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ادلي على الرفع من مستو ین التضمیني و الت األسلو س  لأثر التدر األداء البدني في القفز الطو
م أستاذ مساعد قسم . أ اش إبراه " أ " حر

مستغانم ة  اض ة و الر ة البدن الجزائرمعهد التر
:الملخص

عض أسالیب التدرس الحدیثة على تنم ع استخدام  ة تنو ة معرفة فاعل غ ة هدفت هذه الدراسة 
ل، و  غرض معر األداء البدني في القفز الطو ة في استخدام و هذا  ار أسالیب فة أفضل إستراتیج اخت

لالتدرس المختلفة  تأثیرا عل .ى الجانب البدني في القفز الطو
حث في ستون قد تمثلو  را) 60(ت عینة ال ا ذ ة و طال ة البدن معهد التر ة یدرسون  الراض

احث بنفسه علي تطبیو سنة،٢٢-١٨مستغانم، تتراوح أعمارهم ما بین  قد أشرف الطالب ال
مي المقترح اعو ،البرنامج التعل ات حثهالمنهج التجربي لمالئمته و ذلك  لة  .مش

ین أو أكثر في نفس الوقت قد خلصت نتائج او  ة استخدام أسلو حث في األخیر إلى أن إستراتیج ل
ادلي( ة) األسلوب التضمیني و الت ة والراض ة البدن له تأثیر إیجابي على الرفع من ،في حصة التر

لمستو  .األداء البدني في القفز الطو
ة ادلي، األداء البدنيدرس الحدیثة، األسلوب أسالیب الت: الكلمات األساس ، التضمیني، األسلوب الت

ل .القفز الطو
Résumé:

Le but de cette étude est de connaître l'efficacité de la diversification de l'utilisation de
certaines méthodes modernes d'enseignement sur le développement de la performance
physique dans le saut en longueur, et ceci afin de déterminer la meilleure stratégie à utiliser
et a choisir les différentes méthodes pédagogiques influençant le côté physique du saut en
longueur.

L'échantillon de recherche est constitué de soixante (60) étudiants de sexe masculin qui
étudient à l'Institut d'éducation physique et sportive de Mostaganem, âgés de 18-22 ans.
L’étudiant chercheur a lui-même supervisé l'application du programme d’éducation
envisagée en suivant l'approche expérimentale dont la pertinence va avec son problème de
recherche.

Les résultats obtenues de la recherche montrent que la stratégie de l'utilisation de deux
ou plusieurs méthodes d'enseignement en même temps (inclusion et interactive) dans la
séance de l'éducation physique et sportive a un effet positif sur l'élévation du niveau de la
performance physique dans le saut en longueur.
Mots-clés: méthodes d'enseignement modernes, la méthode de l'inclusion, la méthode
interactive, la  performance physique, le saut en longueur.
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:مقدمــة- 1
رة التدرس الجید احتلت مساحة  مإن ف ة والتعل اهتم العاملون في هذا و ،واسعة في حقل التر

اهتماما جیدا في نصف القرن الحالي ة إلرسا،المحور الحیو ء قواعد محاولین وضع مسارات عالج
ةمقبولة لمهارات التقدم و  ة التدرس احثون والدارسون هتناول و ،التطور للعمل الدراسة ال الت  ذه المش

انةوالتحلیل و  .الص
أنه معلم یتضح أن التدرس فنا وعلما و  ع أن نصف المعلم الناجح في عمله  لذلك فإننا نستط

، فال ار التالمیذ من مرحلة إلى أخر ر أف قوم بتطو افة فنان، فالمعلم هو الذ التدرس هو  مقصود 
عني أن هناك ظروفا و انات التي یوفرهاإلمالظروف و  انات ا المعلم في موقف تدرسي معین وهذا  ٕام

ان الدراسة ومساحة اللعب و  واألدوات والوسائل یجب توفرها، وتتمثل في م سالمته من العوائ
ذلك درجة حرارة الجو واألجهزة و  ة واألدوات البدیلة المتوفرة و م شلتون،(.األدوات المستخدمةالتعل

)67، صفحة 2002
افة األطراف التي تهمهو  ة تتفاعل فیها  ة انتقائ ة اجتماع ضا هو عمل ة التدرس أ م العمل

اتهم وخصائصهم،  ة لرغ ة من إدارین وعاملین وأساتذة وتالمیذ، لغرض نمو المتعلمین واالستجا الترو
واألنشطة و  اد ار المعارف والم سجم في نفس الوقت مع روح تنعهم و ماإلجراءات التي تتناسبواخت

ةالعصر و  اة االجتماع ات الح )38، صفحة 2006عطاء هللا، (.متطل
التالمیذ، فإن المفهوم و  ي لد للتدرس على إحداث تغیر سلو ز المفهوم التقلید ینما یر

مساع ل تلمیذ للتعرف على خصائصه و اإلنساني الحدیث یهتم  اته دة  ان رها ٕام ة الفذة، وتطو الذات
ه ثم فها في إنجاز ما هو خیر و لد ة بها وتوظ ح دمحم، (.مفیدتهیئة الظروف له للمشار ، 2001السا

)23-24الصفحات 
ا موستن ان قد اختیر قبل عشرن سنة، و إن مصطلح أسلوب التدر: " قول موس ذلكس 

اقات والنماذج المتداولة ین المصطلحات للتمییز بین مواصفات التدرس، و  الس في ذلك الوقت، 
."المجاالتو 

ان رائدها ، و 1966لیب التدرس الحدیثة سنة لقد ظهرت أسا: "عفاف عبد الكرموتضیف
ا موستن قت هذه األ، و (Muska Moston)موس ة، قد ط ة والراض ة البدن سالیب في مجال التر

