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 والتصويب الطبطبة مهارتي تعلم في البنائي التعلم أنموذجاستخدام  تأثير
 بها واالحتفاظ اليد بكرة

 م.د حاتم شوكت ابراهيم

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ديالى
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 الطبطبةمهارتي , واالحتفاظ التعلم, البنائي  التعلم إنموذجالكلمات المفتاحية : 
 والتصويب

 ملخص البحث :  
 يهدف البحث الى :  

 والتصويب بكرة اليد مهارتي الطبطبةتعلم  في البنائي التعلم أنموذج باستخدام تمرينات اعداد -1
 .بها واالحتفاظ

 اليد بكرة والتصويب الطبطبة مهارتي تعلم في البنائي التعلم أنموذج استخدام تأثير على التعرف  -2
 .بها واالحتفاظ

المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث , تكون مجتمع البحث من طالب  الباحثقد اعتمد      
 –2014اسي في جامعة ديالى للعام الدر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الدراسية الثانية ب

) ا  وهم شعبةأما عينة البحث فقد تكونت من طالب شعبتين ( طالب ,  150البالغ عددهم )  2015
( شعب, 5تم اختيارها عشوائيا من بين شعب السنة الدراسية الثانية والبالغ عددهم ) (  ب( وشعبة )
( طالب , وأما عينة التجارب  40طالب لكل شعبة, وبهذا بلغت عينة البحث )  ( 35 - 25وبمعدل) 

بعد (  ج ب كانت من شعبة )ال( ط15عليها والبالغ عددهم ) مملهع الباحثالذي يجري االستطالعية 
بين المجموعتين من  , تمت عملية التجانس عددًا من الطالب من عينة البحث الباحثاستبعد  ان

عينة البحث لضبط المتغيرات االتية العمر الزمني والطول والوزن , وتم التكافؤ فيما بين مجموعتي 
قام مدرس المادة بتطبيق المنهاج التعليمي و , بكرة اليد والتصويب الطبطبة مهارتيالبحث في تعلم 

للمجموعة اما المجموعة  البنائي التعلم أنموذجللكلية وقد تم تنظيم التمارين وتكرارها على استخدام 
( 2تعليمية وبواقع )( وحدة 14) , وقد استغرق المنهاج التعليمياالسلوب االمري  تالضابطة استخدم
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ومن ثم اختبار االحتفاظ  , دقيقة (90,وان زمن الوحدة التعليمية ) حدة تعليمية لكل مجموعة باالسبوعو 
 ) دم في المجاالت االحصائية وبنظامالبرنامج الخاص المستختم استخدام و  ( يوما .21بعد مرور )

spssالستخراج البيانات الخاصة بالبحث ) . 
 
 الى االستنتاجات االتية : الباحثوتوصل  

 اليد بكرة والتصويب الطبطبة مهارتي تعلم في البنائي التعلم نموذجأل الواضح التاثير -1
 .بها واالحتفاظ

 الطبطبة مهارتي تعلمفي  التعليمية والوسيلة التعليمية واألنشطة التعليمي البرنامج فاعلية -2
 . واالحتفاظ بها اليد بكرة والتصويب

 خالل منواالحتفاظ بها اليد  بكرة والتصويب الطبطبة مهارتيتعلم  في تباين وجود -3
 .  البنائي التعلم اسلوب

 مهارتي تعلم عملية في أيجابي تأثير(  البنائي التعلم اسلوب)  التدريسية لألساليب أن -4
 . بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب الطبطبة

 
 
 

The impact of the use of the structural model of 

learning in learning my skills clapotement and 

correction hand reel and keep them 
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  Research Summary:  

: The research aims to 

 1- Prepare exercises using the constructivist model of learning in  

learning my skills clapotement and correction hand reel and keep them. 
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2- identify the impact of the use of the structural model of learning in 

learning my skills clapotement and correction hand reel and keep them. 

     Researcher experimental approach has been adopted for the suitability 

and the nature of the search, the research community of students from the 

second phase of study at the Faculty of Physical Education and Sports 

Science in Diyala University for the academic year 2014- 2015's (150) 

students. The research sample consisted of two divisions students who are 

Division (a) Division (b) have been selected at random from among the 

people of school year second's (5) people, and at a rate of (25-35) called 

for each division, and this amounted to the sample (40), student, and the 

sample exploratory experiments being a researcher working on totaling 

(15) students were from Division (c) after the researcher has ruled out a 

number of students from the research sample, has homogenization 

process between the two groups of the research sample to adjust the 

following chronological age, height and weight variables, was parity 

between the two sets of research in learning my skills clapotement and 

correction hand reel and the art teacher to apply the curriculum of the 

College has been organizing exercises and repeat them on the use of 

model constructivist learning to set either the control group used the 

technique Prince, the curriculum took (14) educational unit and by (2) 

educational units per group per week, and that the educational unit time ( 

90) minutes, and then test retained after the passage of 21 days. It was the 

use of the user's program in the areas of statistics and system (spss) to 

extract the data for research. 

