ  2

 *أسموب التطبيق بالتوجيو الذاتي 1ـ  1ـ  2

يعد ىذا األسموب امتدادًا لألسموب التدريبي واألسموب التبادلي . إذ يتعمم الطالب في ىذا       
األسموب إن يتخذ قرارات التوجيو والتقويم بنفسو ذاتيا عن طريق استخدام ورقة المعيار )المقارنة( 

يم أكثر لمحصول عمى التغذية الراجعة أثناء األداء ، وبذلك تنتقل قرارات أكثر لمطالب لتجعم
تحمال لممسؤولية أثناء الدرس .إذ إن أسموب التطبيق بالتوجيو الذاتي يعطي الفرصة لمطالب 
باالعتماد عمى نفسو عند أداء التمرينات ليحسن من أدائو والتقدم بالميارات عن طريق تصحيح 

بقة لمقيام األخطاء أثناء العمل . وىذا األسموب يحتاج إلى مستوى معين من الكفاية والخبرة السا
 بعممية المقارنة بين ما تم وما يجب أن يتم من خالل ورقة المعيار .

 

 



 

------------------------------------------------------ 

* جاءت ترجمات عديدة ليذا األسموب مثل ) فحص النفس و المراجعة الذاتية و التطبيق الذاتي ( وكمياأسماء ألسموب 
 واحد

خدام ىذا األسموب مع التالميذ صغار السن آو مع المبتدئين في تعمم الميارة . كما وال يمكن است 
جميع األنشطة الرياضية ألنو يعتمد عمى نتيجة الميارة وليس عمى شكل الميارة .  بوانو الينا س

إذ انو من خالل وضوح النتيجة يتم الحكم عمى الميارة . فمثاًل التصويب بكرة اليد يتم الحكم 
 (0)ميارة التصويب من خالل نتيجة ألتصويبو. عمى 

إما دور المدرس في ىذا األسموب فصعب نوعا ما ، إذ يجب عميو التحرك بين المجموعات      
ومراقبة عمل الطالب والتركيز عمى كيفية أدائيم مقارنة أعماليم بورقة المعيار )المقارنة( 

الب عمى كيفية استعمال الورقة لتحديد لتصحيح األداء الخاطئ . لذلك يجب عميو تعميم الط
الخطأ ومن ثم تصحيحو ، وبناء عمى ذلك فال تغذية راجعة تقدم لمطالب من قبل المدرس حول 
األداء ، ولكن ىناك تغذية راجعة واحدة فقط يعطييا المدرس لمطالب وىي كيفية تقويم أدائو . 

ويم الطالب ألدائو ، وفي نياية العمل وبذلك يكون دور المدرس األكبر ىو التركيز عمى كيفية تق
يمكن لممدرس تقديم تغذية راجعة من خالل بعض األسئمة التي يطرحيا عمى الطالب في سبيل 
معرفة مدى التقدم الحاصل لدى الطالب فمثال يسال المدرس الطالب كيف أديت العمل ومن 

عميو الطالب كل عمى خالل أجوبة الطالب )الطالب( يتوضح لممدرس مدى التقدم الذي حصل 
 .( 2)حدة.

إن ما يمز ىذا األسموب عن غيره من األساليب التي سبقتو في الترتيب تركيزه عمى عممية      
 المقارنـة بين أداء الطالب وما تحتويو ورقة المعيار من تفاصيل األداء الفني لمميارة .
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:  0( زينب عمي عمر ، غادة جالل عبد الحكيم ؛ طرق تدريس التربية الرياضية األسس النظرية والتطبيقات العممية ، ط0) 
 009-002(ص 2662) القاىرة ، دار الفكر العربي ، 

السامرائي ؛ كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضية : ) جامعة ( عباس أحمد السامرائي ،عبد الكريم محمود 2) 
 92( ص 0990البصرة ، مطبعة دار الحكمة ، 

  (0)وبذلك يكتسب الطــــالب ألقدره عمى تقويم نفسو ذاتيًا واالعتماد عمييا في تصحيح أخطاءه .

 اضية معرفتيا لكيوليذا األسموب أىداف وخصائص ميمة يجب عمى مدرس التربية الري 

 ( 2)يكون استخدام ىذا األسموب ناجحا وفعااًل والتي يمكن تمخيصيا باالتي. 

