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بكرة  مهارة التصويب من مستوى الرأس في تعلم االندفاعي ( –) التأملي  وفق األسلوب المعرفياثر األسلوب التبادلي 
 اليد

 إبراهيمحاتم شوكت  م.م.
 ملخص البحث 

األسـلوب التبـادلي وفـق األسـلوب المعرفـي )  تحددت أهمية هذا البحث  في كونه يبحث في التوصل الى معرفة اثـر
 بكرة اليد . مهارة التصويب من مستوى الرأس االندفاعي ( في تعلم –التأملي 

واعتمـاد تلـا األسـاليب  .البحث بمشكلة في ان إتباع أساليب معينـه دون ييرهـا هـذا مـن جهـة  أهميةحيث ارتبطت 
فـي إجـرا   التعليمية دون األخذ بعين االعتبار األساليب المعرفية للطالب من جهة أخرى . لذا ارتأى الباحث الولـو 

 دراسة عملية تتعرف من خاللها على اثر األسلوب التبادلي على وفق األسلوب المعرفي 
اسـتخدام وقد توصل الباحث الى عـدة نتـا و وقـد تركـلت التوصـيات علـى  االندفاعي( في عملية التعلم . –)التأملي 

واالنــــدفاعيين قبـــل البــــد  بعمليــــة الــــتعلم  الكشــــف والت ريــــق بــــين المتعلمـــين التــــأمليين ألســـلوب التبــــادلي فــــي الـــتعلم و ا
 .  للمهارات الجديدة لما له من اثر في عملية التعلم

 
 
 

______________________________ 
 ةجامعة ديالى/كلية التربية الرياضي/إبراهيمم.م.حاتم شوكت           

 

(Abstract) 
   This research identified the importance of being looking at come to know 
the impact of cross-method according to the method of cognitive (reflective 
- engulfing) in learning the skill level of correction of the head pulley hand.   
Where the problem associated with the importance of research in the 
following specific methods without the other hand. the adoption of these 
teaching methods without taking into account the cognitive styles of 
students from the other. So felt the researcher access to conduct a 
feasibility study to identify which of the following interactive method 
according to the method of cognitive (reflective - engulfing) in the learning 
process. 
 The researcher reached to the results of several recommendations have 
been focused on the use of interactive learning method and to detect and 
differentiate between the educated and Altamliyn Alandfaian before you 
begin the process of learning new skills because of its impact in the 
learning process. 
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 التعريف بالبحث : -1
 : البحث وأهميةالمقدمة  1-1

وطرا ـق  أسـاليبالعلمـا  والبـاحثون مـن  إليـهمـا توصـل  أخـرالتربية الرياضية علمـا كبـاقي العلـوم تسـتخدم  أصبحت
باالرتقـــا  بمســـتوى التربيـــة الرياضـــية  أســـهموهـــذا مـــا  .وظروفـــه  مجتمـــ كـــل  وطبيعـــةعلميـــة متطـــورة وبمـــا ينســـجم 

 المجتم  .  إلىمن المستويات التربوية والعلمية وصوال  وتطورها وانطالقا
فهـو يسـاعد علـى تحسـين االدا   .ويعد درس التربية الرياضية المحور االساسي في عمليـة التعلـيم الموجـه للطالـب 

ويمــد المــتعلم بــالخبرات لممارســة النشــاطات الرياضــية مــن خــالل .الحركــي للطــالب واكتســابهم المهــارات االساســية 
) مكـــارم ومحمـــد او من ـــردا . ويوكـــد كـــل مـــن  لمال ـــهمرينـــات والمســـابقات وااللعـــاب التـــي يمارســـها الطالـــب مـــ  الت

فضـال  .على " ضرورة االهتمام بدرس التربية الرياضية وبمكوناته لغرض تحقيق أعلى مستوى من التعلم  (1999
 اهو التربية الرياضية .يمثل الركن االساسي في كل من هال ن.عن االيراض التربوية والبدنية 

التربويــة والتعليميــة وذلــا الن المــادة الدراســية ليســت هــدفا  األهــدافالرياضــية وســيلة مهمــة لتحقيــق  األنشــطةوتعــد 
نماذاتيا مطلوبا تحققه   األهـدافتلا النشاطات والوسا ل يستثمرها المدرس للوصـول عـن طريـق تحقيـق  أصبحت وا 

فـي مجـال الدراسـات المرتبطـة عرفيـة مـن الم ـاهيم الحديثـة ث وتعد األسـاليب المحددة بحسب م هوم التربية الحديالم
 إذ أنها تمثل خصا ص وأساليب يمكن بواسطتها حل المشكالت التي تواجه الباحثين . .بالعمليات العقلية 

ة من قاعد إلى تعميمها للوصول إلىجانب المعرفة العلمية من المرتكلات المهمة التي يسعى الباحثون  إن
يذكر  ) خصوص فعالية كرة اليد . الرياضي ومنها على وجه ال لألدا المعلومات تسهم في تنمية القدرات العامة 

( " انه كلما الداد إتقان المعارف النظرية وطرا ق تطبيقها وكذلا المعلومات األساسية كلما كانت  1986عالوي 
 .(1)د أقصى "رياضي وتنمية لإلفراد كحاقدر على تطوير المستوى ال

ستجابة الأسلوبا" اخاصا بها يمثل  اأسلوبا "معرفيلكل فرد منظومة من العمليات العقلية ولكل عملية عقلية  إن"
مكانيتهيتصف به سلوا ذلا الطالب  ننظر  إنعلى ييرها لذا يجب  األساليب هذه ألحد أفضليةيكون هناا  إن وا 

كانت هناا بعض العوامل  فإذالكثير من العوامل  ويتأثرذهنية يؤثر  دور الطالب في العملية التعليمية كقدرات إلى
في التعلم  بالتأثيرالتي يرتبط بها  األخرىعلى العوامل والقدرات  التأثير سوف ينسحب هذاتؤثر فيه ايجابيا 

 .(2) "المهاري
بين في تحديد ال روق ال ردية  وسا ل وله األخرىالمعرفية  األساليب( شانه شان ندفاعياال – التأملي)  أسلوب إن"

 أساسافي تعاملهم م  مواقف الحياة المختل ة  ومشاكلها التي تعد  األشخاصتميل  األشخاص في قدراتهم وكما انه

                                                 
 .  14,ص(1986, دار روتا برين للطباعة والنشر ,القاهرة), 4,طموسوعة األلعاب الرياضية   ؛محمد حسن عالوي (1) 

 
المرونة( وعالقته بحل المشكالت , أطروحة )دكتوراه يير منشورة(,جامعه بغداد,كلية اآلداب .  –وهيب مجيد الكبيسي , األسلوب المعرفي ) التصلب  (2)

                       م .                                                                                                 1989
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حيث بنيت الدراسات التـي تمـت فـي هـذا الميـدان  . يعتمد عليها لدرجة كبيرة في ت سير كثير من جوانب الشخصية
 .(1)"الحياتيةوسمات مت ردة في كي ية ت اعل ال رد م  المواقف  صيتميل بخصا  األسلوب ذاه إن

سـوا   .التـي تعتمـد علـى المهـارات االساسـية كقاعـدة هامـة للتقـدم  الرياضـية األلعـابلعبة كرة اليد تعد مـن  إنوبما 
ب وفــي هــذا الخصــوص نقــول ان نجــات ال ريــق يتوقــف علــى التــدري .كــان ذلــا علــى مســتوى الالعبــين او ال ريــق 
وهــذا يتطلــب التــدريب لســاعات طويلــة فــي منــا  يحيطــه االخــالص .المســتمر واتقــان الالعبــين للمهــارات االساســية 

 والريبة الحقيقية .  
كرة اليد هو اصابة الهدف . لذا تعد مهارة التصويب من المهارات المهمة واالساسية  ةلمبارا األساسيالهدف  إن"