: The researcher reached the following conclusions: 

1-demonstrable effect of the structural model of learning in learning my 

skills clapotement and correction hand reel and keep them. 

2-effectiveness of tutorial and educational activities and educational way 

to learn my skills clapotement and correction hand reel and keep them. 

3-there is a difference in learning my skills clapotement and correction 

hand reel and keep them through the constructivist style of learning. 

4-The teaching methods (style constructivist learning) positive impact on 

the process of learning my skills clapotement and correction hand reel 

and keep them. 
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 المقدمة : .1

يتميز العصر الحديث بالتقدم العلمي في الكثير من المجاالت وخصوصا في المجال الرياضي من    
تربية متكافئة  المتعلمخالل االنشطة والفعاليات المستخدمة فيه, وتهدف التربية الحديثة الى تربية 

الفريق مدخال  وعمل البناءجسميا وعقليا, كما تؤكد تعميق مفاهيم المهارات التي يكتسبها, ويتخذ من 
 ومهاريا. وحركيا للتقدم ضمن اطار من قيم المجتمع بهدف تهيئة الجيل الصاعد وتنشئته بدنيا

ضرورة تطوير اساليب تقديم  / التعليميةان التطور الحاصل أوجب القائمين على العملية التربوية   
ومن هذه تناسب عملية التعليم المعلومات وتصميم الطرائق المناسبة الستخدام التطبيقات الحديثة التي 

أحد النماذج واألساليب التدريسية التي تقوم على الفلسفة البنائية الذي يعتبر التعلم البنائي هو  االساليب
معتمدة على النظرية البنائية, ويربط هذا النموذج بين دور كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية 

لة الدعوة ومرحلة االستكشاف ومرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات التعلمية في أربع مراحل هي مرح
 ومرحلة اتخاذ اإلجراء.

وهذا االسلوب من االساليب التعليمية التي تفترض انه لكي يحقق الطالب اكبر فائدة ممكنة من    
نما افراد منتجين في  مجموعاتهم من تعليمهم يجب ان اليسمح لهم بان يكونوا فقط متلقين سلبيين, وا 

خالل حثهم على المشاركة الفاعلة في التعلم, ليتفاعلوا مع زمالئهم ويشرحوا لهم ما تعلموه, ويستمعوا 
لوجهات نظرهم ويشجع بعضهم البعض " فالالعبون هنا يسلكون سلوكا تعاونيا يساعد بعضهم بعضا 

الناحيتين  ومشوقة, مما يعزز ولهم اسس حافزية وتركيب متميز يجعل المادة التعليمية مثيرة للتعلم
 .( Cook,1991,30ة )التعليمية واالجتماعي

"وتؤكد البنائية على دور المتعلم في العملية التعليمية, وترى أن التعلم بالمقام األول يقوم فيها    
 صوما, بوجودة,)المتعلم على إيجاد عالقة بين الجديد الذي صادفه وبين ما لديه من مفاهيم سابقة"

 .( 12,  1998ي ,يوبواأل

 خاصة ومهارية بدنية مواصفات تتطلب التي الجماعية الرياضية االلعاب من كغيرها اليد كرة لعبة ان
 البدنية متطلباتها بمختلف المباريات الكمال ممكن فني مستوى باعلى االداء من الالعب تمكن بها

 تواكب التي التعليمية والطرق االساليب في والتجدد التنويع طريق عن اال يتم ال وهذا, والمهارية
 . اليد كرة لعبة على طرا الذي التطور

على  وهو التعلم البنائي مما تقدم تتجلى أهمية البحث في العمل على استخدام اسلوب تعليميو       
 . بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب الطبطبة مهارتي تعلمل اسس علمية مدروسة
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االهتمام بالتنوع في استخدام االساليب لتعلم وتكمن مشكلة البحث من خالل مالحظة الباحث بعدم    
 الطبطبة مهارتي تعلملدى المتعلمين على الرغم من أهمية ذلك وهذا بدوره يؤدي الى ضعف  المهارات

القيام بدراسة تجريبية عبر تناوله اسلوب تعليمي  الباحثلذا ارتأى . بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب
جديد وهو اسلوب التعلم البنائي الذي يعد اسلوبًا حديث االستخدام في مجال تعليم المهارات االساسية 

كرة اللتنفيذه خالل التمرين للتعرف على مدى تأثيره في تعليم بعض المهارات االساسية ب بالكرة اليد 
 واالحتفاظ بها. اليد
 الطبطبة مهارتي تعلم في البنائي التعلم أنموذج باستخدام تمرينات هدفت الدراسة الى اعداد  

 مهارتي تعلم في البنائي التعلم أنموذج استخدام تأثير على بها, والتعرف واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب
 .بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب الطبطبة
رتي الطبطبة والتصويب بكرة اليد , مهاالتعلم البنائي تاثير ايجابي في تعلم السلوب  الباحثوفرض 

