تأثير أسلوب النموذج البنائي بين إفراد المجموعة في مستوى تعلم رفعة
الخطف والوقت المستثمر خالل درس رفع اإلثقال
طالب الدكتوراه  -م  .م نبراس علي لطيف
كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى
ملخص البحث
مقدمة البحث وأهميته  :أحتوى هذا الباب على مقدمة البحث وأهميته حيث تمثل
البحث في التوصل إلى معرفة اثر تطبيق أسلوبين من بين أساليب التدريس هما
األسلوب الشائع والمعمول به وهو األسلوب االمري واألسلوب الثاني هو النموذج
البنائي والمقارنة بينهما في التأثير في مستوى التعلم والوقت المستثمر خالل درس
رفع األثقال(مهارة رفعة الخطف) ومدى فاعلية النموذج البنائي .
مشكلة البحث  :تبلورت مشكلة البحث في إن المثيرات التي يحصل عليها الطالب
خالل العملية التعليمية من النموذج البنائي تكون فاعلة في عملية التعلم فضال عن
الوقت المستثمر مقارنة باألسلوب االمري المتبع في التدريس .
هدفا البحث:
 )1التعرف على تأثير استخدام األسلوب البنائي في تعلم رفعة الخطف في رفع
األثقال
 )2التعرف على الوقت المستثمر خالل التعلم في االسلوب البنائي في درس رفع
اإلثقال.
فروض البحث:
)1

وجود فروق ذات دالله معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين

التجريبية والضابطة في تعلم رفعة الخطف في رفع اإلثقال.

)2

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين

التجريبية والضابطة في تعلم رفعة الخطف في رفع اإلثقال .
 )3وجود فروق ذات دالله معنوية في الوقت المستثمر خالل درس تعلم رفعة
الخطف في رفع األثقال بين المجموعتين التجريبية والضابطة .
 5 – 1مجاالت البحث
 )1المجال ألزماني 2212/1/22 – 2211/11/22 :
 )2المجال البشري  :طالب ألمرحله األولى – كلية ألتربيه ألرياضيه – جامعة ديالى.
 )3المجال المكاني  :قاعة رفع األثقال – كلية ألتربيه ألرياضيه – جامعة ديالى
أما الباب الثاني فقد تضمن الدراسات النضرية ذات الصلة بالبحث والدراسات
المشابهة .
أما الباب الثالث فقد تضمن منهج البحث وأجراتة إذ أستخدم الباحث المنهج التجريبي
بتصميم مجموعتين تجريبية وضابطة حيث تكونت عينة البحث من شعبة( أ )
الضابطة وشعبة ( ب) التجريبية بواقع ( )32للمجموعة الضابطة و( )32للمجموعة
التجريبية وقد تم معالجة النتائج باستخدام الوسائل اإلحصائية .
إما الباب الرابع فقد تضمن عرض وتحليل ومناقشة النتائج .وتضمن الباب الخامس
استنتاجات البحث وتوصياته .
The impact of structural model style among members of the group in
the level of learning the snatch and time invested by studying
Weightlifting
PhD student -. Nbras Ali Latif
College of Physical Education / University of Diyala

Research Summary
Introduction of research and its importance: consisted this section
on the front of the research and its importance as a research to reach

know the effect of the application of two methods of teaching
methods are most commonly and applicable a method U.S. Dollar In
the second method is structural model and compare them to
influence the level of learning and time invested by studying lifting
weightlifting (snatch skill) and the effectiveness of the structural
model.
Research problem: research problem crystallized in the stimuli
received by the student during the educational process of structural
model to be effective in the learning process as well as the time
invested compared style of writing used in teaching.
1)

identify the structural impact of the use of the method in

learning the snatch in weightlifting
2)

identify the time invested during the formative learning in

style in weightlifting lesson.
Hypotheses:
1) the existence of significant differences between pre and post tests
of two experimental and control groups in learning the snatch in
weight lifting.
3)

the presence of significant differences in the posteriori tests of

two experimental and control groups in learning the snatch in weight
lifting.
4)

the existence of significant differences in the time invested

through Lesson learned snatch weightlifting between experimental
and control groups.
1 - 5 areas Search
1) the temporal domain: 20/11/2011 - 20/01/2012

2) the human sphere: first stage students - Faculty of Physical
Education - University of Diyala.
3) the spatial domain: Weightlifting Hall - Faculty of Physical
Education - University of Diyala
The second section, the studies Alndharah included relevant research
and similar studies.
Part III has included research methodology and Ograth as researcher
used experimental method designed two experimental and control
group where sample consisted of Division (a) control and Division
(b) experimental reality (30) for the control group and (30) of the
experimental group was treated with the results using the means
Statistical.
Part IV has included display, analyze and discuss the results. Part V
included the research findings and recommendations.

الباب األول
: التعريف بالبحث1-1
: مقدمة البحث وأهميته2-1
شهد البحث العلمي خالل العقدين الماضيين تحوال رئيسيا في رؤيته لعمليتي
التعليم والتعلم وفحوى ذلك هو التحول من التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر
 تعزيزه وبيئة,  حماسه, شخصيته,  متغيرات المدرس: في صياغة تعلم المتعلم مثل
 والمنهج ومخرجات التعلم وغير ذلك من العوامل إلى التركيز على العوامل, التعلم
,  مثل معرفته السابقة:  وخاصة ما يجري داخل عقله, الداخلية التي تؤثر في المتعلم
 وأسلوب,  أنماط تفكيره,  دافعتيه للتعلم,  نمط معالجته للمعلومات, سعته العقلية
 أي انه تم االنتقال من التعلم السطحي بالتعلم ذي المعنى,  وأسلوبه المعرفي, تعلمه
. او التوجه الحقيقي للتعلم

ومع التزايد المعرفي في اآلونة األخيرة أصبح من ابرز سمات عصرنا
الحالي في صياغة شتى العلوم والمعارف  ,لذلك يجب إن نهيئ المتعلم ذهنيا ونفسيا
لمسايرة ومالحقة ذلك التزايد المعرفي ولتحقيق ذلك بصورة أفضل يكون بالتركيز
على المفاهيم التي هي مفاتيح المعرفة .
وكذلك التركز على جانبين على درجة كبيرة من األهمية العلمية في العملية
التعليمية  ,فالجانب األول يتعلق بتنظيم المعرفة تنظيما يكفل لها االقتصاد في التعليم
وعدم االعتم اد على المعارف المفككة وهذا ما عبر عنه فيليب فينكس "Philip
" Phinixبان االقتصاد والكفاية في التعلم في عصر تتوسع فيه المعرفة توسعا كبيرا
يمكن ان يتحقق أفضل بالتركيز على المفاهيم التي تعتبر مفاتيح المعرفة في عدة
ميادين للتعلم  ,وقد تأكدت أهمية هذا الجانب أيضا عندما اجمع عدد من التربويين
على ان االهتمام في تدريسنا بأساسيات المعرفة يعتبر احد الحلول لمواجهة تحديات
العصر (.)1
الجانب الثاني يتعلق بطريقة توصيل المعرفة الى المتعلمين بسهولة ويسر ,
وحتى يكون التعليم ذا معنى بالنسبة لهم  ,لذا تكون هناك حاجة ملحة للبحث عن
إستراتيجية تدريس مناسبة النجاز هذه المهمة .
ونتيجة االهتمام بطرق التدريس ظهرت عدة فلسفات حديثة تعتبر كل منها
أساسا لعدد من الطرق المستخدمة في التدريس  ,ومن هذه الفلسفات الفلسفة البنائية
والتي يشتق منها عدة طرق تدريسية متنوعة  ,وتقوم عليها عدة نماذج تعليمية
متنوعة  ,وتهتم الفلسفة البنائية بنمط بناء المعرفة وخطوات اكتسابها .
ويعد أسلوب التعلم البنائي في التدريس من أكثر األساليب إبداعا في التربية
العلمية خالل السنوات الماضية  ,وانه سيكون أكثر وسائل الربط للقنوات المختلفة
في البحث في التربية العملية  ,فقد جرت محاوالت عديدة لبلورة أساليب تنفيذية
يتبعها األستاذ في الدرس ليتعلم المتعلم المفاهيم العلمية والعملية وفق المرتكزات
( ) )1منى مختار المرسي  :وظائف نصفي المخ وعالقتها بأس اليب التعلم لبيجز لدى طالبات كلية التربية الرياضية ,المجلة العلمية
للتربية البدنية والرياضية ,القاهرة  ,العدد,2222 ,55ص.28