عمل بها المدرسون و  یتسم و " بنجاحمنذ ذلك الوقت  ان ینظر للتدرس قبل ذلك على أنه نشا
ة )38، صفحة 2006عطاء هللا، (.الخصوص

ما و  لتحقی أنها عناصر المنهج التي تتفاعل مع عناصره األخر عرف األسالیب  هناك من 
و وض اب هند قول ذ ات ع له من أهداف،  یتخذها األسالیب هي اإلجراءات التي : " هشام عامر عل
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ة، مستعینا  م األهداف المحددة للمادة التعل المعلم في تنفیذ طرقة من طرق التدرس، من أجل تحقی
ة ة المناس م )40، صفحة 2006عطاء هللا، ("بوسیلة من الوسائل التعل

ات  ارات في المستو أن الطالب له عدة اخت وأخیرًا األسلوب التضمیني أو االحتواء یتمیز 
یبدأ نشاطه وهناك درجات متعددة  مستو له من أ ح المختلفة المعروضة له في أداء الواجب، و
منح الفرصة للمقارنة بین األداء  عًا ضمن الدرس و الطالب جم حتو ة وأهم میزة له أنه  في الصعو

لشخصیتهم ومساعدة المتعلم في تح م النمو الفرد ساعد المتعلمین في تقی ة والطموح، و مل مسؤول
مناسب له في مستو التفاعل مع النشا اته، وهدفه األساسي إعطاء الفرصة للمتعلم  .أفعاله وحر

(Mosston and Ashworth, 2002, p. 152).
میز األسلوب م التي إن ما  ة التقو یزه على عمل قة تر التضمیني عن غیره من األسالیب السا

اقوم بها الطالب نفسه بدال تسبو ) المحك ( ستخدامه لورقة العمل من المعلم عن طر ذلك 
م نفسه و  م الفصلالطالب القدرة على تقو ه تنظ ادلي یتّم ف زع تو و االعتماد علیها، أما األسلوب الت
ة، و  حیالطالب إلى مجموعات زوج ادل بین المعّلم والطالب  ث یتخذ المعّلم قرارات التخطتم الت

قوم الطالب و  ما  اتخاذ قرارات التنفیذ  م و قوم الطالب المؤد بإصدار قرارات التقو هذا المالح
ح أدائه الفني خاصة في المرحلة ساعد الطالب على تصح األولى من مراحل تعلم األسلوب عادة ما 

مّیز هذا األسلو المهارة و  ة تو ب شیوع روح التعاون بین الطالب و أفضل ما  مثا فیر معّلم لكل هو 
)158، صفحة 2002شلتون، (.طالب

عام حیث تحصل على  ة التي تزاول على مستو ع ات الطب عد من الحر ل  والوثب الطو
ض من حی عد الر ز الثاني  ات األطفال، و المر عي لحر ل ث التدرج الطب قة القفز الطو أدرجت مسا

أثین ة الحدیثة  ما أن هذه الضمن برنامج األلعاب األولمب ة للرجال و ا،  ء تدخل  ضمن النسافعال
ة  قات المر اعي و (المسا ات المیدان والمضمار ). العشارالس ة الواثب تختلف عن فعال إن حر
، فقد اتفقت ات مختلفة في مراحل الطیران عناألخر حر قوم  ة على إن الواثب  المصادر العلم

ل عطي  مة الخاصة بها مثلالواثب األخر وهذا االختالف  والمشي طرقة التقس القرفصاء والتعل
في أدائه س ي  حر نشا ة واألكثر في الهواء لذا تعد  وخصوصا في مراحل تعلمه األولى والمحب

س فق حیث ینمي عندهم قوة االرتقاء من جراء في مجال الساحة والمیدان،شیوعا في ممارستها ل
ات الوثب ثب، ومنالوثب المتكرر في حفرة الو  ساطة متطل مدرسي ول نشا هنا ظهرت أهمیته 

ل وسهولة له األولى الطو ي ( أدائه وخصوصا في ش ، یجب)مرحلة األولى من مراحل التعلم الحر
ة م ة مالحظة ذلك عند وضع مناهجهم التعل ة الراض ات الخاصة على معلمي التر التدر االهتمام 

ل، وذلك مةالوثب الطو ل وحدة تعل )185، صفحة 1999قاسم حسن، (.في 
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لة :مش
قأسالیب التدرس الحدیثة و إن  ة و تطب ة البدن ة تساهم في جودة اتها خالل درس التر الراض

ة و التدرس المؤثر على م ة وترو ة وعقل ة واجتماع ة من تغیرات نفس حدث للطل ل ا  ش ة  دن
ة من  الحصة  ة عال نس ة منشغلین طیلة الوقت و خاص، فاألسلوب التدرسي المستخدم یجعل الطل

ات وممارسة النشاطاتفي  ة متنوعة الهدف من استخدام أنواع مختلفة من أسالیب، و تعلم الفعال تدرس
ادليأسلوب التضمین(  ار جدیدة ، الحصول على معلومات لها فائدة في)، األسلوب الت أف خل

ح العالقة بین دور المدرس والطالب  م، وتوض ة في التعلم والتعل م تجرب ة ومفاه ة تدرس فن وخط
قة األسلوب التدرسي مع االستثمار األمثل لوقت التعلم الفعلي وهذه  م، ومطا انشغالهم في التعل ومد

ل أسلوب من خالل مالء فة  عاب وظ ل مفتاح است األداء البدني بدوره تش مته في الرفع من مستو
ات التي  عتبر من بین الفعال ل الذ ة و في القفز الطو ة البدن ة ومن تدرس في معاهد التر الراض

حث على النحو التالي ة ال ال انت إش سي تأثیرا على األداء : خالل هذا  ما هو أفضل أسلوب تدر
ل ؟ ة القفز الطو البدني للطالب في فعال

