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على مستوى التعلم والوقت المستثمر خالل درس رفع  يمر ألأثر استخدام األسلوب التبادلي واألسلوب ا
  األثقال

  م  حاتم شوكت إبراهیم. م   نبراس علي لطیف                        م . م 
  ملخص البحث

سـلوبین تحددت أهمیة هذا البحث  في كونه یبحث في التوصـل الـى معرفـة أثـر تطبیـق ا        
مــن اســـالیب التـــدریس  والمقارنـــة بینهمــا فـــي التـــاثیر فـــي مســتوى الـــتعلم والوقـــت المســـتثمر خـــالل 
درس رفـــع  االثقـــال حیـــث ارتبطـــت اهمیـــة البحـــث بمشـــكلة فـــي ان المثیـــرات التـــي یحصـــل علیهـــا 
الطالـب خــالل العملیـة التعلیمیــة مـن االســلوب التبـادلي تكــون فعالـة فــي عملیـة الــتعلم فضـال عــن 

  . وقت المستثمر مقارنة باالسلوب االمري ال
ــلوب          ــیات علــــى اعتمــــاد االســ ــد تركــــزت التوصــ ــدة نتــــائج وقــ ــل الباحثــــان الــــى عــ وقــــد توصــ

التبادلي بشكل اكبر من االسلوب االمري لما  له من أثر في تطویر مستوى التعلم وفي استثمار 
  . راتالوقت الكامل للدرس واالستفادة منه في زیادة عدد التكرا

The Influence of Changeable and order Style for Level 
education and time continue during the lesson of weight 

lifting  
Abstract                                                                                

The importance of this research is to knowledge the influence of 
application two styles from the learning styles and  comparison  between 
 them  for  it's  effeteness  in the        learning    level  and  it's useful  
time  during the  lesson of     weight lifting this importance relative with 
the problem of the   research   that   ;  the  motives of the   students  
during learning  operation  in the  changeable style  is active  in  the 
learning operation apart  from the valid time compare with the order 
style . and it's recommendations concentrate in use the changeable  style 
 more  than the order  style because it,s effect in progress  the learning   
level and in   useful  time of the lesson's time and it's  interest for  
increase the number of repetition  .  
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  البــــاب األول
  التعریف بالبحث ١- ١
  :مقدمة البحث وأهمیته  ٢-١ 

إن العصــر الــذي نعــیش فیــه یمتــاز بســرعة التغیــر والتجــدد بمــا یتوافــق مــع مــا یطــرأ علــى        
ه مسـئوال عـن لـالمعرفة من إضافات وعلى البناء االجتماعي من تغیرات فالتعلیم بخصائصـه تجع
تنـــتج تعلـــیم ذا كـــل تقـــدم فـــي هـــذه ألمرحلـــه وأصـــبح ضـــرورة وطنیـــه بمـــرور الوقـــت وعنـــدما تطبـــق 

  .مستوى عالي للطلبة 
وان األســـلوب ،  لطلبـــةاكمــا وان أهـــم مخرجـــات ألعملیــه التعلیمیـــة هـــي تعلـــم ورفــع مســـتوى       

ایجابیا أو سلبیا الن ذلك یتوقـف علـى مـدى  لطلبهأالذي یستخدمه المدرس سوف یؤثر في تعلیم 
لیــه والجســمیة والوجدانیــة للطلبــة قـدرة األســلوب الــذي یســتخدمه المــدرس علــى تنبیـه الحاجــات ألعق

حیـث إن ألتربیـه ، ویتوقف كذلك على مدى مراعـاة هـذا األسـلوب التـدریبي للفـروق الفردیـة بیـنهم 
ألریاضــیه اســتخدمت الكثیــر مــن األســالیب فــي تعلــیم عــدد كبیــر مــن المهــارات الحركیــة واأللعــاب 

والفروق الفردیة وغیرها التي تؤثر فـي  ألریاضیه المختلفة التي تمیز بین األفراد كالعوامل ألنفسیه
  .التعلیم 

فــي طلبتــه یتمثــل فــي درجــة تحصــیلهم الدراســي لــذا ینبغــي  أســلوبلــذا فــان األثــر الــذي یتركــه    
ویــات والمحت علــى طــرق التــدریس فــي مجــال ألتربیــه ألریاضــیه أن ترشــد مدرســیها علــى األهــداف

طـالب علـى أسـس علمیـة الن التـدریس النـاجح واألسالیب التي تساعد نجاحهم في تعلیم وتربیة ال
ة بحیــث یتضــمن مــاده علمیــه نافعــة ومفیــدة للطالــب وهــي ال تكــون لــذلك إال إذا كانــت حیــه ومثیــر 

 لمنهجیـــهأهـــا مـــن اجـــل ذلـــك فهـــي ال توضـــع فـــي الكتـــب الدراســـیة یعمـــل الطالـــب معهـــا واإلفـــادة ب
فـي اختباراتـه النظریـة أو ألعملیــه یقراهـا أو یحفظهـا بصـوره ألیــه ثـم یعیـدها  بیخیـر الطالـ لغـرض

بـــل لیفكـــر ویتأمـــل ویجـــرب ویســـتنتج ویقـــیم نتـــائج خبرتـــه فیهـــا وبهـــذا األســـلوب قـــد تصـــبح ألمـــاده 
  .ألعلمیه شفافة في حیاة الطالب ولیست مجرد معلومات عالقة في ذاكرته 

  
تربیه ألریاضیه ولعبة رفع األثقال من األلعاب أالولمبیه المتطورة ولها أهمیه خاصة في مجال أل 

والتــي یتعلمهــا الفــرد لالرتقــاء بالمســتوى ) ر الخطــف والنتــ( لــتعلم مهاراتهــا  كونهــا األســاس األول
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الفنــي ألدائهــا وان هــذا المســتوى نتیجــة حتمیــة لعملیــة الــتعلم الحركــي للرفعــات ألنظامیــه فــي رفــع 
  .كلیة ألتربیه ألریاضیه لطالب  األثقال

توصـل إلـى معرفـة اثـر تطبیـق أسـلوبین مـن بـین أسـالیب التـدریس إن أهمیة البحث تمثلـت فـي ال 
همــا األســلوب الشــائع والمعمــول بــه حالیــا وهــو األســلوب االمــري واألســلوب الثــاني هــو األســلوب 
التبادلي والمقارنة بینهما في التأثیر في مستوى الـتعلم والوقـت المسـتثمر خـالل درس رفـع األثقـال 