األساسية لهذه الفلسفة  ,حيث يقوم المتعلمون بإجراء العديد من النشاطات والتجارب
العلمية والعملية ضمن مجموعات أو فرق عمل  ,كما تؤكد على المشاركة الفكرية
التعليمية في النشاط بحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم على الفهم .
ويعتبر أسلوب التعلم البنائي من ابرز االسايب التي تعتمد على الفكر
البنائي  ,وذلك من خالل مراحله األربعة ( الدعوة  ,االستكشاف "االكتشاف
واالبتكار" ,اقتراح التفسيرات والحلول  ,اتخاذ االجرائات) ويتم في هذا االسلوب
مساعدة المتعلم على بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية اعتمادا على خبراتهم السابقة ,
كما يؤكد على ربط العلم بالتكنولوجيا والمجتمع .
اذ تعددد لعبددة رفددع األثقددال مددن األلعدداب أالولمبيدده المتطددورة ولهددا أهميدده خاصددة فددي
مجال ألتربيه ألرياضيه كونها األساس األول لتعلم مهاراتها ( الخطف والنتدر ) والتدي
يتعلمهددا الطالددب لالرتقدداء بالمسددتوى الفنددي ألدائهددا وان هددذا المسددتوى نتيجددة حتميددة
لعملية التعلم الحركي للرفعات ألنظاميه في رفع األثقال لطالب كلية ألتربيه ألرياضديه
عامة ورفعة الخطف خاصة .
إن أهميددة البحددث تمثلددت فددي التوصددل إلددى معرفددة تددأثير تطبيددق أسددلوبين مددن بددين
أسدداليب التدددريس همددا األسددلوب الشددائع والمعمددول بدده حاليددا وهددو األسددلوب االمددري
واألسدددلوب الثددداني هدددو أسدددلوب النمدددوذج البندددائي وذالدددك ألهميدددة التددددريس باسدددتخدام
النموذج البنائي في عملية التعلم وانتقال اثر التعلم وهذا ما أكدته العديدد مدن الدراسدات
فدددي المجددداالت المختلفدددة والمقارندددة بينهمدددا فدددي التدددأثير فدددي مسدددتوى الدددتعلم والوقدددت
المستثمر خالل درس تعلم رفعة الخطف في رفع األثقال .
 2 – 1مشكلة البحث:
من خالل متابعة الباحث لتدريس مادة رفع األثقال (رفعة الخطف) ولعدة سدنوات
سددابقه فددي كليددة ألتربيدده ألرياضدديه  .فقددد الحد إن أسددلوب التدددريس المتبددع هواسددلوب
التدريس االمري والذي يكدون المددرس المحدور األساسدي فدي جميدع تفاصديل الددرس
ونظددرا لخصوصددية لعبددة رفددع األثقددال بشددكل عددام ورفعددة الخطددف بشددكل خدداص فقددد
ارتأى الباحث اختيار أسلوب تدريس آخر مناسب لتعلم رفعة الخطف في رفدع األثقدال

إال وهو أسلوب النموذج البنائي ومعرفة مدى تدأثيره فدي تعلدم هدذه الرفعدة فضدال عدن
الوقت المستثمر مقارنة باألسلوب االمري المتبع حاليا في التدريس .
 3 – 1هدفا البحث:
 )1التعددرف علددى تددأثير اسددتخدام األسددلوب البنددائي فددي تعلددم رفعددة الخطددف فددي رفددع
األثقال
 )2التعددرف علددى الوقددت المسددتثمر خددالل الددتعلم فددي االسددلوب البنددائي فددي درس رفددع
اإلثقال.
 4 – 1فروض الباحث
 )1وجود فروق ذات داللده معنويدة بدين االختبدارات القبليدة والبعديدة للمجمدوعتين
التجريبية والضابطة في تعلم رفعة الخطف في رفع اإلثقال.
 )2وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي االختبدددارات البعديدددة للمجمدددوعتين
التجريبية والضابطة في تعلم رفعة الخطف في رفع اإلثقال .
 )3وجددود فددروق ذات داللدده معنويددة فددي الوقددت المسددتثمر خددالل درس تعلددم رفعددة
الخطف في رفع األثقال بين المجموعتين التجريبية والضابطة .
 5 – 1مجاالت البحث
 )1المجال ألزماني 2212/1/22 –2211/11/22 :
 )2المجال البشري  :طالب ألمرحله األولى – كلية ألتربيه ألرياضيه – جامعة ديالى.
 )3المجال المكاني  :قاعة رفع األثقال – كلية ألتربيه ألرياضيه – جامعة ديالى .
6-1مصطلحات البحث :
نموذج التعلم البنائي
هو نموذج تعليمي يتم تنفيذه وفق أربع مراحل متتابعة مقتبسة في أصلها من
مراحل دورة التعلم وهذه المراحل هي  :الدعوة  ,االكتشاف واالبتكار  ,اقترح
التفسيرات والحلول  ,اتخاذ االجرائات  ,مع التأكيد على ربط العلم بالتكنولوجيا ,
والمجتمع في المراحل األربعة ويتم ذلك بأسلوب غير مباشر في العملية التعليمية.

الباب الثاني
 –2الدراسات النظرية والمشابهة:
 1-2الدراسات النظرية:
 1-1-2أساليب التعلم  :إن الغرض من استخدام أسداليب الدتعلم فدي التربيدة الرياضدية
هددو اكتسدداب الطلبددة المهددارات والنشدداطات الرياضددية وتنميددة روح االبتكددار وسددرعة
التفكير واتخاذ القرار السليم في حل الواجبات الحركية المختلفة .
وقد عرف (ظافر  )2222أساليب التعلم بأنها " سلسلة من القرارات التي لها عالقة
مباشرة في عملية التعلم والتعليم  ,وهذه القرارات توضح من لدن المدرس أو الطالب
أو كليهما ".1
أما عفاف عبد الكريم فترى إن أساليب التعلم هي " مجموعة عالقات تنشا بين
المدرس والطالب  ,وهذه العالقات تساعد المتعلم على النمو واكتساب المهارات في
األنشطة الرياضية " 2ولقد استطاع (موستن) إن يصمم عددا ً من األساليب الحديثة
في مجال التربية الرياضية وينظمها  ,وقد أشار لكل أسلوب مميزاته وعيوبه  .لذلك
اجمع أكثر العلماء على إن الطلبة ال يستجيبون لعملية التعليم بطريقة واحدة  ,وانه
البد من استعمال طرائق وأساليب مختلفة وجديدة لبناء وتطوير قدرات الطالب
ومعارفهم .
 2- 1 – 2طرائق التدريس:
عرفت الطريقة على أنها الوسيلة التي تتبع للوصول إلى هدف(.)3
وعرفت أيضا هنالدك العديدد مدن طدرق التددريس التدي يمكدن إن يعتمددها المددرس فدي
تحقيق األهداف ألتربويه فهنالك طرق كثيرة يمكن للمددرس إن يختدار منهدا مدا يناسدب
الهددف الدذي يرمددي أليده وهددذا أمدر حتمددي مطلدوب ليقدددر المواقدف التددي تواجده أثندداء
عمله .

