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ي والثنـــا مـــر ســـلوب اســـتخدام اثـــر ـــ ا التعـــرف اســـة الد يـــدفت ةر ـــا م علـــم ـــ ع روالـــشامل

مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت ت ، ـــ التجر املـــن الباحـــث اســـتخدم الطـــائرة، الكـــرة ـــ رســـال ) 30(ر

مقــــر ـــ ن ل واملـــ طيبــــة، جامعـــة ـــ اضـــة الر وعلــــوم البدنيـــة بيـــة ال قــــسم طـــالب مـــن رطالـــب

الطـــائرة م)1(الكــرة مجموعـــات الثالثـــة ذو ــ التجر املـــن الباحـــث اســـتخدم ة، ـــساو وم افئـــة ت

مــن مجموعــة ــل ونــت التــا) 10(ت النحــو ــ ع ـــ التعلي نــامج ال تطبيــق تــم املجموعـــة: طـــالب،

مـــــن ونــــــت ت ـــــ و يـــــة ســــــلوب) 10(التجر باســـــتخدام ــــــ التعلي نـــــامج ال م علـــــ طبــــــق طـــــالب

مــــــن ونــــــت ت الثانيــــــة يــــــة التجر املجموعــــــة ، ال) 10(يمــــــر نــــــامج ال م علــــــ طبــــــق ــــــطــــــالب تعلي

مــــن ونــــت ت الثالثــــة يــــة التجر املجموعــــة ي، الثنــــا ســــلوب م) 10(باســــتخدام علــــ طبــــق طــــالب

الشامل سلوب باستخدام التعلي نامج برنـامج .ال باسـتخدام ـا تحليل تم البيانات جمع عد و

حـصائية م مـست(spss) زالـر عنـد إحـصائية داللـھ ذات ق فـر وجـود اسـة الد نتـائج ـرت أظ و، ىور

ولــــــــصا الثالثـــــــة يـــــــة التجر املجموعــــــــات افـــــــراد ن بـــــــ والبعـــــــدي ــــــــ القب ن القياســـــــ ن بـــــــ الداللـــــــة

للقياســات إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجــود ـ ا اسـة الد نتـائج ــرت أظ كمـا البعديـة، والقياسـات ر

الـــشامل ســـلوب ولـــصا الثالثـــة يـــة التجر املجموعـــات افـــراد ن بـــ النتــــائج .البعديـــة ضـــوء ـــ و

ــ الطــائرةيو الكــرة س تــد ــ الــشامل ســلوب وخاصــة س التــد أســاليب اســتخدام رالباحــث ر

علـــم ـــ ديثــة ا س التـــد أســـاليب حــو اســـات الد مــن ـــد املز واجـــراء ، خــر العمليـــة رواملــواد لر ى

خر ماعية ا لعاب ات ا ىم   .ر

املفتاحية لمات ، :ال التد الشاملرسلوب ي، الثنا ،   .يمر
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The Impact of Using Imperative, Praising and 
Comprehensive Ways on Learning the Skill of Serve in 

Volleyball among the Students of Taibah University 
Jamal Ali Saeed Rababah 
Department of Physical Education, College of Sports Sciences, 
Mutah University, Jordan. 
Email: Lilian_jamal@yahoo.com 

ABSTRACT 
This study aimed at identifying the impact of using imperative way, praising 
way and comprehensive way on learning the skill of serving in volleyball. 
The researcher used the experimental approach. The study sample consisted 
of (30) students from the department of physical education and sports 
sciences at Taibah University who are enrolled in the course of volleyball 
(1). The researcher used the descriptive approach consisting of three equal 
groups, with (10) students in each group. The educational program was 
administered as follows: the first experimental group consisted of (10) 
students to whom the imperative way was used, the second experimental 
group consisted of (10) students to whom the praise way was applied, and the 
third experimental group to whom the comprehensive way was applied. After 
collecting data, they were analyzed using (SPSS). The results revealed that 
there were statistically significant differences between the pre and post 
measurement between the individuals of the three experimental groups in 
favor of the post measurement. The results also revealed that there were 
statistically significant differences for the post measurements between the 
individuals of the three groups in favor of the comprehensive approach. In 
the light of the results, the study recommended the necessity of using the 
modern teaching methods, particularly the comprehensive approach in 
teaching volleyball and other practical courses as well as conducting further 
studies about the modern teaching methods in learning other skills of group 
games.  

Keywords: Teaching Method, Imperative, Praising, Comprehensive.   
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 :مقدمة

ــ ع طــرأ مــا مــع يتوافــق بمــا والتجــدد ــ التغ ــسرعة يمتــاز فيــھ ش عــ الــذي العــصر إن
عـن مـسئوال تجعلـھ بخصائـصھ فـالتعليم ات ـ غ مـن جتمـا البنـاء وع إضافات من املعرفة
ذا علــــيم ــــتج ت تطبــــق وعنــــدما الوقــــت ر بمــــر وطنيــــة ة ضــــر وأصــــبح املرحلــــة ــــذه ــــ تقــــدم وــــل رو

لل عال   .طلبةىمستو

ميـــة أ تـــو بحيـــث الـــدو وتطـــو بنـــاء ـــ ســـاس ـــر ـــ التعليميـــة العمليـــة ـــ لعت ر
ـو و ف املعـر املثلـث ـ املتمثلـة والفعالـة ـشطة ال الداخليـة ـا ونا م خاصة ا جوان جميع ة وكب

اج وامل واملتعلم   ).1991حسن،(املعلم

الوحيــدة            الغايــة ـو باملعلومــات تمـام عــد تمــامفلـم اد بــل التعليميـة، العمليــة زمـن
مـع والتفاعـل ـشاط، ال مـن ـد بمز القيـام ـ ع يعھ ـ خـالل من وذلك باملتعلم، وظ م ل ش

ـ إ نتمـاء ـ ع أقـدر يـصبح بحيـث ن، خر مع يتعامل كيف ليتعلم لھ الفرصة وإتاحة زمالئھ،
إ يــؤدي ممــا مالئــھ، و نــھ ب ابط الــر دعــم ــ و ماعــة، زا اتو ــا وم جتماعيــة ات ــا امل اكــسابھ رــ ر

التعليمية والعملية مالئھ نحو يجابية ات تجا وتنمية ومي،(زتصال   ).2004ال

ل            س ـش بيـة مجـال ـ رالتـد اضـية ال ميـة الر ة، أ ـ ـو كب ـات مجموعـة ف  وحقـائق نظر
ـ لوتحـو تطبـق ات إ ـا ـ رم ب، خـالل مـن تاوخ ـداف لتحقيـق رالتـد طـط أ وقـد ا ـسية  رالتد

ـسية سـاليب مـن العديـد اسـتخدمت ات علـيم عمليـة ـ املختلفـة قوالطـر رالتد ـا ركيـة رامل  ا
اضية اضية لأللعاب والر ن أخذت ال ،الر ق عتبار ع  عمليـة ـ املؤثرة والعوامل الفردية والفر

كأساس افاعل مدى ومعرفة ساليب ذه واستخدام الختيار التعلم   .)2000 ،قطامي(ي

س            التـد عـد ـ ـدف مقـصود ـشاط رو ـ النتـاج ترجمـة إ ات ملواقـف التعلي ـ  يتفاعـل وخ
ـا ــسب الطالــب مع ك ـا و ــشود الــسلوك م ـق عـن امل س اسـتخدام طر  الطرائـق مختلــف راملــد

سـاليب ـ والوسـائل و ـا مـن ـستطيع ال ـ خالل املتغ  ال يالـذ التعليميـة، الوحـدة داخـل تاضـبط
س قيـام خـالل مـن إال يـتم ي ربـدو راملـد نا ـة املواقـف تقـديم ـ اسـت ا  ـ الثغـرات وسـد املختلفـة رامل

ـا والـسيطرة التعليميـة املواقـف ـستمتعو نيتعلمـو الطـالب يجعـل بحيـث عل ـ( بـالتعليم نو ي  الر
ن،   . )2011 وأم

ومـــــ             ، ن للمتعلمـــــ مـــــة امل وانـــــب ا ـــــم أ مـــــن ـــــسية التد قـــــة الطر سرعـــــد التـــــد مبـــــادئ رن
ــــ ع يحــــصل أن املــــتعلم تمكــــن حيــــث التعليميــــة، ات ــــ ا تنظــــيم ــــ الفاعــــل ا لــــدو رساســـية

نتائجــــھ اســــة د ــــ ع ا قــــاد وجعلــــھ ــــود، ا لبــــذل لتدفعــــھ تمــــام لديــــھ وتولــــد النتــــائج رأفــــضل ر
الــــصو و اصــــة وا العامــــة ا ــــداف أ اضــــية الر بيــــة ال تحقيــــق أن تــــضمن ــــي ول ــــا عل كــــم رةوا

ــ ال املــادة ملحتــو امثــل ثمار واســ ســليم أســاس ــ ع س التــد طرائــق اختيــار يجــب ــا م ىاملرجــوة ر
ــا م وتقو ــا تحقيق ل ــس عليميــة مواقــف ــ إ ــا وترجم املثمــرة النتاجــات ة لبلــو ا ــس تد ريــراد ( ر

  ).2005حسن،

جوان           افـــــة مـــــن ـــــا ر وتطو املـــــتعلم ـــــصية نـــــاو ب التعليميـــــة العمليـــــة البدنيـــــةلتمتـــــاز ـــــا
طــــــر اســــــتخدام تــــــم إذا إال يتحقــــــق ال ذلــــــك ولكــــــن جتماعيــــــة، و والنفــــــسية والعقليــــــة ــــــة ا قوامل ر

حــسن ــ ع ــ كب حــد ــ إ عتمــد التعليميــة العمليــة نجــاح ألن وفاعلــة، مناســبة س تــد روأســاليب
املناسب س التد أسلوب ،(راختيار   ).2005الس
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املــــــــ          ونـــــــات م مــــــــن س التـــــــد أســــــــاليب عـــــــد التعليميــــــــة،رو ـــــــداف أن حيــــــــث ـــــــ سا ن
يمكــــن لــــذا ، ــــسھ تد ـــ ــــا بع ي ــــ ال ســــاليب و املعلـــم بواســــطة إال ــــا م تقو يمكــــن ال رواملحتـــو ى
ل الــــش ــــذا و ســــلوب، و املــــن ونــــات وم الطالــــب ن بــــ الوصــــل مــــزة بمثابــــة س التــــد راعتبــــار

،والطر املعلم ا ينظم ال التعليمية املواقف املواقـفيتضمن ـذه يجعـل بحيـث ا بع ي ال قة
ملــا العــالم ــ حديثــة ــات اتجا س التــد أســاليب ت ــس اك ولقــد الوقــت، نفــس ــ ومثمــرة رفاعلــة
وتوظيـــف التعلـــيم ـــد تفر ـــ إ املنظمـــة ـــود ا فبـــدأت ، ـــشر ال العقـــل ات قـــد ـــ ع تـــأث مـــن ـــا يل ر