 * نقل عدد من القرارات الميمة إلى الطالب .

 * إعطاء الفرصة لمطالب باالعتماد عمى أنفسيم في تطوير مستواىم .

 * استثمار زمن الدرس بصورة جيدة .

 ورقة المعيار لتصحيح أخطائو .* يتعمم الطالب كيفية استعمال 

 * يتعمم الطالب أن يكون صادقا وأمينا في عممو .

 * زيادة استقاللية الطالب في الدرس وخاصة فيما يتعمق بالتغذية المراجعة .



 * معرفة الطالب كيفية زيادة خبرتو بواسطة عممو الخاص . 

 قنوات التطوير في أسموب التطبيق بالتوجيه الذاتي

لميزات الميمة التي تميز أسموب التطبيق بالتوجيو الذاتي قدرتو عمى التقدم في تطوير من ا     
القناة الوجدانية والذىنية في درس التربية الرياضية لتحقيق أىداف العممية التربوية والتعميمية 

 (2)وكاألتي.

في ىذا األسموب يكون الطالب أكثر استقاللية في اتخاذ القرارات أخذًا بنظر  الناحية البدنية :
االعتبار انجازه البدني ، ولذلك فأن موقع الطالب في ىذه القناة يميل قمياًل باتجاه األعمى ، 

 وبإمكان تعميل ذلك ، ىو إن الطالب يتمرن أو يتدرب بمعرفتو والحاجة إلى أن ينتظر األوامر

 . من المدرس 

إن موقع الطالب في ىذه القناة يكون في االتجاه األدنى.ففي ىذا األسموب  الناحية االجتماعية :
يعمل الطالب بمفرده فيو يؤدي العمل بدرجة عالية من االستقاللية.إذ يقوم بمراجعة أداءه 

 بالمقارنة مع ورقة المعيار،كما أنو ال يقوم بعمل أي عالقة اجتماعية مع زمالئو .
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( موسكا موستن ، سارة اشورث ؛ تدريس التربية الرياضية ، ترجمة : جمال صالح )وآخرون( : ) الموصل مطبعة 2)
 002-000( ص0990جامعة الموصل ، 

 

موقع الطالب من الناحية الوجدانية ربما يتجو إلى األعمى مع أولئك  : الناحية الوجدانية 
 الطالب الذين يحبون االستقاللية في العمل طيمة زمن الدرس 



ىنالك انتقال في موقع الطالب في القناة الذىنية فالموقع يتحرك إلى األعمى  الناحية الذهنية :
،وذلك بسبب انشغال الطالب بعمميات ذىنية متعددة مثل المقارنة والتركيزعمى البيانات الموجودة 

 في ورقة المعيار )المقارنة( وأخيرًا االستنتاج)التغذيةالراجعة(.

 (1)التصويب من القفز 2ـ  1ـ  2 

ان التصويب من القفز ىو احد انواع التصويب الميمة في كرة اليد وىو تصويبة سوطية      
 من فوق الرأس مع القفز بعد أخذ ثالث خطوات أو خطوتين ويتم أداءه بطريقتين ىما :

. التصويب بالقفز عالياً 0  
. التصويب بالقفز أماماً 2  

 التصويب من القفز عاليا
اليا من انواع التصويب الميمة والذي يستخدم لمتخمص من الجدار يعد التصويب من القفز ع  

الدفاعي لمفريق المنافس لمقيام بعممية التصويب ومحاولة تسجيل االىداف ويستخدم بصورة 
خاصة من قبل المياجمين في الخط الخمفي والذي يتميزون بطول القامة ، إذ يقوم الالعب وبعد 

ب من الجدار الدفاعي لفريق الخصم وأالرتقاء الى االعمى استالم الكرة من الزميل باالقترا
بالساق المعاكسة لمذراع الرامية ثم يمف جذعو في اليواء الى جية الذراع الرامية مع سحب الكرة 
الى الخمف ثم الى االعمى ويصوب الالعب عند وصولو الى اعمى نقطة مستغاًل محصمة القوى 

ع في اليواء مع متابعة الذراع الرامية لمكرة لزيادة قوة الناتجة من قوة دفع االرض ولف الجذ
وسرعة التصويبة ثم متابعة اليبوط عمى نفس قدم االرتقاء وقد يصوب الالعب اثناء مرحمة 
اليبوط من مستوى الكتف او الحوض في سبيل مراوغة حارس المرمى والالعب الذي يتقن ىذا 

المدافعين لو ومعرفةالنوع من التصويب يستطيع التغمب عمى اعاقة   
(0)رد فعل حارس المرمى .   