 - 1ظافر هاشم إسماعيل  :األسلوب التدريسي المتداخل وأثره في التعلم والتطور من خالل التنظيمات المكانية لبيئة التنس  ,أطروحة
33
دكتوراه  ,جامعة بغداد  ,كلية التربية لرياضية  ,2222 ,ص
38
-2عفاف عبد الكريم  :التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضية  ,اإلسكندرية  ,مطبعة منشاة المعارف  , 1882 ,ص
 -3ماجدة حميد كمبش  :طرائق تدريس ألتربيه ألرياضيه  ,ديالى  ,مكتب الوليد للطباعة  ,طبعه أولى , 2228 ,ص.1

كما وان هدف المدربين والمدرسين والقادة وكدل مدن يعمدل فدي الحقدل الرياضدي هدو
إيجدداد واسددتعمال احدددث الطددرق المختلفددة وأكثرهددا كفائدده لبندداء ألشخصدديه المتكاملددة
وطرق تدريس ألتربيه ألرياضيه تساهم في تحقيق هذا الهدف أيضا (. )1
إن الجانب المهم في طرائق التدريس هو اختيار انسب الطرائق وأكثرها اقتصادا عندد
التعلم بشكل عام  ,والدتعلم المهداري بشدكل خداص وسديظهر ذلدك عندد تعلديم الفعاليدات
والمهددارات الحركيددة فددي مجددال تدددريس ألتربيدده ألرياضدديه  ,وحسددن اختيددار المعلددم
لطريقددة التدددريس يسددهل إيصددال المعلومددات إلددى أذهددان الطددالب بأسددرع وقددت ممكددن
واقل جهد .
3 – 1 – 2صفات ألطريقه ألجيده :
تتصف ألطريقه ألجيده بعدة صفات هي (:)2
 – 1أن تكون العالقة بين ألطريقه والغرض المراد الوصول أليه واضحة .
 – 2أن تجعل األهداف واألغراض مفهومه لدى الطالب .
 – 3أن نستخدم دوافع التالميذ للتعلم .
 – 5أن نشرك التالميذ فعليا في إدارة النشاط المدرسي .
 – 5مراعاة المستوى التربوي الذي يبدأ منه التلميذ .
 – 6جعل ترابط بين النشاط في المناهج والحياة أالجتماعيه .
 – 3علينا أن نتبع الخطوات التعليمية والنفسية .
 4 – 1 – 2األسلوب االمري(.)3
وهو األسلوب الذي يكون فه المدرس محدورا للعمليدة التعليميدة ولده الددور الدرئيس
باتخاذ القرارات وما على الطالب سوى االستجابة .
إن الهدف الخاص من هذا األسلوب هو التنظيم .

 -1ناهد محمود سعد و نيلي رمزي فهيم  :طرق التدريس في التربية الرياضية  ,مصر ,مركز الكتاب للنشر  ,ألطبعه ألثانيه
,2225,ص.55
 -2ماجدة حميد كمبش  :المصدر السابق ص2
-3هشام محمد ناصر وسوزان سليم داود  :محاضرات في طرائق وأساليب التدريس  ,جامعة بغداد  ,كلية ألتربيه ألرياضيه  ,قسم
التدريب الرياضي . 2222 ,ص.6

تحليل األسلوب :
إن دور المعلددم هددو اتخدداذ جميددع القددرارات فددي مرحلددة مددا قبددل الدددرس (التحضددير
والتهيؤ) ومرحلة الدرس (األداء) ومرحلة ما بعد الددرس (التقدويم)  .أمدا دور التلميدذ
هو القيام بعلمية األداء وااللتزام بتعليمات المدرس وإطاعتها .
مرحلة ما قبل الدرس يقوم بها المدرس.
مرحلة الدرس يقوم بها المدرس .
مرحله ما بعد الدرس يقدوم بهدا المددرس مدن خدالل تقدويم أداء الطالدب وإعطداء تغذيدة
راجعة .
أهداف األسلوب االمري :
عند األخذ بنظر االعتبار العالقة بين
م = المعلم
ت = التلميذ
هـ = الهدف
فأن األدوار ألمحدده لكل من المعلم والتلميذ فدي األسدلوب االمدري يندتج عنهدا عددد
من النتائج أي يتوصل كدل مدن المددرس والتلميدذ إلدى مجموعده معينده مدن األهدداف ,
وعند قيام المعلم باتخاذ جميدع القدرارات المتضدمنة فدي بنداء وتركيدب هدذا األسدلوب ,
وعندددما يقددوم التلميددذ بددااللتزام بهددذه القددرارات  ,فاندده نتيجددة لددذلك يددتم التوصددل إلددى
األهداف االتيه :
 – 1استجابة مباشرة للحافز .
 – 2االنتظام أو التماثل .
 – 3االنسجام .
 – 5األداء التوافقي .
 – 5التقيد بشكل أو نموذج يكون معدا سلفا .
 – 6تكرار النموذج الحركي .
 – 3دقة االستجابة وأحكامها .

 – 2إدامدددة التقاليدددد ألثقافيددده واالجتماعيدددة مدددن خدددالل الطقدددوس والشدددعائر واألزيددداء
والعادات والتقاليد .
 – 8الحفاظ على المعايير ألجماليه .
 – 12تعزيز الحيوية والنشاط المشترك للمجموعة .
 – 11الكفاءة في الوقت المستخدم .
 – 12ألسالمه .
األخطاء الشائعة في هذا األسلوب ( مساوئه ) :
 – 1عدم توافق حركات الصف .
 – 2عدم دقة اإلشارات االمريه .
 – 3إن التكرار المستمر للمهارة يؤدي إلى الشعور بالضجر .
 – 5يالقي بعض الطالب صعوبة في األداء .
 – 5بقاء المعلم في مكان واحد .
مميزات األسلوب االمري
إن أهم ما يمتاز به هذا األسلوب هو ما يأتي :
 – 1استخدام هذا األسلوب مع التالميذ الصغار .
 – 2من الممكن استخدامه مع المبتدئين في ممارسة النشاط .
 – 3من الممكن استخدام هذا األسلوب في الفعاليدات الصدعبة مدن اجدل السديطرة علدى
مجال العمل .
 –5من الممكن اعتباره أفضل أسلوب في تعليم صغار السن ( المرحلة االبتدائية ).
قنوات التطور في األسلوب االمري :
يجدب دراسدة قندوات التطدور االربعده وهدي  (( :القنداة ألبدنيده  ,القنداة أالجتماعيدده ,
القناة ألعاطفيه ( ألسلوكيه )  ,القناة ألذهنيه )) وفق المعيار الخاص بدرجة أالسدتقالليه
أي ما هو مقدار أالستقالليه التي يمتلكها الفرد في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمسدتوى
التطور في كل قناة من القنوات من خالل استخدام األسلوب االمري  ,ونالح انه من
الصدددعوبة إيجددداد أي دور للطالدددب فدددي اتخددداذ أي قدددرار بتطدددوره البددددني االجتمددداعي