اجات با تفي برامج تصميم ة بو ال اتيجيات   ).2009ة،عطي(س

ن                موســـ ا موســـ العـــالم قـــدم س) Mouska Mosston(وقـــد التـــد أســـاليب مـــن رسلـــسلة
س التــــد أســــاليب طيــــف اســــم ــــا عل أواســـــط) Spectrum Of Teaching Styles(رأطلــــق ــــ

وحظــــي ا ــــ كب ا تطــــو اضــــية الر بيــــة ال س تــــد ميــــدان د شــــ لــــذا ، ــــ املا القــــر مــــن نات رالــــست ر ن
البـا مــن العديـد تمـام ــابا بأ ن موسـ أســاليب سلـسلة وصــف الـبعض أن ـ ح ن، ســ والدا ن رحث

اضية الر بية ال س تد ميدان ا كب تحوال خلق الذي دث ن،(را مي والكر   ).2007النداف؛

الطـــــالب             ات قـــــد ر تطـــــو ـــــ ع عمـــــل ـــــا أ يـــــر ـــــ وال ن موســـــ ا قـــــدم ـــــ ال ســـــاليب رومـــــن ى
ــــذا ــــ تم و مــــر ســــلوب م ف يومعــــا يــــةر ب ــــ ات القــــرا جميــــع بإتخــــاذ املعلــــم بقيــــام رســــلوب

س الـــد مراحـــل بمختلـــف املتعلقـــة ات القـــرا جميـــع اتخـــاذ س التـــد عمليـــة روتركيـــب ر التخطـــيط،(ر
م التقـــو قــــوم) داء، و الطـــالب ـــ ا ـــا ونقل املعرفــــة لتنظـــيم ساســـية املـــصادر أحــــد ـــو فـــاملعلم

الطالــب ـو ي نمــا ب للمعلومــة امللقــن نبـدو الــراير ابــداء او ا مناقــش دو املعلومـة ــذه ل نمــستقبال
ا م،(ف الكر   ).2006عبد

ـــل              التعلميــة العمليــة ــ الطـــالب جميــع اك اشــ ســلوب ـــذا ــسمح الــشامل ســلوب و
البدنية الطالب ات قد عتبار ن ع خذ مع اتھ، قد ربحسب عھ،(ر ا   ).2011ر

اسة الد لة   : رمش

ا           خــــــالل بأســـــــاليبمــــــن املتعلقــــــة الــــــسابقة اســــــات والد الــــــسابق دب ــــــ ع الباحــــــث رطــــــالع
اسـة كد س رالتـد ســواملة،2018القرالـة،( ر القرالـة،2017؛ والــذيابات،2013؛ لـف وا 2013؛

ن، حــس عـــة،2012؛ ا الر والنـــداف،2011؛ الـــسابقة ) 2004؛ اســـات الد توصـــيات خــالل رومـــن
ســلوب ــ ع اســات د مختلفــةربــاجراء ات ــا وم عينــات ــ وع والــشامل ي والثنــا وأســلوب رمــر ي

ن ســــــ املد مــــــن ـــــ العظ الغالبيــــــة ان الباحــــــث وجـــــد اســــــات، الد ـــــذه ــــــ ــــــا تطبيق تـــــم ــــــ ال ـــــ رغ ر
عتيـادي سـلوب مــن) التقليـدي( نـستخدمو بـد ال أنـھ القـو يمكــن سـبق وممـا م، ـس تد لــ ر

ومتنوعـــــــ حديثـــــــة س تـــــــد وأســـــــاليب طـــــــر راســـــــتخدام الطـــــــالبق ف ومعـــــــا ات قـــــــد ر وتطـــــــو لبنـــــــاء رة ر
ـــة بو ال ـــدافنا أ تحقيـــق ـــ إ توصـــلنا س التـــد أســـاليب سلـــسلة ـــ نـــة املر أن حيـــث راملختلفـــة، و

ات ا امل ل ن و املواقف جميع و الطالب جميع يناسب واحد س تد أسلوب يوجد ال رحيث   .ر

ـــــ           ظـــــل ـــــ اســـــة الد ـــــذه أجـــــراء فكـــــرة ت بـــــر تقـــــدم مـــــا ضـــــوء ـــــ رو ـــــز ـــــ الوا الـــــنقص ذا
وعلـــوم البدنيــة بيــة ال قــسم طــالب ــ ع املوضـــوع ــذا نــاو ت ــ ال العلميــة بحــاث و اســات لالد ر

طيبة جامعة اضة   . الر
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اسة الد داف    -: رأ

إ            التعرف اسة الد   :ردف

الكـرة - ـ أسـفل مـن سـال ة ا م علم ع مر سلوب س التد استخدام رأثر ر ير
ل طيبةالطائرة جامعة اضة الر وعلوم البدنية بية ال قسم طالب   .دى

الكـرة - ـ أسـفل مـن سـال ة ـا م علـم ـ ع ي الثنـا س التـد أسـلوب استخدام رأثر ر ر
طيبة جامعة اضة الر وعلوم البدنية بية ال قسم طالب لدى  .الطائرة

مـن - سال ة ا م علم ع الشامل س التد أسلوب استخدام رأثر ر الكـرةر ـ أسـفل
طيبة جامعة اضة الر وعلوم البدنية بية ال قسم طالب لدى  .الطائرة

ة - ــا م علـم ــ ع والـشامل ي، والثنـا ، أألمــر س التـد أسـاليب اســتخدام ـ ق رالفـر ير و
الطائرة الكرة أسفل من   .رسال

اسة الد   -: رفرضيات

تية             الفرضيات ع جابة إ اسة الد ذه   :رسعت

داللــــــــھي - مــــــــستو عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات ق فــــــــر ىوجــــــــد الســــــــتخدام)(≤0.05و
لــدى الطــائرة الكـرة ــ اسـفل مــن سـال ة ــا م علـم ــ مـر ــ التد رسـلوب ر ير

طيبة جامعة اضة الر وعلوم البدنية بية ال قسم  .طالب

داللــھ - داللــھ مـــستو عنــد إحــصائية داللـــة ذات ق فــر ىيوجــد مالســـتخدا) (≤0.05و
طـــالب لــدى الطــائرة الكــرة ـــ اســفل مــن ســال ة ـــا م علــم ــ ع ي الثنــا رســلوب ر

طيبة  .جامعة

داللــــــــھ - مــــــــستو عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات ق فــــــــر ىيوجــــــــد الســــــــتخدام)(≤0.05و
طــالب لــدى الطــائرة الكــرة ــ اســفل مــن ســال ة ــا م علــم ــ ع الــشامل رســلوب ر

اضة الر وعلوم البدنية بية ال طيبةقسم  .جامعة

دالل - مــــستو عنــــد احـــــصائية داللــــة ذات ق فــــر ىيوجــــد اســـــتخدام،)(≤0.05و ن بــــ
س التـد الـشامل(رأسـاليب ي، الثنـا ، ــ) يمـر أسـفل مـن سـال ة ـا م علـم ــ رع ر

طيبة جامعة اضة الر وعلوم البدنية بية ال قسم طالب لدى الطائرة   .الكرة

اسة الد املستخدمة ات  :راملصط

ـــــ التد عرفـــــھ:رســـــلوب م،(و الكـــــر قـــــة) 1998عبـــــد بطر املعلـــــم بعـــــھ ي الـــــذي ســـــلوب ـــــو
يــرتبط ثــم ومــن ــا ذا قــة الطر ــستخدمو الــذين ن املعلمــ مــن ه ــ غ عــن ه ــ تم ه بــصو س نالتــد ر ر

للمعلم صية ال صائص با اساسيھ ه بصو   . رذلك

مر املعلـ : يسلوب فيـھ ينفرد علم ملراحـلأسلوب س بالـد اصـة ا ات القـرا جميـع باتخـاذ رم ر
س الد قبل س) التحض(رما الد وأثناء التعلم بـأداء) داء(رملادة والـتحكم النموذ العرض أي

س الــد عــد ومــا الراحــة قــت و ات التكــرا عــدد حيــث مــن ن راملتعلمــ م(ور ــ) التقــو ع يجــب حيــث ،
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أو حركـــة لـــتعلم قبلـــھ مـــن املقـــدم بـــالنموذج ام ـــ ل و املعلـــم ات لقـــرا امـــل ال ـــضوع ا ن راملتعلمـــ
ة ا   ).Mosston , 2008( رم

ي الثنــا ــل: أســلوب إعطــاء مــع ــ ز ل ــش الــصف تنظــيم ــ إ يــدعو الــذي ســلوب طالـــبوــو
ـــس و بـــاألداء الطـــالب أحـــد يقـــوم معينـــا ا ـــس) املـــؤدي(ردو و داء بمراقبـــة خـــر يقـــوم نمـــا ب

دوار) املراقب( بادل ي املراقب(ثم يصبح مؤدي(و) املودي يصبح ي) (املراقب إجرا ف   ).عر

الـــشامل نفـــس):التـــضمي (أســلوب ـــ لـــألداء عـــدة ات مـــستو يقـــدم الـــذي ســـلوب العمـــل،ـــو
ــــيح ي حيـــث الفرديــــة ق بـــالفر ســــلوب ـــذا ــــتم و ســـة، املما ــــ ن املتعلمـــ جميــــع ك ـــش وحيـــث ر

اتھ الفرصة قد حسب ل داء وا شار الن ن س رللمما  ).(Mosston&Ashworth ;2002ر

ـــل :رســال عـــد و الــشوط، ـــاء ان عقــب ـــستأنف و اة، املبــا ـــ اللعــب ـــا يبــدأ ـــ ال ة الــضر رـــو
لفـــيخ ا املركـــز ـــشغل الـــذي الالعـــب بواســـطة لعـــب حالـــة ـــ الكـــرة جعـــل عـــن ة عبـــا ـــو و رطـــأ،

الــشبكة فــو مــن ا سـال إ ــدف مقفلــة أو مفتوحـة باليــد الكــرة يــضرب والـذي ــق الفر ــ قيمـن ر
املنافس ق الفر ملعب ، (إ مي   ).2008ا

السابقة اسات   : رالد

اســــــة) 2018القرالــــــة،(ىاجــــــر الرد مــــــرــــــدفت س التــــــد ي أســــــلو اســــــتخدام أثــــــر ــــــ ا يتعــــــرف ر
املـن الباحـث اسـتخدم الطـائرة، الكـرة ـ ـر والتمر سال ي ا م علم ع ات املستو رومتعدد ر

مــــن اســـة الد عینــــة ونـــت ت اســــة، الد لطبيعـــة ملالئمتــــھ ـــ رالتجر الــــصف) 20(ر طـــالب مــــن طالـــب
الق الـسالم عبـد يد الــش سـة مد ــ ـ سا ع ــرالـسا و يـة التجر املجموعــة اسـتخدمت رالــة،