  .  
  مشكلة البحث  ٢ – ١

مـن خـالل متابعـة الباحـث لتـدریس مـادة رفـع األثقـال العملـي ولعـدة سـنوات سـابقه فـي كلیـة       
التـدریس االمـري والـذي یكـون  اسـلوبفقد الحظ إن أسلوب التـدریس المتبـع هو . ألتربیه ألریاضیه 

المــدرس المحــور األساســي عــن جمیــع تفاصــیل الــدرس ونظــرا لخصوصــیة لعبــة رفــع األثقــال فقــد 
اختیـار أســلوب تـدریس آخــر مناسـب لــتعلم رفـع األثقــال إال وهـو األســلوب التبــادلي  ارتـأى الباحــث

ومعرفــة مــدى تــأثیره فــي تعلــم هــذه أللعبــه فضــال عــن الوقــت المســتثمر مقارنــة باألســلوب االمــري 
  . المتبع حالیا في التدریس 

  أھداف البحث  ٣ – ١
ــادلي فــــي ) ١ ــتخدام األســـلوبین االمــــري والتبـ تعلـــیم الرفعــــات ألنظامیـــه لرفــــع الكشـــف عــــن اثـــر اســ

  .جامعة دیالى  –األثقال لطلبة المرحلة األولى في كلیة ألتربیه ألریاضیه 
كشـــف الوقـــت المســـتثمر فـــي تعلـــم كـــل مـــن األســـلوبین االمـــري والتبـــادلي خـــالل درس األثقـــال ) ٢

  .جامعة دیالى  –لطلبة المرحلة األولى في كلیة ألتربیه ألریاضیه 
  ث فروض الباح ٤ – ١
وجود فروق ذات دالله معنویة فـي اسـتخدام األسـلوب االمـري والتبـادلي فـي تعلـم رفـع األثقـال ) ١

  .ولصالح األسلوب التبادلي 
وجــود فــروق ذات داللــه معنویــة فــي الوقــت المســتثمر للــتعلم بــین األســلوبین االمــري والتبــادلي ) ٢

  .خالل درس رفع األثقال ولصالح األسلوب التبادلي 
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  االت البحث مج ٥ – ١
  ,١٢/١/٢٠١٠ – ١٢/١٢/٢٠٠٩: المجال ألزماني ) ١
  . جامعة دیالى –كلیة ألتربیه ألریاضیه  –طالب ألمرحله األولى : المجال البشري ) ٢
  .جامعة دیالى  –كلیة ألتربیه ألریاضیه  –قاعة رفع األثقال : المجال المكاني ) ٣
  اب الثانيـــالب
  :هةالدراسات النظریة والمشاب – ٢
  :طرائق التدریس  ١ - ١ – ٢

  .)١(عرفت الطریقة على أنها الوسیلة التي تتبع للوصول إلى هدف    
ــد مـــن طـــرق التــــدریس التـــي یمكـــن إن یعتمــــدها المـــدرس فـــي تحقیــــق  وعرفـــت أیضـــا هنالـــك العدیــ
األهـــداف ألتربویـــه فهنالـــك طـــرق كثیـــرة یمكـــن للمـــدرس إن یختـــار منهـــا مـــا یناســـب الهـــدف الـــذي  

  .لیه وهذا أمر حتمي مطلوب لیقدر المواقف التي تواجه أثناء عمله یرمي أ
ــاد   كمـــا وان هـــدف المــــدربین والمدرســـین والقــــادة وكـــل مــــن یعمـــل فــــي الحقـــل الریاضــــي هـــو إیجــ

واستعمال احدث الطرق المختلفـة وأكثرهـا كفائـه لبنـاء ألشخصـیه المتكاملـة وطـرق تـدریس ألتربیـه 
  .)٢(هدف أیضاألریاضیه تساهم في تحقیق هذا ال

  .)٣("فهي الدلیل والتوجیه الذي یحدثه التعلم"أذن 
إن الجانــب المهــم فــي طرائــق التــدریس هــو اختیــار انســب الطرائــق وأكثرهــا اقتصــادا عنــد الــتعلم  

والتعلم المهاري بشكل خاص وسیظهر ذلك عند تعلیم الفعالیات والمهارات الحركیة ، بشكل عام 
ــه ألری ــة التــــدریس یســــهل إیصــــال ، اضــــیه فــــي مجــــال تــــدریس ألتربیــ وحســــن اختیــــار المعلــــم لطریقــ

  .المعلومات إلى أذهان الطالب بأسرع وقت ممكن واقل جهد 
  
  

                                     
 .١ص، ٢٠٠٩، طبعه أولى ، مكتب الولید للطباعة ، دیالى ،  طرائق تدریس ألتربیه ألریاضیه: ماجدة حمید كمبش  )١(
ألطبعـه ألثانیـه مركـز الكتـاب للنشـر ، ، مصـر،  طرق التـدریس فـي التربیـة الریاضـیة: ناهد محمود سعد و نیللي رمزي فهیم  )٢(
 .٤٥ص،٢٠٠٤،

3- Arther Ievinc . Hand Book On Undergraduate Curriculum JosseJ BassJ publisher , 
Sanfrancisco , London ,1979. 
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  :صفات ألطریقھ ألجیده  ٢ – ١ – ٢
  )١(:بعدة صفات هي تتصف ألطریقه ألجیده

  .أن تكون العالقة بین ألطریقه والغرض المراد الوصول ألیه واضحة  – ١
  .هداف واألغراض مفهومه لدى الطالب أن تجعل األ – ٢
  .أن نستخدم دوافع التالمیذ للتعلم  – ٣
  .أن نشرك التالمیذ فعلیا في إدارة النشاط المدرسي  – ٤
  .مراعاة المستوى التربوي الذي یبدأ منه التلمیذ  – ٥
  .جعل ترابط بین النشاط في المناهج والحیاة أالجتماعیه  – ٦
  .ات التعلیمیة والنفسیة علینا أن نتبع الخطو  – ٧
  )٢(:طرق تعلم المهارات الحركیة ٣ – ١ – ٢

لقــد اتفــق البــاحثون فــي مجــال طرائــق التــدریس علــى أن هنالــك ثــالث طرائــق رئیســیه للــتعلم      
والمســتخدمة فــي مجــال التعلــیم الحركــي للفعالیــات واأللعــاب ألریاضــیه حیــث ذكــر بسطویســي أن 

  :هذه الطرائق هیه 
  .الكلیة أو اإلدراك الكلي ألطریقه  – ١
  .ألطریقه الجزئیة أو اإلدراك الجزئي  – ٢
  .طریقة ألمحاوله والخطأ – ٣
  أسالیب تدریس ألتربیھ ألریاضیھ ٥ – ١ – ٣