والسددلوكي والددذهني محدددود للغايددة  ,الن المددتعلم يعددد مددن الناحيددة ألواقعيدده منفددذ لمددا
يصدر أليه من أوامر من قبل المدرس.
وعليه فأن تطويره يكون كاألتي :
 – 1القنااا ألبدنيااه  :بمددا إن دور التلميددذ هددو االلتددزام والطاعددة فددأن مكاندده علددى القندداة
ألبدنيه يكون باتجاه الحد األدنى من أالستقالليه والتلميذ ال يقدوم باتخداذ القدرارات التدي
لها عالقة بالتطور البدني حيث يكون ذلك من اختصاص المعلم .
 – 2القنااا أالجتماعيااه  :تتطلددب عمليددة التفاعددل والتبددادل االجتمدداعي وفددي األسددلوب
االمري نجد أن التلميذ يمتلك فرصا تكون قليله جدا للقيدام بعمليدة التفاعدل مدع التالميدذ
اآلخرين ذلك الن جميع القرارات يتم اتخاذها من قبل المعلم  ,لدذلك فدان موقدع التلميدذ
على القناة أالجتماعيه يكون باتجاه الحد األدنى .
 – 3القنااا ألعاطفيااه ( ألساالوكيه )  :وهددي تشددير إلددى مسددتويات الراحددة واالرتيدداح
الذاتي  ,وعلى هذا فقد يكون موقع التلميدذ مدن هدذه القنداة متناقضدة تمامدا فهنداك أفدراد
يرغبون أن يعملوا كل شيء بأمر وهدم بدذلك يشدعرون بفدرح كبيدر فمكدانهم بنداء علدى
ذلك في هذه القناة يكون باتجاه الحد األقصى  ,وعلدى النقديض مدن ذلدك فهنالدك تالميدذ
آخرون ال يرغبون في أن يقوم آخر باتخاذ القرارات بشأنهم وعند ذلدك يكدون مدوقعهم
من هذه القناة باتجاه الحد األدنى
 – 4القنااا ألذهنيااه  :إن التلميدددذ ال يقددوم باالنشددغال بعمليدددات ذهنيدده كثيددرة فالعمليدددة
ألذهنيه ألرئيسيه التي يقوم بها تكون باستخدام الدذاكرة  ,وإذا كدان لندا اعتبدار اسدتخدام
الذاكرة لوحدها فان موقع التلميدذ علدى القنداة ألذهنيده سدوف يكدون باتجداه الحدد األدندى
فددالتطور الددذهني يعنددي القيددام أو االشددتراك فددي عمليددات ذهنيدده عديدددة مثددل ألمقارندده
والتمايز والتصنيف وحل ألمشكله واالفتراض واالبتكار  ,فاألسلوب االمري ال يفسدح
المجال للتلميدذ للقيدام بهدذه العمليدات لدذلك فدأن موقدع التلميدذ علدى القنداة ألذهنيده يكدون
باتجاه الحد األدنى

أالستقالليه

الحد األدنى
القناة ألبـــــــدنيه

X

القناة أالجتماعيه

X

القناة ألعــــاطفيه

X

القناة الذهـــــنيه

X

الحد األقصى

 5-1-2أسلوب نموذج التعلم البنائي (:)1
يمكن القدول إن أسدلوب الدتعلم البندائي يعدد مدن أسداليب التددريس المتمركدزة حدول
الطالددب أكثددر مددن كونهددا متمركددزة حددول األسددتاذ كمددا يجدددر التنويدده ان أسددلوب الددتعلم
البنائي يسعى إلى إن يتعلم الطالب المعرفدة الجديددة مدن خدالل بنائهدا بأنفسدهم ويكدون
هذا التعلم ذي معنى بالنسبة لهم ووثيق الصلة بحياتهم العملية كما انه يسعى الى تنميدة
قدرات الطدالب علدى الدتعلم الدذاتي مدن خدالل تنميدة عمليدات الدتعلم أو البحدث العلمدي
لديهم ومنها عمليات المالحظة ,المقارنة,التعميم,االستنتاج.
6-1-2مراحل أسلوب التعلم البنائي(:)2
 -1مرحلااة الاادعو  :فددي هددذه المرحلددة يددتم دعددوة الطددالب إلددى الددتعلم عددن طريددق
إشددراكهم فددي النشدداط مددن خددالل جددذب انتبدداههم ويددتم ذالددك مددن خددالل عددرض بعددض
األحدث المتناقضة او من خالل عرض بعض الصدور الفوتوغرافيدة للمشدكلة المدراد
دراستها او قد يتم من خدالل دعدوتهم عدن طريدق بعدض خبدراتهم السدابقة او ان يقدوم
المعلم بطدرح بعدض األسدئلة التدي تددعو الطدالب للتفكيدر وهندا يجدب علدى المعلدم ان
يهددتم بمعلومددات الطددالب السددابقة او خبددراتهم وكلمددا كانددت المشددكلة المددراد دراسددتها
مألوفة في خبرتهم السابقة كلما كان تفاعلهم معها أسرع.

( )1حسن حسين زيتون ؛استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم ,عالم الكتب,القاهرة ,2223,ص.325
( )2خليل يوسف الخليلي,عبد الطيف حسين صبور,محمد جمال الدين يونس؛ تدريس العلوم في مراحل التعليم العام,دار التعليم للنشر
والتوزيع ,دبي ,دولة اإلمارات العربية المتحدة ,1886,ص.552-532

-2

مرحلااة االستكشاااف "االكتشاااف واالبتكااار" :تتحدددى هددذه المرحلددة قدددرات

الطددالب فددي البحددث عددن إجابددات ألسددئلتهم الخاصددة والتددي تولدددت لددديهم مددن خددالل
المالحظة والقياس والتجريب ويقدارن الطدالب أفكدارهم ويختبرونهدا لمحاولدة تجميدع
ما يحتاجونه من معلومات خاصة بالمشكلة .
-3

مرحلة اقتراح التفسايرات والحلاول :فدي هدذه المرحلدة يقددم المدتعلم اقتراحاتده

للتفسدديرات والحلددول وذالددك مددن خددالل مددرورهم بخبددرات جديدددة عددن طريددق أدائهددم
للتجارب الجديدة وكذالك يدتم فدي هدذه المرحلدة تعدديل مدا لددى المدتعلم مدن تصدورات
خاطئدددة وإحدددالل المفددداهيم العلميدددة الصدددحيحة محدددل مفددداهيمهم الخاطئدددة مدددن خدددالل
المالحظة والتجريب .
-5

مرحلة اتخاذ اإلجراءات  :تتحدى هذه المرحلة قدرات المتعلم إليجاد تطبيقدات

مناسبة لما توصلوا إليه من حلول وتنفيذ هذه التطبيقات عمليا.
ويتضددح إن المراحددل التدريسددية فددي نمددوذج الددتعلم البنددائي متتابعددة ابتددداء مددن الدددعوة
وانتهددداء باتخددداذ االجرائدددات إال إن حلقاتددده توضدددح الطبيعدددة المعقددددة لحدددل المشدددكالت
واالستقصاء العلمي إذ إن هذه الحلقات تبدين إن عمليدة الدتعلم هدي دوراندي وديناميكيدة
فقددد يبدددأ الدددرس بالدددعوة وينتهددي باتخدداذ االجرائددات إال إن معلومددة جديدددة أو مهددارة
جديدة ستؤدي حتما إلى دعوة جديدة وبالتالي إلى استمرارية الدورة.