ات املستو متعدد أسلوب الثانية ية التجر املجموعة استخدمت نما ب مر   .يسلوب

ولـــــصا والبعـــــدي ـــــ القب القيـــــاس ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت وأظ ر
ال الكـــرة ــ ـــر والتمر ســـال ي ـــا م علـــم ـــ ع البعـــدي رالقيــاس كمـــار ، مـــر ســـلوب ـــ يطـــائرة

القيـاس ولـصا والبعـدي القب القياس ن ب إحصائيا دالة ق فر وجود اسة الد نتائج رت ووأظ ر
ـــ ات، املـــستو متعـــدد اســـلوب ـــ الطـــائرة الكـــرة ـــ ـــر والتمر ســـال ي ـــا م علـــم ـــ ع رالبعـــدي ر

ا ـ ع إحصائية داللة ذات ق فر وجود اسة الد نتائج رت اظ ن وح سـلوبر ن بـ البعـدي لقيـاس
ات املستو متعدد أسلوب ولصا ات املستو متعدد واسلوب   .يمر

ـــ)))2017، ســواملة ( اجــرت    ع س تــد أســاليب ثالثــة اســـتخدام أثــر ــ إ التعــرف ـــدفت اســة رد ر
جامعــة ــ اضــیة الر بيــة ال تخــصص طــالب لـدى الطــائرة كــرة ــ ساســية ات ــا امل عــض رعلـم

ة،النجاح ـساو وم افئـة مت مجموعـات الثالثـة ذو التجر املن الباحثة واستخدمت الوطنية،
مــن ونــت ت عینــة ــ ع اســة الد ــت جامعــة)  60(روأجر ــ اضــیة الر بيــة ال لیــة طلبــة مــن طالــب

طـــائرة كــــرة مــــساق ـــ ن ل املــــ الوطنيــــة، مــــن)1( النجـــاح مجموعـــة ــــل ونــــت ت طالــــب،) 20(،
ال نتــائج ـرت نوأظ القیاســ ن بــ الداللـة مــستو ، عنــد إحـصائية داللــة ذات ق فــر وجـود اســة ىد و ر

وجـــــاءت الثالثـــــة، يـــــة التجر املجموعـــــات أفـــــراد ن بـــــ البعـــــدي القيـــــاس ولـــــصا والبعـــــدي ـــــ القب
مر لیھ و ي التعاو ثم التباد سلوب لصا   .يالنتائج

ـــ )2013القرالـــھ،(قامـــت ع التعــــرف ـــ ا ـــدفت اســــة سربد التــــد ي اســـلو اســــتخدام ( راثـــر
ات املستو ومتعدد ي الطـائرة) الثنا الكـرة ـ اسـفل مـن سـال ة ـا م علـم رع اسـتخدام، ر وتـم
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اســـة الد لطبيعــــة ملالئمتـــھ ـــ التجر مـــن، راملـــن اســــة الد عينـــة ونـــت طــــالب) 30(روت مـــن طالـــب
مؤتـھ جامعة اضة الر علوم ان، لية اسـة الد نتـائج ـرت ومتعـددراظ ي الثنـا س التـد راسـلوب

الطــــائرة كــــرة ات ــــا م علــــم ــــ احــــصائية داللــــة ذو ايجابيــــا اثــــر ات اســــفل( راملــــستو مــــن رســــال
لألمــام معــا، ) املواجـھ ن لألســلو فــضلية انـت والبعــدي ــ القب ن القياســ نتـائج نــة مقا ، رعنــد

س التــد ي اســلو باســتخدام اســة الد اوصــت النتــائج ضــوء ــ رو ــر ع ات املــستو ومتعــدد ي الثنــا
ن املتعلم مستو تحسن ي ايجا اثر من م ل ملا ، الطائرة كرة ات ا م ىعلم   .ر

والـذیابات،(قـام لــف س )2013ا التــد ي أســلو اسـتخدام تــأث معرفــة ـ إ ــدفت اســة ربد ر
للمبتدئ الطاولة بكرة ر والتمر سال ي ا م عليم ي والثنا رمر ر كي سلوب ومعرفة ن

اســـة، الد لطبيعــة ملالئمتـــھ ــ التجر املـــن الباحثــان واســتخدم ات، ـــا امل ــذه علـــيم ــ رفاعليــة ر
من اسة الد عینة ونت اضـية) 36(رت الر بيـة ال لیـة طلبة من ـرت-طالبا أظ ، مـوك ال جامعـة

امل عليم إيجابا ا تأث ان سلو لكال أن اسة الد للعبـة،رنتائج ساسـية ات ـا امل عـض ن ربتـدئ
تان الــضر ــ وخاصــة ات ــا امل علــيم ــ ي الثنــا لألســلوب إحــصائية بداللــة ة ــ وا أفــضلية رمــع

ــــ ي الثنـــا ســــلوب اســـتخدام ة بـــضر الباحثــــان ـــ أو و لفيـــة، ا والرافعــــة ماميـــة ورالرافعـــة
الطاولة كرة لعبة ات ا م ن املبتدئ   .رعليم

اسة د س) Rababah,2011(راما التـد ي اسـلو استخدام اثر ا التعرف ي( ردفت الـذا التقيـيم
ات املـــستو اســــتخدم) ومتعـــدد الطـــائرة، الكــــرة ـــ والعقليــــة ساســـية ات ـــا امل عــــض علـــم ــــ رع

مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت ت ، ـــ التجر املـــن وجـــود) 30(رالباحـــث اســـة الد نتـــائج ـــرت أظ رطالـــب،
إحـــ داللـــھ ذات ق يوفـــر لـــذا التقيـــيم س التـــد ي ألســـلو والبعديـــة القبليـــة ات ختبـــا ن بـــ رصائية ر

ات ختبـا ـ ق فـر وجـود اسة الد رت أظ كما البعدية، ات ختبا ولصا ات املستو رومتعدد ر ور
جـود و اء، الذ متغ ع ق فر وجود عدم وكذلك ات، املستو متعدد اسلوب ولصا والبعدية و

ب ن ترك ق   . اهوفر

س)salvarman et al ,2006(ىواجر التـد أسـاليب اسـتخدام اثـر ـ ا التعـرف ـدفت اسة رد ر
ونــت ت ، ـ التجر املــن الباحـث اســتخدم اضـية، الر بيـة ال ــ م ـا واتجا الطــالب ـداف ا ـ ع

مـــــــن اســـــــة الد علمـــــــوا) 75(رعينـــــــة الـــــــذين الطـــــــالب أن اســـــــة الد نتـــــــائج ـــــــرت اظ وطالبـــــــة، رطالـــــــب
ــرتباألسـل وأظ ن، خـر مـن افـضل ونـوا لي م غبـ ا ــر وأظ نـا نحـو ـا اتجا ا ـر اظ مـر روب و و

َ
ي

نــــا اتجــــاه وانخفــــض ي ايجــــا ل ــــش وا تجــــاو خــــر ــــسية التد باألســــاليب الطــــالب أن ىالنتــــائج ر
الطالب من دافعية أك الطالبات بأن النتائج رت أظ كما م،   .لد

اسة الد   : رمحددات

ال - السعودية: يشراملحدد ية العر اململكة طيبة جامعة   .طالب

غرا - ا اضة: املحدد الر وعلوم البدنية بية ال قسم طيبة(طالب   ).جامعة

ي - الزمــــــــا و: املحــــــــدد ــــــــ ا الد الفــــــــصل خــــــــالل اســــــــة الد ــــــــت لاجر ر م2019/2020ر
 ).ه1440/1441(
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اسة الد   رإجراءات

اسة الد   : رمن

التج   املن الباحث اليةاستخدم ا اسة الد داف وا لطبيعة ملالئمتھ   .رر

اسة الد   :رمجتمع

طيبـة جامعـة ـ اضة الر وعلوم البدنية بية ال قسم طالب من اسة الد مجتمع و رت ن
السعودية( ية العر ـام) اململكة ا للعـام و ـ ا الد الفـصل لخالل والبـالغ2020 -2019ر م

م   ).  60(عدد

اسة  الد   :رعينة

العينــةتـ ــم لـغ و العــشوائية قـة بالطر اســة الد عينــة أفـراد اختيــار طــالب) 30(رم مــن طالبـا
الطـــائرة الكـــرة مقـــر ـــ ن ل واملـــ ـــ الطـــالب شـــطر اضـــة الر وعلـــوم البدنيـــة بيـــة ال ) 1(رقـــسم

افئة مت مجموعات ثالث إ م ع تو وتم سابقا، الطائرة كرة لعبة سوا يما لم زالذين
ً

 .ر

دو إ) 1(لوا اسة الد عينة أفراد الطالب ع تو ن ريب   .مجموعات) 3(ز

  )1(لجدو

املجموعات حسب اسة الد عينة أفراد ع رتو   ز

  العدد  املجموعة

و ية   التجر

مر   يسلوب
10  

الثانية ية   التجر

ي الثنا   سلوب
10  

الثالثة ية   التجر

الشامل   سلوب
10  

  30  املجموع

ا ات املجموعاتراختبا ن ب افؤ   :لت

ـ ال ـ و املجموعـة ـ الطـالب لـدى أسـفل مـن سـال ة ـا م مـستو ـ ـافؤ الت مـن رللتأكـد ر ى
ـــــــ و ي، الثنــــــا باألســـــــلوب ــــــا عليم ـــــــ ال الثانيــــــة املجموعـــــــة ــــــ و ، مـــــــر باألســــــلوب ـــــــا عليم يتــــــم

الطـــالب خـــصائص ـــ و الـــشامل، باألســـلوب ـــا عليم ـــ ال الثالثـــة ،(ـــاملجموعـــة الطـــو ن، لالـــو ز
اختبار) والعمر إجراء التباين"تم قـم"تحليل ـداو وا املتوسطات، ن ب ق الفر داللة الختبار ر، ل و

اختبـــار) 2( نتــــائج ـــ التبـــاين" يو الــــثالث" تحليــــل املجموعـــات ن بــــ ات ـــا امل ــــافؤ ت مـــن رللتحقــــق
أسفل من سال ة ا م ية رالتجر   .ر



استخدام االسلوب االمري والثنائي والشامل على تعلم مھارة 
 ھجمال علي سعید ربابع. د اإلرسال في الكرة الطائرة لدى طالب جامعة طیبة

 

 

490 

 )2(لجدو

الطال جات د املجموعةرمتوسط باختالف أسفل من سال ة ا م القب ختبار رب   ر

  العدد املجموعة
الوسط

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
و مر:املجموعة  4.87 26.80 10  يسلوب

الثانية ي: املجموعة الثنا  4.23 25.90 10  سلوب
الثالثة الشامل:املجموعة  4.13 25.60 10 سلوب

ـــــــدو ا نتـــــــائج مـــــــن ـــــــ) 2(ليتـــــــ الطـــــــالب جـــــــات د متوســـــــط ن بـــــــ ـــــــة ر ظا ق فـــــــر روجـــــــود و
ســـلوب و ، مـــر باألســـلوب أســـفل مـــن ســـال ة ـــا م ـــا عليم تـــم ـــ ال يـــة التجر ياملجموعـــات ر ر