رات والخطط تصبح عديمة بال ا دة اذا لم تتو  في النهاية بالتصويب وعلى في لعبة كرة اليد . بل ان كل المها
عن كون  الريم من تعدد انواع التصويب اال ان الغرض واحد وهو ادخال الكرة بنجات الى داخل الهدف .  فضال
لم  لذا فان لعبة كرة اليد  من األلعاب التي تأثرت كسا ر األلعاب األخرى بالتطورات الحاصلة في أساليب التع

تقان المهارات األساسية . ومن خالل ما  (2)"استخدام األسلوب التبادلي يمكن إن يكون له دورا كبيرا" في تعلم وا 
 –تقدم تكمن أهمية البحث في التعرف على اثر األسلوب التبادلي على وفق األسلوب المعرفي )التأملي 

 . بكرة اليدمهارة التصويب من مستوى الرأس االندفاعي( في تعلم 
 

 مشكلة البحث :  2 – 1
مهارة يحتا  الى اتقان يعتمد على مجموعه من العمليات الت كيرية وفـي مجـال كـرة اليـد فـات تطبيـق  أيتطبيق  إن

 المهارات االساسية يتطلب الى الت كير الصحيح للوصول الى الدقة .
 هـــذهريس للمهـــارات فـــي لعبـــة كـــرة اليـــد و ان التـــد ألســـاليباالخيـــرة تعـــدد  باآلونـــةومـــن خـــالل خبـــرة الباحـــث الحـــظ 

االساليب لم تحظى باالهتمام والتطبيق من قبل المدرسين واعتماد منهجهم على االسلوب االولي وخاصة م  طلبة 
متخصصـين ومـؤهلين علميـا ومهنيـا . لـذا يعتقـد الباحـث ان تصـنيف  ايكونو كلية التربية الرياضية الذين نعدهم كي 

المعرفيــة وتعلــيمهم مهــارة التصــويب مــن مســتوى الــرأس وهــذا النــوع يمكــن ان يــودى مــن  ســاليبهمألالمتعلمــين وفقــا 
الطــالب ضــمن مــنهو الكليــة  يأخــذهاالثبــات او الحركــة وهــو مــن االنــواع االكثــر اســتخداما فــي لعبــة كــرة اليــد التــي 

إجــرا  دراســة عمليــة تتعــرف مــن لــذا ارتــأى الباحــث الولــو  فــي و  التبــادلي يمكــن ان يطــور عمليــة الــتعلم  باألســلوب
مهـارة التصـويب االنـدفاعي( فـي تعلـم  –خاللها علـى اثـر األسـلوب التبـادلي علـى وفـق األسـلوب المعرفـي )التـأملي 

 بكرة اليد  للوصول إلى أفضل النتا و  . من مستوى الرأس
 
 
 

                                                 

الكرة نجال  عباس اللهيري ؛ اثر  أسلوبي االكتشاف لذوي المجال المعرفي ألتأملي مقابل االندفاعي في تعلم واحت اظ بعض المهارات األساسية ب (1)   
 م .2006الطا رة,)أطروحة دكتوراه يير منشورة (,جامعة بغداد,كلية التربية الرياضية للبنات ,

 .2001,)الموصل,دار الكتب للطباعة(, كرة اليدا لخياط ونوفل محمد؛  يا ض (2)
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 البحث : أهداف 3 – 1
بالكرة اليد لذوي المجال المعرفي مستوى الرأس مهارة التصويب من اثر أسلوب التبادلي في تعلم التعرف على  -1

 التأملي واالندفاعي.
بكرة  الرأسالمعرفية المستخدمة في تعلم مهارة التصويب من مستوى  األساليبأي من  أفضليةالتعرف على  -2

 اليد .
 فروض البحث : 4 –1
  _ االنــدفاعي ( يالتــأمل)المعرفــي ذوي المجــال لــ ن االختبــارات القبليــة والبعديــةد فــروق ذات داللــة إحصــا ية بــيتوجــ  -1

 كرة اليد .بمستوى الرأس  مهارة التصويب من في  تبادليال األسلوبباستخدام 
ولصالح البعد المعرفي مي  التجريبية االمهاري للمج لألدا بين االختبارات البعدية  توجد فروق ذات داللة إحصا ية  -2

لكـرة اليــد لطــالب المرحلــة   مســتوى الــرأس مهــارة التصـويب مــن  لملــتع بــادلي الت باألسـلوبالتمــارين  بتــأثيرالتـأملي 
 الثانية / كلية التربية الرياضية.

 مجاالت البحث : 5 – 1
 ./ جامعة ديالىطالب المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية  -المجال البشري : -1
 . 2012 / 4/  10لغاية  2012/  1/  10من  المدة -: أللمانيالمجال  -2
 .لتربية الرياضية / جامعة ديالى قاعة كرة اليد في كلية ا -ال المكاني :المج -3
  
 تحديد المصطلحات : 6 – 1

: طريقــة ال ــرد المميـلة فــي كي يــة اســتخدام العمليــات المعرفيـة والتــي تظهــر فــي المواقــف المعرفيــة  األسـاليب –1
نهــا تعبــر عــن الطريقــة التــي يــدرا بهــا وي كــر  ويــتعلم بهــا األفــراد ويعــالجون  .مــن خاللهــا الحياتيــة المختل ــة, وا 

 .(1)المعلومات
 لألساليب المعرفية :م 2003تعريف  ينيم  -2

األدا  علــى المهــام اكدراكيــة المعرفيــة لحــل المشــكالت  اســتراتيجياتبأنــه ال ــروق ال رديــة الثابتــة بــين األفــراد فــي 
 .(2)(14ص:.2003)عياش,

 إمـــامت ســـح المجـــال  ألنهـــافـــي التـــدريس ال عالـــة  األســـاليبلتبـــادلي مـــن ا األســـلوب: يعـــد  بـــادليالت األســـلوب -3
 و االنجـال ال ـردي ويمكن استخدام التغذية الراجعة بصورة واسعة كما ن نتا.القرارات المناسبة  ذالطالب في اتخا

 .(3)األسلوبتكون واحة من خالل تطبيق هذا 

                                                 
 .303,ص(2004عمان ,دار الميسرة للنشر والتولي  ,:) النظرية والتطبيق –علم الن س المعرفي عدنان يوسف العتوم؛  (1)

المرحلة اكعدادية , رسالة ماجستير يير منشورة , التربية  االندفاعي وعالقته باكبداع لدى طلبة –األسلوب المعرفي التأملي ؛ (2003عايش , ليث ) (2)
 , المستنصرية

 . 169(ص1998ر , ش: ) الكويت ,مطبعة ال الت للن 1,ط التعلم والتعليم في التربية البدنيةممدوت عبد المنعم الكتاني واحمد محمد مبارا الكندي ؛  (3)    
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 الدراسات النظرية والمشابهة : -2
        : ظريةالدراسات الن 1 – 2
 األساليب المعرفية : 2-1-1

مكان ضبطه  .معرفية  .هناا مداخل واتجاهات عديدة ) سلوكية  إنسانية ( حاولت وما تلال تحاول ت سير السلوا وا 
يشير إلى  Cognition ))ومصطلح المعرفة  .ويعد المدخل أو االتجاه المعرفي من أهم هذه المداخل  .وتوجيهه 

خضوعه  أثر (Sensory Input)لن سية التي بواسطتها يتغير المدخل أو المعطى الحسي جمي  العمليات ا
 .والت كير  ..إلى أن يستدعي استخدامه في المواقف المختل ة ) كاكدراا (1)(5ص. 2001.للمعالجة)األحمد

ويمارسه في حياته وتدخل في جمي  ما يمكن أن يعقله اكنسان .والمعرفة (.واالستدعا   .خلين والت .والتحويل 
 . (2)(453ص. 1982.وان كل ظاهره لدى اكنسان هي ظاهرة معرفية )شريف .بص ه عامة 

ن الطريقة التي يستخدمها األفراد في تنظيم العالقات ومعالجة المعلومات في المواقف المختل ة تسمى أسلوبًا  وا 
(Styleوبما أن هذا األسلوب يتضمن فعالية ال رد المعرفية واك ) دراكية فأنه يطلق عليه األسلوب المعرفي
(Messick.1976.p.124)(3). 