الدعوة

االستكشاف,واالكتشاف
واإلبداع

اقتراح التفسيرات
والحلول

اتخاذ االجرائات

شكل ( )1رسم تخطيطي لنموذج التعلم البنائي في التعليم الذي يوجه المتعلم

 7-1-2الخطوات المتبعة في التعلم البنائي :
 -1الدعو :
يبدأ المدرس بدعوة الطالب من خالل التشكيل من مربع ناقص ضلع ثم يبدأ
بالدرس من خالل الحوار مع الطالب حول المعلومات ذات الصلة بشكل أداء
المهارة من خالل شرح وافي للمهارة بشكل نظري ومن ثم عملي من خالل تطبيق
المهارة ألكثر من مرة وبشكل متسلسل ثم يتم التأكد إن الطالب قد استوعبوا الشرح
بشكل سليم  ,وإذا وجد سوء فهم ألي من هذه المعلومات يتم تصحيحه مستعينا
بالحوار أو إعادة نموذج األداء عن طريق اسطوانة الكمبيوتر المسجل عليها المهارة
كاملة بجميع خطواتها التعليمية أو من خالل إعادة شرحها عمليا.
 -2االستكشاف (االكتشاف واإلبداع):
يقوم المدرس بتوزيع الطالب في مجموعات كل مجموعة من  5-2طالب .
 يطلب المدرس من الطالب تنفيذ المهارة (رفعة الخطدف) وذالدك حسدب قابليدة كدلطالب ويكون دور المدرس هو اإلشراف على العمدل الدذي يكدون علدى كدل طالدب
منهم .
 يطلب المدرس من الطالب إذا كان لديهم إي استفسار يمكنهم الحوار مدع المددرسإثناء األداء .
-3اقتراح التفسيرات والحلول :
يتوقع المدرس من الطالب إن يتعلموا كيفية أداء رفعة الخطف من خالل معرفة
األجزاء الخاصة بالرفعة وذالك من خالل الممارسة على المهارة ومن خالل
الممارسة يتم التعرف على األخطاء الشائعة ويكون ايظا التعلم على التمارين
المساعدة في تعلم الرفعة .
-4اتخاذ اإلجراءات :
يتوقع المدرس من الطالب إن يستنتجوا إن مهارة رفعة الخطف مرتبطة بتعلم
وإتقان درس مادة رفع اإلثقال وذالك من خالل األنشطة التطبيقية للمهارة التي تتم في
صورة تدريبات متدرجة يصل من خاللها الطالب الى مرحلة االنجاز في مستوى

معين وحسب القابلية لكل طالب فيحاول المدرس مساعدة الطالب في الوصول إلى
ذالك من خالل المناقشة والحوار وتصحيح األخطاء إثناء األداء .
 8-1-2رفعة الخطف :
يوضع البار أفقيا إمام ساقي الرباع ويتم القبض عليه بحيث تكون سالميات
األصابع ألسفل وظهر اليدين للخارج ويتم سحب الثقل في حركة واحدة من األرض
إلى أقصى امتداد الذراعين فوق الرأس إما بفتح القدمين أو بثني الركبتين ويمر البار
إمام الجسم في حركة مستمرة بحيث ال يالمس ا ي جزء من أجزاء الجسم اللوحة
الخشبية سوى القدمين إثناء أداء الرفعة
وبعد انتهاء الرفعة يقف الالعب بدون حركة مع امتداد الرجلين والذراعين
والقدمين على خط واحد حتى إشارة الحكم بإنزال الثقل على اللوحة الخشبية وال
يوجد توقيت محدد لوقوف الالعب بعد انتهاء الحركة (الفتح أو الثني )
وينتهي الوضع والقدمين على خط واحد ويتوازى مع الجذع والبار وتعطى إشارة
إنزال الثقل عندما يصبح الالعب بدون حركة تماما في جميع أجزاء الجسم(. )1
 2-2الدراسات المتشابهة
 1-2-2دراسددة فددداء أكددرم الخيدداط ( )1883بعنددوان ((اثددر اسددتخدام اسددلوبي التنددافس
الذاتي والمقارنة في تعليم بعض المهارات الحركية بكرة القدم)(.)2
هدف البحث الكشف عن اثر استخدام أساليب التنافس الذاتي  ,والمقارن فدي تعلديم
بعددض المهددارات االساسدديه بكددرة القدددم وتددم اسددتخدام المددنهج التجريبددي للتوصددل إلددى
أهداف البحث  ,اجري البحث على عينده مدن طدالب السدنه الدراسدية األولدى فدي كليدة
ألتربيه ألرياضيه للعام الدراسدي ( )1883-1886والبدال عدددهم ( )53طالدب قسدموا
إلى ثالثة مجاميع  ,وتم استخدام االختبارات والمقايس كاداة لجمع البياندات وتدم اعدداد
برندددامج تعليمدددي للمهدددارات الحركيدددة وبكدددرة القددددم وهدددي ( الدحرجددده  ,واالخمددداد ,
والسيطرة  ,والرميه الجانبيده  ,والتمريدرة القصدوى  ,والتمريدرة المتوسدطه ) وكاندت
( )1جميل حنا ؛ القانون واللوائح الدولية لرفع اإلثقال  ,االتحاد العربي لرفع اإلثقال  ,القاهرة ,مطابع األهرام ,2222,ص.122
( )2فداء أكرم الخياط:أثر استخدام أسلوبي التنافس الذاتي والمقارنة في تعليم بعض المهارات الحركية بكرة القدم  ,بحث منشور ,كلية
التربية الرياضية .1883,

أهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث هو إن أفضل أسلوب للتعلم التنافس للمقارنه
في تعليم اغلب المهارات الحركية المختارة بكرة القدم

الباب الثالث
 – 3منهج البحث واجراءاته الميدانية:
 1 – 3منهج البحث:
تدددم اسدددتخدام المدددنهج التجريبدددي ذي المجمدددوعتين المتكافئدددة (الضدددبط المحكدددم )
لمالئمة وطبيعة البحث .
 2 –3مجتمع البحث وعينته :
تم اختيار مجتمع البحث بصدورة عمديده وهدم طدالب جامعدة ديدالى  ,كليدة ألتربيده
ألرياضدديه  ,المرحلددة األولددى لسددنة  2212-2211وتكونددت عينددة البحددث مددن طددالب
شددعبة ( أ ) وشددبة (ب) والتددي اختيددرت عشددوائيا والبددال عددددهم ( )35طالددب مددن كددل
شددعبة وبعددد اسددتبعاد ألطلبدده الممارسددين والالعبددين فددي االنديدده والمنتخبددات واسددتبعاد
ألطلبه الراسبين والطبه الذين لديهم غيابات بعد ذلدك بلد العددد اإلجمدالي للعيندة ()62
طال دب وبواقددع مجمددوعتين ( )32للمجموعددة التجريبيددة والمتمثلددة بشددعبة (أ) و ()32
للمجموعة الضابطة والمتمثلة بشعبة (ب).
جدول ( )1يبين تقسيم عينة البحث
شعبة ج
المجموعة
الضابطة

