المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات ـــــــــــــالمجلد -40العدد ،30جويلية ( )0402ص -295ص310

أتثري استخدام أسلوب التدريس التباديل على دافعية االجناز لدى متعلمي األقسام النهائية ابلطور
املتوسط يف درس الرتبية البدنية والرايضية
The effect of using the reciprocal teaching method on achievement
motivation of intermediate stage learners in the physical education
and sport lesson
*

قعقاع توفيق

 1جامعة البويرة( ،اجلزائر)toufik_gaagaa@yahoo.fr ،
اتريخ االستالم7471/40/72:

اتريخ القبول7471/40/12:

اتريخ النشر7471/42/11:

ملخص:
هدفت الدراسة للتعرف على أتثري استخدام أسلوب التدريس التباديل على دافعية اإلجناز لدى تالميذ األقسام النهائية يف
الطور املتوسط ومتثل جمتمع الدراسة من املتعلمني (ذكور وإانث) لألقسام النهائية بواقع  59تلميذ ،وكان اختيار العينة
عشوائيا من  03تلميذ من املتوسطة كعينة رجريبية ،واستخدم املنهج التجرييب وكذا استخدم االستمارة االستبيانية ،وكانت
املعاجلة ابستعمال ،SPSS.وجاءت النتائج املتوصل إليها كالتايل :يؤثر التدريس ابألسلوب التباديل على بعد دافع إجناز
النجاح ،ويؤثر التدريس ابألسلوب التباديل على بعد دافع رجنب الفشل ،ومن بني التوصيات ضرورة التنويع يف األساليب
التدريسية ضمن املنها .
الكلمات املفتاحية :التدريس ابألسلوب التباديل  ،دافعية االجناز ،تالميذ الطور املتوسط.
Abstract:

The study aimed to identify the effect of using the reciprocal teaching method on
achievement motivation in the intermediate stage, and the study population (male and
female) was represented by 95 students. Treatment using SPSS, and the findings were as
follows: Teaching in the reciprocal method affects the motivation for achieving success,
and teaching in the reciprocal method affects the dimension of the drive to avoid failure,
and among the recommendations is the need to diversify the teaching methods within
the curriculum.
Keywords: Teaching by the reciprocal method, Achievement Motivation, Intermediate
Stage Pupils.
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 -1مقدمة:
عنصرا فاعال يف العملية التعليمية التعلمية لذلك فان
ترمي جل طرق وأساليب التدريس احلديثة إىل جعل املتعلم ً
معرفة املعلم الواسعة أبساليب التدريس احلديثة وخمتلف االسرتاتيجيات التعليمية التعلمية ،وقدرته على استخدامها
يف -أحسن الظروف ،تساعده بال شك يف حتقيق خمتلف األهداف املسطرة  ،ذلك أن عملية التعليم والتعلم
تصبح ممتعة وسهلة لكال الطرفني (املعلم واملتعلم) ،وابلتايل مناسبة لقدرات وميول وخصائص واحتياجات
املتعلمني ،ووثيقة الصلة ابحلياة اليومية هلؤالء وبتطلعاهتم املستقبلية.
لكن وابلرغم من هذه االرجاهات احلديثة اليت ظهرت يف جمال التعليم بصفة عامة ويف ميدان تدريس مادة الرتبية
البدنية والرايضية بصفة خاصة ،إال أننا مازلنا نفتقر إىل تطبيقها فعليًا يف مدارسنا ,واليت تكاد تكون منعدمة،
وينبثق من هذا املنطلق ضرورة استخدام أساليب حديثة يف تدريس الرتبية البدنية والرايضية ،تتفق مع ميول
املتعلمني للوصول إىل مستوى جيد من التمكن ومرتبة عالية من الكفاءة والفاعلية
 -7االشكالية:
لقد أصبح االرتقاء مبستوى مادة الرتبية البدنية والرايضية يف كل األطوار التعليمية ،حتمية البد من أن أتخذ بعني
نظرا ألمهية القصوى اليت تلعبه يف حياة الفرد املتعلم بصفة
اإلعتبار من طرف كل الفاعلني يف امليدان الرتبويً ،
خاصة ،وحىت يتحقق هذا املطلب ،ينبغي اإلعتناء ابملتعلم وجعله النواة األساسية للعملية التعليمية التعلمية،
لذلك يرى الكثريون من أهل االختصاص ،أن اساليب التدريسية احلديثة الدور الكبري يف مساعدة املعلم واملتعلم
على حتقيق لذلك ،جند أن خمتلف النظرايت الرتبوية احلديثة ،تدعوا إىل ضرورة االهتمام ابملتعلم حىت يصبح طرفًا
أيضا هذه اإلرجاهات إىل
فاعال من أطراف العملية التعليمية التعلمية ،بل جعلهُ حمور العملية الرتبوية ،كما اندت ً
جيدا وكف للبيئة التعليمية فأسلوب التدريس يعين
حتمية تطوير وتعديل سلوك ودور املعلم ليصبح
مصمما ً
ً
احدا أو أكثر،
متميزا يف تنفيذ الدرس ،يتخذه املعلم كوسيلة لتعليم املتعلمني ،فقد يتبىن املعلم
أسلواب و ً
شكال ً
ً
وقد يفرض املوضوع املطلوب تعليمه" (مرعي توفيق أمحد ، (2002،57 ،ومن هنا تتجلى مشكلة الدراسة يف
حماولة جديدة لتجريب هل هناك أتثري للتدريس ابألسلوب التباديل على دافعية االجناز لدى متعلمي األقسام