   )٣(:األسلوب االمري: أوال 
الـــذي یكـــون فـــه المـــدرس محـــورا للعملیـــة التعلیمیـــة ولـــه الـــدور الـــرئیس باتخـــاذ  بوهـــو األســـلو     

  .لى الطالب سوى االستجابة القرارات وما ع
  .إن الهدف الخاص من هذا األسلوب هو التنظیم 

  

                                     
 ٢المصدر السابق ص: ماجدة حمید كمبش  )١(
 .٧٩المصدر السابق ص: رمزي فهیم  ناهده محمود سعد ونیلي )٢(
، قسم التدریب الریاضي ، كلیة ألتربیه ألریاضیه ، جامعة بغداد ،  محاضرات في طرائق وأسالیب التدریس: زان سلیم داود هشام محمد ناصر وسو  )٣(

 .٦ص. ٢٠٠٨
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٢٩٨

  : تحلیل األسلوب
ومرحلـة ) التحضـیر والتهیـؤ(إن دور المعلم هو اتخاذ جمیـع القـرارات فـي مرحلـة مـا قبـل الـدرس  

ــد الـــدرس  ) األداء(الـــدرس  ــویم(ومرحلـــة مـــا بعـ ــا دور التلمیـــذ هـــو القیـــام بعلمیـــة األد) . التقـ اء أمـ
طاعتها  ٕ   .وااللتزام بتعلیمات المدرس وا

  . مرحلة ما قبل الدرس یقوم بها المدرس
  .مرحلة الدرس یقوم بها المدرس 

عطاء تغذیة راجعة  ٕ   .مرحله ما بعد الدرس یقوم بها المدرس من خالل تقویم أداء الطالب وا
  : أهداف األسلوب االمري

  عند األخذ بنظر االعتبار العالقة بین
  علم الم= م  
  التلمیذ = ت 
  الهدف = هـ 

فأن األدوار ألمحدده لكل من المعلم والتلمیذ في األسلوب االمري ینتج عنها عدد من النتائج     
وعند قیام المعلـم باتخـاذ ، أي یتوصل كل من المدرس والتلمیذ إلى مجموعه معینه من األهداف 

وعنــدما یقــوم التلمیــذ بــااللتزام بهــذه  ،جمیــع القــرارات المتضــمنة فــي بنــاء وتركیــب هــذا األســلوب 
  : اآلتیةفانه نتیجة لذلك یتم التوصل إلى األهداف ، القرارات 

  .استجابة مباشرة للحافز  – ١
  .االنتظام أو التماثل  – ٢
  .االنسجام  – ٣
  .األداء التوافقي  – ٤
  .التقید بشكل أو نموذج یكون معدا سلفا  – ٥
  .تكرار النموذج الحركي  – ٦
  .دقة االستجابة وأحكامها  – ٧
  .إدامة التقالید ألثقافیه واالجتماعیة من خالل الطقوس والشعائر واألزیاء والعادات والتقالید  – ٨
  .الحفاظ على المعاییر ألجمالیه  – ٩

  .تعزیز الحیویة والنشاط المشترك للمجموعة  – ١٠
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  .الكفاءة في الوقت المستخدم  – ١١
  .ألسالمه  – ١٢

  ) :مساوئه ( اء الشائعة في هذا األسلوب األخط
  .عدم توافق حركات الصف  – ١
  . ةعدم دقة اإلشارات االمری – ٢
  .إن التكرار المستمر للمهارة یؤدي إلى الشعور بالضجر  – ٣
  .یالقي بعض الطالب صعوبة في األداء  – ٤
  .بقاء المعلم في مكان واحد  – ٥

  ممیزات األسلوب االمري 
  :یمتاز به هذا األسلوب هو ما یأتي إن أهم ما 

  .استخدام هذا األسلوب مع التالمیذ الصغار  – ١
  .من الممكن استخدامه مع المبتدئین في ممارسة النشاط  – ٢
مــن الممكــن اســتخدام هــذا األســلوب فــي الفعالیــات الصــعبة مــن اجــل الســیطرة علــى مجــال  – ٣

  .العمل 
  ).المرحلة االبتدائیة ( علیم صغار السن من الممكن اعتباره أفضل أسلوب في ت –٤

  :قنوات التطور في األسلوب االمري 
ــور االربعــــه وهــــي     ــوات التطــ القنــــاة ، القنــــاة أالجتماعیــــه ، القنــــاة ألبدنیــــه : (( یجــــب دراســــة قنــ

وفــق المعیــار الخــاص بدرجــة أالســتقاللیه أي مــا هــو )) القنــاة ألذهنیــه ، ) ألســلوكیه ( ألعاطفیــه 
تقاللیه التي یمتلكها الفرد في اتخاذ القرارات فیمـا یتعلـق بمسـتوى التطـور فـي كـل قنـاة مقدار أالس

ونالحـــظ انـــه مــن الصـــعوبة إیجـــاد أي دور ، مــن القنـــوات مـــن خــالل اســـتخدام األســـلوب االمــري 
الن ، محــدود للغایـــة  يللطالــب فــي اتخــاذ أي قـــرار بتطــوره البــدني االجتمــاعي والســـلوكي والــذهن

  .من الناحیة ألواقعیه منفذ لما یصدر ألیه من أوامر من قبل المدرسالمتعلم یعد 
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  :وعلیه فأن تطویره یكون كاألتي 
هو االلتزام والطاعـة فـأن مكانـه علـى القنـاة ألبدنیـه یكـون  ذبما إن دور التلمی: القناة ألبدنیه  – ١

التـــي لهـــا عالقـــة بـــالتطور مـــن أالســـتقاللیه والتلمیـــذ ال یقـــوم باتخـــاذ القـــرارات  ىباتجـــاه الحـــد األدنـــ
  .البدني حیث یكون ذلك من اختصاص المعلم 

تتطلـب عملیـة التفاعـل والتبـادل االجتمـاعي وفـي األسـلوب االمـري نجـد : القناة أالجتماعیـه  – ٢
أن التلمیـــذ یمتلـــك فرصـــا تكـــون قلیلـــه جـــدا للقیـــام بعملیـــة التفاعـــل مـــع التالمیـــذ اآلخـــرین ذلـــك الن 

لذلك فان موقع التلمیذ على القنـاة أالجتماعیـه یكـون ، اذها من قبل المعلم جمیع القرارات یتم اتخ
  .باتجاه الحد األدنى 