أساليب التعلم
أسلوب أمري

المجموعة

أسلوب النموذج

التجريبية

البنائي
المجموع

عدد أفراد
الشعبة

العينة

المستبعدين

عدد
الطالب

ب

32

5

35

أ

32

5

35

62

2

62

 3-3تجانس العينة
لكي يستطيع الباحث إرجداع الفدروق إلدى العامدل التجريبدي يجدب إن تكدون مجداميع
البحث متجانسة ومتكافئة في المتغيرات التي لها عالقة بالبحث ولهدا تدأثير علدى نتدائج
البحث .
لذا تم إيجاد التجانس لعيندة البحدث عدن طريدق اسدتخدام معامدل االلتدواء  .كمدا مبدين
في الجدول ( . ) 2
جدول () 2
يبين تجانس عينة البحث من حيث ( العمر – الوزن – الطول )
المتغيرات

س-

 ±ع

الوسيط

معامل االلتواء

العمر

22,38

12,23

12,6

2,283

الوزن

66,13

15,86

62,5

2,32

الطول

132,65

35,83

168,5

2,256

حجم العينة
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يتبين مما جاء في الجدول (  ) 2إن جميع قيم معامل االلتواء انحصرت بين
( )3 ±مما يدل على تجانس العينة في المتغيرات أعاله .
 4-3تكافؤ العينة
تم إجراء تكافؤ المجموعتين مدن حيدث المسدتوى المهداري  ,وذلدك باسدتخدام تحليدل
التباين بين إفراد العينة في االختبار القبلي  .كما مبين في الجدول .

جدول ( ) 3
يوضح تكافؤ العينة في االختبار القبلي لمهار الخطف .
قيمة F
المعالجات
اإلحصائية

المصادر

مجموع

درجة

متوسط

االنحرافات

الحرية

االنحرافات

داللة
المحسوبة الجدولية

الفروق

المهار
بين

مهارة
الخطف

المجموعات
بين الفرق

25854

2

15427

152555

57

25683

15531

3535

غير
معنوي

* قيمة ( )Fتحت مستوى داللة ( )2,25وبدرجة حرية (. (53,2
يتضددح مددن الجدددول رقددم ( ) 3إن قيمددة ( )Fالمحتسددبة لمهددارة ( الخطددف ) كانددت
( )2,531وان هذه الدرجة هي اصغر من ( )Fالجدولية البالغة ( )3,35مما يدل على
عدددم وجددود فددروق داللددة إحصددائية بددين المجدداميع وهددذا يدددل علددى تكددافؤ العينددة فددي
االختبار القبلي .
 5 – 3وسائل جمع المعلومات واالدوات :
لغرض جمع المعلومات والوصول إلى الحقيقه لجـأ الباحدث إلدى اسدتخدام الوسدائل
االتية :
 -1المصادر والمراجع االجنبيه والعربيه .
 -2المقابالت ألشخصيه .
 -3قاعة رفع األثقال .
 -5ساعة توقيت.
 -5استمارة (أندرسون) للمالحظة ولتقويم سلوك الطالب *.

* استمارة أندرسون لتحليل سلوك الطالب ألجل الوقوف على الوقت المستثمر في الدرس حيث تشمل االستمارة ( الوقت الفعلي لألداء
 ,وقت استالم الطالب للمعلومات  ,وقت إعطاء المعلومات المساعدة  ,ووقت االنتظار  ,وتغير الموقع للسلوكيات األخرى ).

 6-3االختبارات المستخدمة في البحث :
يعد اختيار االختبارات من الخطوات المهمة في البحوث العلمية وذلك لقياس
المتغيرات التي تتعلق بالبحث  .فقد تم اختيار اختبار مقنن لقياس مهارة( الخطف)
وحسب المصادر العلمية في لعبة رفع اإلثقال والذي يقيس األداء الفني واالنجاز
حيث تحتسب الدرجة من ( )15وتتم من خالل إعطاء ثالث محاوالت لكل طالب من
إفراد العينة واحتساب المحاولة األحسن وإعطاء الدرجة لكل طالب وتم عرض
االختبار على عدد من الخبراء والمختصين* لبيان مدى صالحيته ومالئمة لعينة
البحث من خالل أعطاء كل طالب ثالث محاوالت واحتساب المحاولة األحسن
وعلى ضوء ذالك تعطى الدرجة من قبل األستاذ.
 7 – 3التجربة االستطالعية :
تددم إجددراء التجربددة االسددتطالعية علددى مجموعددة مددن الطددالب لددم تدددخل التجربدده
االساسيه ومن نفدس مجتمدع البحدث حيدث بلد عدددهم ( )12طدالب وكدان هددف هدذه
التجربة هو الوقوف على تنفيذ مفردات االختبار والتعرف استمارة أندرسون
( لتحليل سلوك الطالب والوقوف على الوقت المستثمر في الدرس ) وعلدى المعوقدات
واألخطاء التي يمكن إن تحددث أثنداء تطبيدق التجربده مدن اجدل تالفيهدا ولمعرفدة مددى
صالحية األجهزة واألدوات .
 8 – 3إجراءات البحث
 1 – 8 – 3مهار رفع الخطف
تعتبددر رفعددة الخطددف هددي مهددارة البحددث وهددي المهددارة االساسدديه األولددى فددي رفددع
األثقال وحسب المصادر العلمية والداخلة ضمن المنهج الدراسدي للمرحلدة األولدى فدي
الكلية .

* السادة الخبراء  :د عبد المنعم حسين صبر :حكم دولي برفع اإلثقال.
السيد محمود غايب :مدرب منتخب العراق برفع اإلثقال.
السيد محمد حسن عبد هللا :مدرب منتخب العراق للشباب .