النهائية ابلطور املتوسط ؟
 -3الفرضيات:

الفرضية العامة :هناك أتثري للتدريس ابألسلوب التباديل على دافعية االجناز لدى متعلمي األقسام النهائية ابلطور
املتوسط ؟
 1-3الفرضيات اجلزئية:
 يؤثر التدريس ابألسلوب التباديل على بعد دافع إجناز النجاح لدى تالميذ األقسام النهائية يف الطور
املتوسط.
 يؤثر التدريس ابألسلوب التباديل على بعد دافع رجنب الفشل لدى تالميذ األقسام النهائية يف الطور
املتوسط.
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 -0اهداف البحث:
إن اهلدف الرئيس هلذه الدراسة ،هو التعرف على مدى أتثري استخدام التدريس األسلوب التباديل على دافعية
االجناز على املتعلمني يف األقسام النهائية ،ابإلضافة إىل جمموعة من األهداف والدوافع الفرعية ذات الصلة
املباشرة مبوضوع البحث ،واليت جاءت على الشكل التايل:
حث أساتذة الرتبية البدنية والرايضية على ضرورة إستعمال أساليب تدريسية مبنية على أسس علمية هلا عالقة
وطيدة بنظام املقاربة ابلكفاءات ،واليت جيب أن تتماشى وخصائص وميول وحاجات املتعلمني خالل كل مرحلة
من مراحل التعليم املختلفة ،وهذا من خالل تغيري النمط أو األسلوب التدريسي السائد حاليًا يف مدارسنا.
وضع هذه الدراسة بني أيدي الباحثني يف ميدان طرق ومناهج وأساليب تدريس الرتبية البدنية لالستفادة منها
سواء يف حبوثهم أو وظيفتهم املهنية التعليمية والرايضية.
 -1امهية البحث:
عموما ميكن القول أن موضوع أساليب التدريس ،قد أصبح من بني أهم إهتمامات الباحثني واملختصني يف
ً
امليدان الرتبوي بصفة عامة وميدان الرتبية البدنية والرايضية بصفة خاصة ،فأهم عائق يقف حجرة عثرة يف وجه
املعلمني ،هو كيفية نقل املعرفة العارفة وحتويلها إىل ما يسمى ابملعرفة التدريسية.
 هذه الدراسة تفتح ميادين حبث جديدة للتعرف على أتثري أساليب التدريس قيد البحث يف خمتلف األنشطةالرايضية املربجمة يف مراحل التعليم املختلفة ،بغرض مواجهة مشكلة تدين مستوى الرايضة املدرسية يف بالدان.
 -0مصطلحات الدراسة:

أساسا إىل تفعيل عملية التقييم لدى املتعلم،
أسلوب التدريس التباديل :أسلوب التدريس ابلتقييم املتبادل يهدف ً

من خالل إعطائه معايري جد حمددة ،رجعله يكتشف لوحده األخطاء اليت يرتكبها زمالئه Piéron 06
.)Maurice, 1992,

وهو احد اساليب التدريس املباشرة الذي يتكون من تعاون طالبني أحدمها مؤدي واآلخر مراقب حيث يقوم
اآلخر إبعطاء التغذية الراجعة اىل الطالب املؤدي مستندا اىل معلومات وافية سبق للمدرس ان أعطاها يف ضوء
ورقة املعايري كما ان العالقة متبادلة بني االثنني حيث حيصل التبادل يف األدوار كال يقوم بدور اآلخر حيث
يصبح املؤدي مراقب وابلعكس(حممود داود الربيعي ،7414 ،ص.)712

اجرائيا :هو اسلوب يعتمد على تبادل االدوار وتوضيح العملية يف شكل ورقة معيار لكي يستفاد منها املعلم
واملتعلم.
دافعية االجناز :تعريف موراي "هي رغبة او ميل الفرد للتغلب على العقبات وممارسة القوى واملكافحة او اجملاهدة
الداء املهام الصعبة بشكل جيد وبسرعة كلما امكن ذلك" (عبد اللطيف دمحم خليفة.)66 ،7444 ،

اجرائيا :تشري إىل طموح الفرد املستمر أو الثابت عموما يف حتقيق هدف مماثل ملعايري معينة لالمتياز وذلك يف
منافسة ما ،أو يف أداء مهمة معينة على أساس مستوى حمدد لالمتياز.
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بعد دافع النجاح :هي تلك االهداف اليت ترتبط ببعض املخاطر احلقيقية اي تلك اليت حيتمل النجاح يف
حتقيقها ولكن بصورة غري مؤكدة ،وهي اليت تسهم يف االرتقاء بدافعية االجناز اىل درجة كبرية(.دمحم حس