ــ الطــالب جات لــد ــ القب ختبــار ــ ي ــسا ا املتوســط بلــغ فقــد الــشامل، ســلوب و ي، رالثنــا
التج مـــــراملجموعـــــة باألســــــلوب ـــــا عليم تــــــم ـــــ ال يــــــة ي) 26.80(ير الثنــــــا األســــــلوب ) 25.90(و

الــشامل ســلوب اســتخدام جـــات). 25.60(و د متوســط ن بــ حـــصائية ق الفــر عــن روللكـــشف و
حادي التباين تحليل استخدام تم دو(ANOVA)الطالب   ).3(لا

دو   )3(لا

حادي التباين تحليل جات(ANOVA)نتائج د متوسط ن ب حصائية ق الفر عن رللكشف و
املجموعة باختالف أسفل من سال ة ا م القب ختبار رالطالب   ر

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

ف قيمة
ة  املحسو

  ىمستو
 الداللة

  0.39 0.99 3.90 2 7.80 املجموعة
طأ  3.96 27 106.90 ا

 - 29 114.70 لكا
 

ـــدو ا ـــ دة الــــوا النتـــائج مـــن ليتـــ إحــــصائية) 3(ر داللـــة ذات ق فـــر وجــــود وعـــدم

ن بـــ داللــة مـــستو تـــم(≤0.05) ىعنــد ـــ ال يــة التجر املجموعـــات ـــ الطــالب جـــات د رمتوســط
حيــث الـشامل سـلوب و ي، الثنـا ســلوب و ، مـر باألسـلوب أسـفل مــن سـال ة ـا م ـا يعليم ر ر

قيمــــةب ة) ف(لغــــت إحــــصائيا)0.99(املحـــــسو دالـــــة ــــ غ قيمـــــة ــــ و ،
ً

ـــــ.  ــــافؤ الت ـــــ ع يــــدل ممـــــا
القب ختبار أسفل من سال ة ا م الثالث ية التجر املجموعات الطالب رمستو ر  .ى

ـ للطـالب النوعيـة خـصائص ـافؤ ت مـن كـذلك التأكد العمـر(وتم ، الطـو ن، لالـو ـ) ز
الـث اختبــاراملجموعـات إجـراء تـم حيــث يـة، التجر التبـاين"الث ن" تحليـل بــ ق الفـر داللـة والختبــار

قم دو وا ن، والو والطو العمر راملتوسطات ل النتائج) 4(زل ذه   .يو

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة یولیو، )األول(، الجزء )191: (العدد

 

 

491 

 )4(لجدو

والعمر ن والو الطو ات متغ باختالف الثالث املجموعات للطالب سابية ا زاملتوسطات   ل

  العدد  املجموعة املتغ
الوسط

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
مر  4.67 175.7 10  يسلوب

ي الثنا   لالطو 5.12 177.2 10  سلوب
الشامل  5.87 176.8 10 سلوب

مر  3.63 67.6 10  يسلوب
ي الثنا ن 4.89 68.1 10  سلوب  زالو
الشامل  4.04 68.9 10 سلوب

مر  2.21 20.3 10  يسلوب
ي الثنا  العمر 1.78 20.4 10  سلوب
الشامل  1.58 19.5 10 سلوب

دو             ا نتائج من املجموعـات) 4(ليت ـ الطـالب متوسـطات ن بـ ـة ر ظا ق فر ووجود
ات ـ بمتغ املتعلقـة النوعيـة م خصائـص باختالف ية والعمـر(التجر ن، والـو ، زالطـو وللكـشف) ل

حـــصائية ق الفـــر بـــاختالفوعـــن يـــة التجر املجموعـــات ـــ للطـــالب ـــسابية ا املتوســـطات ن بـــ
ات والعمـر(متغ ن، والـو ، زالطـو حـادي) ل التبـاين تحليـل اسـتخدام ـدو(ANOVA)تـم ا لـ

)5.(  

دو  ) 5(لا

التباين تحليل للطالب(ANOVA)نتائج سابية ا املتوسطات ن ب حصائية ق الفر عن وللكشف
متغ والعمرباختالف ن والو الطو زات   ل

 املتغ
  مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

ف قيمة
ة  املحسو

ىمستو
 الداللة

 0.66 0.43 11.7 2 23.4 املجموعة
طأ  لالطو 27.456 27 741.3 ا

  - 29 764.7 الك
-  

 0.79 0.24 4.3 2 8.6 املجموعة
طأ ن 17.785 27 480.2 ا  زالو

  - 29 488.8 الك
-  

 0.51 0.69 2.433 2 4.9 املجموعة
طأ  العمر 3.519 27 95.0 ا

  - 29 99.9 الك
-  

  

ـــدو           ا ـــ دة الـــوا النتـــائج مـــن ليتـــ وجـــود) 5(ر قعـــدم عنـــدوفـــر إحـــصائية داللـــة ذات
داللـــة للطـــالب) ≤0.05(ىمـــستو النوعيـــة ـــصائص ا ن البـــ ـــ متغ بلغـــت لطـــوبـــاختالف حيـــث

ة) ف(قيمـة ن)0.43(املحـسو الــو ـ متغ ـاختالف و قيمـةز، بلغـت ة) ف(حيـث            ،)0.24(املحــسو
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العمــرو ـــ متغ قيمـــةــاختالف بلغــت ة) ف(حيـــث إحـــصائيا،)0.69(املحــسو دالــة ـــ غ قــيم ـــ و
ً

الــثالث يــة التجر املجموعــات ــ للطلبــة النوعيــة ــصائص ا ــ ــافؤ الت ــ ع يــدل اختالفبــممــا
ات والعمر( متغ ن، والو ، زالطو   ).ل

اسة الد   :رأدوات

التالية     ات ختبا باستخدام الباحث قام اسة الد داف أ رلتحقيق   :ر

املواجھ - أسفل من سال  .ردقة

اسة الد املستخدمة ات والتج   ردوات

طائرة. 1 كرة غراض(ملعب متعددة اضية   ).رصالة

  .كرات–اقماع. 2

الطائرة.3 لكرة   .شبكة

العينة. 4 إلفراد صية ال بيانات جمع ة   راستما

و. 5 ن الو لقياس الط ان اززامل الطوج لقياس   . لالرستامي

بالس. 6 ط شر ، ش توقيت، ساعة   .صافرة،

والثبات الصدق ات   :راختبا

اسة  - أ الد أدوات   :رصدق

و               ، ـــــــ التعلي نـــــــامج ال عـــــــرض تـــــــم الـــــــصدق مـــــــن ـــــــللتحقـــــــق ع املـــــــستخدمة، ات رختبـــــــا
الطـــائرة والكـــرة س التـــد وطـــر أســـاليب ـــ ن املختـــص مـــن رمجموعـــة مــــن(ق التحقـــق م مـــ طلـــب

ــ إ التحكـيم نتـائج ت أشــا وقـد ات ختبـا مناســبة ومـدى ح ـ املق ــ التعلي نـامج ال مالئمـة رمـدى ر
دا أ تحقيق ع تھ وقد ح املق التعلي نامج وال ات ختبا رصالحية اسةر الد   . رف

ختبار -ب   :ثبات

ثبــــــات للتأكــــــد اســــــة الد ختبــــــارختبــــــارراســــــتخدمت وإعــــــادة ختبــــــار قــــــة -Test)طر
Retest)،ي الثـا والتطبيـق و التطبيـق ن بـ يومـان مدتـھ ـ م بفـار سـتطالعية العينـة ع ل، زق

القيـاس ن بـ تبـاط معـامالت قيمـة جاءت ات، ختبا تطبيق عد رو ةر ـا مل ي الثـا والقيـاس رو ل
أسفل من داللـة) 0.89(رسال مستو عند إحصائيا دالة قيمة تمتـع0.05ىو ـ إ ـش ممـا ،

الثبات من مرتفعة جة بد   .رختبار

ستطالعية اسة    :رالد

مـــن ســـتطالعية العينـــة ونـــت ـــا) 10(ت عين خـــارج ومـــن اســـة، الد مجتمـــع مـــن رطـــالب
وكـ ومـدىساسية، اسـة الد إجـراءات سـالمة مـن التأكـد ـو سـتطالعية العينة من ـدف ال ران

قـة وطر ن، الالعبـ وتنظـيم ـا، لتطبيق م الـال والوقـت يـة، التد امج ـ ال تنفيـذ ـ ات صـعو زوجود ر
أســـــلوب باســـــتخدام نـــــامج ال لتطبيـــــق العمليـــــة ســـــة املما ـــــ ع التعـــــرف كـــــذلك النتـــــائج، يل رـــــ

س ،(رالتد الـشامليمر ي، سـتطالعية)الثنـا ـة التجر إجـراء خـالل مـن الباحـث توصـل وقـد ،
  : إ
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ا -1 ا ا ل ش اسة الد تطبيق انية   .رأم

ا-2  ضوح و اسة الد أدوات ومناسبة  .ر

اسة-3  الد أدوات مع التعامل ع العينة أفراد ة رقد   . ر

ح املق التعليمي نامج   :ال

اســــة   الد ــــداف أ تحقيــــق أجــــل باســــتخدامعــــدأرمــــن ــــ علي برنــــامج أســــاليبالباحــــث
س والشامل(رالتد ي، الثنا ، ـا)يمر م نـامج ةرلتعلـيم ال بنـاء وتـم املواجـھ، أسـفل مـن رسـال

ـا وم واملراجـع اسـات الد مـن العديـد ـ إ الرجـوع عد ولية تھ بصو ح املق رالتعلي عـة،(ر ا الر
ن،2011 م والكـــــــر النــــــداف ـــــــذاوكـــــــذلك) 2006؛ ـــــــ ختــــــصاص و ة ـــــــ ا اب ـــــــ أ ة ــــــشا راس

الطـائرة الكـرة ــ املواجـھ أسـفل مـن سـال ــاة م ـ ع أشـتمل حيـث ــوالـذي راملجـال، ع ييحتـو
باستخدام الطائرة الكرة مساق ة مقر ة ا رم الشاملر ي، الثنا ، مر سية التد يساليب  ر

ثمان    ملــدة ح ـ املق ـ التعلي نـامج ال تطبيـق أســبوعياوتـم لقـاءات ثالثـة بواقـع أسـابيع يـة
لقاء ل عومدة وا نخمس التـار ل الـش ـ ع عة مو و) 10: (زدقيقة لإلحمـاء، دقـائق) 5(دقـائق

و التعليمية، و) 25(للنوا التطبيقية، للنوا تامي) 5(دقيقة ا زء ل   .دقائق

ح   املق التعليمي نامج ال إعداد طوات سبة بال تمأما التالية، طوات ا   : إتباع

اسـة -1 الد بموضـوع املتعلقـة بحـاث و الـسابقة اسات الد رمراجعة عـة2018القرالـة،(ر ا ، ر؛
النداف،2011  ).   2006؛