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 20-24( ص2662( أحمد عريبي عودة ؛ كرة اليد وعناصرىا األساسية : ) بغداد ، مكتب دار السالم ، 0) 



 الباب الثالث

جراءاته الميدانية ـ 3  منهجية البحث وا 

 منهج البحث 1 ـ 3

استخدم الباحث المنيج التجريبي )تصميم المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار القبمي      
والبعدي ( ، إذ إن "المنيج التجريبي ىو منيج البحث الوحيد الذي يمكنو االختبار الحقيقي 

ر ، كما إن ىذا المنيج يمثل األقرب صدقًا لحل العديد لفروض العالقات الخاصة بالسبب أو األث
من المشكالت العممية بصورة فعالة ، فضاًل عن إسيامو في تقدم البحث العممي في العموم 

  (0)اإلنسانية واالجتماعية ومن بينيا عمم الرياضة "

 عينة البحث 2ـ  3

اختيار عينة تمثل المجتمع من األمور الميمة التي يجب مراعاتيا في البحث العممي ىو    
 األصمي تمثيال صادقا وحقيقيا وعمى ىذا األساس قام الباحث باإلجراءات اآلتية الختيار عينة

   البحث . 
 

البحث عشوائيًا بطريقة القرعة من بين طالب المرحمة الثالثة في معيد  ةإذ تم اختيار عين     
(طالب وقد مثمت شعبة )أ( 92( شعب مجموع أعدادىا )0إعداد المعممين وبواقع شعبتين من )

( 06( طالب )06المجموعة الضابطة وشعبة )ب( المجموعة التجريبية وبمغ عدد أفراد العينة )
 استبعاد الطالب الممارسين لكرة اليد والراسبين في صفيم  طالب لكل مجموعة  بعد أن تم

 ( من المجتمع األصمي .  00,2( طالب وبذلك تشكل العينة نسبة ) 0وعددىم )

 تجانس العينة :

لقد قام الباحث بأجراء التجانس لعينة بحثو ولممجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات ،      
 ما موضح في الجدول األتي .الطول  والعمر ، والوزن ، وك

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 محمد حسن عالوي واسأمه كامل راتب ؛ البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس الرٌاضً : )  (1)

 . 212ص ( 1991القاهرة ، دار الفكر العربً ، 

 (0جدول )

 

المعالم  ت

 اإلحصائية

 المتغيرات

وحدة 

 القٌاس
معامل  الضابطةالمجموعة 

 االلتواء 

 المجموعة التجرٌبٌة

 

معامل 

 االلتواء

 و   ع± س    و   ع ± س  

, 53 050, ,15 20,4 15,056 سم الطول 1

16, 

503, 160 - ,015 

 ,02, ,2 0446, ,2,03 ,102 ,2 1040 2,026 سنة العمر 2

 022, 65 50,2 65043 ,02, - 65 6020 64056 كغم الوزن 3

 بأن العٌنة متجانسة 3 ±تعد قٌمة معامل االلتواء المحصورة بٌن 

 

 تكافؤ مجموعتي البحث:



قام الباحث بأجراء تكافؤ المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً مستوى األداء لمهارة       

التصوٌب من القفز عالٌاً وذلك باستخدام اختبار )ت( اإلحصائً لعٌنتٌن متساوٌتٌن لالختبار 

 القبلً وكما موضح فً الجدول األتً .