  .ومدى تاثير التعلم البنائي تاثير ايجابي في االحتفاظ لمهارتي الطبطبة والتصويب بكرة اليد
 

 :ه الميدانيةاجراءاتالبحث و  هجمن .2
 منهج البحث: 2-1

 البحث في الضرورية المتطلبات من واهدافه البحث مشكلة طبيعة مع المالئم المنهج اختيار يعد        
 بهدف وعرضها وتحليلها افكاره لتنظيم الباحث يعتمده والعمل للتفكير اسلوب"  هو فالمنهج , العلمي

واختار  (.59, 2004)الشوك ,  الدراسة موضوعة الظاهرة حول معقولة وحقائق نتائج الى الوصول
الذي يوضح ( 1الشكل ) ختبار القبلي والبعدي كما فيتصميم المجموعتين التجريبيتين ذات اال الباحث

 : التصميم التجريبي لمجموعتي عينة البحث
 االحتفاظ االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعة

 الطبطبة-1 التجريبية
 التصويب-2
 

 التعلم البنائياسلوب 
 الطبطبة-1
 لتصويبا-2

 اختبارات االحتفاظ 

 
 السلوب االمريا الضابطة

 



6 
 

 مجتمع البحث وعينته:  2-2
ة / الرياض البدنية وعلوم تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الثانية بكلية التربية       

( طالب وطالبة, أما عينة البحث فقد 150والبالغ عددهم )  2015-2014جامعة ديالى للعام الدراسي 
تم اختيارها عشوائيا من بين شعب السنة (  بوهم شعبة  ) ا ( وشعبة )تكونت من طالب شعبتين 

طالب لكل شعبة, وبهذا بلغت عينة  ( 35- 25( شعب, وبمعدل ) 5)  اسية الثانية والبالغ عددهالدرا
عمله عليها والبالغ عددهم  الباحثية الذي يجري ( طالب , وأما عينة التجارب االستطالع 40البحث ) 

وأن من االمور االساسية التي يبغي العناية بها لكي ,(  ج( طالب كانت من شعبة )  15)
تعطي نتائج اكبر دقة ووثوقا هو اختيار العينة التي تمثل المجتمع تمثيال حقيقيا , فالعينة " 

يختارها الباحث اختيارا عشوائيًا أو  هي جزء من المجتمع الذي تجري الدراسة عليها ,
 : ( يبين ذلك1عمديًا" طبقا ألسلوب الدراسة وظروف أجرائها والجدول )

 عدد افراد عينة البحث واالساليب التعليمية الحديثة بيني

 البرامج التعليمية المستبعدون العدد الكلي الشعبة المجموعة
عدد العينة 

 المتبقي

 التجريبية
 أ

 
 20 التعلم البنائياسلوب  10 30

 20 االسلوب االمريا 7 27 ب ابطةضال

 40 - 11 57  المجموع

 
 تجانس العينة في مؤشرات النمو: 2-2-1

 نتائج على تأثير لها يكون قد التي المتغيرات في البحث لعينة التجانس بإجراء الباحث قام    
قانون  استخدام طريق وعن(  العمر – الوزن – الطول)  على اشتملت المتغيرات وهذه البحث
 ( .2) الجدول في مبين وكما , االختالف معامل
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 يبين تجانس العينة في متغيرات البحث

 وحدة القياس المؤشرات ت
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 معامل االختالف

 2,54 4,30 168,68 سم الطول 1
 3,80 2,70   70,90 كغم الكتلة 2
 5,88 1,18 20,06 سنة العمر 3

 االدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات: 2-3 
بادوات بحثية كثيرة ومختلفة ووسائل مساعدة  الباحثلتحقيق اجراءات البحث الميدانية , استعان 

 -للحصول على  بيانات دقيقة وصحيحة وكما ياتي :
 :البحث في المستخدمة األجهزة 2-3-1
 (.1)عدد الصنع صينية (DELL)الكتروني حاسوب جهاز -1
 (.2)عدد الصنع يابانية (Sony)نوع تصوير كامرة  -2

 االداوات المستخدمة : 2-3-2
 .سم60×60 قياس حديد مربعات -
 . ساعة توقيت -
 ( . 5صافرات عدد ) -
 (.10كرات يد رجالية ) -
 ملعب كرة يد. -
 شواخص . -
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 اجراءات البحث : 2-4
 اليد:االختبارات المهارية بكرة  2-4-1
يد ومن المهارات االساسية التي هي ضمن المنهج المقرر للمرحلة الثانية لمادة كرة ال الباحثاختار   

 ( .لتصويب ا -الطبطبة هذة المهارات هي ) 

)كمال الدين درويش :جم في خط متعر 30لمسافة  الطبطبة اختبار االختبار األول : 2-4-1-1

,2002 ,118) 

 توافق . –رشاقة  -  الطبطبة سرعة قياس: االختبار من الهدف
 .الزمن تسجيل , استمارة اعالم 5ايقاف , ساعة اليد, كرة: المستخدمة االدوات
م .وعنففد اعطففاء اشففارة البففدء يقففوم الطالففب بالطبطبففة  9الطالففب ممسففكا بففالكرة عنففد خففط ال  يقففف: االداء