بموضـــوع -2 املتعلقـــة العلميـــة املراجـــع والـــشاملمراجعـــة ي، الثنـــا ، مـــر س التـــد يأســـاليب ر
السائحMosston&Ashworth, 2002(الطائرةوالكرة  ).1996،؛

السابقة -3 بحاث و اسات الد عض املستخدمة دوات عض  .رمراجعة

ـــــــا -4 مل ـــــــ التعلي نـــــــامج ال ـــــــتارإعــــــداد أع مـــــــن مـــــــنرســــــال مجموعـــــــة ـــــــ إ ة ــــــا امل ربتجزئـــــــة
ـــــذه ــــو وت ة، ــــا للم الفنيــــة النــــوا عــــن معلومــــات ــــ ع خطــــوة ــــل تحتــــو طــــوات، نا ري

ومن البعض، ا عض مع مرتبطة طوات سقا وم متدرج ل ش  .ظمة

مصـدقعـرض -5 وعــدد ن املحكمـ مــن مجموعـة ــ ع ـ التعلي نــامج ة) 7(ال ــ ا ذو يمـن
مـــن وضـــع ـــ ال ـــداف تحقيـــق ـــ ع تـــھ قد ومـــدى نـــامج ال ـــ الـــرأي إلبـــداء ختـــصاص رو

إضافة أو حذف أو عديل من مناسبا نھ ير ما وإجراء اسة، الد لعينة ومالءمتھ ا أجل
ً

و   .ر
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اسةخطو الد إجراء   : رات

التا            و اسة الد إجراءات إتمام أجل من سية ئ خطوات عة أ إجراء رتم ر   : ر

و القبلية: املرحلة القياسات قبل ما   : مرحلة

ـــا -1 مل ح ـــ املق ــــ التعلي نـــامج ال املواجـــھ ةرتـــصميم أســــفل مـــن الكــــرةرســــال وفقــــاالطـــائرةـــ
ً

املختصة العلمية  .للمراجع

ا -2 اتإعـــداد العينــــةرســــتما اختيــــار أســـس ــــ ع باالعتمـــاد اســــة الد عينـــة ــــ طالـــب ــــل ل رخاصـــة
اســـة، الد ط لــشر صــ املجتمـــع أفــراد مــن باملـــشاركة يرغــب مــن مطابقـــة يــضمن ل رــش و

للعينة القبلية ات ختبا موعد قبل ذلك إجراء  . روتم

البيانات -3 مع ة استما  . رتصميم

ال -4 القياسات مواعيد أفقبليةتحديد العينةميع  .راد

تــم -5 ذلــك عــد و م ا بــآ خــذ و ن املختــص ن املحكمــ ــ ع ح ــ املق ــ التعلي نــامج ال عــرض رعــد
أجل من لقاءات ثالثة بواقع أسبوع ملدة استطالعية اسة د  :رإجراء

ات- ختبا ذه إجراء انية وإم ات ختبا و دوات مناسبة مدى ع رالتعرف   .  ر

مدالتعرف- صالحيع اتى ختبا و اسة الد إجراء ان م رة  . ر

ي- ا ال ل بالش اسة بالد اصة ا امللفات  .رإعداد

ض- أ ــ ع العينـة أفـراد مـع ا وتناســ نـامج ال وحـدات صـالحية مــدى ـ ع قـرب عـن رالتعـرف
 .الواقع

حيـث- مــن ات ختبـا إجـراء كيفيــة ـ ع للباحـث ــ والعم ـ الفع ب رالتـد واملالزمـا: ر ــان،ن،
اسةوا الد ت واج ال   .رملعيقات

الثانية القب: املرحلة القياس  :مرحلة

اسـةتـ                الد ــذه طبيعـة مــع تناســب ـ وال دوات مــن مجموعـة اســتخدام النحــو،رم ــ وع
  :التا

أوال
ً

مـــع:  جــرام كيلـــو ألقــرب العينــة أفـــراد مــن فـــرد ــل ل ن الــو قيـــاس تم ســ حيـــث ، ــ الط ان ــ زامل
ما  :ي مراعاة

ذاء  - ا وخلع خفيف ت شو تداء را   .ور

مستو- ان م ان امل  .ٍيٍوضع

ان-  امل وسط وثابت مستقيم ل ش املخت   .وقوف

ثانيا
ً

ما:  مراعاة مع سم ألقرب الطو لتحديد الرستامي از   :ي لج

ذاء- ا   . خلع

سليم،-  ي اني مي وضع و القامة، معتدل املخت أووقوف تخاء ا رودو قون   .يتصلب
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لألمام-  والنظر جانبا ن اع والذ ن القدم تالصق
ً

  .ر

ثالثا
ً

أسفل:  من سال دقة   . راختبار
ات              ختبا إجراء عند التالية مو مراعاة روتم   :ر

ات- استفـسا ـ ع جابـة وكذلك أدائھ، كيفية عن العينة ألفراد الشرح تم اختبار أي أداء رقبل
الع التطبيقأفراد عملية يل س أجل من   .ينة

ملدة            القبلية ات ختبا إجراء   -: أيامثالثةرتم

و - والطو(لاليوم ن لالو   .)ز

ي - الثا املواجھاختبار(اليوم أسفل من   .)رسال

حيـــــــث - مـــــــن ط الــــــشر ونفـــــــس سلــــــسل ال بـــــــنفس والبعديــــــة القبليـــــــة ات ختبــــــا إجـــــــراء وتــــــم : ر
وال جات، الد وحساب انرجراءات، وامل  .زمن،

الطائرة - كرة ملعب ات ختبا إجراء  .رتم

الثالثة ح: املرحلة املق التعليمي نامج لل الفع التطبيق   :مرحلة

ن- بـــ مـــا الواقعـــة ة ـــ الف ـــ أســـابيع ثمانيـــة ملـــدة ح ـــ املق ـــ التعلي نـــامج ال تطبيـــق ة ـــ ف اســتمرت
علي) 15/11/2019 – 15/9/2019( وحــــدات ثــــالث التعليميــــةبواقــــع الوحــــدة مــــدة أســــبوعيا ميــــة

ً

عـــوالواحــدة وا نخمـــس واقــعر و الـــساعة مـــن دقيقـــةدقيقـــة عـــو وا نخمـــس مـــنر مجموعـــة ـــل ل
اســة الد مجموعــة. رمجموعــات ــل ل التعليميــة الوحــدات عــدد ــو ي ــذلك عليميــة) 24(نو وحــدة

ح املق التعلي نامج ال ة ف امل   .ل

ا - التعليمية الوحدة أجـزاءاشتملت ثالثـة ـ ع ح ـ املق ـ التعلي نـامج ـزء(: ل ا يـدي، التم ـزء ا
تامي ا زء ا ،   ).الرئ

عة الرا البعدي: املرحلة القياس   : مرحلة

ايــــة عــــد البعديــــة ات ختبــــا تطبيـــق تــــم ح ــــ املق ــــ التعلي نـــامج ال تطبيــــق مــــن ــــاء ن رعـــد
ال ات ختبا ط شر بنفس الثامن رسبوع النتائجو نة ملقا   .رقبلية

اسة الد ات   :رمتغ

التالية ات املتغ اسة الد   :رتتضمن

اوال
ً

املستقل:  التاليةاملتغ ات املتغ ع شمل و ،:  

مر-1   .يسلوب

ي -2 الثنا   .سلوب

الشامل -3  .سلوب
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ع: ًثانيا التا التاليةاملتغ ات املتغ ع شمل   :و

الكرة- أسفل من   .الطائرةرسال

حصائية  :ساليب

الطـالب         جات لـد ـسابية ا وسـاط قـيم ـساب الوصـفي، حـصاء أسـاليب اسـتخدام رتم
املعيــــــار نحـــــراف والبعـــــدي، ـــــ القب ختبـــــار ويـــــ ســـــو، ب تبـــــاط نمعامـــــل التبــــــاينر تحليـــــل ،

البعدية) ANOVA(حادي نات للمقا ي تو   .راختبار

النتائ اعرض ومناقش   :ج

و ـــــــــــساؤ بال املتعلقـــــــــــة لالنتـــــــــــائج مـــــــــــستو"ل عنـــــــــــد إحـــــــــــصائية داللـــــــــــة ذات ق فـــــــــــر ىيوجـــــــــــد و

الكـــرة،)(≤0.05داللـــة ـــ اســـفل مـــن ســـال ة ـــا م علـــم ـــ ع مـــر ســـلوب رالســـتخدام ر ي
  .الطائرة

ــــــة املعيا نحرافــــــات و ــــــسابية ا وســــــاط قيمــــــة حــــــساب تــــــم ــــــساؤ ال ــــــذا عــــــن رلإلجابــــــة ل
ــرلــد أســفل مــن ســال ة ــا م ــ والبعــدي ــ القب ختبــار ــ اســة الد عينــة مــن الطــالب رجات ر ر

ــسابية ا املتوســطات ن بــ ق الفــر ــة معنو ولتحديــد ، مــر ســلوب باســتخدام الطــائرة والكــرة ي

الداللـة مـستو عنـد والبعـدي ـ القب التطبيـق ـ الطالب جات د ن ىب اسـتخدام)(≤0.05ر تـم ،
ابطة(t-test)" ت"اختبار امل دوللعينات ا كما النتائج انت   ).7(لو

  )7(لجدو

اختبار ة" ت"نتائج ا م الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة الختبار ابطة امل رللعينات ر و
ختبار الطائرة كرة أسفل من والبعدي(رسال مر) القب سلوب   يباستخدام

  موعةاملج  املصدر
الوسط

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  "ت"

الداللة
  حصائية

ختبار
  القب

26.80 4.87 
رسال

أسفل من
سلوب"

  "يمر
 

ختبار
 البعدي

33.60  3.32 
9  -4.81*  00  

 الداللة مستو عند إحصائيا   ) (≤0.05ىدالة

دو ا من ق) 7(ليت فر ةووجود ر مـنظا سال ة ا م الطالب جات د متوسط ن رب ر ر
جــــــات د متوســـــط بلـــــغ حيـــــث ، مـــــر ســـــلوب باســــــتخدام والبعـــــدي ـــــ القب ختبـــــار ـــــ رأســـــفل ي

ـــــ القب ختبـــــار ــــ الطـــــائرة كـــــرة ـــــ أســـــفل مــــن ســـــال ة ـــــا م ـــــ رالطــــالب بلـــــغ)26.80(ر نمـــــا ب ،
ا ختبار الطالب جات لد ي سا ا متوسـط). 33.60(لبعديراملتوسط ن بـ الفـر قـيم لغت قو

الطالب جات   ). 6.80(رد

ـدو ا ـ دة الـوا ـة املعيا نحرافات قيم من يت لكذلك ر مـستو) 8(ر ـ ـ الوا ىالتبـاين
املعيـــــار نحــــراف قيمـــــة بلغــــت حيـــــث ــــ القب ختبــــار ـــــ ــــ أع مـــــن ســــال ة ـــــا م ــــ يالطــــالب ر ر