وعلــى ، وهــي تشــیر إلــى مســتویات الراحــة واالرتیــاح الــذاتي ) : ألســلوكیه ( القنــاة ألعاطفیــه  – ٣
ملــوا كــل هــذا فقــد یكــون موقــع التلمیــذ مــن هــذه القنــاة متناقضــة تمامــا فهنــاك أفــراد یرغبــون أن یع

شــيء بــأمر وهــم بــذلك یشــعرون بفــرح كبیــر فمكــانهم بنــاء علــى ذلــك فــي هــذه القنــاة یكــون باتجــاه 
وعلـــى النقـــیض مـــن ذلـــك فهنالـــك تالمیـــذ آخـــرون ال یرغبـــون فـــي أن یقـــوم آخـــر ، الحـــد األقصـــى 

  باتخاذ القرارات بشأنهم وعند ذلك یكون موقعهم من هذه القناة باتجاه الحد األدنى 
إن التلمیذ ال یقوم باالنشغال بعملیات ذهنیه كثیرة فالعملیة ألذهنیه ألرئیسـیه : ألذهنیه  القناة – ٤

ذا كــان لنــا اعتبــار اســتخدام الــذاكرة لوحــدها فــان موقــع ، التــي یقــوم بهــا تكــون باســتخدام الــذاكرة  ٕ وا
ــد األدنـــى فـــالتطور الـــذهني یعنـــي القیـــا ــه ســـوف یكـــون باتجـــاه الحـ م أو التلمیـــذ علـــى القنـــاة ألذهنیـ

االشــتراك فــي عملیــات ذهنیــه عدیــدة مثــل ألمقارنــه والتمــایز والتصــنیف وحــل ألمشــكله واالفتــراض 
فاألســـلوب االمـــري ال یفســـح المجـــال للتلمیـــذ للقیـــام بهـــذه العملیـــات لـــذلك فـــأن موقـــع ، واالبتكـــار 

  التلمیذ على القناة ألذهنیه یكون باتجاه الحد األدنى 
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٣٠١

  أالستقاللیه                      الحد األقصى                    الحد األدنى          
  

ـــــدنیه   X              القناة ألبــ
 X             القناة أالجتماعیه           

  X              القناة ألعــــاطفیه     
  X                            الذهنیةالقناة 
   )١(:لتبادلياألسلوب ا: ثانیا 

  )٢(:أهمیة األسلوب التبادلي 
وهـــو مـــن األســـالیب الحدیثـــة التـــي تؤكـــد دور المـــتعلم فـــي عمیلـــة التعلـــیم باســـتخدام مـــا "          

  " یسمى بت المتعلم المالحظ والمتعلم المؤدي  
ـــاء نمــــاذج        عطـ ٕ ــارات وا ــدرس فــــي إیضــــاح المهــ حیــــث فــــي هــــذا األســــلوب ینحصــــر دور المــ

إلضافة الى اعداد ورقة تسمى ورقة الواجب تتضمن جمیـع المعلومـات والواجبـات موضحه لها با
وخطــوات تنفیــذها خــالل الــدرس وهــي العامــل الرئیســي التــي یمكــن ان نتعــرف مــن خاللهــا علـــى 

  .  )٣(نجاح او فشل أي فعالیة
  :أهداف هذا األسلوب 

ذي یقـود للتوصـل إلـى مجموعـه یؤدي إلى خلق أو إیجـاد الواقـع الـ) التبادلي(إن هذا األسلوب    
جدیدة من األهداف ألجوهریه لهـذا األسـلوب إن هـذه األهـداف هـي جـزء مـن نـوعین مـن األشـكال 

  .ألرئیسیه لهذا األسلوب 
  .وحاالت ألتغذیه الراجعة الخاصة بها ) الزمالء(العالقات أالجتماعیه بین الطالب  - 
یبــه بالواجــب أو الواجبــات وتلــك تحدیــد األهــداف علــى مجمــوعتین تلــك التــي لهــا عالقــة قر  - 

 .التي له عالقة بدور التلمیذ 
 

  

                                     
 .١٤المصدر السابق ص : هشام محمد ثامر وسوزان سلیم داود  )١(
 ٧٩ص،١٩٨٧،ردناأل،اربد،مطبعه األمل،اسالیب تدریس التربیة الریاضیة،احمد بطانة:علي الدیري  )٢(
 ١١ص،١٩٩٠،مطبعه المعارف باالسكندریة،تدریس لقسم التربیة الریاضیةوالبدنیةال:عفاف عبد الكریم )٣(
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  .موضوع الدرس 
امتالك فرص متكررة للتدریب على الواجب مـع شـخص یقـوم بشـكل خـاص بعملیـة ألمراقبـه  – ١
.  
التدریب على أداء الواجب تحت ظروف یـتم فیهـا تسـلم ألتغذیـه الراجعـة االنیـه المباشـرة مـن  – ٢

  .الزمیل 
ریب على أداء الواجب بـدون إعطـاء ألتغذیـه الراجعـة مـن قبـل المعلـم أو معرفـة متـى تـم التد – ٣

  .تصحیح األخطاء 
  . القدرة على مناقشة الجوانب الخاصة بالواجب مع الزمیل  – ٤
  .لرؤیة وفهم األجزاء وتسلسل هذه األجزاء عند أداء الواجب  – ٥

  الدور 
العالقــات أالجتماعیــه والتــي تعتبــر فریــدة بالنســبة لهــذا االنشــغال فــي ألعملیــه التــي تقــود إلــى  – ١

  ).إعطاء وامتالك ألتغذیه الراجعة مع الزمیل ( األسلوب 
، ومقارنـة األداء مـع ورقـة الواجـب ، االنشغال بخطوات هذه ألعملیه ومالحظة أداء الزمیل  – ٢

یصال نتائج األداء إلى ال، والتوصل إلى االستنتاجات  ٕ   .زمیلوتبادل األداء وا
یعنــي ( والصــدق والنبــل المطلوبــة فــي نجــاح هــذه ألعملیــه ، والتحمــل ، تطــور حالــة الصــبر  – ٣

  ) .كیفیة التعامل مع حالة التعارض أو التضارب والتواطؤ باألداء 
تعلـم علـى سـبیل المثـال كیفیـة إعطـاء ألتغذیــه ( التـدریب وخیـارات ألتغذیـه العكسـیة المتـوفرة  – ٤