عالوي ،7447 ،ص.)103
اجرائيا :وهذا الدافع ميثل الدافعية الداخلية لألقبال حنو انشطة معينة ويدفعه حملاولة حتقيق التفوق وابلتايل
االحساس والشعور ابلرضا والسعادة.
بعد جتنب الفشل :وهذا الدافع يكون واضحا لدى الالعب كلما ارتفع اوخوف وقلق الالعب من احتمال توقع
الفشل ،اي كلما اعتقد بقلة فرصه يف احتمال النجاح ،ويف ضوء ميكن استثمار كل من دافع النجاح ودافع
رجنب الفشل بصورة اجيابية ،اي العمل على تدعيم وتقوية مكوانت او عناصر دافعية النجاح وحماولة االقالل من
أتثري عوامل دافع جنب الفشل(.دمحم حس عالوي ،7447 ،ص.)100
اجرائيا :هو تكوين نفسي يرتبط ابوخوف من الفشل الذي يتمثل يف االهتمام املعريف بعواقب او نتائج الفشل يف
االداء والوعي الشعوري ابنفعاالت غري سارة مما يسهم يف حماولة رجنب او حتاشي مواقف االجناز الرايضي.
 -7الدراسات السابقة واملشاهبة:
الدراسات السابقة منبع االهلام القوي لكل ابحث أو ابحثة ،مهما كان جمال ختصصه ،فكل حبث هو عبارة عن
تكملة لبحوث أخرى  ،ومتهيد لبحوث قادمة ،لذلك جيب القيام أوال بتصفح أهم ما جاء يف الكتب والبحوث
العلمية واجملالت....اخل ،حىت يتسىن لصاحب هذا البحث رسم خطة منهجية وموضوعية سليمة اليت إبمكانه أن
يصل اىل حتقيق أغراض حبثه.
دارسة عبد الرمح ابراهيم عبد الكرمي  7410بعنوان :فاعلية استخدام االسلوب التباديل يف اكتساب
مهارة الوقوف على الرأس على بساط احلركات االرضية ،هدفت الدراسة اىل التعرف على فاعلية االسلوب
التباديل يف اكتساب مهارة الوقوف على الرأس على بساط احلركات االرضية  ،واشتملت عينة الدراسة على
طالب املرحلة الثانية يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضية  /جامعة سامراء للسنة الدراسية 7410-7411
والبالغ عددهم ( )11طالب وبلغت نسبتهم املئوية ( )%00.0من جمتمع البحث  ،واستخدم الب ــاحث املنهج
التجرييب ملالئمته طبيعة البحث  ،واستخدم الباحث احلقيبة االحصائية ) (spssواسفرت نتائج البحث عن
فاعلية االسلوب التباديل يف اكتساب مهارة الوقوف على الرأس على بساط احلركات االرضية.
دارسة عصام جندت قاسم  7411بعنوان :اثر استخدام اسلويب التباديل والتدرييب يف تعلم مهاريت املناولة
والتصويب يف كرة السلة على طالب م اعمار  11-10سنة ،تعد مهارة املناولة والتصويب من املهارات
املهمة يف لعبة كرة السلة وان تعليمها اىل طالب الصف الثاين املتوسط وخاصة اذا كانو مبتدئني حتتا اىل وسائل
تعليمية مناسبة اليصال التعليم إليهم وقد ارتئيت استخدام اسلويب التباديل والتدرييب لرؤية مدى صالحية اي
االسلوبني اليصال تعلم املهارتني اىل الطالب و م اعداد مناهج تعليمي لتطبيق هاذين االسلوبني واختيار
اختباريني ملهارة التصويب واملناولة وقد اختارت الباحث ( )04تلميذ عشوائيا من طالب الصف الثاين يف
متوسطة املأمون لبنني فيبغداد واستخدام منهج تعليمي ملدة ( )6اسابيع وقد استخدم الباحث الوسائل
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االحصائية واجرى رجربة استطالعية قبل اجراء االختبار القبلي مث اثبت النتائج ابن استخدام االسلوب التباديل
هو االفضل لتعليم بعض مهارات كرة السلة

دارسة عبد علي الفرطوسي  7411بعنوان :أتثري استخدام أسلويب التعلم(التباديل – األمري) يف تعلم

وحتسني اجناز مهارة القفز العايل ،يهدف البحث اىل اعداد منهج تعليمي ابسلوب التعلم التباديل واالمري لتعليم
مهارة القفز العايل لعينة البحث وكذلك التعرف على أتثري استخدام كال من اساليب التعلم(التباديل -االمري)
مستوى اداء مهارات فعالية القفز العايل ،اما فروض البحث فكانت هنالك فروق معنوية ذات داللة احصائية
بني االختبارات القبلية البعدية جملموعيت البحث يف( االسلويب التباديل واالمري) ملستوى اداء فعالية القفز العايل
ولصاحل اجملموعة التجريبية وتطرق الباحث اىل الدراسات النظرية املرتبطة ابلدراسة واالمهية أساليب التدريس
والدراسات املشاهبة واستخدم الباحث املنهج التجرييب أبسلوب نظام اجملموعتني املتكافئتني ملالئمة لطبيعة
املشكلة املراد حلها ،وتكون جمتمع البحث من طالب املرحلة الثانية يف كلية الرتبية االساسية قسم الرتبية الرايضية
اجلامعة املستنصرية للعام الدراسي ( )7410 - 7413واملؤلفة من ( )04طالباً و م تقسيم العينة اىل جمموعتني