ــ)4.87( تال يتــ نمــا ب بلغــت، حيــث البعــدي ختبــار ــ ة ــا امل مــستو ــ الفرديــة ق رالفــر ى و
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للطــالب املعيــار نحــراف ــ). 3.32(يقيمــة ة ــا امل ــذه ــ الطــالب مــستو ب تقــا ــ إ ــش رممــا ىر
البعدي   .ختبار

قيمـــة            ـــ ع االعتمـــاد متوســــطات" ت"و ن بـــ إحـــصائيا دالــــة ق فـــر وجـــود يتأكـــد ة ًاملحــــسو و
الطـــــال جـــــات والبعـــــديرد ـــــ القب ختبـــــار ـــــ الطـــــائرة الكـــــرة ـــــ أســـــفل مـــــن ســـــال ة ـــــا م ـــــ رب ر

قـــيم بلغــت حيــث مــر ســلوب ة) t(يباســتخدام إحـــصائيا) 4.81-(املحــسو دالــة القيمــة ــذه و

الداللــة مــستو طــالب)(≤0.05ىعنـد جــات د متوســط ن بــ ــة معنو ق فــر وجـود ــ إ ــش ممــا ر، و
وال القب البعديختبار ختبار الطالب لصا ق الفر انت وقد   .وبعدي،

أن           حيـــث اســـة الد عينـــھ ـــ ع طبقـــھ الـــذي ـــ التعلي نـــامج لل ق الفـــر ـــذه الباحـــث عـــز رو و و
وان املــــستخدمة، اســــة الد ي ــــا مل ــــم علم ــــ الطــــالب أداء وطــــو حــــسن قــــد ــــ التعلي نــــامج رال ر ر

ــا امل علــم ــ فــاعال ــان مــر رســلوب ــذهي وتتفــق نــامج ال تطبيــق اثنــاء ا ــس تد يــتم ــ ال رات
مــن ــل اســات د نتــائج مــع يجــة والــذيابات،2017ســواملة،(رالن لــف ا نــدي،2013؛ ا ؛2008؛

الـــــشمايلھ،2004النــــداف، س) 2003، التـــــد اســـــلوب ان اســــات الد ـــــذه نتـــــائج اجمعــــت رحيـــــث ر
دا ر وتطو ن وتحس علم ي ايجا أثر لھ نيمر للمتعلم ار امل   .يء

ومـا          س التـد يئة عضو ات عا وا ات لقرا ة فو استجابة و مر سلوب ية ب ان ركما ز ر ر ي
للتعلم فرصھ الطالب يمنح مما س املد أوامر وتنفيذ نتظار سو الطالب رع   .ى

ســــل         ـــ الطالـــب أن ، مـــر ســـلوب اســـتخدمت ـــ ال املجموعـــة نتـــائج الباحـــث عـــز يو وبو
املخصص الوقت و داء د یز مما للطالب، س املد ات عا إ مع تاما تباطا ا مرتبط نمر ري ز ر

ً ً

املــستو ــ ع ــؤثر و س، الـد أجــزاء جميــع ـ ع مــسيطر واملعلــم الطـالب ميــع ــساو م ىللتطبيـق ري
  .التعلي

ج           باتخـــاذ يقـــوم مـــر ســـلوب ـــ س التـــد يئـــة عـــضو أن ذلـــك الباحـــث عـــز يكمـــا ر ميـــعو
س الــد قبــل مــا مرحلــة ــ ات رالقــرا التحــض(ر س)مرحلــة الــد تطبيــق ومرحلــة وكــذلك)داء(ر، ،

س الــد عــد مــا م(رمرحلــة والتقــو الراجعــة ــان) التغذيــة بم املتعلقــة ات القــرا جميــع فــان كــذا رو
ـ الزم ا ومـدا وأخـر ة ـا م تطبيـق ن بـ التوقـف ومدة داء قت و وضاع و ات ا للم ىالتطبيق ر ور
ـ ي ايجـا أثـر ـا ل ـان اسـة الد ـ املـستخدمة ات ـا امل علـم فـان التـا و بنفـسھ، املعلـم ا ريتخـذ ر

ســـلوب ـــذا أكـــده. اســـتخدام مـــا ـــذا كـــيم،(و ا وعبـــد مـــر) 2008عمـــر، ســـلوب يمناســـبة
ـــ ع ـــساعد وكـــذلك للطـــالب، املعلومـــة إيـــصال وســـرعة ات ـــا للم ســـة املما ـــ ن املبتـــدئ رللطـــالب ر

لألداء التكرار ب س داء ن   . تحس

اســـــة           د ـــــا م الباحـــــث ا اســـــتخدم ـــــ ال اســـــات الد عـــــض مـــــع الـــــسؤال ـــــذا نتـــــائج رواتفقـــــت ر
الـــثالث) 2017ســـواملة،) (2018القرالــة،( س التــد أســـاليب أن النتــائج ـــم أ مـــن ــان ســـة(رو راملما

والتباد وامر ي) و أسلو لكن ي ر ا داء تحسن ع منعمل أك تحسن سة واملما روامر
التباد نـامج. سلوب ال ـ إ عود مر سلوب اصل ا قل التغ أن إ الباحث ر يو ى

تطبيقـات الباحـث فبـھ اسـتخدم والـذي اليـة ا اسة الد استخدامھ تم الذي ح املق رالتعلي
واملؤجلة ة الفو الراجعة والتغذية   .رمختلفة

  



استخدام االسلوب االمري والثنائي والشامل على تعلم مھارة 
 ھجمال علي سعید ربابع. د اإلرسال في الكرة الطائرة لدى طالب جامعة طیبة
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يالنتـ الثـا ـساؤ بال املتعلقـة مــستو"لائج عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فـر ىيوجـد ) (≤0.05و
الطائرة الكرة اع من سال ة ا م علم ع ي الثنا سلوب رالستخدام   .ر

جات لـد ـة املعيا نحرافات و سابية ا وساط قيمة حساب تم ساؤ ال ذا عن رلإلجابة ر ل
ال عينـــة مــــن الكــــرةالطـــالب ــــ أســـفل مــــن ســـال ة ــــا م ـــ والبعــــدي ـــ القب ختبــــار ـــ اســــة رد ر ر

ن بـــ ــسابية ا املتوســطات ن بــ ق الفــر ـــة معنو ولتحديــد ي، الثنــا ســلوب باســتخدام والطــائرة

الداللــــة مــــستو عنــــد والبعــــدي ــــ القب التطبيــــق ــــ الطــــالب جــــات ىد اســــتخدام)(≤0.05ر تــــم ،
دوللعينا(t-test)" ت"اختبار ا كما النتائج انت و ابطة امل   ).8(لت

  )8(لجدو

اختبار ة" ت"نتائج ا م الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة الختبار ابطة امل رللعينات ر و
ختبار الطائرة الكرة أسفل من والبعدي(رسال ي) القب الثنا   باستخدام

  املجموعة  املصدر
الوسط

ي سا   ا
حرافن

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  "ت"

الداللة
  حصائية

ختبار
  القب

25.90 4.23 
رسال

أسفل من
سلوب"

ي  "الثنا
ختبار
 البعدي

36.50  2.98 
9  -6.09*  00  

 الداللة مستو عند إحصائيا   ) (≤0.05ىدالة

ـــدو ا نتـــائج ـــ إ ـــالنظر داللـــة) 8(لو ذات ق فـــر وجـــود متوســـطويتـــ ن بـــ إحـــصائية
ســــلوب باســــتخدام والبعــــدي ــــ القب ختبـــار ــــ أســــفل مــــن ســـال ة ــــا م ــــ الطــــالب جـــات رد ر ر

ــــ الطــــائرة الكــــرة ــــ ــــ أع مــــن ســــال ة ــــا م ــــ الطــــالب جــــات د متوســــط بلــــغ حيــــث ي، رالثنــــا ر ر
ـــــ القب ختبـــــ)25.90(ختبـــــار ـــــ الطـــــالب جات لـــــد ي ـــــسا ا املتوســـــط بلـــــغ نمـــــا ب البعـــــدير، ار

الطالب). 36.50( جات د متوسط ن ب الفر قيم لغت رو   ). 10.60(ق

ــــ الطـــالب مـــستو ـــ ــــ الوا التبـــاين ـــة املعيا نحرافـــات قــــيم مـــن يتـــ ىكـــذلك ر
املعيـــار نحـــراف قيمـــة بلغـــت حيـــث ـــ القب ختبـــار ـــ ـــ أع مـــن ســـال ة ـــا يم ر نمـــا)4.23(ر ب ،

مـستو ــ الفرديـة ق الفـر املعيــاروتقـل نحـراف قيمـة بلغــت حيـث البعـدي ختبـار ــ ة ـا يامل رى
البعدي). 2.98(للطالب ختبار ة ا امل ذه طالب مستو ب تقا إ ش رمما   .ىر

قيمــة ــ ع االعتمــاد متوســطات" ت"و ن بــ إحــصائيا دالــة ق فــر وجــود يتأكــد ة واملحــسو
ا ــــ أســــفل مــــن ســــال ة ــــا م ــــ طــــالب جــــات رد ر ــــر ي الثنــــا ســــلوب باســــتخدام الطــــائرة لكــــرة

قـيم بلغـت حيـث والبعدي القب ة) t(ختبار عنـد) -6.09(املحـسو إحـصائيا دالـة القيمـة ـذه و

الداللــة ــ)(≤0.05ىمــستو الطــالب جــات د متوســط ن بــ ــة معنو ق فــر وجــود ــ إ ــش ممــا ر، و
ط لصا ق الفر انت وقد والبعدي، القب البعديوختبار ختبار   .الب

يتعلـــــق فيمـــــا وخاصــــة ســـــلوب ــــذا ـــــا يمــــر ـــــ ال ــــصائص ا ـــــ ا ذلــــك الباحـــــث عــــز وو
املــــتعلم مـــــن واملــــستمرة ـــــة الفو الراجعــــة التغذيـــــة فتــــوف الراجعـــــة، املالحـــــظ) املعلـــــم(ربالتغذيــــة

يجـــة بن معرقتـــھ وخاصـــة بـــالنفس الثقـــة مـــن ـــد ز و داء مـــن يحـــسن املـــؤدي ـــاللزميـــل أل داء
ا متم داء ان إذا وخاصة أفضل نتائج لتحقيق د ا من د املز ليبذل دافعا لھ ل   .ش
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ـوب م ش مـن) 2001(و ـا عل ـصو ا للمـتعلم يمكـن ـ ال املعلومـات جميـع ان ـ لا
ســتجابات ــ ا للوصـو داء عــديل ـا م ــ سا ـدف ال ــو و داء حـو املــصادر لمختلـف ن ل

بـــادالنامل ي ن ميلــ وجـــود ان كمــا يحة، الـــ التعلــيم لعمليــة ساســـية ط شــر احـــد ــو ــة زطلو و
ـذه نتـائج وجـاءت ه ـا للم املخـصص ب التـد لوقـت مثـل ثمار سـ وكذلك م، بي فيما ردوار ر

اســة د مــع متفقــة اسـة رالد القرالــة،2017ســواملة،(ر ،2013؛ والــذيابات لــف ا عــھ،2013؛ ا ر؛
2011(.  