 (2جدول )

 تجريبية في ميارة التصويب من القفز عالياً يبين اختبارات التكافؤ لممجموعتين الضابطة وال

 

 

 االختبارات

 

وحدة 

 القٌاس 

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجرٌبٌة

قيمة )ت( 

 المحسوبة
قٌمة )ت( 

 الجدولٌة

 

الداللة 

اإلحصائٌة

,0,5 
 ع  ± س   ع  ± س  

 غير معنوي ,,,20 ,055, 05,4, 10533 0511, 10,3 عدد مرات التصوٌب

 

  (55= ) 2 – ,3+  ,3أمام درجة حرٌة 

مما يدل عمى  ة( إن قيمة )ت( المحسوبة أصغر من قيمة )ت( الجد ولي2يتبين من الجدول )
عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وىذا يدل عمى تكافؤ المجموعتين 

. 

 

 األدوات واألجهزة ووسائل جمع المعمومات  3ـ  3

 المصادر العربية واألجنبية ـ1

 استمارة استبيان ـ 2

 ميزان طبي لقياس الوزن والطول ـ 3

 كرات يد + كرات تنس ـ 4

 حاسبة الكترونية ـ5

 (سم 06× 06مربع حديد )  ـ 6



 (06شواخص عدد ) ـ 2

 )*(فريق عمل مساعد ـ  5

 تحديد اختبار ميارة التصويب من القفز عالياً  2ـ  0

ر من الخطوات الميمة في البحوث العممية وذلك لقياس المتغيرات التي تتعمق يعد االختبا     
بالبحث فاالختبار ىو"مجموعة من التمرينات تعطى لمفرد بيدف التعرف عمى قدراتو أو 

 استعداداتو أو كفايتو 

ومن خالل اإلطالع عمى المصادر العممية الخاصة بكرة اليد تم اختيار مجموعة من      
 وقد كانت نسبة االتفاق عمى صالحية االختبار )**( االختبارات وعرضيا عمى السادة المختصين

 ( من قبميم. 066المستخدم ) %

 ( 1)اختبار قياس مهارة التصويب من القفز عاليًا : 

 (م 9( سم ومن مسافة )06×06التصويب من الوثب عمى مربعين أبعادىما ): ـ اسم االختبار 

 دقة التصويب من الوثب . ـ الهدف من االختبار :

 ( سم ، كرة يد ، نصف ممعب كرة يد . 06×06مربعان ) ـ األدوات المستخدمة :

 ىتحديد نقطة عمودية عمى منتصف المرمى يتم التصويب من عندىا عم ـ طريقة األداء :

 ( م 9المربعين المعمقين بالزاويتين العمويتين لممرمى من مسافة ) 

 ( محاوالت ثالث منيا عمى المربع األيمن وثالث عمى المربع األيسر.0ـ تعطى لكل العب )

 تعد المحاولة صحيحة في حال دخول الكرة إلى المربع بشكل صحيح . ـطريقة التسجيل :



 

 (0شكل )

 التصويب من القفز عالييوضح اختبار ميارة 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

  464( ص2660( ضياء الخياط ونوفل الحيالي ؛ كرة اليد : )الموصل ،دار الكتب لمطباعة والنشر،0)

 د المعممين / األنبار /الرماديعامر عزيز جواد / دكتوراه تربية رياضية / معيد إعدا )*(

 شاىين جدعان    / ماجستير تربية رياضية / معيد إعداد المعممين / األنبار/ الرمادي      

)**( السادة الخبراء/ أ . خميل إبراىيم ألحديثي / تعمم حركي ـ م.د حمودي عصام / تدريب كرة يد ـ أ.د عبد الكريم 
 السامرائي / طرائق تدريس

 س العممية لالختباراألس 5ـ  3

 صدق االختبار

بعد أن تم عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المختصين وكانت نسبة الموافقة عمى      
%( لقياس مستوى األداء المياري لذلك اعتبر الباحث كل ىذا  066صالحية ىذا االختبار )

 دلياًل عمى صدق االختبار .