ابلطريقة العشوائية عن طريق اجراء القرعة الختبار اجملموعة التجريبية والضابطة كل جمموعة ( )34طالب وقد  م
تكافؤ اجملموعتني يف متغريات (طول-العمر -الوزن) وكذلك يف االختبار املهاري (القفز العايل)واستخدم الباحث
الوسائل االحصائية االتية (:الوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،اختبار ) (tملعرفة الفروق للعينات غري املتناظرة،
اختبار ) (tللعينات املتناظرة ،واستنتج الباحث ظهور فرق ذي داللة معنوية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
تعليم القفز العايل ولصاحل االسلوب التباديل ،وكذلك تفوق االسلوب التباديل يف تعليم القفز العايل على
االسلوب التقليدي.
دارسة انتصار أمحد عثمان  7413بعنوان :أثر استخدام اسلويب (التباديل والتدرييب) يف تعليم األداء الفين
حلركيت الوقوف على اليدي والعجلة البشرية يف احلركات االرضية للجمناستك ،شخصت املشكلة يف أفضلية

اساليب التدريس املستخدمة وأرأتت الباحثة أعداد منها تعليمي هلاتني املهارتني وتدريسه ابستخدام أسلويب
التباديل والتدرييب للوقوف على تلك املشكلة وحماولة اجياد احللول هلا كي نستطيع االرتقاء مبستوى خمرجات
الكلية .وقد كانت اهداف البحث ،إعداد منها تعليمي لتعليم األداء الفين حلركيت الوقوف على اليدين والعجلة
البشرية وتدريسه أبسلويب التباديل والتدرييب لدى طالبات املرحلة الثانية بكلية الرتبية الرايضية -جامعة البصرة،.
التعرف على أثر املنهج التعليمي يف تعليم حركيت الوقوف على اليدين والعجلة البشرية لدى طالبات املرحلة الثانية
بكلية الرتبية الرايضية -جامعة البصرة ،الكشف عن االسلوب االفضل يف تعليم االداء الفين حلركيت الوقوف على
اليدين والعجلة البشريةـ ،وقد فرضت الباحثة على وجود فروق معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي جملموعة
االسلوب التباديل يف أداء حركيت الوقوف على اليدين والعجلة البشرية ولصاحل االختبار البعدي ،وجود فروق
معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي جملموعة االسلوب التدرييب يف اداء حركيت الوقوف على اليدين والعجلة
البشرية ولصاحل االختبارات البعدية ،وجود فروق معنوية بني جمموعيت االسلوب التباديل والتدرييب يف االختبارات
البعدية حلركيت الوقوف على اليدين والعجلة البشرية ولصاحل االسلوب التباديل .وقد استخدمت الباحثة املنهج
التجرييب كما استخدمت الباحثة الطريقة العمدية يف اختبار عينة البحث وذلك تبعا لظروف متطلبات البحث
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حيث  م اختيار طالبات املرحلة الثانية يف كلية الرتبية الرايضية جبامعة البصرة للعام الدراسي 7417/7411م
حيث تدخل هاتني احلركتني يف موضوع البحث ضمن منها مادة اجلمناستك للمرحلة الثانية /طالبات .هذا
وقد بلغ عدد اجملتمع األصلي للبحث ( )14طالبة وهو نفس عدد عينة البحث حيث جاءت نسبة العينة من
اجملتمع األصلي ( ،% )144وقد اعتمدت الباحثة الطريقة العشوائية يف عملية اختيار اجملموعتني اليت طبق
عليهم املنهج املقرتح ،وبعد معاجلة البياانت احصائيا  م التوصل اىل االستنتاجات التالية :أن املنهج التعليمي
املقرتح ساهم وبصورة اجيابية على تطوير ملحوظ يف مستوى األداء الفين للمجموعتني ولكل من حركيت (الوقوف
على اليدين ) و (العجلة البشرية) ،ومن اهم التوصيات  :اهتمام املدرسني ابستخدام االسلوبني التباديل والتدرييب
يف تطور املهارات االساسية لاللعاب الرايضية.