ة ة: التساؤالت الفرع ة التال :ومن خالل هذا التساؤل العام انبثقت لنا منه التساؤالت الفرع
ة*  ادلي لصالح بین استخدام األسلوب التضمیني و هل هناك فروق ذات داللة إحصائ األسلوب الت

ل؟  ة في القفز الطو الطل األداء البدني لد األسلوب التضمیني في الرفع من مستو
ة بین استخهل* ادلي لصالح دام األسلوب التضمیني و هناك فروق ذات داللة إحصائ األسلوب الت

ل؟  ة في القفز الطو الطل األداء البدني لد ادلي في الرفع من مستو األسلوب الت
األداء البدني في القفز *   أسلوب من أسالیب التدرس الحدیثة تأثیرا على الرفع من مستو أ

ل؟ الطو
األداء البدني في القفز :الهدف العام- 2 التعرف على أفضل أسلوب تدرسي للرفع من مستو

ل .الطو
ة :األهداف الفرع

ل- ة في القفز الطو األداء البدني للطل تأثیر أسالیب التدرس الحدیثة على مستو .معرفة مد
ة و ستخدمة في حصة التعرف على أحسن أسالیب التدرس الحدیثة الم- ة البدن ةالتر .الراض
ل-  األداء البدني في القفز الطو .التعرف على األسلوب األمثل للرفع من مستو
ة- 3 س ة الرئ ادلي لهما تأثیر إیجابي على : الفرض ین التدرسیین التضمیني و الت ال من األسلو

ل األداء البدني في القفز الطو .الرفع من مستو
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ات الفرع :ةالفرض
لصالح -1 عد اس ال لصالح الق عد اسیین القبلي وال ة بین الق هناك فروق ذات داللة إحصائ

ة األولى  ة في ) األسلوب التضمیني(المجموعة التجرب الطل األداء البدني لد في الرفع من مستو
ل .القفز الطو

عد-2 اسیین القبلي وال ة بین الق لصالح هناك فروق ذات داللة إحصائ عد اس ال لصالح الق
ة  ة الثان ادلي(المجموعة التجرب ة في القفز ) األسلوب الت الطل األداء البدني لد في الرفع من مستو

ل .الطو
استخدام -3 عدیین للمجموعتین التجربیتین األولى  اسیین ال ة بین الق هناك فروق ذات داللة إحصائ

استخ ة  ادلياألسلوب التضمیني والثان ة األولى دام األسلوب الت األسلوب (لصالح المجموعة التجرب
ل) التضمیني ة في القفز الطو الطل األداء البدني لد .في الرفع من مستو

م و - 4 :المصطلحاتتحدید المفاه
س. 1- 4 ح نظاما واضحا له مدخالت و إن التدر :التدر ات، تتمثل المدخالت في مخرجس أص

ة و األهداف  م ات في طرق والمناهج والوسائل التعل عةو تتمثل العمل أما ،أسالیب التدرس المت
قه من األهداف العامة  ما تم تحق من األهداف التي رسمها المعلم أو ف ما تحق المخرجات فتتمثل ف

ة )28، صفحة 2002شلتون، (.للتر
س. 2- 4 أنها عناصر المنهج التي تتفاعل مع عناصره األخر:أسلوب التدر تعرف األسالیب 

ما وضع له من أه ات لتحقی وهشام عامر عل اب هند قول ذ األسالیب هي اإلجراءات : "داف، 
األهداف المحددة للمادة  التي یتخذها المعلم في تنفیذ طرقة من طرق التدرس، من أجل تحقی

ة، مستعینا بوسی م ةالتعل ة المناس م )44، صفحة 2006عطاء هللا، ("لة من الوسائل التعل
ار  ة و في التر األسلوباخت ةة البدن رها من طرف األستاذ ،الراض هي مهارة في حد ذاتها یجب تطو

ع أسالیب التدرس أثناء ال الضرورة تنو ه  الملل و فعل ة  صاب الطل الوقوع في حصة لكي ال  تفاد
.الروتین

ار أسلوب ا عتمد اخت التاليو ة وهي  س :لتدرس على ثالثة عوامل رئ
ة للطالب -1 ة( الفروق الفرد ة و الحر )الجنس ، السن، المهارات النفس
ات و الخطورة-2 ة لإلصا التمارن المسب .تفاد
ن األستاذ في مجال علم التدرس الحدیث -3 م العامة حول ا(تكو ) لتدرسمهاراته، و المفاه

(GLEYSE, 1993, p. 95)
یزه على :األسلوب التضمیني. 3- 4 قة تر میز هذا األسلوب عن غیره من األسالیب السا إن ما 

م ة التقو استخدامه لورقة العمل        ،عمل قوم بها الطالب نفسه بدال من المعلم عن طر التي 
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تسب او ) المحك( م ذلك  أخرون، ناصر و (.االعتماد على أنفسهمأنفسهم و لطالب القدرة على تقو
)136، صفحة 1996

ادلي. 4- 4 م و في هذا األ: األسلوب الت ة،سلوب یتّم تنظ تم و توزع الطالب إلى مجموعات زوج
حی ادل بین المعّلم والطالب  و الت اتخاذ قرارات ث یتخذ المعّلم قرارات التخط قوم الطالب المؤد

قوم الطالب ،التنفیذ م و ما  بإصدار قرارات التقو ح المالح ساعده على تصح هذا األسلوب عادة ما 
مّیز هذا األسلوب شیوع و ،أدائه الفني خاصة في المرحلة األولى من مراحل تعلم المهارة أفضل ما 

ة توفیر معّلم لكل طالب مثا ، صفحة1996أخرون، ناصر و (.روح التعاون بین الطالب و هو 
125(

اس لقدرات و عرفه عصام عبد الخال: األداء البدني. 5- 4 أنه انع ل فرد صفة عامة  ة  دافع
ن ةنتیجة للتألفضل سلوك مم الداخل ادلة للقو ، (.أثیرات المت )86، صفحة 1992عبد الخال