 .بالزجزاج حول االعالم ذهابا وعودة
 باعطاء محاولة وحدة صحيحة ,ويعاد االختبار عند أي خطا قانوني . االختبار اداء يتم :الشروط
 . الطبطبة بالذهاب واإلياب اداء في المسجل الزمن يحسب :التسجيل

)كمااال الاادين درويااش  :عاليااا التصااويب ماان القفااز دقااة االختبااار الثاااني : اختبااار 2-4-1-2
,2002 ,118 ) 
 الغرض من االختبار:  قياس دقة التصويب من القفز  عاليا. 

قيففففاس   4االدوات الالزمففففة : هففففدف كففففرة يففففد , ملعففففب كففففرة يففففد , كففففرات يففففد قانونيففففة , مربعففففات حديففففد عففففدد 
 .  7سم ,  شواخص عدد/ 60×60

وصف االداء :  يقف الطالب خلف  اول شاخص  من الشواخص الموجودة  بشفكل عمفودي اتجفاه الهفدف  
م (   9نففد سففماع االيعففاز  يقففوم الطالففب بففاداء الطبطبففة مففابين الشففواخص الففى ان يصففل  الففى منطقففة الففف )وع

ثم يقفز عاليا   ويقوم بالتصويب على االهداف االربعة المعلقة بزوايا الهدف  بدأ مفن الزاويفة العليفا اليمنفى 
 .االداء مرتين  سفلى اليسرى  ويكررثم الزاوية ال السفلى ثم الزاوية العليا اليسرى ثم الزاوية اليمنى

 ادارة االختبار: مسجل  يقوم بالنداء على اسماء الطلبة وتسجيل النتائج . 
حسفففاب الفففدرجات : تحتسفففب درجتفففان عنفففد دخفففول الكفففرة ففففي أي مربفففع  ودرجفففة  عنفففد مفففس حفففدود  المربفففع   

 وصفر  اذا كانت الكرة بالخارج .
 :لعينة االختبارات المهارية لتكافؤ  2-5
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بايجاد تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة باستعمال اختبار ) ت ( للعينات المستقلة  الباحثقام    
لغاية من التكافؤ هو تقليل الفروقات بين المجموعتين الضابطة االختبارات المهارية القبلية وا في

 والتجريبية في متغيرات البحث.
 (3الجدول )

 األساسية لمجموعتي عينة البحثالمهارات تكافؤ يبين 

 المتغيرات
)ت( قيمة تجريبيةالمجموعة ال ضابطةالمجموعة ال

 ع س   ع س   المحسوبة
 0,67 1,27 15,50 1,54 15,80 ( م30الطبطة بشكل متعرج )

 1,07 0,68 3,50 0,47 3,30 دقة التصويب من القفز عاليا
 ( 2.02( هي )38ودرجة حرية )( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

( يتبين عدم وجود فروق ذات داللة معنوية  في المتغيرات المذكورة أعاله مما 3ومن خالل الجدول )
 يدل على تكافؤ مجموعتي عينة البحث .

 التجربة االستطالعية :  6 – 2
إن الغرض الرئيسي من التجربة االستطالعية هو التعرف على قدرة وفعالية وصالحية ما يساعده في 

 التجربة الرئيسية من أدوات وفريق عمل واختبارات وأجهزة وكذلك تحديد ومعالجة األخطاء . 
 االثنينيوم  الخاصة باالختبارات المهاريةراء التجربة االستطالعية بإج  الباحثوعليه فقد قام   

 من المجتمع االصلي. ( طالب15على )( ج(   على شعبة )1/12/2014)الموافق
 االختبار القبلي : 2-7

( بعد توفير الظروف المناسبة وشرح طبيعة 3/12/2014) االختبار القبلي يوم االربعاءجراء تم ا
واداء االختبارات على عينة االختبارات للطالب والكادر التدريسي واعطاء الوقت الالزم الجراء االحماء 

 البحث .
  المنهاج التعليمي : 2-8

( 2وبواقع )( وحدة تعليمية 14, وقد استغرق تنفيذ المنهاج التعليمي )المنهج مدرس المادة بتنفيذبدأ 
( لغاية  8/12/2014, وبدء تنفيذ التجربة الرئيسة بتاريخ)  تعليمية لكل مجموعة باالسبوع وحدة
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وان زمن الوحدة  ,اخرىتعوض اذا صادف مناسبة دينية بوحدة تعليمية  ,علما( 19/1/2015)
 *1وفق مايلي: اسلوب التعلم البنائيوتمت طريقة التعلم باستخدام دقيقة  (90التعليمية )