 ثبات االختبار 

ة عمى االختبار إذا تكرر استخدام االختبار وأعطى النتائج نفسيا في كل " تطمق ىذه التسمي    
عادة تطبيق االختبار عمى عينة   )!(مرة " ولحساب معامل الثبات تم اختيار طريقة االختبار وا 



( أيام 2وأعيد االختبار بعد ) 0/0/2600( طالب من خارج عينة البحث بتاريخ 2مكونة من )
وفي ظل ظروف مشابية الستخراج معامل االرتباط بين  02/0/2600وعمى العينة نفسيا يوم 

 التطبيق األول والثاني باستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون( وكان معامل االرتباط ىو

 (6,22) 

 موضوعية االختبار 

 كان االختبار واضح ومفيوم ولو وحدة قياس محددة لذلك فيو اختبار ذات قياس موضوعي .

 اءات البحث الميدانية :إجر  6ـ  3

 إعداد ورقة المعيار )المقارنة( : 1ـ  6ـ 3

بعد الرجوع إلى المصادر العممية والبحوث والدراسات بطرائق وأساليب التدريس في التربية       
( الخاصة بأسموب )التطبيق 0ممحق ) قام الباحث بتصميم ورقة المعيار)المقارنة(. الرياضية 

بالتوجيو الذاتي( . إذ احتوت الورقة في مقدمتيا عمى أسم الطالب والمرحمة الدراسية وزمن النشاط 
التطبيقي في درس التربية الرياضية وعدد المحاوالت التي يقوم بيا الطالب في كل تمرين ، ثم 

أو التمرينات التي يقوم بتنفيذىا الطالب احتوت أيضًا عمى جدولين األول يحتوي عمى األعمال 
 أما الجدول الثاني فقد احتوى عمى شرح مفصل لألداء المياري لمميارة 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 عمان ، دار السيرة لمنشر والتوزيع ، : )  0( سامي ممحم ؛ مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، ط0)

 222( ص0999

 إبراىيم المشيداني ،أ.د خميل إبراىيم ألحديثي ،أ.د نزىان حسين )*( أ.د حامد سميمان حمد، أ.د عبدا هلل

 العاصي  



الدرس بشكل متسمسل ومفيوم لكي يكون دليل الطالب في التعرف عمى أخطائو  المستيدفة في
توضيحي لألداء الفني لمميارة المراد تدريسيا .  ياية الورقة وضع شكلومحاولة وتصحيحيا وفي ن

ثم قام الباحث بعرض ىذه الورقة في استبانو خاصة عمى السادة المختصين* في مجال طرائق 
التدريس والتعمم الحركي والتدريب الرياضي والقياس والتقويم في مجال كرة اليد ،في سبيل 

ورقة لتحقيق األىداف التي استخدمت من أجميا. وبعد األخذ بآراء الوصول إلى الصورة المثمى لم
 ومالحظات وتوجييات السادة المختصين المذكورين أصبحت الورقة جاىزة لالستخدام .

 

 إعداد خطط الدروس بأسموب التطبيق بالتوجيه الذاتي : 2ـ  6ـ  3

لمصادر العممية الخاصة تم إعداد خطط الدروس باألسموب المستخدم بعد االطالع عمى ا     
لألخذ  *بطرائق وأساليب التدريس في التربية الرياضية ومن ثم عرضيا عمى السادة المختصين

 بمالحظاتيم وأرائيم حول إمكانية تطبيق ىذه الخطط ومالئمتيا لمستوى العينة .

 االختبارات القبمية : 3ـ  6ـ  3

التقويم والقياس والتشخيص والتوجيو في المناىج " إن االختبارات القبمية ىي إحدى وسائل      
والبرامج لجميع المستويات والمراحل العمرية فيي تقوم بدور المؤشر بوضوح إلى التقدم والنجاح 

في معيد  0/0/2600إذ أجرى الباحث االختبارات القبمية يوم  (0)في تحقيق األىداف الموضوعة
 إعداد المعممين .

 المعدةتطبيق الخطط  4ـ  6ـ  3

لقد تم تنفيذ الخطط المعدة في درس التربية الرياضية لمدة ثالثة أسابيع وبواقع خطتين في 
األسبوع الواحد فأصبح يذلك مجموع الخطط المطبقة لرفع مستوى ميارة التصويب من القفز عاليًا 

 ( تمرينات في الخطة الواحدة بعد تقسيم الطالب في الدرس إلى خمس4( خطط إذ تعطى )0)
ىذه التمرينات عمى شكل محطات متتالية إذ تنتقل المجموعة من تمرين  ذمجموعات تقوم بتنفي

( دقيقة لقيام الطالب بأداء المقارنة 0إلى أخر بعد أداء أربع محاوالت لكل تمرين . وتعطى )
 بورقة المعيار لمتعرف عمى أخطائو ومحاولة تصحيحيا في التمرين األحق .