  ) .إلى استمرار العالقات الراجعة التي تؤدي 
  .التعرف على المشاعر الخاصة لرؤیة نجاح زمیل ما  – ٥
  .تطویر الترابط والعالقات أالجتماعیه التي تكون ابعد من مجرد أداء المهارة  – ٦

  تحلیل هذا األسلوب 
لغـــرض إیجـــاد أو خلـــق الواقـــع الجدیـــد فـــي قاعـــة اللعـــب والـــذي یـــؤدي إلـــى إیجـــاد العالقـــات      

إن هـذه القــرارات ، ویــتم انتقـال عـدد اكبـر مـن القــرارات إلـى التلمیـذ ، دیـدة بـین المعلـم والتلمیـذ الج
. )١(اآلنیــةلاللتفــات إلــى قاعــدة ألتغذیــه الراجعــة ) مــا بعــد الــدرس(تنتقــل مــن خــالل مرحلــة التقــویم 

                                     
                          ١٩٩٧، منشأة المعارف باالسكندریه ، االسكندریه ،  المرشد في تدریس ألتربیه ألریاضیه، محسن محمد حمص  )١(
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٣٠٣

یح وكلمـــا امتلـــك التلمیـــذ المعلومـــات ألكافیـــه عـــن طبیعـــة أدائـــه بوقـــت مبكـــر ازدادت فـــرص تصـــح
    .واحدهو معلم واحد لتلمیذ  اآلنیةاألداء لذلك فأن المقیاس المثالي المتوفر للتغذیة الراجعة 

إن األســلوب التبــادلي یــدعو إلــى تنظــیم طــالب الصــف علــى شــكل أزواج مــع إعطــاء كــل فــرد    
المعلم  وعندما یشارك) المراقب(بینما یقوم األخر بدور) المؤدي(یقوم احدهم باألداء . دورا معینا 

ضمن الدور المحدد له في هذا األسـلوب مـع زوج مـن الطـالب أو مجموعـه فـان ذلـك یـؤدي إلـى 
  :تكوین عالقة ثالثیه في الوقت الذي یحدث فیه ذلك كما في الشكل التالي 

  
  

  المؤدي                     المراقب                                    
  
  
  
  

  المعــلم                                                              
  

ــة الـــــدور      ــین مــــن القـــــرارات حســــب طبیعــ ـــد معــ ـــابق یقـــــوم كــــل فــــرد باتخـــــاذ عـ ـــي الشــــكل السـ فـ
ــه  ــوم بــــاألداء. المخصــــص لــ ــذي یقــ ــلوب  فــــدور الشــــخص الــ ــذلك الــــذي فــــي األســ یكــــون مشــــابها لــ

ویتضـــمن االتصــال مـــع المراقــب أمـــا دور المراقــب فهـــو إعطــاء ألتغذیـــه الراجعــة إلـــى ، التــدریبي 
ویتضـــمن دور المعلـــم مراقبـــة كـــل مـــن المـــؤدي والمراقـــب . المـــؤدي وكـــذلك االتصـــال مـــع المعلـــم 

  .بالمراقب فقط  لواالتصا
بینمــا یقــوم المــؤدي باتخــاذ تســع ، ي مرحلــة مــا قبــل الــدرس ویقــوم المعلــم باتخــاذ جمیــع القــرارات فــ
أمـا عملیـة انتقـال القـرار فتحـدث فـي مرحلـة مـا بعـد الـدرس ، قرارات فـي مرحلـة األداء أو الـدرس 

  .ویقوم المراقب باتخاذ القرارات المتعلقة بالتغذیة الراجعة ، ) التقویم(
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٣٠٤

  )المعلم(مرحلة ما قبل الدرس                         م 
  مرحلة الدرس                                 المؤدي

  المراقب                           مرحلة ما بعد الدرس
  

  : تطویر القنوات 
وهـــي القنــاة األكثـــر قــوة حیـــث تتجــه باتجـــاه الحــد األقصـــى وذلــك لمـــا : القنــاة أالجتماعیــه  -١

إن اتصــال ، تمــاعي بــین التالمیــذ یعطــه هــذا األســلوب مــن ادوار فــي عملیــة التفاعــل االج
التالمیــذ بعضـــهم بـــبعض لتحقیـــق غـــرض معــین تتطلـــب وجـــود العالقـــات أالجتماعیـــه وان 
ألمشــاركه فــي عملیــة التفاعــل هــذه توجــب علــى التلمیــذ ان یكــون مســتقال إلــى حــد معقــول 
عنــد العالقــات أالجتماعیــه لهــذا الســبب فــان وضــع التلمیــذ علــى هــذه القنــاة یكــون باتجــاه 

 .حد األقصى ال
إن إعطــاء ألتغذیــه الراجعــة واســتالمها مــع الزمیــل تضــع ) :  ألســلوكیه ( القنــاة ألعاطفیــه  -٢

بالحــدیث ( التلمیــذ فــي حالــه تتطلــب الصــدق واالمانــه واســتخدام الســلوك اللفظــي المناســب 
والصـبر الكثیــر وان إعطـاء التلمیـذ دورا رئیسـیا فــي عملیـة التلمیـذ یجعلــه ) والسـلوك العـام 

لهـذا السـبب فـان وضـع التلمیـذ علـى القنـاة ألعاطفیـه یكـون باتجـاه ، عر بالراحة ألنفسیه یش
 .الحد األقصى 

في هذا األسلوب یكون التلمیذ أكثر اسـتقاللیه فـي اتخـاذ القـرارات الخاصـة : القناة ألبدنیه  -٣
القنـاة  بتطوره البدني اخذین بنظر االعتبار انجازه البدني ولذلك فان موقع التلمیـذ فـي هـذه

ذلــك الن التلمیــذ یتمــرن وال یحتــاج أن ینتظــر األوامــر مــن ، یمیــل قلــیال إلــى الحــد األعلــى 
 .فهنالك احتمالیة للتطور البدني في المستقبل ، المدرس لكل حركه 

ن انشـغال التلمیــذ المراقـب بعملیـات ذهنیـه متعــددة مثـل ألمقارنـه والتركیــز : القنـاة ألذهنیـه  -٤
هـــذه كلهـــا ) ألتغذیـــه الراجعـــة ( أخیـــرا عمـــل ألخاتمـــه واالســـتنتاجات علـــى تنفیـــذ البیانـــات و 

 . تؤدي إلى تحرك موقع تلمیذ في القناة ألذهنیه قلیال باالتجاه األعلى 
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٣٠٥