الثالــــث ــــساؤ بال املتعلقــــة مــــستو"لالنتــــائج عنــــد إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر ىيوجــــد و

الكــرة)(≤0.05داللـة ــ أســفل مـن ســال ة ــا م علــم ـ ع الــشامل ســلوب الســتخدام ر، ر
  .الطائرة

ـــــة املعيا نحرافـــــات و ـــــسابية ا وســـــاط قيمــــة حـــــساب تـــــم ـــــساؤ ال ـــــذا رالختبــــار ل
الطــالب جات ــرلــد أســفل مــن ســال ة ــا م ــ والبعــدي ــ القب ختبــار ــ اســة الد عينــة رمــن ر ر

ـسابية ا املتوسطات ن ب ق الفر ة معنو ولتحديد الشامل، سلوب باستخدام الطائرة والكرة

الداللـة مـستو عنـد والبعـدي ـ القب التطبيـق ـ الطالب جات د ن ىب اسـتخدام)(≤0.05ر تـم ،
دو(t-test)" ت"اختبار ا كما النتائج انت و ابطة امل   ).9(لللعينات

  )9(لجدو

اختبار ة" ت"نتائج ا م الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة الختبار ابطة امل رللعينات ر و
ختبار الطائرة الكرة أسفل من والبعدي(رسال الشامل) القب سلوب   باستخدام

  املجموعة  املصدر
وسطال

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  "ت"

الداللة
  حصائية

ختبار
  القب

25.60 4.13 
رسال

أسفل ختبار من
 البعدي

40.20  3.02 
9  -11.29*  00  

 الداللة مستو عند إحصائيا   ) (≤0.05ىدالة

ـــدو ا نتــائج ــ إ ــالنظر داللــة) 9(لو ذات ق فـــر وجــود ـــويتــ الطــالب جــات د متوســـط ن ربــ
بلــــغ حيــــث الــــشامل، ســــلوب باســــتخدام والبعــــدي ــــ القب ختبــــار ــــ ــــ أع مــــن ســــال ة ــــا رم ر

ـ القب ختبـار ـ الطـائرة الكـرة ـ أع من سال ة ا م الطالب جات د رمتوسط ر ،)25.60(ر
البعدي ختبار الطالب جات لد ي سا ا املتوسط بلغ نما ن). 36.50(رب ب الفر قيم لغت قو

الطالب جات د   ). 14.60(رمتوسط

ة ـــــا م ــــ الطــــالب مــــستو ــــ ــــ الوا التبــــاين ــــة املعيا نحرافــــات قــــيم مــــن يتــــ ركــــذلك ىر
املعيـــار نحــــراف قيمـــة بلغــــت حيـــث ــــ القب ختبـــار ــــ ـــ أع مــــن يســـال تقــــل)4.13(ر نمــــا ب ،

ة ــــا امل مــــستو ــــ الفرديــــة ق رالفــــر ى املعيــــارو نحــــراف قيمــــة بلغــــت حيــــث البعــــدي ختبــــار يــــ
البعدي). 3.02(للطالب ختبار ة ا امل ذه طالب مستو ب تقا إ ش رمما   .ىر
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قيمــة ـــ ع االعتمــاد متوســـطات" ت"و ن بـــ إحــصائيا دالـــة ق فـــر وجــود يتأكـــد ة ًاملحـــسو و
الطــــا الكــــرة ــــ أســــفل مــــن ســــال ة ــــا م ــــ طــــالب جـــات رد ر ــــر الــــشامل ســــلوب باســــتخدام ئرة

قيم بلغت حيث والبعدي القب ة) t(ختبار عنـد) 11.29(املحسو إحـصائيا دالـة القيمـة ذه و

الداللــة ــ)(≤0.05ىمــستو الطــالب جــات د متوســط ن بــ ــة معنو ق فــر وجــود ــ إ ــش ممــا ر، و
طالب لصا ق الفر انت وقد والبعدي، القب البعديوختبار   .ختبار

أفــراد مـستو ـ ع ايجابيـھ ه بــصو اثـر الـذي ـ التعلي نــامج ال أن ذلـك الباحـث عـز ىو ر و
ق الفـــــر مراعــــاة ــــ ع عمــــل الــــشامل ــــ التد ســـــلوب وان أســــفل مــــن ســــال ة ــــا مل والعينــــة ر ر ر
عنــــد مختلفـــة ات مـــستو ذات متعــــددة ات خيـــا ســـلوب ــــذا يـــوفر حيـــث الطــــالب، ن بـــ رالفرديـــة
املجـال إفـساح وكـذلك ة، ا للم يح ال داء ع ك وال داء طلبھ جميع واحتواء رداء،
تخــتص الطـالب قبــل مـن ات قــرا اتخـاذ وكــذلك ة، ـا امل الداء ــ أك بمحـاوالت للقيــام الطـالب رأمـام ر
قبـــل مـــن مباشــره عـــھ متا ــ ع عتمـــد ات املــستو متعـــدد أســلوب أن كمـــا م، فــشل أو م نجـــاح ــ

فرديــةاملـ الراجعــة التغذيــة الطـالب وإعطــاء خطــاء يح بتــ فيقـوم التطبيــق، ه ــ ف طــوال س رد
ذاتھ يقيم الطالب سلوب ذا و   . مباشرة،

كمـــا أفـــضل نتـــائج ـــ إ يـــؤدي اتـــھ قد مـــع ناســـب ي الـــذي داء ملـــستو املـــتعلم اختيـــار روأن ى
لـھ املـتعلم قبـل مـن داء مستو الختيار أن الباحث ر ىو ـذاى و ن املتعلمـ أداء ـ ع ي ايجـا تـأث

م الكــــر عبــــد أكــــده مــــا مــــع مــــع) 1998(يتفــــق ناســــب ي الــــذي داء ملــــستو املــــتعلم اختيــــار ىفــــان
أفضل نتائج إ يؤدي اتھ   .رقد

مــن ــل اسـة د مــع اســة الد ـذه نتــائج رواتفقـت عــة،2013القرالـة،(ر ا ذيابــات2011ر؛ ؛
ــــــذه) 2013وخلــــــف، نتــــــائج أجمعــــــت اتحيــــــث املــــــستو متعــــــدد أســــــلوب أن اســــــة الــــــشامل،(رالد
ن)  التضمي للمتعلم ار امل داء ر وتطو ن وتحس علم ع ي ايجا أثر   .يلھ

ــــع الرا ـــساؤ بال املتعلقــــة مــــستو"لالنتـــائج عنـــد احــــصائية داللـــة ذات ق فــــر ىيوجـــد و

≤0.05) (س التــــد أســــاليب اســــتخدام ن والــــشامل(ربــــ ي، والثنــــا ، ة) يمــــر ــــا م علــــم ــــ رع
الطائرة الكرة أسفل من   .رسال

ـة املعيا نحرافـات و ـسابية ا وساط قيمة حساب تم ساؤ ال ذا عن رلإلجابة ل
الكـــرة ـــ أســـفل مـــن ســـال ة ـــا م ـــ البعـــدي ختبـــار ـــ اســـة الد عينـــة مـــن الطـــالب جات رلـــد ر ر ر

الثنــــــ وأســــــلوب مــــــر ســــــلوب باســــــتخدام ـــــــةيالطــــــائرة معنو ولتحديــــــد الــــــشامل، وأســــــلوب ي، ا
الداللـة مـستو عنـد البعـدي التطبيـق ـ الطـالب جـات د ن ب سابية ا املتوسطات ن ب ق ىالفر ر و

≤0.05)(ــــدو ا ــــ كمـــا النتــــائج انـــت و الطلبــــة جات لـــد ــــسابية ا املتوســـطات حــــساب تـــم ل، ر
)10.(  
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  )10(لجدو

م البعدي ختبار الطالب جات د سلوبرمتوسط باختالف أسفل من سال ة را   ر

  العدد املجموعة
الوسط

ي سا   ا
املعيار   ينحراف

و مر:املجموعة  3.32 33.6 10  يسلوب
الثانية ي: املجموعة الثنا  2.98 36.5 10  سلوب
الثالثة الشامل:املجموعة  3.02 40.2 10 سلوب

ــــدو ا ــــ نتــــائج مــــن ــــ) 10(ليتــــ الطــــالب جــــات د متوســــط ن بــــ ــــة ر ظا ق فــــر روجــــود و
ســــلوب و ، مـــر باألســـلوب أســــفل مـــن ســـال ة ــــا م ـــا عليم تـــم ــــ ال يـــة التجر ياملجموعـــات ر ر

ــ الطـالب جات لـد البعـدي ختبـار ـ ي ــسا ا املتوسـط بلـغ فقـد الـشامل، سـلوب و ي، رالثنـا
باأل ــــــا عليم تــــــم ــــــ ال يــــــة التجر مــــــراملجموعــــــة ي) 33.60(يســــــلوب الثنــــــا األســــــلوب ) 36.50(و

الـــشامل ســـلوب اســتخدام جـــات). 40.20(و د متوســـط ن بـــ حـــصائية ق الفــر عـــن روللكـــشف و
حادي التباين تحليل استخدام تم دو(ANOVA)الطلبة   ).11(لا

  )11(لجدو

التباين تحليل الطال(ANOVA)نتائج متوسط ن ب حصائية ق الفر عن ختباروللكشف ب
سلوب باختالف أسفل من سال ة ا م رالبعدي   ر

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

ف قيمة
ة  املحسو

 ىمستو
 الداللة

  0.00 *5.88 109.43 2 218.87 املجموعة
طأ  18.61 27 502.50 ا

 - 29 721.37 الك
 

مس* عند احصائية داللة داللةذات  .0.05ىتو

ــدو       ا ـــ دة الـــوا النتــائج مـــن ليتــ عنـــد) 11(ر إحـــصائية داللــة ذات ق فـــر ووجـــود

داللـة ــا) ≤0.05(ىمـستو عليم تـم ـ ال يـة التجر املجموعـات ـ الطــالب جـات د متوسـط ن ربـ
بل حيـــث الــشامل ســـلوب و ي، الثنــا ســـلوب و ، مـــر باألســلوب أســـفل مــن ســـال ة ــا يم ر غـــتر

ة) ف(قيمة داللة)5.88(املحسو مستو عند إحصائيا دالة قيم و ى،
ً≤0.05) .(   

ــا عليم تــم ـ ال املجموعــات ــ الطـالب جــات د متوســط ن بـ ق الفــر مــصادر رولتحديـد و
ـسابية ا لألوساط نات املقا اختبار إجراء تم والشامل ي والثنا مر لألسلوب روفقا  Multipleي

Comparison قــةباســت طر ــ Bonferroniخدام الطــالب جــات د عتبـار ن عــ خــذ عـد روذلــك
ك مش كمتغ القب دوختبار ا كما النتائج انت و  ). 12(ل؛
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دو   )12(لا