 واختيار ب,طال( 10) من تتكون مجموعة كل مجموعتين إلى التجريبية المجموعة طالب تقسيم: أوالً 
 من األمثل االداء الختيار المشكلة طرح عند زمالئه مع التشاور واجبه. طالبها بين مجموعة لكل قائداً 
 .عنها اإلجابة ثم ومن المختار, المهاري للموقف المطروحة الحلول بين
 المشكلة أو الموقف بأن يتأكد أن للمدرس البد المرحلة هذه في :الموقف أو المشكلة فهم: ثانياً 

 تحديد مستوى وفي ,مهارتي الطبطبة والتصويب تعلم في الطالب قبل من ومفهومة واضحة المطروحة
 خالل من الرئيسة عناصرها ومعرفة يالقيها التي المشكلة أو الموقف شرح في يساهم فهو. المهارة
 :مثل للطالب أسئلة عدة توجيه

 جيدة؟ بصورة المهارات اكتساب في إيجاده المطلوب هو ما
 المهارات؟ لتعلم المشكلة أو للموقف المكونة والشروط الظروف ماهي

 عرض خالل من طالبه يساعد أن المدرس وعلى الحل باختيار تتعلق هي :للحل خطة وضع: ثالثاً  
 :مثل المهارة تعلم في الحل فكرة إلى التوصل إلى تقودهم التي األسئلة وطرح

 ؟ المهارة عن فكرة لديك هل -
 متابعتك خالل من رأيتها وهل الصورة؟ هذه بمثل زمالئك مع اللعبة مزاولة أثناء تعرضت هل -

 والدولية؟ المحلية المباريات لبعض
 سابقًا؟ به مررت أو لك مألوف الموقف وهل المهارة أداء موقف في بإمعان التفكير حاول -
  بحله؟ قمت أن وسبق قبل من لك مألوف بشكل المهارة اداء عند مماثل لموقف تعرضت هل -
 والظروف الشروط كل راعيت هل الدرس؟ في لك المعطاة المهارية المعلومات كل استخدمت هل -

 المهاري؟ بالموقف المتعلقة
 االساسية المهارات لتعلم المتضمنة األساسية والعناصر األفكار كل الحسبان في أخذت هل -

 األمثل؟ االداء إلى للتوصل
 خطوة كل بمراجعة الطالب المدرس يوجه الحل خطة تنفيذ على الطالب لمساعدة :الحل تنفيذ: رابعاً 
 :مثل لطالبه أسئلة عدة المدرس توجيه خالل من ذلك ويتم االساسية المهارات تعلم خطوات من
 صحيحة؟ المهارة تعلم خطوات من خطوة كل أن بوضوح ترى أن تستطيع هل -

                                                           

 (1ملحق ) *
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 المهارة؟ اداء خطوات زمالئك مع ناقشت هل المعطيات؟ كل المهارة تعلم في استخدمت هل -
 له؟ العملي التطبيق خالل من صحيح اخترته الذي االداء إن تبرهن أن تستطيع هل -

 :التالي السؤال توجيه خالل من ذلك ويتم :صحته من والتأكد الحل مراجعة: خامساً 
 من التطبيق أثناء تواجهك قد أخرى مواقف في إليه توصلت الذي االداء استخدام يمكنك هل -

 ؟(الثيل او الترابية الساحات مثال أخرى مالعب على)آخر مكان او زمالئك مع اللعب خالل
 المجموعات, في الطالب جميع عليه أتفق والذي المثل االداء إلى التوصل بعد :الحل تطبيق: سادساً 

 مع المدرس بإشراف التنفيذ يبدأ  المهاري, الموقف متطلبات حسب مجموعات إلى تقسيمهم يتم
 التنفيذ يتم حتى التالية التكرارات في تجاوزها لغرض اللعبة قانون وفق على المرتكبة األخطاء تصحيح

 .سليم بشكل الطالب جميع قبل من

 الختبار البعدي:ا  3-9
 1/  21الموافق ) حد يوم االالتصويب(  -الطبطبة كرة اليد )لمهارتي م االختبار البعدي ت
/2015  ). 
 

 اختبار االحتفاظ :  2-10
               المصادف االربعاء يوم فيالتجريبية  للمجموعة االحتفاظ اختبار بأجراء الباحث قام    
 النتائج على للوقوف ايام( 8) زمني وبفاصل البعدية االختبارات من االنتهاء بعد 2015/ 28/1

 المتعلمين ألداء الوقتية المتغيرات زوال بعد االداء ذاكرة في المحتفظ الحقيقي التعلم لمقدار الحقيقية
 بعض اكتساب سوى البحث قيد للمهارات المجموعة ممارسة عدم على الباحث وحرص كافة

 القبلية االختبارات في نفسها الظروف تهيئة وتم المادة مدرس مع االتفاق بعد النظرية المعلومات
 .البحث قيد وللمهارات والبعدية

 

 الوسائل اإلحصائية :  11–2
( الستخراج spss )في المجاالت االحصائية وبنظام البرنامج الخاص المستخدملقد تم استخدام   

 البيانات الخاصة بالبحث .
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج :-3
عرضها وتحليلها ثم مناقشتها طبقا الهداف وفروض  سيحاول الباحثاليها  في ضوء النتائج التي توصل 

 البحث .