واألساليب المعرفية تشير إلى طريقة ال رد في التعامل م  المعلومات من حيث أسلوبه الخاص في الت كير وطريقته 
مميلة وهي الطرق ال . (4)(156ص .1987في ال هم والتذكر وحكمه على األشيا  وحل المشكالت)شريف والصراف,

ن كن بواسطتها الكشف عن ال ـروق بييمـ د لتنظيم البي ة الخـارجية والتيالتي يكونها ال ر 
ليس في عملية اكدراا والت كير وباقي العمليات المعرفية  . (5)(Goldstien&Blackman.1978.p.2األفـراد)

           .(6)(182ص .1992فحسب بل في المجاالت االجتماعية ودراسة الشخصية)الشرقاوي,
تكون محددة بالمعلومات الخاصة بنوع  فأماالمعرفية هي طريقة االستجابة للمثيرات  األساليب إنويعرفها الباحث 

اخطا  ويمكن ان  تتخللهاالمثير او تكون من افكار ال رد الذي يحاول من خاللها وض  االستجابة الصحيحة للمثير 
 تعمم الصا بة . 

 :االندفاعي ( –معرفي  )التأملي ال األسلوب  2 –1 –2
االنـدفاعي وأصــبحت  –لقـد ابتكـر ) كاكــان ( ولمـالؤه مــن خـالل دراســاتهم أداة لقيـاس األســلوب المعرفـي  التــأملي " 

 Matching Familiar Figures أدوات القيـاس فـي هـذا المجـال . أطلـق عليهـا اختبـار  أشـهرهـذه األداة مـن 
Test مطابقــة األشــكال المألوفــة ( MFFT )  وبشــكل عــام فالتــأمليون يهــدفون إلــى الوصــول إلــى الحلــول الصــا بة

                                                 
 .5.ص(2001),األردن  ببعض متغيرات الشخصية ,مجلة المعلم ,معهد التربية التاب  لالنروا ,اليونسكو, األساليب المعرفية وعالقتها؛ أملاألحمد , (1)

 المعرفية اكدراكية وعالقتها بموقف التعلم الذاتي والتعلم التقليدي ,مجلة العلوم االجتماعية , الكويت , جامعة الكويت , األساليب ؛ شريف ,نادية (2)
 التاسعة. ,السنة3العدد, (1982)
(3)   Messick ,S.(1976):Personality Consistencies in Cognition and Creativity ,San Francisco, CA:jossey 

Bass,publishers . 
مجلد مجلة العلوم االجتماعية ,ال دراسة عن اثر األسلوب المعرفي على األدا  في بعض المواقف االختيارية,؛ قاسم نادية والصراف, شريف, (4)

 جامعة الكويت., (1987) ,13الراب ,العدد
(5)   Goldstien&Blackman,S.(1978):Cognitive.Style.five Approach and Relevant Research,New York 
 مكتبة االنجلو ,القاهرة ., (1992) ,علم الن س المعرفي ؛ أنور محمد الشرقاوي, (6)
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بغــض النظــر عـــن الــلمن المخصـــص لهــم بينمـــا يهــدف االنـــدفاعيون إلــى الوصـــول إلــى الحلـــول بأقصــر وقـــت دون 
 نالتـأمليياالهتمام بدرجة صواب أو خطا الحلول المختارة الن همهم الشـايل هـو االقتصـاد بالوقـت وعليـه فـان ميـلة 

 .(1)"هي  الحل الصحيح في حين إن ميلة االندفاعيين هي االقتصاد بالوقت
وبشكل عام فان ميلة االنـدفاعيين فـي العمـل هـي السـرعة بغـض النظـر عـن الدقـة أمـا التـأمليون فهـم الـذين يعملـون "

أطــول مــن  علــى مواجهــة الحقــا ق ببحــث وبــت حص دقيــق إذ أنهــم يميلــون إلــى التــأني فــي تقــديم اســتجاباتهم بوقــت
ت حــص البــدا ل المتاحــة قبــل اتخــاذهم القــرارات بشــأنها وبشــكل عــام فــان ميــلة التــأمليين فــي العمــل هــي الــبط  بغــض 

   .(2)"النظر عن الدقة
لقد أشارت الدراسات العلمية والبحـوث إلـى أن إدارة عمليـة الـتعلم تـتم مـن خـالل تنظـيم أو توجيـه الخبـرات التعليميـة "

لمعلم بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير إمكانياتهم وقدراتهم فضال عن مواجهة فروقهم ال ردية وبما للمتعلمين من قبل ا
انـه ال توجـد طريقـة واحـدة مثاليـة فـي تـدريس التربيـة الرياضــية لـذا فـان عمليـة اختيـار طريقـة أو أسـلوب واحـد يعتمــد 

أصـبحت عمليـة البحـث تعليميـة وألجـل ذلـا على الظروف التعليميـة المختل ـة التـي مـن الممكـن أن تحـيط بالعمليـة ال
 .(3)"ا ق جديدة في التدريس الهم الشايل الذي يشغل كل مدرس يروم النجات في عملهعن أساليب وطر 

 :(4)طرا ق التدريس 2-1-3
يعتمـدها  وعرفت أيضا هنالا العديد مـن طـرق التـدريس التـي يمكـن إن عرفت الطريقة على أنها الوسيلة التي تتب  للوصول إلى هدف.

فهنالـا طـرق كثيـرة يمكـن للمـدرس إن يختـار منهـا مـا يناسـب الهـدف الـذي  يرمـي أليـه وهـذا أمـر  التربويـةالمدرس في تحقيـق األهـداف 
 حتمي مطلوب ليقدر المواقف التي تواجه أثنا  عمله .

مال احدث الطرق المختل ة وأكثرها ك ا ـه كما وان هدف المدربين والمدرسين والقادة وكل من يعمل في الحقل الرياضي هو إيجاد واستع
 ضية .ألرياالمتكاملة وطرق تدريس ألتربيه  الشخصيةلبنا  

أذن فهي الدليل والتوجيه الذي يحدثه التعلم إن الجانب المهم في طرا ق التدريس هو اختيار انسب الطرا ق وأكثرها اقتصادا عند 
ظهر ذلا عند تعليم ال عاليات والمهارات الحركية في مجال تدريس ألتربيه والتعلم المهاري بشكل خاص وسي .التعلم بشكل عام 

 .وحسن اختيار المعلم لطريقة التدريس يسهل إيصال المعلومات إلى أذهان الطالب بأسرع وقت ممكن واقل جهد . الرياضية
 : الجيدة الطريقةص ات  4 –1 –2

 :  (1)بعدة ص ات هي الجيدة الطريقةتتصف 
 والغرض المراد الوصول أليه واضحة . الطريقةالعالقة بين  أن تكون – 1
 أن تجعل األهداف واأليراض م هومه لدى الطالب . – 2

                                                 
مركــلا  االندفاعي(وعالقتــه بحــل المشــكالت لــدى طلبــة كليــة التربيــة)ابن رشــد(في جامعــة بغــداد,-فــي )التــأمليليلــى عبــد الــرلاق نعمــان؛ األســلوب المعر  (1)

 .1993جامعة بغداد, التربوية والن سية, ثلبحو 

 . 144,ص(1987,  2جامعة بغداد ,ط: ) طرق تدريس التربية الرياضيةعباس احمد السامرا ي : (2)
 .1,ص( 2009ديالى , مكتب الوليد للطباعة , طبعه أولى ,  : ) الرياضيةريس ألتربيه طرا ق تد ؛ماجدة حميد كمبش  (3)   

 

  
 .45,ص(2004, الثانية الطبعةمصر, مركل الكتاب للنشر ,  ؛: ) طرق التدريس في التربية الرياضيةناهد محمود سعد و نيلي رملي فهيم :  (4)