 2-8-3االختبارات القبلية -:
تددم إجددراء االختبددارات القبليددة علددى عينددة البحددث للمجموعددة التجريبيددة (أسددلوب
النموذج البنائي ) والمجموعة الضابطة (االسلوب االمري ) في قاعة رفع اإلثقدال فدي
كلية التربية الرياضية  /جامعة ديالى بتاريخ ()2211/11/22
 3 – 8 – 3التجربة االساسية:
تددم االسددتعانة بالمدرسددين الموجددودين لغددرض تدددريس المجمددوعتين الضددابطه
والتجريبيدده باالسددلوبين االمددري للمجموع دة الضددابطة والنمددوذج البنددائي للمجموعددة
التجريبية وكان عمل الباحث هو االشدراف الميدداني والمتابعده لتنفيدذ مفدردات الددرس
دون التدخل في التدريس حيدث تدم إعطداء محاضدرتين قبدل المباشدرة بالتجربدة تكدون
تعريفيددة بأسددلوب النمددوذج البنددائي للعينددة التجريبيددة ثددم بعددد ذالددك الدددخول فددي التجربددة
للعينتين .
 4 – 8 – 3االختبار البعدي
اسددتمر تطبيددق التجربددة لمدددة شددهرين مددن  2211/11/22لغايددة 2212/1/22
حيدث تدم إجدراء االختبدار البعددي الفدراد عيندة البحدث (التجريبيده والضدابطه) وكانددت
عدد الوحدات التعلميه التي تم تنفيذها ( )2وحددات تعليميدة وبمعددل وحددة تعليميدة فدي
األسبوع وحسب الجدول المحدد بالتساوي للمجموعتين التجريبيه والضابطه .
 5 – 8 – 3درجة االختبار
اعتمد الباحث درجدة االمتحدان العملدي التدي تؤشدر مدن قبدل مددرس المدادة باعتبارهدا
مؤشر للتعلم والمحدد ( )15درجة لمهارة موضوع البحث وبمساعدة فريق العمل *.
 5 – 3الوسائل اإلحصائية
لغرض معالجة البيانات احصائيا لجأ الباحث إلى استخدام العوامل االحصائيه االتيه :
 -1الوسط الحسابي .
 -2االنحراف المعياري .
* فريق العمل المساعد
 )1د .عبد المنعم حسين صبر
 )2حيدر سعود
 )3عمر سعد سردح

مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد

جامعة ديالى /كلية ألتربيه ألرياضيه
جامعة ديالى /كلية ألتربيه ألرياضة
جامعة ديالى /كلية ألتربيه ألرياضة

 -3اختبار ( )T-TESTللعينات المتناظرة .
 -5النسبة ألمؤويه
 -5معامل االلتواء

الباب الرابع
 – 4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1 – 4عرض نتائج اختبار مستوى التعلم ومناقشتها :
يحتوي هذا الباب علدى عدرض النتدائج وتحليلهدا ومناقشدتها اعتمدادا ً علدى البياندات
التددي تددم الحصددول عليهددا مددن االختبددارات القبليددة والبعديددة وإلثبددات فددروض البحددث
وتحقيق أهدافه ومعرفة االسلوبين المستخدمة في البحث لتعلم مهارتي (رفعة الخطدف
) والتعرف على األسلوب األفضل .
 1-1-5عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمهارة (رفعة الخطف ) وتحليلها .
جدول رقم ( ) 1
يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tللعينات المترابطة والمحسوبة
والجدولية لالختبارات القبلية والبعدية لمهار ( رفعة الخطف ) وللمجموعتين

المهارة

حجم
العينة

المعالجات
اإلحصائية
المتغيرات
األسلوب

رفعة
الخطف
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االمري
أسلوب النموذج
البنائي

االختبارات القبلية

االختبارات
البعدية

س-

ع

س-

ع

18.2

3.523

16.5

2.13

قيمة ت

قيمة ت

داللة

المحتسبة

الجدولية

الفروق

معنوي

3.21
2,28

12.6

2.58

2.235

2.26

2.26

معنوي

يوضح الجدول رقم ( ) 1بان قسمة ( )Tالمحتسبة من االختبارات القبلية والبعدية
لمهارة رفعة الخطف وللمجموعة األولى والتي تمارس األسلوب االمري بلغت
( , )3,21وللمجموعة الثانية التي تمارس أسلوب النموذج البنائي فقد بلغت ()2,26

وبما أن قيمة ( )Tالمحتسدبة ولكدل المجمدوعتين هدي اعلدي مدن قيمدة ( )Tالجدوليدة ,
مما يدل على وجود فدروق معنويدة مدن االختبدارين القبلدي والبعددي ولصدالح االختبدار
ألبعددي لكددن بشددكل متفدداوت بددين المجمددوعتين لدذا لجددأ الباحدث إلددى تحليددل التبدداين بددين
المجموعتين .
 2-1-5عرض نتائج االختبارات البعدية لمهارة (رفعة الخطف ) وتحليلها .
جدول رقم ( ) 2
يوضح تحليل التباين ( )Fالمحتسبة والجدولية وداللة الفروق لمهار رفعة الخطف
في االختبارات البعدية لعينة البحث .
قيمة F
المعالجددددددات
اإلحصائية

المصادر

مجموع

درجة

متوسط

االنحرافات

الحرية

االنحرافات

داللة
المحسوبة

الجدولية

الفروق

المهارة
رفعة

بين المجموعات

162

2

2

الخطف

بين الفرق

256.5

53

5.63

13.232

*3,35

معنوي

* ( )Fالجدولية تحت مستوى داللة  2.25ودرجة حرية ()53.2
وضح الجدول (  ) 2إن قيمة ( )Fالمحتسبة لمهدارة رفعدة الخطدف ( (13.232
وهذه القيمة هي اكبدر مدن قيمدة ( )Fالجدوليدة البالغدة ( , )3,35ممدا يددل علدى وجدود
فروق ذات داللة إحصائية بين المجاميع في مهارة رفعة الخطف .
 3-1-4مناقشة النتائج :
من خالل النتائج المعروضة فدي الجددول (  ) 1الخداص بنتدائج االختبدارات القبليدة
والبعدية للمهارة  ,يتضدح بدان قيمدة ( )Tالمحسدوبة للمجمدوعتين هدي اكبدر مدن قيمدة
( )Tالجدولية البالغة ( )2,28تحت مستوى داللة  2,25ودرجة حرية  , 18وهذا يدل
على إن مجموعتي البحث قد حققت أهدافها في الحصول على التعلم مع وجود فدروق
معنوية بين المجاميع  .ويعزوا الباحث ذلك إلدى االسدتخدام األمثدل ألسداليب الدتعلم بمدا

يددتالئم مددع درجددة صددعوبة المهددارة والمسددتوى العمددري للطددالب واسددتخدام التغذيددة
الراجعة .
وهددذا مددا أكددده عبددد الفتدداح لطفددي " إن التكييددف الصددحيح للطريقددة واألسددلوب تعتمددد
علددى الددتفهم السددليم للعوامددل والمبدداد التددي لهددا صددلة بالموضددوع لكددي تثبددت أثرهددا
وقيمتها في مواقف تعليمية معينة ". 1
أما بالنسبة إلى ما أظهرته نتائج الجددول (  ) 2الخداص بالمقارندة بدين المجمدوعتين
في االختبارات البعدية لمهارة الخطف ومدن خدالل اسدتخدام قدانون تحليدل التبداين بدين
المجددداميع واسدددتخراج قيمدددة ( , )Fاتضدددح أن هدددذه القيمدددة هدددي اكبدددر مدددن قيمدددة () F
الجدولية التي تساوي ( )3.35تحت مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية (. )53.2
وهذا يدل على إن هناك تفاوت في نسب التعلم بدين المجمدوعتين ولصدالح مجموعدة
التعلم بأسلوب النموذج البنائي ويعزوا الباحث ذلك إلى -:
 -1طبيعة أسلوب النموذج البنائي الذي يكون متمركز حول الطالب أكثر مدن كونهدا
متمركددزة حددول األسددتاذ كمددا يجدددر التنويدده ان أسددلوب الددتعلم البنددائي يسددعى الددى
تعلم الطالب للمعرفة من خالل االعتماد على بنائها بنفسه ويكدون هدذا الندوع مدن
التعلم ذي معنى بالنسبة للطالب ووثيق الصلة بحيات الطالب العملية .
 -2كما وان أسلوب التعلم البنائي يسعى الى تنمية قدرات الطالب علدى الدتعلم الدذاتي
مددن خددالل تنميددة عمليددات الددتعلم او البحددث العلمددي لدددى الطالددب ومنهددا عمليددات
المالحظة والمقارنة والتعميم واالستنتاج .
 -3يعتمد على مراعاة الفروق الفردية للطالب من خالل تقسيم المهارة الحركيدة إلدى
واجبددات متعددددة ويسددتطيع المددتعلم انتقدداء مددا يتناسددب مددع قدراتدده واسددتعداداته
كخطوة أولى ثم ينتقل من واجب إلى أخر  ,وهذا ما أكده (قاسم لزام  )2225مدن
أن " هناك درجات متعدددة مدن الصدعوبة ويحدق للطالدب االختيدار مدن أي مكدان

1- Clarence Darrow physical Education Kinesiology Program: ( Temple Vniver stiy . 1997) P 2.