 يدبكرة ال التصويبالطبطبة و  لمهارتيعرض وتحليل االختبارات القبلية والبعدية  3-1

 :ومناقشتها 
الطبطبة  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية لمهارتي بيني (4جدول )

 بكرة اليد :  التصويبو 

 المهارات

المعالجات             

 اإلحصائية 

 

 -قياسوحدة 

  مجاميع

 االختبارات القبلية
 االختبارات

 البعدية
 Tقيمة 

داللة 
 الفروق

 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س  

 بشكل الطبطة

 م( 30) متعرج
 ثانية

 2,39 3,61 13,70 1,54 15,80 الضابطة

2,09 

 معنوي

 معنوي 6,47 2,87 10,95 1,27 15,50 التجريبة

 من التصويب دقة

  عاليا القفز
 درجة

 معنوي 4,10 1,84 5,05 0,47 3,30 الضابطة

 معنوي 6,30 2,38 7,00 0,68 3,50 التجريبية

 (2,09هي )(19وبدرجة حرية ) ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة )        

وللمجموعة  لطبطبةالقبلية والبعدية لمهارة ا راتالمحتسبة بين االختبا ( T)( إن قيمة 4)الجدول يبين     
 المنهاجطبقت التي  تجريبية( , و للمجموعة ال2,39) االمري باألسلوب المنهاجالتي طبقت  ضابطةال
طبقت التي  ضابطةالللمجموعة  لتصويبأما بالنسبة لمهارة ا  (6,47تساوي ) سلوب التعلم البنائيبا

تساوي  باألسلوب التعلم البنائيالمنهاج طبقتالتي  تجريبيةللمجموعة ال ( أما4,10)السلوب االمريالمنهاج با
( اكبر من القيمة الجدولية , وهذا يدل على Tف)قيمة (. ويتضح من الجدول بأن القيمة المحسوبة ل6,30)

 . في متغيرات الدراسة وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي
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بكرة  التصويبو  الطبطبة لمهارتيعرض وتحليل ومناقشة االختبارات البعدية لبعض  3-2

 -: ليدا
 التصويبالطبطبة و  لمهارتي يارية لالختبارات البعديةاألوساط الحسابية واالنحرافات المع بيني (5)جدول

 : بكرة اليد

 المهارات
داللة  Tقيمة  التجريبة الضابطة

 الفروق
 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س  

 متعرج بشكل الطبطة

م( 30)  13,70 3,61 10,95 2,87 2,66 
2,02 

 معنوي

 القفز من التصويب دقة

 معنوي 2,89 2,38 7,00 1,84 5,05 عاليا

 (2,02هي ) (38وبدرجة حرية ) ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة ) 

 لطبطبفففةي االختبفففار ألبعفففدي لمهفففارة اواالنحفففراف المعيفففاري فففف( إن الوسفففط الحسفففابي 5الجفففدول ) يبفففين   

( , أمففففا المجموعففففة 3,61   ,13,70) المنهففففاج باالسففففلوب االمففففريالتففففي طبقففففت  ضففففابطةللمجموعففففة ال

المحتسففففففبة  T( وقيمففففففة  2,87,   10,95) تعلم البنففففففائيباسففففففلوب الفففففف المنهففففففاجالتففففففي طبقففففففت  تجريبيففففففةال

المنهففاج باالسففلوب طبقففت التففي ضففابطة للمجموعففة ال تصففويبأمففا مهففارة ال (.2,66للمجمففوعتين تسففاوي )

 الففتعلم البنففائيسففلوب با المنهففاجالتففي طبقففت لتجريبيففة ( أمففا المجموعففة ا1,84,   5,05بلغففت ) االمففري

يتضح من الجدول بأن القيمة   (2,89المحتسبة وللمجموعتين تساوي ) T( وقيمة 2,38, 7,00بلغت )

لمجمفففوعتين الجدوليفففة , وهفففذا يفففدل علفففى وجفففود ففففروق معنويفففة بفففين ا المحسفففوبة لفففف)ت( اكبفففر مفففن القيمفففة

 .ولكال المهارتين لتعلم البنائياسلوب با منهاجوالتي مارست ال لتجريبيةولصالح المجموعة ا
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 :- ج اختبارات االحتفاظ المهاريةعرض وتحليل ومناقشة نتائ  3-3
 ( 6جدول )

الوسط الحسابي  مهارات قيد البحث        المجاميع
 البعدي 

االحتفاظ 
 النسبي

 النسيان

 
 الضابطة

 
م(30) متعرج بشكل ةبالطبط  

 

13,70 
 

12,85 0,85 

 
 التصويب من القفز عاليادقة 

5,05 4,79 0,26 

 
 التجريبية
 

 
م(30) متعرج بشكل ةبالطبط  

 