  الحد األدنى                      أالستقاللیه                       الحد األقصى       
  

 X          البدنیة                      القناة
   Xالقناة أالجتماعیه                                                 

 X                                         العاطفیةالقناة 

  X                     الذهنیة          القناة 
  

  : الدراسات المتشابهة
التنــافس الــذاتي والمقارنــة فــي  أســلوبياســتخدام  اثــر(بعنــوان ) ١٩٩٧( دراســة  فــداء أكــرم الخیــاط

  .)١()تعلیم بعض المهارات الحركیة بكرة القدم
والمقـارن فـي تعلـیم بعـض ، هدف البحث الكشف عـن اثـر اسـتخدام أسـالیب التنـافس الـذاتي      

اجـري ، المهارات االساسیه بكرة القدم وتم استخدام المنهج التجریبي للتوصل إلى أهداف البحـث 
البحــث علــى عینــه مــن طــالب الســنه الدراســیة األولــى فــي كلیــة ألتربیــه ألریاضــیه للعــام الدراســي 

ــــددهم ) ١٩٩٧-١٩٩٦( ــالغ عــ ــة مجــــــامیع ) ٤٧(والبــــ ــــى ثالثــــ ـــــموا إلــ ـــــتخدام ، طالــــــب قسـ ـــــم اسـ وتـ
االختبــارات والمقــایس كــاداة لجمـــع البیانــات وتــم اعــداد برنـــامج تعلیمــي للمهــارات الحركیــة وبكـــرة 

والتمریــرة ، والتمریــرة القصــوى ، والرمیـه الجانبیــه ، والســیطرة ، واالخمــاد ، الدحرجــه ( القـدم وهــي 
وكانـــت أهـــم االســـتنتاجات التـــي توصـــل الیهـــا البحـــث هـــو إن أفضـــل أســـلوب للـــتعلم ) المتوســـطه 

  التنافس للمقارنه في تعلیم اغلب المهارات الحركیة المختارة بكرة القدم
  
  
  
  
  

                                     
، بحث منشور، كلیة التربیة الریاضیة  المهارات الحركیة بكرة القدم استخدام أسلوبي التنافس الذاتي والمقارنة في تعلیم بعض أثر:فداء أكرم الخیاط )١(

،١٩٩٧. 
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٣٠٦

  إجراءات البحث – ٣
  منهج البحث ١ – ٣

  .تم استخدام المنهج التجریبي للمالئمه وطبیعة البحث 
  مجتمع البحث وعینته  ٢ –٣

، كلیة ألتربیه ألریاضیه ، تم اختیار مجتمع البحث بصورة عمدیه وهم طالب جامعة دیالى      
والتـــي اختیـــرت عشـــوائیا ) جــــ  –أ ( المرحلـــة األولـــى وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن طـــالب شـــعبتي 

ـــ ـــددهم والبــ ـــوزعین بواقـــــع ) ٥٠(الغ عــ ـــب مــ ـــد اســـــتبعاد ألطلبـــــه ) ٢٥(طالــ ـــب لكـــــل شـــــعبه وبعــ طالــ
ــدیهم  ــبین والطبــــه الــــذین لــ ــات واســــتبعاد ألطلبــــه الراســ الممارســــین والالعبــــین فــــي االندیــــه والمنتخبــ

للمجموعـــة التجریبیـــه و ) ٢٠(طالـــب بواقـــع ) ٤٠(غیابـــات بعـــد ذلـــك بلـــغ العـــدد االجمـــالي للعینـــه 
  .لضابطه موزعین بالتساوي على الشعبتین للمجموعة ا) ٢٠(
  :تجانس العینة   ١ -٢ – ٣
لمنع المؤثرات التي تؤثر على نتائج االختبارات من الفروق الموجودة لدى افراد العینة المتمثلة   

  -:كما مبین في الجدول االتي ،بین عینة البحث لضبط المتغیرات عن طریق معامل االلتواء 
المعالجات          

       
  االحصائیة
  المتغیرات

  

  الوسط 
  الحسابي

  
  )س(

  انحراف
  المعیاري

)U ع(  

  الوسیط  
  
  )و ( 

معامــــــــــــــــــل 
  االلتواء

  )ل ( 

  
حجـــــــــــــــــم     

  العینة

    ٠،١٥١  ١٥،٣٥  ٠،١٩٨  ١٥،٣٧  العمر
  ٠،١٢٨  ٤٤  ٥،٨٢  ٤٤،٢٥  الوزن   ٢٠   

  ٠،١٧١  ١٥٠  ٥،٢٤٥  ١٥٠،٣  الطول
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٣٠٧

  :وسائل جمع المعلومات واالدوات  ٣ – ٣
  : التالیةلجـأ الباحث إلى استخدام الوسائل  الحقیقةلغرض جمع المعلومات والوصول إلى 

  . والعربیة األجنبیةالمصادر والمراجع  -١
 .المقابالت ألشخصیه  -٢

 .قاعة رفع األثقال  -٣

 .ساعة توقیت -٤

  .*للمالحظة ولتقویم سلوك الطالب) أندرسون(استمارة  -٥
  لتجربه االستطالعیه ا ٤ – ٣

تم إجراء التجربة االستطالعیة على مجموعتین من الطالب لم تدخل التجربه االساسیه ومن     
طالبــا وكــان هــدف هــذه التجربــه هــو التعــرف علــى ) ١٥(نفــس مجتمــع البحــث حیــث بلــغ عــددهم 

  .المعوقات واالخطاء الذي یمكن إن تحدث أثناء تطبیق التجربه من اجل تالفیها 
  إجراءات البحث ٥ – ٣
  مهارتي رفع األثقال  ١ – ٥ – ٣

تعتبر مهارة الخطف ومهارة النتر هما مهارتي البحث وهما المهـارات االساسـیه لرفـع األثقـال     
  .والداخله ضمن المنهج الدراسي للمرحلة األولى في الكلیة 

   ةالتجربه االساسی ٢ – ٥ – ٣
ــین الموجـــــودین      ــــتعانة بالمدرســــ ــــم االســ ــــه تـ ـــابطه والتجریبیــ ــــوعتین الضـــ لغــــــرض تــــــدریس المجمـ

باالســلوبین االمــري للمجموعــة الضــابطة والتبــادلي للمجموعــة التجریبیــة وكــان عمــل الباحــث هــو 
  .االشراف المیداني والمتابعه لتنفیذ مفردات الدرس دون  التدخل في التدریس