ع املجموعات الطالب جات لد سابية ا لألوساط البعدية نات املقا اختبار رنتائج ختبار ر
  البعدي

  سلوب
 الشامل

 سلوب
ي  الثنا

سلوب
 يمر

املتوسطات
سابية  ا

 املجموعة

مر 33.6 - *2.90- *6.60-   يسلوب
ي 36.5 - - *3.70 الثنا  سلوب

الشامل 40.2 -  - -  سلوب

الداللة*  مستو عند إحصائيا   ).(≤0.05ىدالة

ـــسابية ا لألوســـاط البعديـــة نـــات املقا اختبـــار نتـــائج  Multiple Comparisonرـــش
قة دوBonferroniطر ي) 12(لا ما   :إ

أوال
ً

باسـتخدام:  ـا عليم تـم ـ ال ن املجمـوعت ـ الطالب جات د ن ب نة املقا رعند مـرر يسـلوب
ي الثنـــا ســلوب الثانيـــةو يـــة التجر املجموعـــة ـــ الطــالب لـــصا ق الفـــر أن يتـــ و،

باســـتخدام ـــا عليم تـــم ـــ يال الثنـــا حـــسابيةســـلوب متوســـطات ـــ ع حـــصلوا حيـــث
الفــر قيمــة بلغــت حيــث ــ و املجموعــة ــ للطــالب ــسابية ا املتوســطات مــن ــ قأع

ن املجمـوعت ـ الطـالب جات لـد ـسابية ا املتوسـطات ن ذات)2.90(رب القيمـة ـذه و ،
داللة مستو عند إحصائية      ).(≤0.05ىداللة

ثانيا
ً

ن:  ب نة املقا باستخدامرعند ا عليم تم ال ن املجموعت الطالب جات مـررد يسـلوب
والشامل سلوب الثالثـةو يـة التجر املجموعـة ـ الطـالب لـصا ق الفـر أن يتـ و،

باســتخدام ـــا عليم تــم ــ الـــشاملال حـــسابيةســلوب متوســطات ـــ ع حــصلوا حيــث
املجمو ـــ للطـــالب ـــسابية ا املتوســـطات مـــن ــ نأع بـــ الفـــر قيمـــة لغـــت و ـــ و قعـــة

ن املجمـــــوعت ـــــ الطـــــالب جات لـــــد ـــــسابية ا ذات)6.60(راملتوســـــطات القيمـــــة ـــــذه و ،

داللة مستو عند إحصائية   ).  (≤0.05ىداللة

ثالثا
ً

باسـتخدام:  ـا عليم تـم ـ ال والثالثـة الثانيـة ن املجموعت الطالب جات د ن ب نة املقا رعند ر
و ي الثنــا والــشاملســلوب املجموعــةســلوب ــ الطــالب لــصا ق الفــر أن يتــ و،

باســــتخدام ــــا عليم تــــم ــــ ال الثالثــــة يــــة الــــشاملالتجر ــــســــلوب ع حــــصلوا حيــــث
حيـث الثانيـة املجموعـة للطالب سابية ا املتوسطات من أع حسابية متوسطات

ـ الطـالب جات لـد ـسابية ا املتوسـطات ن بـ الفر قيمة ربلغت نق ،)3.70(املجمـوعت
داللة مستو عند إحصائية داللة ذات القيمة ذه   ).   (≤0.05ىو

الـشامل أسـلوب وخـصائص ات ـ مم ـ إ ق الفـر ـذه الباحث عز وو أسـلوب، و أن حيـث
املـــــستخدمة، ات ـــــا للم أدائـــــھ عنـــــد الطالـــــب ـــــا ف يـــــتعلم أن يجـــــب ـــــ ال قـــــة الطر ـــــ يرا رالـــــشامل

ع املباشر س املد دو روكذلك تقيـيمر وكـذلك مباشـرة، الراجعـة التغذية وتقديم التعلم، عمليھ
م إشـراك خـالل مـن وذلك الطالب ن ب الفردية ق للفر ومراعاتھ خطاء، يح وت الطالب وأداء
الطــــالب، ات قــــد تناســــب ات مــــستو عــــدة وتــــوف اتــــھ، قد حــــسب ــــل الــــتعلم عمليــــھ ــــ رجميعــــا ر

قد مــــع ناســــب ي الـــذي املــــستو الطالــــب ختـــار ــــىو إ ب يــــذ املــــستو ـــذا اجتيــــاز حالــــھ ـــ و ىاتــــھ ر
ي الثنــا سـلوب و مـر سـلوب مــن ـل ل ـ التعلي نـامج ال أن مــن الـرغم ـ وع ، ـ اع يمـستو ى
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املخـــــصص ات التكـــــرا عـــــدد ــــو ي الـــــشامل أســـــلوب ـــــ الطالــــب أن إال واحـــــد، الـــــشامل روأســــلوب ن
ي والثنــا مــر ســلوب مــن ، ــ أك و( يللطالــب اد لمـــازلمــا و ات التكــرا عــدد اد التطبيــق رقــت ز

داء تحـسن ات التكـرا عـدد راد مـن) ز ـل اسـة د يجــة ن مـع اسـة الد ـذه يجــة ن روتتفـق القرالــة( ر
،2013، عة ا أسلوب) 2011ر؛ فاعلية م اسا د نتائج رت اظ سـاليب) الشامل(روال من أك

  .ىخر

اسة د مع و)2017السواملة،(رواختلفت أثـر، لـھ التبـاد أسـلوب أن اسـتھ د نتـائج ـرت أظ ـ رال
أسلوب من   ).الشامل(وفاعلية

تاجات   :ست

ي ما الباحث تج است ا وإجراءا اسة الد داف أ ضوء   :رو

سية-1 التد ساليب مت الشامل(رسا ي، الثنا ، ـ) يمر أسـفل مـن سـال ة ـا م رتطـو ر ر
وف دال ل ش الطائرة   . عالالكرة

علـــم-2 ـــ ي والثنـــا مـــر س التــد أســـلوب مـــن أفـــضل الـــشامل س التـــد أســلوب يإن ر رســـال(ر
املواجھ أسفل طيبة) من جامعة اضة الر وعلوم البدنية بية ال قسم طالب   .لدى

  :التوصيات

ي بما الباحث يو تاجات است من اسة الد إليھ توصلت ما   :رضوء

أســـال -1 باســـتخدام ديثـــةينـــ ا س التـــد والـــشامل(ريب ي، والثنـــا مـــن) مـــر، ـــم ل ملـــا
الشامل سلوب وخصوصا الطائرة بالكرة ار امل داء علم ي ايجا   .يتأث

أســـــفل -2 مـــــن ســـــال ة ـــــا م لـــــتعلم الباحـــــث قبـــــل مـــــن املعـــــد ـــــ التعلي نـــــامج ال رتطبيـــــق ر
ا امعات ا اضية الر بية ال ليات طالب ع  .لسعوديةاملواجھ

اضـية -3 الر لعـاب ات ـا م ـ ع ـسية تد أسـاليب باستخدام اسات الد من د مز راجراء ر ر
ماعية  .ا
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   املراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

حماد سعد ، مي تحكيم،)2006. (ا ب، تد عليم، الطائرة، عمانرالكرة الوطنية، املكتبة ، .  
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الطــائرة، الكـرة ــ ــر والتمر ســال ي ـا رم علــومر ليــة ه، ــشو م ـ غ ماجــست رســالة ر

دن مؤتة، جامعة اضة،   . رالر

سعيد د، اضية) 1997(الشا الر بية ال س تد رطر رةق القا الطلبة، مكتبة ،. 

جمــــــال عـــــة، ا س،)2011(ر التــــــد ي اســــــلو اســــــتخدام داء(رأثــــــر وتقيــــــيم ات املــــــستو متعــــــدد
ي الطـائرة) الذا كرة ة ا وامل العقلية ات القد عض رع ـر غ اه، دكتـو حـة اطر ر، و

دنية امعة ا ه، شو رم   .ر

محمـــــد ـــــات)2003(الـــــسايح، اتجا اضـــــية، والر البدنيـــــة بيــــــة ال س تـــــد ـــــ رةرحديثــــــة القــــــا ، :
ومطبعة الفنيةمكتبة   .شعاع

ن، أم سمر ـ،)2003(الشمالية، والـشامل والتطبيقي مر س التد اساليب استخدام يأثر ر
حــــصان عـــــن فتحـــــا والقفــــز ان ـــــ الط مـــــن ماميــــھ الدحرجـــــة ي ـــــا م ـــــ رعلــــم القفـــــز

سا امس ا للصف مباز مؤتھا جامعة ،. 

حيــــــــــدر يلھ سلــــــــــس اســــــــــلو،)2013(القرالــــــــــة، اســــــــــتخدام سأثــــــــــر التــــــــــد ي(ري متعــــــــــدد–الثنــــــــــا
ات الطــــــائرة) املـــــستو كــــــرة ـــــ ــــــر والتمر ســــــال ي ــــــا م ــــــ رع ــــــ،ر غ ماجــــــست رســــــالة

دن مؤتھ، جامعة ة، شو رم  .ر

ن حــــس وائــــل فــــت م عـــــض) 2017(ســــواملة، علــــم ــــ ع س تــــد أســــالیب ثالثــــة اســـــتخدام رأثــــر
ب ال تخــصص طـالب لـدى الطـائرة كــرة ـ ساسـية ات ـا جامعــةرامل ـ اضـیة الر یـة

الوطنية، النجاحالنجاح جامعة اضية، الر بية ال لية ، ماجست   .رسالة

نــاء، عاليـــا)2005(حــسن، بــالقفز ب التـــصو ة ــا م ر تطـــو ــ ن التــضم بأســـلوب س التــد أثـــر ر، ر
غداد، جامعة اليد، غدادبكرة ص)1(،14،مجلة ،135-152  

وع وليــد ، ــ وع احمــد م حــا د، زمطــر هللا،و ات،)2009(بــد املــستو متعــدد ي باســلو س التــد رتــأث
ـــــر، والتمر ســـــال ي ـــــا مل ي والوجـــــدا ـــــار امل التحـــــصيل ـــــ ـــــي الثال روالتبـــــاد ر مجلـــــةى

اضة الر لعلوم املجلدالرافدين املوصل، جامعة   .41-24ص). 50(،14،

ســعيد ن، امــ محمــود، ، ــ ي ا) 2011(الر الر بيــة ال س تــد ارطرائــق واســالي دارضــية مطبعــة ،
لبنان شر،   .ال

مـــصطفي م، الكـــر اضـــية) 2006(عبـــد الر بيـــة ال س تـــد طرائـــق ـــ ا لـــدنياراملـــدخل الوفـــاء دار ،
مصر ة، سكند   .رالطباعة،

محـــــــسن ــــــــع،)2009(عطيـــــــة، والتو ـــــــشر لل املنـــــــا دار س، التــــــــد وطرائـــــــق ديثـــــــة ا املنــــــــا ز، ر
رة   .القا
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