   (1)(Arther Ievinc . Hand Book On Undergraduate Curriculum JosseJ BassJ publisher , Sanfrancisco , London ,1979. 
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 أن نستخدم دواف  التالميذ للتعلم . – 3
 أن نشرا التالميذ فعليا في إدارة النشاط المدرسي . – 4
 مراعاة المستوى التربوي الذي يبدأ منه التلميذ . – 5
 . االجتماعيةابط بين النشاط في المناهو والحياة جعل تر  – 6
 علينا أن نتب  الخطوات التعليمية والن سية . – 7
 األسلوب التبادلي :  2-1-5
 :(2)أهمية األسلوب التبادلي 2-1-5-1

"وهــو مــن األســاليب الحديثــة التــي تؤكــد دور المــتعلم فــي عميلــة التعلــيم باســتخدام مــا يســمى بــت المــتعلم المالحــظ 
 المتعلم المؤدي  " و 

عطا  نماذ  موضحه لها باكضافة الى اعداد  حيث في هذا األسلوب ينحصر دور المدرس في إيضات المهارات وا 
ورقة تسمى ورقة الواجب تتضمن جمي  المعلومات والواجبات وخطوات تن يـذها خـالل الـدرس وهـي العامـل الر يسـي 

 ل أي فعالية. التي يمكن ان نتعرف من خاللها على نجات او فش
 :(3) أهداف هذا األسلوب 2-1-5-2

إن هذا األسـلوب )التبـادلي( يـؤدي إلـى خلـق أو إيجـاد الواقـ  الـذي يقـود للتوصـل إلـى مجموعـه جديـدة مـن األهـداف 
 لهذا األسلوب . الر يسيةلهذا األسلوب إن هذه األهداف هي جل  من نوعين من األشكال  الجوهرية

 الراجعة الخاصة بها . التغذيةين الطالب )اللمال ( وحاالت ب االجتماعيةالعالقات  -
 تحديد األهداف على مجموعتين تلا التي لها عالقة قريبه بالواجب أو الواجبات وتلا التي له عالقة بدور التلميذ . -

  (1)موضوع الدرس
 . مراقبةالامتالا فرص متكررة للتدريب على الواجب م  شخص يقوم بشكل خاص بعملية  – 1
 الراجعة االنيه المباشرة من اللميل . التغذيةالتدريب على أدا  الواجب تحت ظروف يتم فيها تسلم  – 2
 الراجعة من قبل المعلم أو معرفة متى تم تصحيح األخطا  . التغذيةالتدريب على أدا  الواجب بدون إعطا   – 3
 ميل . القدرة على مناقشة الجوانب الخاصة بالواجب م  الل  – 4
 لرؤية وفهم األجلا  وتسلسل هذه األجلا  عند أدا  الواجب . – 5

 الدور :
 والتي تعتبر فريدة بالنسبة لهذا األسلوب    االجتماعيةالتي تقود إلى العالقات  العمليةاالنشغال في  – 1

 الراجعة م  اللميل (. التغذية) إعطا  وامتالا      

                                                 
 . 11,ص(1990مطبعه المعارف باكسكندرية,: ) التدريس لقسم التربية الرياضية والبدنية؛ ع اف عبد الكريم (2)

 
 .79,ص(1987مطبعه األمل,اربد,األردن,: )أساليب تدريس التربية الرياضية ؛ احمد بطانة ,علي الديري  (3)

 
 .15,ص1990ع اف عبد الكريم؛ مصدر سبق ذكره, (1)



 

 201 

 2013      المجلد السادس          األول العدد       جلة علــوم التربية الرياضية  م

 

والتوصــــل إلــــى  .ومقارنــــة األدا  مــــ  ورقــــة الواجــــب  .ومالحظــــة أدا  اللميــــل  العمليــــةاالنشــــغال بخطــــوات هــــذه  – 2
يصال نتا و األدا  إلى اللميل. .االستنتاجات   وتبادل األدا  وا 

) يعنـي كي يـة التعامـل مـ  حالـة  العمليةوالصدق والنبل المطلوبة في نجات هذه  .والتحمل  .تطور حالة الصبر  – 3
 طؤ باألدا  ( .التعارض أو التضارب والتوا

الراجعة التي تؤدي إلى  التغذيةالعكسية المتوفرة ) تعلم على سبيل المثال كي ية إعطا   التغذيةالتدريب وخيارات  – 4
 استمرار العالقات ( .

 التعرف على المشاعر الخاصة لرؤية نجات لميل ما . – 5
 رد أدا  المهارة .التي تكون ابعد من مج االجتماعيةتطوير الترابط والعالقات  – 6

 :(2) تحليل هذا األسلوب
 .لغرض إيجاد أو خلق الواق  الجديد في قاعة اللعب والذي يـؤدي إلـى إيجـاد العالقـات الجديـدة بـين المعلـم والتلميـذ 

إن هـذه القــرارات تنتقـل مــن خـالل مرحلــة التقـويم )مــا بعـد الــدرس(  .ويـتم انتقــال عـدد اكبــر مـن القــرارات إلـى التلميــذ 
عــن طبيعــة أدا ــه بوقــت مبكــر  الكافيــةالراجعــة االنيــه. وكلمــا امتلــا التلميــذ المعلومــات  التغذيــةلت ــات إلــى قاعــدة لال

 الدادت فرص تصحيح األدا  لذلا فأن المقياس المثالي المتوفر للتغذية الراجعة االنيه هو معلم واحد لتلميذ واحد .  
على شكل ألوا  م  إعطا  كل فرد دورا معينـا . يقـوم احـدهم  إن األسلوب التبادلي يدعو إلى تنظيم طالب الصف

باألدا  )المؤدي( بينما يقوم األخـر بـدور)المراقب( وعنـدما يشـارا المعلـم ضـمن الـدور المحـدد لـه فـي هـذا األسـلوب 
فـي الوقـت الـذي يحـدث فيـه ذلـا كمـا فـي  ثالثيةم  لو  من الطالب أو مجموعه فان ذلا يؤدي إلى تكوين عالقة 

 لشكل التالي :ا
 
 
 المراقب                 المؤدي                                         
 
 
 

 المعلم                                                                    
 

 (1الشكل )
 يبين العالقة الثالثية في االسلوب

  

                                                 
 .                         44(, ص1997,  ه, منشأة المعارف باال سكندري اكسكندرية: ) الرياضيةالمرشد في تدريس ألتربيه محسن محمد حمص؛  (2)



 

 202 

 2013      المجلد السادس          األول العدد       جلة علــوم التربية الرياضية  م

 

مـن القـرارات حسـب طبيعـة الـدور المخصـص لـه . فـدور الشـخص في الشكل السابق يقوم كل فرد باتخاذ عـد معـين 
ويتضمن االتصال م  المراقب أمـا دور المراقـب  .الذي يقوم باألدا  يكون مشابها لذلا الذي في األسلوب التدريبي 

فهو إعطا  ألتغذيه الراجعة إلى المؤدي وكذلا االتصـال مـ  المعلـم . ويتضـمن دور المعلـم مراقبـة كـل مـن المـؤدي 
 والمراقب واالتصال بالمراقب فقط .