ل. 6- 4 ،:القفز الطو راضات ألعاب القو ل هي إحد قفز الالعبالقفز الطو عد مسافة وفیها  أل
نة قفز عند العالمة. مم ان المخصص لذلك ومن ثم  أوًال في الم الجر اسي . قوم الالعب  الرقم الق

ان تارخ .م8.95للرجال هو  ا یو، ال ل في طو او ك  ي ما .1991أغسطس، 30سجله األمر
اسي المسجل للسیدات هو  ة غالینا7.52بینما الرقم الق اكوفاتم، سجلته الروس ست في سانت ش

ا، في تارخ )لیننغراد(طرسبرغ  .)185، صفحة 1999قاسم حسن، (.1988یولیو 11، روس
:الدراسات المشابهة- 5
ة عند مزاولة ) :"1986(اسورث دراسة موستن و . 1- 5 تأثیر أسلوب التضمین على الفروقات الفرد

ة ة في المدراس االبتدائ اض تأثیر أسلوب هدفت الدرا" األنشطة الر سة إلى معرفة مد
ة، ) Inclusion(التضمین ة في المدارس االبتدائ ة عند مزاولة األنشطة الراض على الفروقات الفرد

احثان  عد تبني ال ة  المنهج التجربي على عینة من المرحلة االبتدائ أجرت هذه الدراسة بتطبی
رة السلة(نموذجین في أسلوب التضمین  ). نموذج الحبل المائل، 

ه المد):" 1996(دراسة سید أحمد عدة . 2- 5 بتوج ي التطبی أسلو س  رس أثر أسالیب التدر
عض عناصر األداء البدني و األقران على و  ة  ةتنم قد هدفت هذه الدراسة " اإلنجاز في القفزة الثالث

ة  ه المدرس أسلوب ( على معرفة أفضل أسلوب تدرسي من األسالیب التال بتوج أسلوب التطبی
ه األقران بتوج قه) التطبی ة بجامعة 30ا على بتطب ة و الراض ة البدن ور من معهد التر طالب ذ

عة الموضوعمستغانم احث على المنهج التجربي لمالئمته لطب .و اعتمد ال
ة في استثمار وقت ) :"1997(دراسة ظافر واخرون . 3- 5 س عض األسالیب التدر اثر استخدام 

ة اض ة الر مي لدروس التر ر نظام المالحظة خالل دروس هدفت" التعلم األكاد الدراسة إلى تطو
ةا ة الراض التعلم لتر ة لمحتو ة في حاالت السلو ه  الطل قتض ، والتعرف على الوقت الذ
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مي الفعلي ة األكاد ادلي والتضمین(، والتعرف على أفضل األسالیب التدرس والت تأثیرًا في ) األمر
مي بتط المنهج التجربي في الدراسةاستثمار وقت التعلم األكاد .بی

الذاتي متعدد ): 2002(احمد یوسف دمحم عاشور. 4- 5 الموجه والتطبی ي التطبی مقارنة أسلو
رة السلة، رسالة  ة الخاصة للمبتدئین فى  ة والصفات البدن عض المهارات األساس ات على  المستو

ة ببورسعید، اض ة الر ة التر ل توراه غیر منشورة،  سد وهدفت الدراسة إلى .جامعة قناة السو
ة  عض المهارات األساس ات على  الذاتي متعدد المستو الموجه والتطبی ي التطبی مقارنة أسلو

احث المنهج التجربي رة السلة واستخدم ال ة الخاصة للمبتدئین فى  ار العینة ،والصفات البدن وتم اخت
لغت قوام العینة ة و ة 60الطرقة العشوائ ة الراض ة التر ل طالب من طالب الفرقة األولى 

مهم إلى ،ببورسعید ة،3تم تقس ان من أهم مجموعات متساو طة و مجموعتان تجربیتان والثالثة ضا
ات على النتائج الذاتي متعدد المستو الموجه(ل من تفوق أسلوب التطبی المجموعة - التطبی

طة ب(فى تعلم مهارتي) الضا ة الخاصة) التمرر،التصو ة الصفات البدن تفوق ،رة السلةوتنم
ال من الموجه على  ي التطبی ات(أسلو الذاتي متعدد المستو طة- التطبی فى تعلم ) المجموعة الضا

ة صفة ) المحاورة(مهارة  ).الرشاقة(وفى تنم
الني .5- 5 دمحم خیر الك س على تعلم ):" 2003(دراسة غاز أثر استخدام ثالثة أسالیب تدر

ة  رة الید و عض المهارات األساس ة  احةفي لع اضة الس خلصت هذه الدراسة إلى أن استخدام "ر
ادلي( أسلوب تدرس أكثر من ، الت عض المها) ، الذاتياألمر رات له تأثیر إیجابي على تعلم 

احةاألس رة الید والس ة  ة في لع احث الو ،اس فروض منهج التجربي لمالئمته ألهداف و قد استخدم ال
م العینة ذات و الدراسة  ة46ذلك بتقس ور على ثالثة مجموعات تجرب . طالب ذ

على الدراسات- 6 :التعلی
قة التي تناولت أسالیب التدر  ة من خالل ما أظهرته نتائج الدراسات السا س الحدیثة في التر

ة و  ةالبدن ما فیها ،الراض ة  ثیر من الدول العر ل الدراسات التي أجرت في  ن القول أن  م
أن أسالیب التدر  ة و الجزائر أقرت  ة البدن ا موستون لها تأثیر س الحدیثة في التر ة لموس الراض

األداء البدني واألداإیجابي على العدی ة د من المتغیرات  ة والصفات البدن والمهارات األساس ء المهار
عتبر من أنسب المناهج ،االنجازو  لها اعتمدت على المنهج التجربي الذ ما أن هذه الدراسات 