10,95 9,65 1,3 

 
 التصويب من القفز عاليادقة 

7,00 6,45 0,55 

حققت   المنهاج باالسلوب االمريالتي طبقت  ضابطة( ان المجموعة ال  6يتبين من خالل جدول )    
( والنسيان 4,79 – 12,85( وعلى االتوالي ) تصويبال -الطبطبة بمهارتي ) حتفاظ والنسياننسبة اال

حققت نسبة   تعلم البنائيباسلوب ال المنهاجة التي طبقت تجريبي( اما المجموعة ال 0,26 – 0,85)
 ( والنسيان  6,45 –9,65( وعلى االتوالي ) تصويبال -الطبطبة تفاظ والنسيان  بمهارتي  )االح

(1,3 – 0,55. ) 

 :النتائج مناقشة 3-4

 للطالب الشفوي االستجواب أسلوب استخدم الباحث أن إلى اإلشارة من هنا البد النتائج خالل من    
 واستيعاب فهم إلى للوصول الطالب مع المناقشة أسلوب استخدم كذلك المتعاونة, المجموعات داخل
 قام مثال أو نشاط أو استفسار أو سؤال توجيه طريق عن طالب لكل مناقشته خالل فمن , المهارة
 , جيدة بصورة المهارات استيعاب مله يضمن بما الدرس إلى وشدهم االنتباه على الطالب حث الباحث

 على وتعمل للطالب المهارة مفهوم تقرب التي هي األمثلة ألن األمثلة؛ على الشرح في الباحث ركز وقد
 التمرينات خالل الباحث واستخدم كما الرياضية التربية وهو مجالنا في والسيما جيدًا, استيعابه

 أال الدرس لمفردات وشرح وتوضيح المهارات تعليم في جدارتها أثبتت لطالما تعليمية أداة المستخدمة
 بحيث  عالية بصورة المهارات اداء كيفية خاللها من عرض حيث )االنموذج( للمهارات عرض أداة وهي
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 لكل العملي التطبيق بين وما( الداخلية الراجعة التغذية) له المعطى المفهوم بين ما يقارن الطالب كان
 إلى( “197, 2005,فرج اللطيف عبد)  عن نقال( 1991) شربل موريس يشير وهنا.  مستخدمة مهارة
 أما والصور المفاهيم في التأمل طريق عن النظري اإلدراك يتكون حيث وعملي نظري نوعان اإلدراك أن

 وعلى العالم في الواقع الفعل أثر التعلم ويحدث , المؤدية األعمال ممارسة من فيتكون العملي اإلدراك
 المباشر الطالب او التلميذ فعمل فقط, التأمل من وليس الواقع معالجة من تستخلص التي العمليات

 . ”الجيد بالتعليم نسميه ما يحدث الذي هو هامة فعاليات إلى تجاربه تنظيم

نما فقط التدريس في طريقة ليست البنائية أن( "255, 1996, الخليلي) ويذكر  مبنية كاملة ثقافة هي وا 
 مع التفاعل خالل من الخاصة بطريقته كل ويفسرونها المعرفة يبنون المتعلمين بأن االعتقاد على

 من مجموعة على تقوم معينة خصائص ذات تربوية بيئة إنها حيث من اآلخرين ومع الطبيعية الظواهر
 . "برمتها المدرسية الحياة تشكل التي والممارسات والمعايير المعتقدات

 هي التي البنائية النظرية على القائم البنائي التعلم ألنموذج الباحث استخدام أن إلى اإلشارة تجدر وهنا
 وبالتالي  جيدة بصورة المهارات ممارسة الطالب على التأثير إلى همباعتقاد أدى قد كاملة دراسية ثقافة
 التدريسية الطرق بين وما األنموذج هذا في به يدرسون ما بين ما مقارنة الطالب لدى تكون أن إلى أدى

 جو هكذا مثل في الدراسة على اإليجابي الطالب فعل رد خالل من الباحث لمسه ما وهذا التقليدية
 على للمهارات وتطبيقه المفهوم واستيعاب فهم في للطالب كامل دور به أعطي مناسب تعليمي دراسي
 قد الدراسة في الطريقة هذه أن به لقاءاته خالل من لباحثا أكد كما العملية, حياتهم في جديدة مواقف
 الحصول وبالتالي مشابهة بصورة األخرى العلوم دراسة في يفكروا أن على واسعاً  الباب أمامهم فتحت
 . فقط واالستذكار الحفظ على وليس الفهم على مبني جيد تحصيل على

 المعرفة يكتسب أن يمكن ال وأنه متكاملة غير اإلنسان أفكار بأن التدريس وطرائق النفس علماء ويؤكد"
 هناك وأن العقل, داخل المعلومات تنسيق عن المسؤولة الوحيدة هي تكون ال التي حواسه استخدام دون

 يمكنه ال والمتعلم النفس, علم اسم تحت تندرج وهي العامة األساسية األفكار في تتمثل نظرية قدرات
 المتعلم إحاطة يتضمن أن يجب التعليمي الموقف فإن ولذا فحسب, والتلقين االستماع خالل من الفهم