دارسة وليد وعد هللا علي الشريفي  7441بعنوان :اثر استخدام بعض أساليب التدريس املختلفة يف تنمية
االجتاه النفسي حنو درس الرتبية الرايضية ،يهدف البحث إىل الكشف عن اثر استخدام بعض أساليب
التدريس املختلفة يف تنمية االرجاه النفسي حنو درس الرتبية الرايضية ،واملقارنة بينهم يف االختبار البعدي استخدم

املنهج التجرييب ملالئمته طبيعة البحث ،أذ تكونت عينة البحث من ( )64طالبا من طالب املرحلة االوىل –
كلية الرتبية االساسية /جامعة املوصل موزعني على اربع جماميع بواقع ( )74طالبا لكل جمموعة ،و م التكافؤ يف
مقياس االرجاه النفسي حنو درس الرتبية الرايضية ،واستخدمت اجملموعة التجريبية االوىل االسلوب الفردي يف
التدريس ،بينما استخدمت اجملموعة الثانية االسلوب التباديل يف التدريس ،بينما استخدمت اجملموعة الثالثة
االسلوب التعاوين ،يف حني استخدمت اجملموعة الرابعة االسلوب االمري يف التدريس ،واستغرق تنفيذ الربانمج
التعليمي املقرتح ( )14عشرة اسابيع وبواقع وحدة تعليمية واحدة يف االسبوع الواحد ،وان زمن كل وحدة
تعليمية ( )04دقيقة وبعد تنفيذ اساليب التدريس ،وانتهاء الربانمج اجري االختبار البعدي ومن مث استخدمت
الوسائل االحصائية املناسبة ،وقد استنتج ما أييت  :فاعلية استخدام اسلوب التدريس الفردي يف تطوير االرجاه
النفسي للطالب حنو درس الرتبية الرايضية ،حقق اسلواب التدريس (التباديل والتعاوين) تطورا ملحوظا يف تنمية
االرجاه النفسي حنو درس الرتبية الرايضية ،تفوق اساليب التدريس الفردي والتباديل والتعاوين عند مقارنتهم
ابالسلوب االمري يف تنمية االرجاه النفسي حنو درس الرتبية الرايضية
دارسة املفيت والكاتب  7440هدفت الدراسة للتعرف على بعض اسـاليب التـدريس فـي تعلـم مهـارة السـباحة

احلـرة تضـمنت عينـة البحـث  74طالبـة فـي اجملموعـة الضـابطة  74طالبة يف اجملموعة التجريبية و م التجانس بينهم
فـي اختبـار الطفـو بعـدها تـم تطبيـق اسـاليب التـدريس املقرتحـة علـى اجملموعـة التجريبيـة ،واسـلوب االعتيـادي علـى
اجملموعـة الضـابطة ثـم اجـري اختبـار لـالداء الفنـي ملسـافة 03م ابالسـتعانة بعـدد مـن اوخرباء يف رايضة السباحة
وقد توصلت الدراسة اىل ان استخدام اساليب التدريس (التبـاديل ،وفحـص الـنفس ،والتضـمني) يؤثر اجيابـا فـي
مسـتوى تعلـم السـباحة احلرة للطالبات.
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االطار النظري ألسلوب التدريس التباديل:

 .1اسلوب التدريس التباديل :يكون املعلم يف هذا االسلوب واجبة القيام بشرح وعرض احلركة وبعد ذلك يقسم

التالميذ بشكل زوجي ويعملون بصورة مستقلة فان احد التالميذ يقوم أبداء املهارة أما التلميذ الثاين فيقوم
مبالحظة وإعطاءه التغذية الراجعة للمھارة فعندما يقسم املعلم الصف اىل كل طالبني معا فأحدهم يكون (عامل)
اي يؤدي املهارة وأخر (مالحظ) ودوره اعطاء التغذية الراجعة اىل الطالب العامل مستندا اىل معلومات وافية
سبق للمعلم كان اعدها ووزعها على الطالب( مصطفى السايح ،7444 ,ص.)12