ع التي نعتمد  ميدراسة لمثل هذه المواض البرنامج التعل ما أعاب هذه الدراسات عدم و ،فیها بتطبی
التي هي  ألعاب القو ل إال دراسة سید أحمد عدة اهتمامها  ما فیها القفز الطو 1996أم الراضات 

احث من خالل هذه الو .التي تناول فیها القفز الثالثي ار العینة استفاد الطالب ال ة اخت ف دراسات في 
مي و  م البرنامج التعل اناتوتصم .   وسائل جمع الب
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ة- 7 :اإلجراءات المیدان
حثالمنهج التجر تم استخدام:المنهج. 1- 7 لة ال عة مش .بي لمالءمته لطب
حث. 2- 7 ة ا: مجتمع ال حث من طل ة .م.لسنة األولى لیتكون المجتمع األصلي لل ة بدن د تر
ةو  ة و راض ة البدن معهد التر ة بجامعة مستغانمیدرسون  .الراض
حث فتكونت من :العینة. 2- 7 ا) 30(أما عینة ال ة و طال ة البدن معهد التر ة یدرسون  ة بوال الراض

التساومستغانم  مها إلى مجموعتین تجربیتین  ة تم تقس طرقة عشوائ ارها  .تم اخت
ع المتغیرات التي قد  التكافؤ في جم حث تتسم  احث إلى أن مجموعات ال طمئن الطالب ال ولكي 

عمل اإلجراءات  حث قام  ةتؤثر في تجرة ال .التال
عض معدالت النمو : 01الجدول رقم  حث في  )السن، الطول، الوزن (یبین تجانس عینة ال

الحسابي واالنحراف ) 01(یبین الجدول  ة في المتوس أنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائ
عض معدالت النمو  بین أفراد العینة في  ار مع ما أشارت )السن، الطول، الوزن (المع ، وهذا یتف

ة األولى من عدم وجود  ه الفرض داللة إل ة عند مستو بین نتائج α0.05≤فروق ذات دالله إحصائ
ار القبلي  المجموعتیناالخت .وهذا یدل على تكافؤ المجموعتین. لد

:مجاالتال. 3- 7
شر*  ة و ) 60(:المجال ال ة البدن معهد التر ا  ة مستغانمطال ة وال .الراض
اني*  ة مستغانم:المجال الم .الملعب الرائد فراج بوال
ة ج2011جانفي :المجال الزماني*  ةإلى غا ل .2011و
ة للوصول إلى:األدوات. 4- 7 حث احث عدة أدوات  حث استخدم الطالب ال ة في ال انات المطلو الب

اس و : وهي ة، والق ارات البدن ان، والمقابلة، واالخت ة، واالستب ميالمصادر العلم .البرنامج التعل
ة. 5- 7 ة االستطالع :التجر

ة األولى*  ة االستطالع ونة من تم : التجر ة من مجتمع الدراسة م إجراء التجرة على عینة عشوائ
ة و ) 25( ة البدن ة معهد التر ور بتارخ طل ة بجامعة مستغانم ذ ، وذلك 04/03/2010الراض

الحسابينالمجموعاتمتغیرات ارالمتوس االنحراف المع

ة(األولىالسن ب )1تجر
ة ة (الثان ب )2تجر

30
30

20.580
20.596

0.2187
0.2088

ة(األولىالطول ب )1تجر
ة ة(الثان ب )2تجر

30
30

160.133
160.143

1.407
1.453

ة(األولىالوزن  ب )1تجر
ة ة (الثان ب )2تجر

30
30

62.566
63.656

1.851
1.675



لة العلمية  ضيةا للثقافة البدنية والر

2013ديسمرب العاشرالعدد
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

معھد علوم وتقنیات األنشطة 
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

9

مالئمة التجرة ومفردات األسالیب  مي(بهدف التعرف على مد ة ) البرنامج التعل لقدرات الطل
الت التي قد تواجه الط احث عند إجراء الدراسة، و اوالمش ارات لب ال ة االخت صالح معرفة مد

ار وللوصول  ة االخت ات وموضوع ة، ومعرفة صدق وث ة المراد استعمالها في التجرة األساس البدن
ا من طرف الطالب  ارات ثم اإلشراف علیها شخص هذه االخت قة ومضبوطة أثناء تطبی إلى نتائج دق

احث، وٕان الغرض من  :هذه التجرة ما یليال
ة-1 ارات البدن .تحدید الدورات الالزمة إلجراء االخت
ارات و -2 االخت اساتمراعاة وقت تطبی .الق
اسات-3 ارات والق احث أثناء إجراء االخت ات التي تواجه الطالب ال .معرفة مختلف الصعو

ة*  ة الثان ة االستطالع ة بهدف التعرف على الصدق :التجر ة الثان تم إجراء التجرة االستطالع
انت على النحو اآلتي ارات و ة لالخت ات والموضوع :والث

عرض األسالیب و تم إج: الصدق- 1 ة على راء صدق المحتو ارات البدن مین) 5(االخت وذلك ،مح
ن من خاللها إحراز  م ة األسالیب التي  مناس ل للتعرف على مد نتائج مقبولة في القفز الطو

ار مین على صدق االخت اس األداء البدني، حیث أشارت نتائج المح ارات لق .واالخت
ات- 2 ار، حیث تم اعتماد نتائج التجرة : الث االخت وٕاعادة تطبی تطبی ات عن طر تم إجراء الث

االخت ار ثم أعید تطبی أول لالخت تطبی ة األولى  عد االستطالع یومًا على نفس العینة، ) 15(ار 
ان نفسیهما .وفي نفس الوقت والم