 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 )*( أ.د حامد سميمان/عمم نفس ، أ.د ىشام محمد ناصر/ طرائق تدريس ، عبد الكريم محمود السامرائي/ 

 طرائق تدريس ، م.د حمودي عصام نعمان/تدريب كرة يد

صبحي حسانين ؛ المياقة البدنية مكوناتيا ، األسس النظرية واإلعداد البدني ، طرق القياس ،  ( كمال عبد الحميد ومحمد0)
 202( ص 0992: )القاىرة ، دار الفكر العربي ،  0ط

 البعدية :  تاالختبارا 5ـ  6ـ  3

تم إجراء االختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية بعد انتياء المدة المحددة وىي      
/ 2/ 06( أسابيع عمى تدريس أسموب ) التطبيق بالتوجيو الذاتي ( إذ بدأت التجربة بتاريخ )0)

( وفي دروس التربية الرياضية المخصصة ليم . وقد 22/0/2600( وانتيت بتاريخ ) 2600
رص الباحث عمى تثبيت الظروف نفسيا التي استخدمت االختبارات القبمية من حيث الزمان ح

 والمكان واألدوات المستخدمة وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد .

 الوسائل اإلحصائية  7ـ  3

 االنحراف المعياري 

 الوسيط

  معامل االلتواء

 بيرسون               

ومتساوٌة العدد )ت( للعٌنات غٌر المرتبطة
 
 

 بعدي (              –)ت( للعٌنات المرتبطة ومتساوٌة العدد ) قبلً  



 عرض النتائج ومناقشتها ـ 4

عرض نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة التصويب من  1ـ  4
 القفزعاليًا وتحميمها ومناقشتها :

 (3جدول )

المعٌارٌة وقٌمة )ت(المحسوبة فً  ٌبٌن نتائج األوساط الحسابٌة واالنحرافات

 المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة

المعالم 
 اإلحصائية

 

 

 المجموعات

َس  االختبار ألبعدي االختبار القبمي
 ف

 

قيمة)ت(  ع ف
 المحسوبة  

 

مستوى 
 الداللة

,0,5 

مقدار نسبة 
 التطور

 ع± س   ع± َس 

المجموعة 
 الضابطة

0,20 6,200 0,9
2 

6,220 6,4
6 

  %,60,1  معنوي 0,260 6,242

المجموعة 
 التجريبية

0,200 6,222 2,4
0 

6,206 6,9
0 

 %47072 معنوي 2,602 6,042

 (  29=  0 – 06( أمام درجة ) حرية 0,099* ت الجدولية )

      

( إن الوسط الحسابي لميارة التصويب من القفز عاليًا لممجموعة الضابطة في 0يبين الجدول )
( ، أما قيمة الوسط الحسابي 200( وبانحراف معياري مقداره ))،0,20االختبار القبمي مقداره )

( ، وبذا 6,220( وبانحراف معياري مقداره )2,60في االختبار ألبعدي ولنفس الميارة كان )
( وبانحراف معياري مقداره 6,26قيمة فرق األوساط الحسابية بين االختبارين مقدارىا ) تكون

( وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية والتي 4,622( ، فيما بمغت قيمة )ت( المحسوبة )6,242)



( ، لذا فأن  29=  0 – 06( وأمام درجة حرية ) 6,64( عند مستوى داللة )0,099مقدارىا )
 صالح االختبار ألبعدي .     الفرق معنوي ل

 

أما في المجموعة التجريبية فيبين نفس الجدول إن قيمة الوسط الحسابي ليذه الميارة في       
( فيما بمغت قيمة الوسط 6,222( وبانحراف معياري مقداره 0,200االختبار القبمي كانت )

( . فيما 6,206ي مقداره ( وبانحراف معيار 2,40الحسابي لالختبار ألبعدي ولنفس الميارة ) 
( وقد 6,042( وبانحراف معياري )6,900بمغت قيمة فروق األوساط الحسابية لمميارة نفسيا )

( عند 0,099( وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية والبالغة )2,002بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
( لذا فأن الفروق معنوية لصالح  29=  0 – 06( وأمام درجة حرية ) 6,64مستوى داللة )

 االختبار ألبعدي . 