يبددددأ وهدددو الدددذي يقدددرر مسدددتوى األداء فهدددو أكثدددر معرفدددة باحتياجاتددده الفرديدددة
وقابليته"
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 -5اسدتخدام الطالددب للتغذيددة الراجعددة لنفسدده مدن خددالل تعلمدده للمهددارة المطلوبددة فددي
التعلم ورقة وهذا يساعده على زيادة فترة ممارسة الفعالية والمهارة للطالب
 -5كددذلك مددن األمددور الجوهريددة فددي كيفيددة إيصددال المعلومددات والتددي تتمركددز حددول
الطالب نفسه وتصحيحه أخطاءه سوف تزيد من تصوره الحركي وتبين لده مددى
التقدم والتطور الذي وصل إليه  .وتؤكد (سوسن شاكر  " )2212على ضرورة
تلقي المعلومات بطريقة أخرى غير كالم المدرس بإيجاد وإبداع طرائق إليصال
المعلومددات إلددى الطددالب " .3وتقليددل كددالم المدددرس هددو واحددد مددن أهددم التحددديات
لتحسددين التدددريس فددي التربيددة الرياضددية  .وهددذا ال يعنددي فشددل العمليددة التعليميددة
بشددكل عددام باسددتخدام األسددلوب االمددري الددذي يكددون قددائم علددى مركزيددة تحكددم
المدرس في اتخاذ القرارات  ,ولكن يجب على الدارسين والمدرسدين التندوع فدي
استخدام األساليب الحديثة والمتنوعة التي تالءم المرحلة العمرية ونوع المهارة.
وهذا ما أكدته (عفاف عثمان  )2222التي أشدارة إلدى " أن أسداليب الدتعلم يجدب أن
تكون مالئمة ألعمار الطالب وقدراتهم العقلية والبدنية والبد من مراعاة الحالة العامدة
والظروف المحيطة بالدرس من اجل تحقيق األهداف المطلوبة". 1
 2 – 5عرض نتائج الوقت المستثمر ومناقشتها :
لغددرض التوصددل إلددى تحقيددق الفرضددية ألثالثددة التددي نصددت علددى وجددود فددروق فددي
اسدتخدام األسددلوبين أألمددري والبنددائي علددى الوقددت المسددتثمر خددالل الدددرس والتددي تددم
الحصول على نتائجها من تحليل سلوك الطالب وفقدا السدتمارة أندرسدون وكمدا يظهدر
في الجدول (.)3
جدول( )3يوضح تحليل سلوك الطالب في االسلوبين أألمري والبنائي
 -2قاسم لزام :موضوعات في التعلم الحركي  ,كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد.2225 ,ص.22
 - 3سوسن شاكر مجيد ؛ أساليب التعلم وأنواعها وتفصيالتها عند الطالب  ,مجلة الحوار المتمدن ,العدد.2212 ,15
 - 1عفاف عثمان عثمان ؛استراتيجيات التدريس في التربية الرياضية,ط( : 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ,اإلسكندرية )2222,

األسلوب االمري

أسلوب النموذج البنائي

الحقول
 -1ممارسة النشاط الحركي.

%29

%48

 -2استقبال المعلومات.

%45

%10

 -3إعطاء المعلومات.

صفر %

%33

 -5االنتظار.

%13

%2

 - 5التحرك ألخذ المكان.

%11

%6

 -6أشياء أخرى

%2

%1

ففي األسلوب أألمري كانت نسدبة اشدتراك الطالدب الفعليدة فدي الددرس هدي %74
والتي جاءت من نسدبة ممارسدة النشداط الحدر كدي  %29مضدافا إليهدا نسدبة اسدتالمه
وإعطائه للمعلومات  %45وهذه النسبة هي اقل من نسبة اشدتراك الطالدب الفعلدي فدي
الدرس في أسلوب النموذج البنائي والتي بلغت .%91
ويعزو الباحث إلى إن األسلوب أألمري هدو اسدتجابة فوريده لقدرارات وايعدازات
المدددرس ومددا علددى الطالددب سددوى االنتظددار وتنفيددذ أوامددر المدددرس ممددا قلددل مددن فتددرة
ممارسة النشاط الحركي .
أما بالنسبة للوقت الضائع والذي جداء مدن نسدبة االنتظدار والتحدرك ألخدذ المكدان
وأشياء أخرى  ,ففي األسلوب أألمري الدذي يظهدر فدي الجددول ( )2بنسدبة  %26مدن
وقددت الدددرس مقارندده بأسددلوب النمددوذج البنددائي الددذي بلغددت نسددبته  %91حيددث يرجددع
السبب في ذلك إلى أن الطالب في األسلوب أألمري ينتظر األوامر بعد إيعاز المددرس
ليبدأ بعدد ذلدك بداألداء الحركدي  ,فدي حدين أن الطالدب فدي عمدل مسدتمر فدي األسدلوب
النموذج البنائي سواء كان مؤديا للواجب الحركي أو مساعدا وموجها مع اآلخرين .

الباب الخامس
 – 5االستنتاجات والتوصيات:
 1 – 5االستنتاجات :
 -1وجود تباين في مستوى تعلم مهارة رفعة الخطف في رفع اإلثقال بدين األسدلوبين
االمري وأسلوب النموذج البنائي .
 -2إن أسلوب النموذج البنائي هو األفضل في تعليم مهارة الخطف في رفع اإلثقال
 -3ظهددرت نسددبة الوقددت المسددتثمر فددي أسددلوب النمددوذج البنددائي اعلددي مددن األسددلوب
أألمري .
 -5جدداءت نسددبة الوقددت الضددائع فددي األسددلوب االمددري اعلددي مددن نظيددره األسددلوب
البنائي
 2-5التوصيات :
بناءا على االستنتاجات التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يأتي :
 -1ضدددرورة اسدددتخدام أسدددلوب النمدددوذج البندددائي فدددي تعلددديم وتددددريس المهدددارات
االساسيه لأللعاب األخرى لما له من اثر في تطوير مستوى التعلم .
 -2تشدجيع الطلبدة علددى اسدتثمار الوقدت الكامددل للددرس واالسدتفادة مندده فدي زيددادة
عدد التكرارات واستخدام طرائق المساعدة المختلفة .
 -3إجدددراء دراسدددات أخدددرى لمعرفدددة تدددأثير اسدددتخدام أسددداليب تدريسدددية أخدددرى
ومهارات حركيه لفعاليات رياضيه مختلفة .
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