بينمــا يقــوم المــؤدي باتخــاذ تســ  قــرارات فــي مرحلــة  .ويقــوم المعلــم باتخــاذ جميــ  القــرارات فــي مرحلــة مــا قبــل الــدرس 
ويقـــوم المراقـــب باتخـــاذ  .أمـــا عمليـــة انتقـــال القـــرار فتحـــدث فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الـــدرس )التقـــويم(  .األدا  أو الـــدرس 
 بالتغذية الراجعة . القرارات المتعلقة

 مرحلة ما قبل الدرس                         م )المعلم(
 مرحلة الدرس                                 المؤدي

 المراقب                           مرحلة ما بعد الدرس
 تطوير القنوات  :

الحــد األقصــى وذلــا لمــا يعطــه هــذا األســلوب مــن  : وهــي القنــاة األكثــر قــوة حيــث تتجــه باتجــاه االجتماعيــةالقنــاة  -1
إن اتصـال التالميـذ بعضـهم بـبعض لتحقيـق يـرض معـين تتطلـب  .ادوار في عملية الت اعل االجتماعي بين التالميـذ 

في عملية الت اعل هذه توجب على التلميذ ان يكون مستقال إلـى حـد معقـول  المشاركةوان  االجتماعيةوجود العالقات 
 لهذا السبب فان وض  التلميذ على هذه القناة يكون باتجاه الحد األقصى . االجتماعيةت عند العالقا

الراجعــة واســتالمها مــ  اللميــل تضــ  التلميــذ فــي حالــه تتطلــب  التغذيــة( :  إن إعطــا   الســلوكية)  العاط يــةالقنــاة  -2
( والصــبر الكثيــر وان إعطــا  التلميــذ  واســتخدام الســلوا الل ظــي المناســب ) بالحــديث والســلوا العــام واألمانــةالصــدق 

يكـون  العاط يـةلهذا السبب فان وض  التلميـذ علـى القنـاة  . الن سيةدورا ر يسيا في عملية التلميذ يجعله يشعر بالراحة 
 باتجاه الحد األقصى .

طــوره البـدني اخــذين : فــي هـذا األسـلوب يكــون التلميـذ أكثــر اسـتقالليه فـي اتخــاذ القـرارات الخاصـة بت البدنيـةالقنـاة  -3
ذلـا الن التلميـذ  .بنظر االعتبـار انجـاله البـدني ولـذلا فـان موقـ  التلميـذ فـي هـذه القنـاة يميـل قلـيال إلـى الحـد األعلـى 

 فهنالا احتمالية للتطور البدني في المستقبل . .يتمرن وال يحتا  أن ينتظر األوامر من المدرس لكل حركه 
والتركيل على تن يذ البيانـات وأخيـرا  المقارنةلتلميذ المراقب بعمليات ذهنيه متعددة مثل : ن انشغال ا الذهنيةالقناة  -4

قليال باالتجـاه  الذهنيةالراجعة ( هذه كلها تؤدي إلى تحرا موق  تلميذ في القناة  التغذيةواالستنتاجات )  الخاتمةعمل 
 األعلى . 

 الحد األقصى                   االستقاللية     الحد األدنى                   
 X                    البدنيةالقناة 
                       X                                         االجتماعيةالقناة 
              X                                    العاط يةالقناة 
 X                               الذهنيةالقناة 
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 :(1) الرأسمهارة التصويب من مستوى  6 -2-1

إال  .من ناحية األدا  الحركي  الرأسيعد هذا النوع من التصويب مشابهًا إلى ّحٍد كبيٍر لعملية المناولة من مستوى 
ب في حالة أّن الكرة في التصويب تدف  باتجاه الهدف بقوة وسرعة أكبر من المناولة . ويؤدى هذا النوع من التصوي

الهجوم الخاطف , وعدم وجود مدافعين وكذلا في حالة وجود ثغرة واسعة بين المدافعين يستغلها المهاجم 
 . الرأسبالتصويب من مستوى 

 
 الدراسات المشابهة :  2–2
 .(2)دراسة نجال  عباس اللهيري  -1
تعلـــم واحت ـــاظ بعـــض المهـــارات  أســـلوبي االكتشـــاف لـــذوي المجـــال المعرفـــي ألتـــأملي مقابـــل االنـــدفاعي فـــي اثـــر 

 األساسية بالكرة الطا رة .
جراالبحث  منهو -3  : الميدانية ته اوا 
 : منهو البحث 1–3

 :وطبيعة البحث  للمال مةتم استخدام المنهو التجريبي 
 :مجتم  البحث وعينته   2–3

المرحلة الثانية وتكونت عينة .الرياضيةه كلية ألتربي.وهم طالب جامعة ديالى مديةتم اختيار مجتم  البحث بصورة ع
وع من مجم طالب (42والتي اختيرت عشوا يا والبالغ عددهم ) ( شعب5من مجموع ) ( ) ةالبحث من طالب شعب

 األنديةالممارسين والالعبين في  الطلبةوبعد استبعاد  22.10( طالب وبذلا اصبحت نسبة العينة تشكل 190)
بعد ذلا بلغ عليهم التجارب استطالعية  أجريتوالطالب الذين الذين لديهم ييابات  الطلبةو الراسبين  الطلبةواستبعاد 

 .طالب  (24) للعينة اكجماليالعدد 
وبعد تولي   مقابل االندفاعي ( التأمليالمعرفي الذي يحتوي على بعدين) األسلوبولقد تم تقسيم العينة على وفق 
معرفي على الطالب وبعد جم  النتا و وت ريغها تم التعرف على درجات ال األسلوباالستمارة الخاصة لقياس هذا 

بعد ذلا سوف نستخر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات  أدناهالمعرفي حسب الجدول  األسلوبعينة البحث في 
 المعيارية وحسب البعدين كال على حده حسب الجدول .
 ( 1جدول )

 المعالجات   
 اكحصا ية   
 العينة

 

 الوسط حجم العينة
 الحسابي
 )س(

 انحراف
 المعياري
 )ع (

                                                 
 .42( , ص1988لمطبوعات , : ) ليبيا , دار ا كرة اليد وعناصرها االساسيةاحمد عريبي عودة ؛  (1)
(2)

 .2006نجالء عباس الزهيري ؛ مصدر سبق ذكره , 
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 5.11 169.25 9 التأملي
 5.02 114.77 10 االندفاعي

 
 -تجانس العينة :  1 -2 –3

العينــة المتمثلــة بــين عينــة البحــث  إفــرادلمنــ  المــؤثرات التــي تــؤثر علــى نتــا و االختبــارات مــن ال ــروق الموجــودة لــدى 
 -: االتيكما مبين في الجدول .امل االلتوا  لضبط المتغيرات عن طريق مع

 (2جدول )
 المعالجات   
 اكحصا ية   

 المتغيرات
 

 الوسط
 الحسابي
 )س(

 انحراف
 المعياري
 )ع (

 الوسيط
 
 ) و (

 معامل االلتوا 
 ) ل (

 
 حجم   العينة  

 43.54 21.461  العمر
 

22 -0.03  
  19 

 0.14- 69 14.56 68.282 الولن
 0.14- 179 29.33 177.564 ولالط

 
 ( مما يدل على تجانس العينة .3+.3( يتبين ان معامل االلتوا  انحصر بين )_ 2) من الجدول

 وحسب الجدول  .خدما الوسا ل اكحصا ية المناسبةقيد البحث مست ةعمد الباحث إجرا  عملية التكافؤ للمهار و 
 (3)جدول 

 
 المعالجات   
 اكحصا ية   

 اتالمتغير 
 

وحدة 
 القياس

  tقيمة  االندفاعي التأملي
 الداللة

محسو  ع س ع س
 بة

 جدوليه

 عشوا ي 2.11 0.656 1.68 4.800 2.55 5.44 درجة التصويب
   

 
( tقيمة )  إن( 3( يتبين من الجدول )17درجة الحرية )  د( عن0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) t*قيمة )   

وهذا يدل على تكافؤ العينة في  .  (2.11( الجدولية البالغة ) t( اقل من قيمة ) 0.656المحتسبة والبالغة ) 
 االختبار القبلي .
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 وسا ل جم  المعلومات واألدوات : 3 – 3
 الوسا ل المساعدة : 1 – 3 – 3
 . والعربية األجنبيةالمصادر والمراج    -1
 االندفاعي ( .– التأمليالمعرفي ) األسلوبمقياس   -2
 . الشخصيةالمقابالت  -3
 . االستبيانات -4
 الخبرا  والمختصين. أرا  -5
 