 

( يتضح إن ىناك تطورًا بشكل ايجابي في ميارة التصويب من القفز 0من خالل الجدول )     
عاليًا في المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى من التباين الواضح في مقدار قيمة )ت( 

( وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 0,260المحسوبة والتي بمغت في المجموعة الضابطة )
( ويعزو الباحث ىذا التطور إلى تأثير األسموب المستخدم في ىذه 0,099والتي مقدارىا )

المجموعة وىو األسموب التقميدي ) أألمري( إذ إننا ال يمكن إغفال تأثير ىذا األسموب وخاصة 
عند استخدامو في بدايات التعمم ومع الطالب المبتدئين في تعمم الميارات الحركية األساسية 

ه في تقديم كمًا كبيرًا من المعمومات والمعارف إلى الطالب وقدرتو في لأللعاب الرياضية ودور 
السيطرة عمى األعداد المتزايدة من المتعممين من جانب المدرس في الفصل الدراسي الواحد وىذا 

والتي أكدت عمى إن أسموب العرض التوضيحي)أألمري(  (2660ما يتفق مع دراسة )نبيل محمد 
ن أفضل من األساليب األخر  ى في تعمم الميارات الحركية وخاصة في الفئات العمرية األولية ، وا 

 (0)ىذا األسموب القى استحسان وكانت نتائجو أفضل في تعميم الميارات الحركية بطريقة أفضل.

( 2,602أما قيمة )ت( المحسوبة في نفس الميارة بالنسبة لممجموعة التجريبية فكان مقدارىا )   
مقارنتيا في قيمة )ت( المتحققة في المجموعة التي استخدمت األسموب  وىي قيمة عالية عند



أألمري ، ويعزو الباحث ىذا التطور إلى ما يقدمو أسموب التطبيق بالتوجيو الذاتي لمطالب من 
شرح وافي لمميارة المستيدفة في ورقة المعيار )المقارنة( في سبيل تحديد الطالب أين يكمن 

أي أن ىذه الورقة تقدم تغذية راجعة لمطالب عند أداء كل محاولة أو خطئو ومحاولة تصحيحو . 
( محاوالت وحسب صعوبة التمرين.إذ أكد )وجيو 2-0) بـبعد انتياء التمرين الواحد والذي يحدد 

( عمى إن التغذية الراجعة سواء كانت خارجية أو داخمية اليدف منيا تعديل االستجابات 2666
تجابة المثمى وىو ألحد الشروط األساسية لعمميات التعمم وتتطور مع الحركية وصواًل إلى االس

 (2)تطور مراحل التعمم ومستواه .

إن األسموب المستخدم في المجموعة التجريبية يسمح لمطالب بمقارنة أدائيم بورقة المعيار      
الدافعية لبذل  ومحاولة تقويم ذلك األداء في ضوء ما تم وما يجب أن يتم ، مما يولد لدى الطالب

الجيد في تحقيق ىدفو وىو الوصول إلى رفع مستوى الميارة المراد تطويرىا . إن الحرية التي 
يعطييا ىذا األسموب لمطالب من خالل االستقاللية عند أداء التمرينات يشعره بأنو طرف ايجابي 

األسموب والتي تبمغ في العممية التعميمية . إن كثرة عدد المحاوالت التي يؤدييا الطالب بيذا 
( محاولة في الدرس الواحد ، إذ أن الطالب يقسمون إلى خمس مجموعات ويكون أداء 04-26)

التمرينات عمى شكل محطات متتالية وىذه من مميزات األسموب ، إذ إن المحاوالت التكرارية 
 تساعد عمى إتقان الميارة .

 االستنتاجات والتوصيات ـ 5

 االستنتاجات

التطبٌق بالتوجٌه الذاتً تأثٌر فعال فً رفع مستوى مهارة التصوٌب من ـ ألسلوب 

 القفز

 عالٌا ًبكرة الٌد . 