حث): 02(جدول  ألداة ال ار وٕاعادة التطبی االخت قة تطبی طر ات  درجات الث

ة ارات البدن المتوسالتطبیاالخت
الحسابي

االنحراف 
ار المع

ا مة معامل االرت عند ق
داللة  )0.05(مستو

ار القفز  ات اخت من الث العمود
)لسارجنت(

األول 64.123.820.85التطبی
الثاني 65.183.31التطبی

ات ض من الث األولالوثب العر 2.450.890.86التطبی
الثاني 2.481.05التطبی

ار العدو  ة30اخت ة المتحر م من البدا
األول 8.021.130.88التطبی
الثاني 8.091.15التطبی

خطوات من الجر10الوثب ل 
األول 27.202.950.89التطبی
الثاني 27.222.99التطبی

ل من الجر األولالقفز الطو 5.400.890.84التطبی
الثاني 5.430.88التطبی
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ة- 3 ة، : الموضوع م لنفس الطل التح مین  ام مح ق ار  ة لالخت وذلك من خالل تم إجراء الموضوع
ة ة عال موضوع ار یتمتع  ة، وقد ثبت أن االخت ة الثان الثاني في التجرة االستطالع .التطبی

ة*  ارات البدن :االخت
ار األول- 1 ات:االخت ض من الث الوثب العر

ار اس:الغرض من االخت ة لعضالت الرجلینق .القدرة العضل
ة:األدوات  للبدا اس، یرسم على األرض خ ق ة ال تعرض الفرد لالنزالق، شر .أرض مستو

اقف المختبر خلف خ: مواصفات األداء ال والذراعان عال اعدتان قل ة والقدمان مت ، تمرجح البدا
ه وضع الذراعان أماما أسفل ش صل إلى ما  بتین نصفا ومیل الجذع أماما حتى  خلفا مع ثنى الر

احةالبدء في قوة مع مد الرجلین على امتداد الجذعالس ودفع ، من هذا الوضع تمرجح الذراعان أماما 
نة عد مسافة مم قوة في محاولة الوثب أماما أ القدمین  )154، صفحة 1995حسانین، (.األرض 

ار الثاني- 2 ة30العدو : االخت ةمتر من البدا المتحر
ار اس السرعة : الغرض من االخت ةق .االنتقال

قافساعة:األدوات اسإ ق .، شر
قة األداء ة وعندما تعطى له إشارة البدء ینطلیتخذ المختبر وضع البدء العالي خلف خ:طر البدا

ة النها قطع خ م، (.أقصى سرعة ل )98، صفحة 1995عالو
ار الثال- 3 لسارجنت:ثاالخت ار الوثب العمود اخت

ار ة للرجلی: الغرض من االخت اس القدرة العضل .نق
اشیرشر: األدوات اس، ط .، حائق

قة األداء اس على الحائیتم تثبیت شر:طر رفع .الق ار، و أخذ المختبر الوضع االبتدائي لالخت
نة مع مراعاة عدم رفع العقبین عن ه ألقصى مسافة مم ه األرض، ثم یؤخذ االرتفاع ید وصل إل الذ

الوثب ألعلى ووضع عالمة قوم المختبرسم1الالعب وألقرب ة  ات تمهید ة حر ة واحدة دون أ حر
استخدام اشیر  نةالط عند أعلى مسافة مم ع الوس ة نقطة المالمسةاإلص مراق م  .قوم المح

)78، صفحة 2003فرحات، (
ع- 4 ار الرا ار الوثب ل : االخت من الجرخطوات10اخت

ار السرعة لعضالت الرجلین: الغرض من االخت اس القوة المتمیزة  ق
الص: األدوات طة ل)م100(شر ة العاشرة، علم ، الجیر، عالمة ضا تحدید آخر أثر من الوث
یزد عن م1مسطرة صغیر، .، صافرةم40، رواق مستو

عدو : مواصفات األداء ة ثم  البدا مرحلة م ا3لمسافة قف المختبر خلف خ ألولى نحو األمام 
ة شرع في انجاز تقرب سرعة10، ثم  ات  (PIASENTA, 1988, p. 112). وث
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مي* ادلي في التدرس : البرنامج التعل استخدام األسلوب الت مي  احث البرنامج التعل أعد الطالب ال
أسلوب استخدام األسلوب التضمیني  مي أخر  س أخر من أسالیب التدرس تدرواستخدام برنامج تعل

قه على مدار ستة أشهر في الفترة من الحدیثة ) 04/05/2011- 04/02/2011( ، وقد تم تطب
واقع حصتین في األسبوع ة و م ل وحدة تعل ان زمن  حیث قسم الطال) 90(، و قة،  احث دق ب ال

ة البدینة  و  ة حصة التر ) اإلحماء والشرح(قسم التحضیرلإلى ثالثة أقسام ا) ألعاب القو(الراض
سيو  ةالتم( القسم الرئ واللعب الحرارن البدن الخفیف ( القسم الختامي ) ، النموذج والتطبی ).الجر

ة السنة األولى  حث طل یتالءم مع عینة ال مي الذ تم وضع البرنامج التعل .LMDومن هذا المنطل
.ة للعینة قید الدراسةمراعاة البرنامج لخصائص المرحلة العمر* 
عة حصة الت*  ة و مراعاة البرنامج لطب ة البدن ة ر .الراض
أسالیب ا*  العامة في تطبی اد ةمراعاة البرنامج للم ادل العمل لتدرس الحدیثة، الفروق الفرد ، ت

.بین الراحة و الجهد
طة، وذلك م*  ة والتكیف مع الظروف المح اقة البدن ن خالل وضع العدید من مراعاة عنصر الل

.البدائل
ع واستخدام أسالیب ت*  ة و الحرص على التنو ة البدن ةدرس حدیثة في التر .الراض
ة المستعملة في تحلیل النتائج. 6- 7 :األسالیب اإلحصائ
ة. أ ة المئو :النس