  االختبار البعدي  ٣ – ٥ – ٣
د حیــث تــم اجــراء االختبــار البعــدي الفــراد عینــة البحــث اســتمر تطبیــق التجربــه لمــدة شــهر واحــ  
ــه التــــي تــــم تنفیــــذها ) التجریبیــــه والضــــابطه( وحــــدات تعلیمیــــه ) ٨(وكانــــت عــــدد الوحــــدات التعلمیــ

                                     
وقت استالم ، الوقت الفعلي لالداء ( استمارة أندرسون لتحلیل سلوك الطالب الجل الوقوف على الوقت المستثمر في الدرس حیث تشمل االستمارة  *
 ).وتغیر الموقع للسلوكیات االخرى ، ووقت االنتظار ، وقت إعطاء المعلومات المساعده ، لطالب للمعلومات ا
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٣٠٨

 التجریبیــةوحسـب الجــدول المحــدد بالتســاوي للمجمــوعتین  األســبوعوبمعـدل وحــدتین تعلیمیتــین فــي 
  . والضابطة

  درجة االختبار  ٤ – ٥ – ٣
درجــات لكــل مهــارة ) ١٥(الباحــث درجــة االمتحــان العملــي باعتبــاره مؤشــر للــتعلم والمحــدد  اعتمــد

  * *من المهارات موضوع البحث وبمساعدة فریق العمل
  الوسائل اإلحصائیة  ٦ – ٣

  :لغرض معالجة البیانات احصائیا لجأ الباحث إلى استخدام العوامل االحصائیه االتیه 
  .الوسط الحسابي  -١
 .لمعیاري االنحراف ا -٢

 .للعینات المتناظرة ) T-TEST(اختبار  -٣

  . ألمئویة النسبة -٤
  عرض النتائج ومناقشتها  – ٤
  :عرض نتائج اختبار مستوى التعلم ومناقشتها  ١ – ٤
الجل التحقق من فرضیة البحث األولـى التـي تضـمنت وجـود فـرق معنـوي فـي تـأثیر األسـلوبین   

  .ساسیه في رفع اإلثقال ولصالح األسلوب التبادلي االمري والتبادلي في تعلم  المهارات اال
  )١(جدول 

  المحتسبة والجدولیه للدرجات التي حصل علیها أفراد عینة البحث) T(یوضح االوساط الحسابیه واالنحرافات المعیاریه وقیمة  
  الفرق  ن  المحتسبه Tقیمة   المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة  المهارة

  معنوي  20 4.572  ع±  س  ع±  س  رفعة الخطف
6.2 1.5 8.5 1.6 

  ع±  س  ع±  س  رفعةالنتر
  معنوي 20 2.538

7.8 1.7 9.2 1.7 
قـــام  ٣٨ودرجـــة حریـــة   0.05تحـــت مســـتوى داللـــة ) T) (2.083(بلغـــت ألقیمـــه ألجدولیـــه     

 الباحـــث باســـتخراج االوســـاط الحســـابیه للـــدرجات التـــي حصـــل علیهـــا افـــراد عینـــة البحـــث فقـــد بلـــغ
ـــري  ــلوب االمـ ــابطة األســ ـــة الضــ ـــارة رفعــــة الخطــــف للمجموعـ ــابي لمهـ ـــه 6.2(الوســــط الحســ ) درجــ
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حــین بلــغ الوســط الحســابي لــدرجات ألمجموعــه التجریبیــة لــنفس   1.5)(وبــانحراف معیــاري قــدره 
ولغـرض التحقـق مـن معنویـة الفـروق بـین ، ) 1.6(وبـانحراف معیـاري قـدره ) درجه 8.5( المهارة 

 . األوساط الحسابیة
المحتســـبة ) T(للعینـــات المتنـــاظرة حیـــث بلغـــت قیمـــة ) T-TEST(فقـــد اســـتخدم الباحـــث اختبـــار 

ودرجـــة ) 0.05(وبمســـتوى داللـــة  2.083)(وهـــي اكبـــر مـــن القیمـــة ألجدولیـــه والبالغـــة ) 4.572(
  وهذا یعني إن الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجریبیة  ٣٨حریة 

 7.8( بلـــغ الوســـط الحســـابي لـــدرجات ألمجموعـــه الضـــابطة أمـــا بالنســـبة لمهـــارة رفعـــة النتـــر فقـــد 
أمــا الوسـط الحســابي لــدرجات ألمجموعـه التجریبیــة ولــنفس ) 1.7(وبــانحراف معیـاري قــدره ) درجـه

  ) .1.7(وبانحراف معیاري قدره ) درجه 9.2(المهارة فقد بلغ 
) T(إن قیمـة  لمعرفة معنویة الفروق بین المجموعتین ظهر) T-TEST(وعند استخدام اختبار  

وبمســـتوى داللـــة ) 2.083(وهـــي اكبـــر مـــن القیمـــة ألجدولیـــه والبالغـــة ) 2.538(المحتســـبة بلغـــت 
  .ولصالح ألمجموعه التجریبیة التي استخدمت األسلوب التبادلي ) ٣٨(ودرجة حریة ) 0.05(

مــن خــالل عـــرض النتــائج ظهــر للباحـــث أفضــلیة األســـلوب التبــادلي علــى األســـلوب االمــري فـــي 
  .في رفع اإلثقال  ى تعلم مهارتي الخطف والنترمستو 

فـي دراسـتها مــع هـذه النتیجـة حیــث توصـلت إلـى إن لألســلوب  )١()١٩٩٦كریمـه فیــاض ( وتتفـق 
التبادلي أثره الفعال في مستوى األداء الفني واالنجاز للرمي بالبندقیة الهوائیة نسبة إلى األسـلوب 

  .االمري المستخدم في تدریس نفس الفعالیة 
ویرى الباحث إن طبیعة احتیاج هاتین المهـارتین إلـى المسـاعدة بشـكل كبیـر خـالل مراحـل الـتعلم 
األولى سبب أساسي في تفوق األسلوب التبادلي والذي یعتمد على تبادل وتعـاون المتعلمـین فیمـا 

  .فضال على ذلك فأنه یعطي المتعلمین، بینهم أثناء التعلم 
التــي تعــد أمــرا مهمــا فــي تطــویر مســتوى الــتعلم لمهــارات رفــع فرصــه فــي تعلــم طرائــق المســاعدة و 

  .اإلثقال ولجمیع مراحل التعلیم 
  

                                     
جامعة ، یه ألریاضیه كلیة ألترب، رسالة ماجستیر ، اثر األسالیب على مستوى األداء الفني واالنجاز لفعالیة الرمي والبندقیة الهوائي، كریمه فیاض  )١(