ـ تفوق أسلوب التطبٌق بالتوجٌه الذاتً على األسلوب المتبع )أألمري( بحسب 

 النتائج

 المتحققة فً االختبارات . 



على رفع ـ حصول الطالب على التغذٌة الراجعة بطرٌقة سهلة ودائمٌة تساعده 

 مستوى

 األداء المهاري . 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

( نبيل محمد حسن ؛ أثر استخدام التعمم الذاتي في درس التربية الرياضية عمى تعمم بعض الميارات لتالميذ المرحمة 0)
( 2660، 20مية لمتربية البدنية والرياضية ، جامعة حموان ، كمية التربية الرياضية ،العدد اإلعدادية : ) المجمة العم

 002ص

 24( ص2666( وجيو محجوب ؛ التعمم وجدولة التدريب : ) بغداد ، مكتب العادل لمطباعة الفنية ،2)

 

 التوصيات

 

 تأثيره الفعال في رفعـ استخدام أسموب التطبيق بالتوجيو الذاتي في دروس التربية الرياضية ل

 مستوى ميارة التصويب من القفز عالياً بكرة اليد . 

ـ ضرورة استخدام أساليب تدريسية حديثة في رفع مستوى وتطوير الميارات األساسية تتناسب مع 
 الفعالية المراد تطويرىا .

 ـ إجراء دراسات وبحوث مشابية عمى ميارات وألعاب أخرى . 

 

 المصادر والمراجع

 ( 2662أحمد عريبي عودة ؛ كرة اليد وعناصرىا األساسية:)بغداد ، مكتب دار السالم ، *  



:)عمان،دار الفكر لمطباعة 0أكرم زكي خطايبو؛المناىج المعاصرة في التربية الرياضية، ط*    
  (0992والنشر، 

نظرية * زينب عمي عمر ، غادة جالل عبد الحكيم ؛ طرق تدريس التربية الرياضية األسس ال 
 ( 2662: ) القاىرة ، دار الفكر العربي ،  0والتطبيقات العممية ، ط

:)عمان، دار السيرة لمنشر والتوزيع ، 0* سامي ممحم؛مناىج البحث في التربية وعمم النفس،ط
0999 ) 

* عباس أحمد السامرائي ،عبد الكريم محمود السامرائي ؛ كفايات تدريسية في طرائق تدريس  
 (  0990اضية : ) جامعة البصرة ، مطبعة دار الحكمة ، التربية الري

* عفاف عبد الكريم؛التدريس لمتعمم في التربية البدنية والرياضية:)اإلسكندرية ،مطبعة منشأة  
 (0996المعارف،

* كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين ؛ المياقة البدنية مكوناتيا ، األسس النظرية واإلعداد    
 ( 0992: )القاىرة ، دار الفكر العربي ،  0القياس ، ط البدني ، طرق

 ( 2660* ضياء الخياط ونوفل الحيالي ؛ كرة اليد : )الموصل ،دار الكتب لمطباعة والنشر،

محمد حسن عالوي واسأمو كامل راتب ؛ البحث العممي في التربية الرياضية وعمم النفس * 
 ( . 0990الرياضي : )القاىرة ، دار الفكر العربي ، 

* موسكا موستن ، سارة اشورث ؛ تدريس التربية الرياضية،ترجمة:جمال صالح)وآخرون(:) 
 ( 0990الموصل مطبعة جامعة الموصل ، 

* نبيل محمد حسن ؛ أثر استخدام التعمم الذاتي في درس التربية الرياضية عمى تعمم بعض 
الميارات لتالميذ المرحمة اإلعدادية : ) المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية ، جامعة 

 ( 2660، 20حموان ، كمية التربية الرياضية ،العدد 

 ( 2666) بغداد ، مكتب العادل لمطباعة الفنية ،* وجيو محجوب ؛ التعمم وجدولة التدريب : 



* وديع ياسين التكريتي وحسن محمد ألعبيدي ؛ التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في 
 (0999)الموصل ،مطبعة دار الكتب ،  :التربية الرياضية

*http:// www .Mans .Ws\Main – files \ 63. htm .  
 