 زمالؤه إليه توصل ما بين ويقارن بنفسه عنها لإلجابة ويخطط تساؤالت خاللها من يضع معينة بمواقف
 إلى يصل لكي خبراته توجيه خالل من معرفته ليبني الطالب مساعدة في المدرس دور ويأتي. نتائج من

 (.39, 1998الوقفي .راضي ,")ومالئم مناسب تحصيل
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 ألفكار وتقبلهم بفاعلية بينهم فيما المشاركة وعملية الطالب عاشها التي االندماج حالة بأن الباحث ويرى
 تعليمهم على إيجابياً  أثر مما هذا جديدة ألفكار منتجة التعليمية العملية أصبحت بحيث الجديدة زمالئهم
 اآلراء إبداء الطالب من يطلب كان عندما الباحث الحظه ما وهذا الطبطبة والتصويب بكرة اليد لمهارة
 المدرس كان بحيث , االداء عند الخطأ من الخوف وعدم للمهارة تعلمهم تعكس التي األفكار وطرح
 الكافي الوقت إعطائهم مع  العملية العلمية التفسيرات ويسمع المطروحة لألسئلة الطالب إجابات يسمع
عداد للتفكير  هذه في التعلم يصبح بحيث األخطاء وتصحيح الحلول في مناقشتهم ثم ومن اإلجابات وا 
 . معنى ذا العملية

 بحيث لألنموذج العلمية الخطوات خالل من الطالب تعلمها التي المهارات أن إلى الباحث ويشير
 بأنفسهم الطالب ثقة من رفع مما المهارة تصنيف على قادرين التمرينات تطبيق نهاية في أصبحوا
 يكون أن إلى أدى ذلك كل ورقة حسب يؤدونها التي والنشاطات المواقف خالل من استطاعوا وبالتالي
 .  االساسية المهارات تعلم على جيدة صورة إعطاء وبالتالي التمرينات واستيعاب فهم على قادراً  المتعلم

 ويعزو الطبطبة مهارة في الضابطة المجموعة من افضل كانت التجريبية المجموعة ان النتائج وتبين  
 حقيقية فرصة يعطي الذي البنائي التعلم باستخدام التعليمية الوحدات تطبيق أسلوب لطبيعة ذلك الباحث
  . الصحيح لألداء للوصول للمتعلمين وكاف مناسب ووقت

 معها التعاطي تم التي الكيفية على تعتمد لتعلما نسبة" أن الى( 11,  2002,خيون يعرب) ويشير   
 واسترجاع التذكر على القدرة وأن للتعلم العالي االكتساب من الدرجة هذه الى للوصول المتعلم قبل من

 "التعلم يعكس االحتفاظ وان االحتفاظ تعني المعلومات

 الذي البنائي التعلم انموذج خالل من التعلم سببه كان االساسية للمهارات الطالب احتفاظ أن ونستنتج
 لهذه التعلم انتقال أثر وجود مع ممكنة فترة ألطول التعليمية بالمادة واالحتفاظ استذكار إلى يؤدي

 التعلم ألن للتعلم كضد يستخدم النسيان" أن إلى( 129,  2001, محجوب وجيه) ويشير المهارات,
 فالنسيان القدرة, هذه مثل فقدان إلى يشير النسيان أن حين في االستجابة, على القدرة إحراز إلى يشير
 المستوى في أكثر تكون التعلم في اإلنجاز ثبات وأن التعلم, هو كما النظرية البنية مع تتعامل عبارة

 ."النظري
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 االحتفاظ وأن المعلومات استرجاع على القدرة يمثل "االحتفاظ أن إلى( 12, 2002,خيون يعرب) ويشير
 ."التعلم يعكس

 : والتوصيات  .االستنتاجات4

 : االستنتاجات 4-1
 واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب الطبطبة مهارتي تعلم في البنائي التعلمالنموذج  الواضح التاثير -1

 .بها 
 الطبطبة مهارتي تعلم في التعليمية والوسيلة التعليمية واألنشطة التعليمي البرنامج فاعلية -2

 .بها  واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب
 التعلم اسلوب خالل من بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب الطبطبة مهارتي تعلم في تباين وجود -3

 .  البنائي
 الطبطبة مهارتي تعلم في أيجابي تأثير(  البنائي التعلم اسلوب)  التدريسية لألساليب أن -4

 . بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب

 : التوصيات 4-2

 االخرى االساسية المهارات تدريس في البنائية النظرية وفق المبني التعليمي األنموذج اعتماد -1
 . اليد بالكرة

 قاعاتنا في التفكير من األخرى واألنواع اإلبداعي التفكير لتنمية المالئم التعليمي المناخ توفير -2
 اإلمكانات وتوفير واالستطالع البحث وتشجيع اآلخر الرأي واحترام التعاون روح بتنمية وذلك الدراسية
 . لذلك الالزمة المادية

 التربية مواد تدريس في الحديثة التدريسية النماذج مع والمتالزمة التعاونية االستراتيجيات استخدام -3
 . الرياضية
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