الحسابي. ب :المتوس
ار. ت :االنحراف المع
لكارل . ث س ال ا :بیرسون معامل االرت
)25، صفحة 2004الشافعي، (. ستیودنتت. ج
:تحلیل النتائجعرض و -
ة األولى التي تشیر إلى - 1 من الفرض اسیین للتحق ة بین الق هناك فروق ذات داللة إحصائ

ة األولى  لصالح المجموعة التجرب عد اس ال لصالح الق عد في ) األسلوب التضمیني(القبلي وال
لالرفع من مستو ة في القفز الطو الطل ار األداء البدني لد للعینات ) T(، وتم استخدام اخت

ارن القبلي و ال أتيمتناظرة ذات االخت ما  ما هو موضح ف عد :ال
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مة وداللة):03(الجدول  ة وق ار ة واالنحرافات المع ن القبلي و ) T(المتوسطات الحساب ار لالخت
ة  ارات البدن لالخت عد األسلوب التضمینيال ة األولى بتطبی ب .للمجموعة التجر

مة -  داللة ) T(ق ة عند مستو . 2.04)= 29(وتحت درجة حرة ) 0.05(الجدول
من- 2.1 اسیین للتحق ة بین الق ة التي تشیر إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائ ة الثان الفرض

ة  ة الثان لصالح المجموعة التجرب عد اس ال لصالح الق عد ادلي(القبلي وال في الرفع ) األسلوب الت
ار ل، تم استخدام اخت ة في القفز الطو الطل األداء البدني لد ناظرة ذات للعینات المت) T(من مستو

ما هو موضح في الجدول  عد ارن القبلي وال ).04(االخت
مة وداللة ):04(الجدول  ة وق ار ة واالنحرافات المع ن القبلي ) T(المتوسطات الحساب ار في االخت

ادلي األسلوب الت ة بتطبی ة الثان ب ة للمجموعة التجر ارات البدن لالخت عد .و ال

المتغیرات
ار  عدالقبلياالخت ار ال مةاالخت ق

Tداللة
ع-سع-س

ات  من الث ار القفز العمود اخت
دال64.503.8264.993.242.22)لسار جنت(

ات ض من الث دال2.810.162.891.112.59الوثب العر
دال26.293.9426.953.563.45خطوات من الجر10الوثب ل 

ار العدو  ة م من 30اخت البدا
ة دال7.330.567.850.682.26المتحر

ل من الجر دال5.380.895.420.752.82القفز الطو
مة - داللة ) T(ق ة عند مستو .2.04)= 29(وتحت درجة حرة ) 0.05(الجدول

ارات االخت
ار القبلي عداالخت ار ال مةاالخت ق

Tداللة
ع-سع-س

ات  من الث ار القفز العمود اخت
دال64.283.8564.963.252.21)لسار جنت(

ات ض من الث دال2.880.152.921.122.53الوثب العر
دال26.233.9526.863.453.56خطوات من الجر10الوثب ل

ار العدو  ة 30اخت م من البدا
ة دال7.260.767.650.622.54المتحر

ل من الجر دال5.450.865.530.682.94القفز الطو
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ة بین ل-3 ة الثالثة التي تشیر إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائ من الفرض اسیین لتحق الق
استخدام األسلوب  ة  استخدام األسلوب التضمیني والثان عدیین للمجموعتین التجربیتین األولى  ال

ادلي ة األولى الت األداء البدني ) األسلوب التضمیني(لصالح المجموعة التجرب في الرفع من مستو
ار ل، تم استخدام اخت ة في القفز الطو الطل ما هو في الجدول للعینات المتن) T(لد ).04(اظرة 

مة وداللة ):05(الجدول  ة وق ار ة واالنحرافات المع عدیین ) T(المتوسطات الحساب اسین ال بین الق
بیتین األولى ة ) األسلوب التضمیني (للمجموعتین التجر ادلي( و الثان ) .األسلوب الت

المتغیرات
ة األولى ب المجموعة التجر

األسلوب التضمیني
ة ة الثان ب المجموعة التجر

ادلي مةاألسلوب الت ق
Tداللة

ع-سع-س
ات  من الث ار القفز العمود اخت

دال64.963.2564.993.242.20)لسارجنت(

ات ض من الث دال2.921.122.891.112.56الوثب العر
دال26.863.4526.953.563.35خطوات من الجر10الوثب ل 

ار العدو  ة 30اخت م من البدا
ة دال7.650.627.850.682.16المتحر

ل من الجر دال5.530.685.420.752.72القفز الطو
مة - داللة ) T(ق ة عند مستو .2.04)= 29(وتحت درجة حرة ) 0.05(الجدول
.االستنتاجات- 8
رتضمیني له تأثیر إیجابي فيإن استخدام األسلوب ال-1 لتطو .األداء البدني في القفز الطو
ة في القفز -2 الصفات البدن ادلي له تأثیر إیجابي في الرفع من مستو إن استخدام األسلوب الت

ل .الطو
ة األداء البدني في القفز -3 ة الحدیثة تساهم في تنم ع األسالیب التدرس ة  استخدام تنو إن إستراتیج

ل . الطو
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:النتائجمناقشة- 9
ة األولى.1 :الفرض

في استخدام األسلوب التضمیني   عد اس القبلي و ال ة بین الق هناك فروق ذات داللة إحصائ
األداء ال ال العینتین التجربیتین في الرفع من مستو في  عد اس ال ة في لصالح الق الطل بدني لد

ل هو ،القفز الطو تأثیر أسلوب التضمین ) "1986(موستن و اسوورث دراسة دراسة هذا ما توصلت إل
ة ة في المدراس االبتدائ ة عند مزاولة األنشطة الراض على أن أسلوب ذلك ،"على الفروقات الفرد