 ١٩٩٦، بغداد 
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  :عرض نتائج الوقت المستثمر ومناقشتها  ٢ – ٤
ــه التـــي نصـــت علـــى وجـــود فـــروق فـــي اســـتخدام     لغـــرض التوصـــل إلـــى تحقیـــق الفرضـــیة ألثانیـ

درس والتي تم الحصول على نتائجهـا األسلوبین  أألمري والتبادلي على الوقت المستثمر خالل ال
  ).٢(من تحلیل سلوك الطالب وفقا الستمارة أندرسون وكما یظهر في الجدول 

  
  )٢(جدول

  أألمري والتبادلي ینباألسلو یوضح تحلیل سلوك الطالب في  
  األسلوب التبادلي  األسلوب العامري  الحقول

  %48  %29  .ممارسة النشاط الحركي -١
  %10  %45  .اتاستقبال المعلوم -٢
  %33  %صفر   .إعطاء المعلومات -٣
  %2  %13  .االنتظار -٤
  %6  %11  .التحرك ألخذ المكان - ٥
  %1  %2  أشیاء أخرى -٦

  
  
  
  

       
والتــي % 74ففــي األســلوب أألمــري كانــت نســبة اشــتراك الطالــب الفعلیــة فــي الــدرس هــي        

ـــة النشــــاط الحـــــر كــــي  ــبة ممارسـ ـــاءت مــــن نســـ ـــافا إل%  29جـ عطائـــــه مضـ ٕ یهـــــا نســــبة اســــتالمه وا
وهذه النسبة هي اقل من نسبة اشتراك الطالب الفعلي في الدرس في األسلوب % 45للمعلومات 

  %.91التبادلي والتي بلغت 
ویعزو الباحث إلى إن األسلوب أألمري هو اسـتجابة فوریـه لقـرارات وایعـازات المـدرس ومـا       

  .لمدرس مما قلل من فترة ممارسة النشاط الحركي على الطالب سوى االنتظار وتنفیذ أوامر ا
أمــا بالنســبة للوقــت الضــائع والــذي جــاء مــن نســبة االنتظــار والتحــرك ألخــذ المكــان وأشــیاء       
من وقت الدرس مقارنه % 26بنسبة ) ٢(ففي األسلوب أألمري الذي یظهر في الجدول ، أخرى 
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الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى أن الطالـــب فـــي حیـــث یرجـــع % 9باألســـلوب التبـــادلي الـــذي بلغـــت نســـبته 
فـي حـین أن ، األسلوب أألمري ینتظر األوامر بعد إیعاز المدرس لیبدأ بعد ذلـك بـاألداء الحركـي 

الطالــب فــي عمــل مســتمر فــي األســلوب التبــادلي ســواء كــان مؤدیــا للواجــب الحركــي أو مســاعدا 
  .وموجها لزمیله 

  االستنتاجات والتوصیات  – ٥
  : االستنتاجات ١ – ٥
فــي رفــع اإلثقــال بــین األســلوبین االمــري  األساســیةوجــود تبــاین فــي مســتوى تعلــم  المهــارات  -١

  .والتبادلي 
  في رفع اإلثقال  إن األسلوب التبادلي هو األفضل في تعلیم مهارتي الخطف والنتر -٢
مـــن  أعلـــىظهـــرت نســـبة الوقـــت المســـتثمر مقارنـــة بالوقـــت الضـــائع  فـــي األســـلوب التبـــادلي  -٣
  .سلوب أألمري األ
  :التوصیات  ٥ – ٢

  :بناءا على االستنتاجات التي تم التوصل إلیها یوصي الباحث بما یأتي 
ضرورة استخدام األسلوب التبادلي في تعلیم وتدریس المهارات االساسیه لأللعاب األخرى   -١

 .لما له من اثر في تطویر مستوى التعلم 
  

للدرس واالستفادة منه في زیادة عدد التكرارات تشجیع ألطلبه على استثمار الوقت الكامل  -٢
 .المختلفةواستخدام طرائق المساعدة 

ــارات حركیـــه  -٣ ــالیب تدریســـیة أخـــرى ومهـ ــأثیر اســـتخدام أسـ إجـــراء دراســـات أخـــرى لمعرفـــة تـ
 .لفعالیات ریاضیه مختلفة 
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  المصادر
 ــد الكـــــریم ـــة:عفـــــاف عبـــ ـــیة والبدنیــ ـــة الریاضــ مطبعـــــه معـــــارف ،التـــــدریس لقســـــم التربیــ

  .١٩٩٠،كندریةباالس
 اربـــد ،مطبعـــه االمـــل ،اســـالیب تـــدریس التربیـــة الریاضـــیة،احمـــد بطانـــة:علـــي الـــدیري

  .١٩٨٧،االردن ،
 أثـر اسـتخدام أســلوبي التنـافس الـذاتي والمقارنـة فـي تعلـیم بعــض:فـداء أكـرم الخیـاط                           

  .١٩٩٧اضیة ،، بحث منشور، كلیة التربیة الری مهارات الحركیة بكرة القدمال
  اثر بعـض األسـالیب التدریسـیة علـى مسـتوى األداء الفنـي واالنجـاز :كریمة فیاض

لفعالیـة الرمـي بالبندقیــة الهوائیـة ،رســالة ماجسـتیر ،كلیـة التربیــة الریاضـیة ،جامعــة 
  ،    ١٩٩٦بغداد ،

 طرائق تریس التربیة الریاضیة ،دیالى ، مكتب الولیـد للطباعـة :ماجدة حمید كمبش
 .٢٠٠٩أولى ، ،طبعة

  ــن محمــــد حمــــص ـــي تــــدریس ألتربیــــه ألریاضــــیه ، محســ ــكندریه ، المرشــــد فـ ،                                                                                                        االســ
 .١٩٩٧، منشأة المعارف باالسكندریه 

 فــــي التربیــــة الریاضــــیة، سریطرائــــق التــــد: ونلــــي رمــــزي فهــــیم  دناهــــد محمــــود ســــع 
 .، ٢٠٠٤مصر،مركز الكتاب للنشر ،الطبعة الثانیة ،

 التــدریس  محاضــرات فــي طرائــق وأســالیب:وســوزان ســلیم داود رهشــام محمــد ناصــ
 .٢٠٠٨جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاضیة ،قسم التدریب الریاضي،،

-Arther Ievinc . Hand Book On Undergraduate Curriculum JosseJ Bass 
publisher , Sanfrancisco , London ,1979. 

  