 األجهلة واألدوات المستخدمة بالبحث : 2 -3 – 3
 ملعب كرة اليد . -1
 ( كرة . 15كرات اليد ) -2
 صافرة . -3
 ميلان + شريط قياس . -4
 ملونة . أشرطة -5
 -تحديد متغيرات البحث : 3-4
 -: فاعي(االند - التأمليالمقياس المعرفي )  3-4-1

االنــدفاعي وبشــكل عــام فــان -التــأمليالر يســية لقيــاس االســلوب المعرفــي  األداة المألوفــة اكشــكاليعــد اختبــار منــاظرة 
بالنسـبة للم حـوص وثمانيـة  ة لشـي مـألوفكـل موقـف مـن صـورة معياريـ يتـألفعشـر موق ـا  أثنـىاالختبار يتكون مـن 

الصــور الثمانيــة هنــاا صــورة واحــدة تنطبــق  هــذهبســيط ومــن   شــيمتشــابهة للصــور المعياريــة باســتثنا   أخــرىصــور 
ـــى الصـــورة المعياريـــة وبعـــد انتهـــا  المهمـــة يحســـب عـــدد  والوقـــت المســـتغرق للم حـــوص .اذا يعـــد  األخطـــا تمامـــا عل

 األخطـا دون الوسيط بعـد اسـتخرا  وسـيط عـدد  إجابتهفوق الوسيط وكان لمن  أخطا هالم حوص اندفاعيا اذا كانت 
 (1 ) الملحقاكجابة . ووسيط لمن

 التصويب( قياس دقة )اختبار 3-4-2
 . (1)قياس دقة التصويب -الهدف من االختبار :
( م ثم يقسم المرمى إلى تسعة مستطيالت 2×3كرة يد, مرمى كرة يد مرسوم على الحا ط )  -األدوات المستخدمة :

 مرمى.( أمتار عن ال6لقياس دقة التصويب , ويرسم خط على األرض يبعد )
 -طريقة األدا  :

                                                 

 . 352ص  , مصدر سبق ذكره؛  ضيا  الخياط ونوفل محمد  (1)
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 -يقوم الطالب بالتصويب من خلف الخط بخطوة االرتكال م  مراعاة ما يأتي :
( سم فأنه ينال أرب   60× 100)تمثل لوايا المرمى وتبلغ أبعادها( التي 9.7.3.1إذا أصاب المستطيالت )  -

 درجات .
 ارس المرمى وبين قدميه وتبلغ أبعادهما ( اللذين يمثالن المنطقة فوق رأس ح8,2إذا أصاب المستطيلين ) -
 ( سم فأنه ينال ثالث درجات .60×100) 
 ( اللذين يمثالن منطقة مّد ذراعي حـــارس المرمى وتبلغ أبعادهمـا  6.4إذا أصاب المستطيلين ) -

 ( سم فأنه ينال درجتين .             80×   100) 

( سم فأنه 100×80حارس المرمى وجذعه وتبلغ أبعادها ) ( الذي يمثل منطقة صدر5إذا أصاب المستطيل ) -
   ينال درجة واحدة .  

 أما إذا جا ت الكرة خار  ذلا فينال ص رًا . -
 يؤدي كل طالب عشر رميات ولكل طالب محاولة واحدة فقط.  -
 

       

 

1 2 3 

 

  

6 5 4 

7 8 9 
  

 ( 2الشكل ) 
 يبيوضح اختبار قياس دقة التصو 

 : الخاصة باالختبارات المهارية  التجربة االستطالعية 5 –3 
 17/1/2012ة الرياضــية /جامعــة ديــالى بتــاري  القاعــة الداخليــة لكليــة التربيــ تــم إجــرا  التجربــة االســتطالعية علــى

 أجريــتتــم اختيــارهم عشــوا يا ومــن خــار  عينــة البحــث وهــم ن ــس العينــة التــي  ( طالــب 18مــن ) مؤل ــةعلــى عينــة 
التعـرف علـى    وقـد اسـتطاع الباحـث االنـدفاعي( -التـأمليالخاصـة بالمقيـاس المعرفي) عليهم التجربة االسـتطالعية

 المعوقات واألخطا  الذي يمكن إن تحدث أثنا  تطبيق التجربة من اجل تالفيها .
                                                                    -إجرا ات البحث الميدانية : 3-6
 االختبارات القبلية : 3-6-1

على القاعة الداخلية لكلية  24/1/2012الثالثا  المصادف  ارات القبلية لعينة البحث في يومقام الباحث بإجرا  االختب
 التربية الرياضية /جامعة ديالى .
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  -تطبيق النهو التعليمي : 3-6-2
ولغايــــة ( 29/1/2012المصــــادف)  األحــــدابتــــدا  بيــــوم  أســــابي  (4اســــتغرقت التجربــــة الر يســــية لعينــــة البحــــث )

( 90لمــن كــل وحــدة ) .( وحــدات8( وبواقــ  وحــدتين لكــل أســبوع وبلــغ عــدد الوحــدات التعليميــة )29/2/2012)
دقيقــة وقــد مارســت المجمــوعتين التجــريبيتين تعلــم المهــارة وفــق المــنهو التعليمــي الــذي أعــده الباحــث وباألســلوب 

 التبادلي .
 
 
 -االختبارات البعدية : 3-6-3

( 25/3/2012عمــد الباحــث بــإجرا  االختبــارات البعديــة بعــد إكمــال المــنهو التعليمــي فــي يــوم األحــد المصــادف )
 مراعيا جمي  الظروف والشروط .

 
 -الوسا ل اكحصا ية : 7 –3

 :األتية اكحصا يةلغرض معالجة البيانات إحصا يا لجأ الباحث إلى استخدام العوامل 
 الوسط الحسابي . -1
 الوسيط . -2
 االنحراف المعياري . -3
 . رتبطة( للعينات المT-TESTاختبار ) -4
 ( للعينات الغير متساوية.T-TESTاختبار ) -5
 . الم ويةالنسبة  -6
 
 -عرض وتحليل النتا و وتحليلها : -4
ومجموعـة االنـدفاعيين  التـأمليينتضمن هذا الباب عرض نتا و االختبـار القبلـي والبعـدي لعينـة البحـث لمجموعـه  4-1

 . الرأسلمهارة التصويب من مستوى 
 (4جدول )

 
 المجموعة

 البعدياالختبار  االختبار القبلي
 ع س ع س

 2.39 10.33 2.554 5.444 التأملي

 2.31 7.300 1.686 4.800 االندفاعي
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 -:يما يأت( نالحظ 4من خالل الجدول )
بينمــا  ( فــي االختبــار القبلــي.2.554( امــا االنحــراف المعيــاري )5.444كــان ) التــأمليينالوســط الحســابي لمجموعــه  إن

 (.2.39( واالنحراف المعياري )10.33كان الوسط الحسابي باختبار البعدي)
( امـا 1.686( واالنحـراف المعيـاري )4.800بالنسبة لمجموعة االندفاعيين فكان الوسط الحسـابي باالختبـار القبلـي) أما

 ( .2.31( واالنحراف المعياري)7.300الوسط الحسابي )االختبار البعدي كان 
 
 
 
فـــي  التـــأمليينالمهـــاري لعينـــة  األدا  تولغـــرض معرفـــة داللـــة ال ـــروق بـــين االختبـــارين القبلـــي والبعـــدي الختبـــارا 4-1-1

 ( .5وحسب ما مبين بالجدول ) اكحصا يةالمهارة قيد البحث. استخدم الباحث المعالجات 
( المحسوبة والجدولية وداللة ال روق  tألوساط الحسابية لل روق وانحرافات ال روق عن وسطها الحسابي وقيمة )يبين قيم ا (5جدول )

 لالختبارين القبلي والبعدي لألدا  المهاري لعينة التأمليين .
 