رة السلة و التضمین له تأثیر إیجابي  في  عض عناصر األداء البدني والمهار ة  هذا ما تناوله تنم
ارات األسلعلى أن2002اسوورث موستن و  أن الطالب له عدة اخت وب التضمیني أو االحتواء یتمیز 

یبدأ نشاطه وأهم میزة  مستو له من أ ح ات المختلفة المعروضة له في أداء الواجب، و في المستو
منح الف عًا ضمن الدرس و الطالب جم حتو ، وهدفه رصة للمقارنة بین األداء والطموحله أنه 

مناسب لهاألساسي إعطاء الفرصة لل في مستو التفاعل مع النشا Mosston and)متعلم 
Ashworth, 2002, p. 152) ، ه في و ة األولى على أساس أن هذا ما اشرنا إل األسلوب الفرض

ل، ة في القفز الطو الطل األداء البدني لد عمل على الرفع من مستو فإذا رجعنا إلى التضمیني 
قا نجد أنه تحققت هذه  ورة سا ة المذ استخدام الوسائل اإلحصائ ارات التي قمنا بها  نتائج االخت

ة من خالل الجدول رقم  ).03(الفرض
ة.2 ة الثان :الفرض

اس القبلي و هناك فروق ذات دال ة بین الق ادلي  لة إحصائ في استخدام األسلوب الت عد ال
ل،لصالح الق ة في القفز الطو الطل األداء البدني لد في الرفع من مستو عد هذا ما تناوله و اس ال

حیث یتخذ األسلوبخرون على أن في هذا آخالد بن ناصر السبر و  ادل بین المعّلم والطالب  یتم الت
بإصدار  قوم الطالب المالح ما  اتخاذ قرارات التنفیذ  قوم الطالب المؤد و المعّلم قرارات التخط

م ح أدائه الفني خاصة في المرحلة األولى من ،قرارات التقو ساعده على تصح وهذا األسلوب عادة ما 
هو )125، صفحة 1996أخرون، و ناصر (مراحل تعلم المهارة دراسة سید أحمد هذا ما توصلت إل

ه المدرس و أثر أسالیب التدرس " في دراسته) 1996(عدة  بتوج ي التطبی ة األقران على أسلو تنم
ةعض عناصر األداء البدني و  ه األقران له " اإلنجاز في القفزة الثالث بتوج على أن أسلوب التطبی

عض عناصر  ة  ة و األداء البدني و تأثیر إیجابي تنم دمحم خیر اإلنجاز في القفزة الثالث دراسة غاز
الني  رة )" 2003(الك ة  ة في لع عض المهارات األساس أثر استخدام ثالثة أسالیب تدرس على تعلم 

احةالید و ادلي له تأثیر إیجابي على تعلم "راضة الس حیث أطهرت هذین الدراستین أن األسلوب الت
ة في  رة الید و عض المهارات األساس ة  ة ولع احةالقفز الثالث ه في و ،الس ة هذا ما اشرنا إل الفرض

ة على أساس أن  األداء البدنيالثان عمل على الرفع من مستو ة في األسلوب التضمیني  الطل لد
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ل، ة التي قمنا بها نجد أنه القفز الطو ة والمعالجة اإلحصائ ارات البدن فإذا رجعنا إلى نتائج االخت
ة من خالل الجدول رقم  .  )04(تحققت هذه الفرض

ة الثالثة.3 :الفرض
ة األ عدیین بین المجموعة التجرب اسین ال ة بین الق استخدام و هناك فروق ذات داللة إحصائ لى 

ة األسلوب التضمیني و  ادلي لصالح المجموعة التجرب استخدام األسلوب الت ة  ة الثان المجموعة التجرب
األداء البدن ل، و األولى في الرفع من مستو ة في القفز الطو الطل ه في ي لد هذا ما اشرنا إل

ة الثالثة على أساس أن  عمل على الرفالفرض األداء البدني لداألسلوب التضمیني  ع من مستو
ل مقارن ة في القفز الطو ادلي بدرجة قلیلةالطل األسلوب الت ة فإذا رجعنا،ة  ارات البدن إلى نتائج االخت

ة من خالل الجدول رقم و  ، حیث)05(التحلیل اإلحصائي التي قمنا بها نجد أنه تحققت هذه الفرض
ة تفوق في الر  ل مقارنة تمیز األسلوب التضمیني بنس األداء البدني في القفز الطو فع من مستو

عمل  ة و ة من االستقالل احث ذلك إلى أن هذا األسلوب یتمتع بدرجة عال عزو ال ادلي و األسلوب الت
ة ول ة عال ة بنس ر النواحي البدن ادليعلى تطو ین األسلوب الت ثیرا بینه و .م تظهر نسب متفاوتة 

ات-10 . التوص
ین مختلفین أو أكثر. 1 ادلي، األسلوب (ضرورة استخدام أسلو ، األسلوب الت األسلوب األمر

ة و ) بيالتضمیني واألسلوب التدر ة البدن ةأثناء حصة التر .الراض
ل، . 2 ما یتناسب مع األداء البدني في القفز الطو ة الحدیثة  ع في استخدام األسالیب التدرس التنو

محیث إن لكل مهارة اتها في التعل ة خصوص .أو صفة بدن
ة ألساتذة التر. 3 ة اإلرشاد م التعل ة و االهتمام بوضع البرنامج والخط ة للمراحل ة البدن الراض

ة المختلفة .الدراس
ل. 4 ة في القفز الطو ع في استخدام أسالیب التدرس المختلفة لتعلم المهارات األساس .التنو
ع أسالیب التدر ضرورة إجراء . 5 حوث واإلجراءات المختلفة لتشمل جم س الحدیثة في المزد من ال

ة و  ة البدن ةالتر . الراض
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