 المعالجات   
 اكحصا ية   

 المتغيرات
 

وحدة 
 القياس

 
 س ف
 

 
 ع ف

  tقيمة 
 الداللة

 جدوليه محسوبة

 درجة التصويب
 

 معنوي 2.31 4.998 2.934 4.888
   

 .(0.05( وبمستوى خطأ )8درجة حرية )
 

 -:يما يأت( نالحظ 5من خالل الجدول )
( 2.934( امـا االنحـراف المعيـاري )4.888فـي مهـارة التصـويب كـان ) التـأمليينالوسط الحسابي لل ـروق لمجموعـه  إن

( وبذلا تكون 8( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة)2.31( الجدولية ) t( وقيمة )4.998( المحسوبة ) tوقيمة )
وهـــذا يعنـــي وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين االختبـــارين القبلـــي والبعـــدي ولصـــالح .الجدوليـــة  اكبـــر مـــن( المحســـوبة  tقيمـــة )

 .الرأسالمهاري لمهارة التصويب من مستوى  األدا في اختبارات  البعدياالختبار 
 
 
األدا  المهـاري لعينـة االنـدفاعيين فـي  تعرفة داللة ال روق بين االختبارين القبلـي والبعـدي الختبـاراولغرض م 4-1-2

 .(6حصا ية وحسب ما مبين بالجدول )المهارة قيد البحث. استخدم الباحث المعالجات اك
( المحسوبة والجدولية وداللة ال روق  tيبين قيم األوساط الحسابية لل روق وانحرافات ال روق عن وسطها الحسابي وقيمة ) (6جدول )

 لالختبارين القبلي والبعدي لألدا  المهاري لعينة االندفاعيين .
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 المعالجات   
 اكحصا ية   

 المتغيرات
 

وحدة 
 القياس

 
 س ف
 

 
 ع ف

  tقيمة 
 الداللة

 جدوليه محسوبة

 درجة التصويب
 

 معنوي 2.262 2.493 3.171 2.500
   

 (0.05وبمستوى خطأ ) (9درجة حرية )
 -:يما يأت( نالحظ 6من خالل الجدول )

ــــي مهــــارة التصــــويب كــــان ) ــــدفاعيين ف ــــروق لمجموعــــه االن ــــاري 2.500إن الوســــط الحســــابي لل  ( إمــــا االنحــــراف المعي
( 9( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة)2.262( الجدولية ) t( وقيمة )2.493( المحسوبة ) t( وقيمة )3.171)
وهــذا يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــين االختبــارين القبلــي والبعــدي .( المحســوبة اكبــر مــن الجدوليــة  tذلا تكــون قيمــة )وبــ

 في اختبارات األدا  المهاري لمهارة التصويب من مستوى الرأس. البعديولصالح االختبار 
 
 التــأمليينالختبــارات البعديــة لعينتــي ي اواالنــدفاعيين فــ التــأمليينلعينتــي  البعديــة تاالختبــاراعــرض وتحليــل نتــا و  4-2

 واالندفاعيين في االدا  المهاري.
( المحسوبة والجدولية لالختبارات القبلية والبعدية لألدا  المهاري  tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (7الجدول )

 واالندفاعيين . التأمليينلعينة 
 المعالجات   
 يةاكحصا    

 المتغيرات
 

وحدة 
 القياس

  tقيمة  االندفاعي التأملي
 الداللة

محسو  ع س ع س
 بة

 جدوليه

 معنوي 2.11 2.80 2.31 7.300 2.39 10.33 درجة التصويب
   

 (.0.05( وبمستوى خطأ )17درجة حرية)
 -:يما يأت( نالحظ 7من خالل الجدول رقم )
بينمــا بلــغ .( 2.39( إمــا االنحــراف المعيــاري )10.33التصــويب كــان ) فــي مهــارة التــأمليين لعينــةإن الوســط الحســابي 

(  tقيمـــة )( وبلغـــت 2.31( إمـــا االنحـــراف المعيـــاري )7.300الحســـابي لعينـــة االنـــدفاعيين فـــي مهـــارة التصـــويب كـــان )
(  tة )( وبـذلا تكـون قيمـ17( ودرجة حريـة )0.05( عند مستوى داللة)2.11( الجدولية ) t( وقيمة )2.80المحسوبة )

 فـي األدا  المهـاري لمهـارة التصـويب مـن مسـتوى الـرأسوجـود فـروق معنويـة وهـذا يعنـي .المحسوبة اكبـر مـن الجدوليـة 
 .لصالح التأمليين 
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 -مناقشة  نتا و : 4-3
وبــالعودة إلــى الجــداول الخاصــة بمهــارة التصــويب مــن مســتوى الــراس  فإننــا ســنجد ظهــور فــروق ذات داللــة إحصــا ية 

االنـدفاعي  أم التـأمليكانـت مـن ذوي البعـد  سـوء اً لمجامي  التجريبية التي تعلمت مهـارة  التصـويب مـن مسـتوى الـراس ل
 االندفاعي ( .  من األسلوب المعرفي) التأملي ـ

 المهارة من مواص ات يمتلكها كال البعدين  هذهويعلو الباحث السبب في ذلا إلى ما تحتا  إليه 
عي ( فالمهارة تحتا  إلـى التركيـل والتوقيـت الصـحيح وكـذلا تحتـا  إلـى الدقـة فـي إيصـال الكـرة  إلـى ) التأملي واالندفا

المرمى. وهذا ينسجم مـ  مواصـ ات البعـد التـأملي كـون أدا  أو عمـل الشـخص التـأملي يمتـال بالدقـة كـذلا فـان المهـارة 
) اتجاه الكرة ( وكذلا القدرة على التحكم في الكرة  تحتا  أيضا إلى سرعة الحركة ) الرشاقة , القدرة على تغير االتجاه

وحسب متطلبات ظروف اللعبة . فأحيانا يحتا  الالعب إلـى تغييـر اتجـاه الكـرة كوسـيلة لخـداع الخصـم  فـي التصـويب 
كــذلا فهــو يحتــا  بشــكل عــام إلــى الســرعة فــي األدا  نتيجــة لســرعة مجريــات اللعــب .  وهــذا مــا يت ــق والبعــد االنــدفاعي 

      في التصرفات أو في اتخاذ القرارات المختل ة  ذي يمتال بسرعته بشكل عام سوا اً ال
" يمتال البعد االندفاعي في األسـلوب المعرفـي  التـأملي االنـدفاعي إلـى ميـل األفـراد ا أكده ) احمد عواد ( بقوله  وهذا م

 .(1)ة "فيه إلى السرعة في االستجابة للوصول إلى الحلول بأقصر الطرق الممكن
التبـادلي لمـا تتضـمنه  األسـلوبأما األمر الثاني فهو انسجام البعد التأملي من األسلوب المعرفي  م  طبيعـة ءليـة عمـل 

هــذا األســلوب يكــون  هــذه اآلليــة مــن تنــاول لكافــة أجــلا  المهــارة بشــكل ت صــيلي أي أن عمليــة تعلــم أيــة مهــارة باســتخدام
بـــالل ( اللـــذان يؤكـــدان علـــى " وجـــود خطوتـــان أساســـيتان لـــدرس التربيـــة و) مـــروان عبـــد المجيـــد وضـــيا  حســـن  نـــاجح

الرياضـــية فـــي االســـلوب التبـــادلي هـــي تحديـــد مـــادة الـــدرس وترتيـــب الخطـــوات حيـــث أن كـــل خطـــوة تكـــون مبنيـــة علـــى 
ا يؤكـده ) . وهذا مـ التأمليونتيجة لذلا فان هذا األسلوب جا  منسجما م  البعد  (2)االستجابة في الخطوة السابقة لها "

طلعــت منصــور واخــرون ( بقولــه " أن الت كيــر التــأملي هــو ت كيــر موجــه بمعنــى توجيــه العمليــات الت كيريــة إلــى أهــداف 
التــي نطلــق عليهــا مشــكلة تصــدر مجموعــة معينــة مــن االســتجابات يكــون محــددة فعنــد مواجهــه مجموعــة مــن الظــروف 

 .  (3)هدفها الوصول إلى حل معين ومحدد "
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 19, ص(1998اكسكندرية للنشر والتولي  ,  : ) قرا ات في علم الن س التربوي وصعوبات التعلم   ؛احمد عواد  (1)

 2001عمـان, مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوليـ  , : ) 1, ط اتجاهـات حديثـة فـي طـرق تـدريس التربيـة الرياضـية؛   حسن بالل مروان عبد المجيد و ضيا (2)
 . 229, ص(

 . 200, ص (1978القاهرة , مكتبة االنجاو المصرية , : ) أسس علم الن س العام ؛طلعت منصور وءخرون  (3)
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 ستنتاجات والتوصيات :اال -5
 : االستنتاجات 5-1
التأمليين واالندفاعيين في اختبار التصويت  للمجموعتين بين االختبارات البعدية وجود فروق ذات داللة احصا ية -1

 من مستوى الرأس .
 االندفاعيين في نتا و االختبارات لهذه الدراسة. مجموعةالتأمليين كانت أفضل من  مجموعة إن -2
 كلتاهما . للمجموعتينايجابي و  تأثيرالتبادلي  باألسلوب ان للوحدة التعليمية ك -3
 
 : التوصيات 5-2
 مهارة التصويب من مستوى الرأس بكرة اليد في تعليم  التبادلي األسلوباستخدام  -1
جديدة لما له من واالندفاعيين قبل البد  بعملية التعلم  للمهارات ال التأمليين المجموعتينالكشف والت ريق بين  -2

 اثر في عملية التعلم .
وللمراحل العمرية المختل ة  كرة اليدعلى تعلم مهارات  التبادلي األسلوبإجرا  المليد من الدراسات لمعرفة اثر  -3

. 
على أحدث األساليب التدريسية وتدريبهم  اطالعهملغرض  مدة وأخرىإجرا  دورات تطويرية للمدرسين بين  -4

 . على كي ية استخدامها
 إجرا  دراسات مشابهة في  النشاطات الرياضية األخرى لمعرفة تأثير األسلوب المعرفي   -5
 ( على تعلم مهاراتها .)التأملي مقابل االندفاعي   
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 : المصادر
 . 1998,  اكسكندرية للنشر والتولي  ,  قرا ات في علم الن س التربوي وصعوبات التعلماحمد عواد   ؛ * 

معهـد التربيـة .مجلـة المعلـم .(؛ األسـاليب المعرفيـة وعالقتهـا بـبعض متغيـرات الشخصـية 2001أمـل ).حمد األ* 
 . ناألرد .اليونسكو.التاب  لالنروا 

 ( . 1988 .دار المطبوعات  .: ) ليبيا  كرة اليد وعناصرها األساسية احمد عريبي عودة ؛* 
قته باألسلوب التأملي واالندفاعي لدى طلبة المرحلة اكعدادية سليمان عبد الواحد كيوش؛ الشعور بالذات وعال* 

 .2001, رسالة ماجستير , كلية التربية ابن رشد , جامعة بغداد , 
 (.1992) .القاهرة.مكتبة االنجلو .علم الن س المعرفي أنور محمد؛  .شرقاوي* 
مجلـــة العلـــوم .الـــذاتي والـــتعلم التقليـــدي  ناديـــة ؛األســـاليب المعرفيـــة اكدراكيـــة وعالقتهـــا بموقـــف الـــتعلم.شـــريف * 

 السنة التاسعة..3العدد.(1987).جامعة الكويت  .الكويت  .االجتماعية 

قاسـم؛ دراسـة عـن اثـر األسـلوب المعرفـي علـى األدا  فـي بعـض المواقـف االختياريـة .ناديـة والصـراف  .شريف* 
 (.1987).تجامعة الكوي.13العدد.المجلد الراب .مجلة العلوم االجتماعية .

 ( .2001.دار الكتب للطباعة  .)الموصل.ونوفل محمد؛ كرة اليد  طيا  ا لخياض* 
 . 1978, القاهرة , مكتبة االنجلو المصرية ,  أسس علم الن س العامطلعت منصور وءخرون ؛ * 

ــــث )*  ــــأملي 2003عــــايش , لي ــــي الت ــــة المرح –(: األســــلوب المعرف ــــدى طلب ــــداع ل ــــه باكب ــــدفاعي وعالقت ــــة االن ل
 اكعدادية , رسالة ماجستير يير منشورة , التربية ,المستنصرية .

 .1987 . 2ط.جامعة بغداد . طرق تدريس التربية الرياضيةعباس احمد السامرا ي :* 
 . 2004.دار الميسرة للنشر والتولي  .عمان . النظرية والتطبيق –علم الن س المعرفي عدنان يوسف العتوم؛ * 
 .1990.مطبعه المعارف باالسكندرية.لقسم التربية الرياضية والبدنية سالتدري :ع اف عبد الكريم* 
 .1987.األردن.اربد.األمل همطبع .تدريس التربية الرياضية بأسالي .علي الديري :احمد بطانة* 
االندفاعي(وعالقتـــه بحـــل المشـــكالت لـــدى طلبـــة كليـــة -ليلـــى عبـــد الـــرلاق نعمـــان؛ األســـلوب المعرفـــي )التـــأملي* 
 .1993.بغداد ةجامع .التربوية والن سية ثلبحو  امركل  .في جامعة بغداد لتربية)ابن رشد(ا

ـــد للطباعـــة  .ديـــالى  .ماجـــدة حميـــد كمـــبش : طرا ـــق تـــدريس ألتربيـــه الرياضـــية *   .طبعـــه أولـــى  .مكتـــب الولي
2009. 

 . هارف بــاال ســكندريمنشــأة المعــ .اكســكندرية  . المرشــد فــي تــدريس ألتربيــه الرياضــية .محســن محمــد حمــص * 
1997 

 .1986.القاهرة .دار روتا برين للطباعة والنشر . 4ط.: موسوعة األلعاب الرياضية   محمد حسن عالوي* 
 ., عمـان 1, ط اتجاهات حديثة فـي طـرق تـدريس التربيـة الرياضـيةمروان عبد المجيد و ضيا  حسن بالل : * 

 . 2001مؤسسة الوراق للنشر والتولي  , 
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: ) الكويــت  1ط. الــتعلم والتعلـيم فـي التربيــة البدنيـةعبـد المــنعم الكتـاني واحمـد محمــد مبـارا الكنـدي ؛  ممـدوت* 
 ( .1998 .ر شمطبعة ال الت للن.

موظ ي  ىالقرار لد ذاالندفاعي(وعالقته بالقدرة على اتخا -مهند عبد الستار ألنعيمي؛ألسلوب المعرفي)التأملي* 
 .1995 .اآلداب ةكلي .جامعة بغداد.نشورة (م)رسالة ماجستير يير .الدولة
مركـل الكتـاب للنشـر ,  .مصـر . طـرق التـدريس فـي التربيـة الرياضـيةناهد محمـود سـعد و نيلـي رمـلي فهـيم : * 

 م.2004.الطبعة الثانية 
م نجال  عباس اللهيري ؛ على اثر  أسلوبي االكتشاف لذوي المجال المعرفي ألتأملي مقابل االندفاعي في تعلـ* 

كليــة التربيــة  .جامعــة بغــداد.)أطروحــة دكتــوراه ييــر منشــورة (.واحت ــاظ بعــض المهــارات األساســية بــالكرة الطــا رة
 م .2006.للبنات  ةالرياضي

أطروحـة )دكتـوراه  .المرونة( وعالقته بحل المشـكالت  –األسلوب المعرفي ) التصلب  .وهيب مجيد الكبيسي * 
 م .1989داب . كلية اآل .جامعه بغداد.يير منشورة(

 
* 1-(2)(Arther Ievinc . Hand Book On Undergraduate Curriculum JosseJ BassJ 

publisher . Sanfrancisco . London .1979. 
* Goldstien&Blackman.S.(1978):Cognitive.Style.five Approach and Relevant 

Research.New York. 

 * Messick .S.(1976):Personality Consistencies in Cognition and Creativity .San 

Francisco. CA:jossey Bass.publishers . 
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