إن هذا األسلوب ميكن أن يكون أداة هامة يف التكوين اجليد للمتعلمني ،كما أنه يكرس عالقة بيداغوجية
جديدة بني املتعلمني أنفسهم ،وبينهم وبني املعلم ،فاملتعلم يكتسب معارف ومعلومات ومهارات جديدة ،تسمح
له القيام بعملية التحليل الذايت فهذا األسلوب يؤدي إىل تطوير مسار العملية االتصالية بني املتعلمني ،ألن دور
املعلم يقتصر على تكريس الثقة املتبادلة بني املتعلمني ،وكذلك يف توضيح بعض املهام املخولة للمتعلمني
املالحظني قصد الوصول لتدخالت يف املستوى املطلوب(.(Piéron Maurice, 1992 ;68
ويضيف (فيصل املال عبد هللا ،7441 ،ص )171أن هذا األسلوب يعترب من أهم األساليب التدريسية
مؤخرا يف الوالايت املتحدة األمريكية ،حبيث يقوم
اجلديدة يف جمال تدريس الرتبية البدنية والرايضية اليت ظهرت ً
املتعلم بدور رئيسي يف العملية التعليمية ،ويعتمد هذا األسلوب على ما يسمى ابلعمل الثنائي ،فأحد املتعلمني
يقوم أبداء جمموعة من الواجبات ويسمى خر مبالحظة املؤدي ويقدم له بعض اإليضاحات والتغذية الراجعة،
ويطلق املؤدي ،بينما يقوم عليه إسم املالحظ ،ويكون دور املعلم يف هذا األسلوب هو اإلشراف على إعطاء
التغذية الراجعة إىل املتعلم املالحظ.
إستعمال هذا األسلوب يف التدريس ،يؤدي إىل خلق واقع جديد ،وذلك إبجياد عالقة جديدة بني املعلم واملتعلم
من جهة ،وبني املتعلم واملهارات احلركية من جهة اثنية.
 .7دور املعلم يف ظل أسلوب التدريس التباديل:
يتقبل العملية اإلجتماعية بني املالحظ واملنفذ كهدف مطلوب يف التعليم.يعلم املتعلمني كيفية إعطاء تغذية راجعة دقيقة وموضوعية.جديدا يتطلب عدم التوصيل املباشر للمتعلم الذي يقوم ابلواجب.
ميارس سلوًكا ًيكرس الوقت املطلوب للمتعلمني لتعلم هذه األدوار اجلديدة إلختاذ عدد من القرارات ،ويثق ابملتعلمني ابلقيامهبذا الدور.
أساسا يف أنه ليس املصدر الوحيد للتوجيهات والتغذية الراجعة (موسكا
اقعا
ً
يتقبل املعلم و ًجديدا يتمثل ً
موسنت ،ترمجة مجال صاحل وآخرون ،1001 ،ص)146

 .3دور املتعلم يف ظل أسلوب التدريس التباديل :يكون الفرد املتعلم مستقل ال أكثر مما هو عليه يف أسلوب

التدريس ابألمر وأسلوب التدريس ابملهام يف إستخدام املهارات اإلجتماعية إستقالال مناسبًا.
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تتطلب التغذية الراجعة من الزميل األمانة وإنتقاء السلوك اللفظي املالئم والصرب فضال عن التعاطف ،كما أنه
جيب أن يتعلم الفرد املتعلم )ممارسة اإلستقاللية ليتخذ القرارات املناسبة يف هذا اجملال ،وعليه ميكن القول أن
وضع املتعلم يف هذه القناة يتجه حنو احلد األقصى.
يتشابه النمو البدين يف أثناء دور املؤدي يف أسلوب التدريس ابلتقييم املتبادل أبسلوب التدريس إال أن التغذيةالراجعة تقدم من طرف الزميل املالحظ .
بعيدا عن األداء األدىن يف املستوى األفقي ،ألن
تغيريا طفي ًفا يف تطور اجملال املعريف ،حيث يتحرك املتعلم ً
هناك ًاملتعلم املالحظ سينشغل يف العديد من العمليات الفكرية مثل :املقارنة واإلستنتا  ،احلكم على الزميل املؤدي،
وكل هذا يتم بناءً على بطاقة معيار األداء الصحيح.
االطار النظري لدافعية االجناز:

 .1مفهوم دافعية اإلجناز :ويراها "  " Mednickأبهنا األداء يف ضوء معيار التفوق أو الرغبة يف النجاح
واالستقاللية".
يكلف هبا يف التدريب واملنافسة كذلك املثابرة عند مواجهة الفشل والشعور ابلفخر عند إجناز تلك الواجبات
واملهام (أسامة كامل راتب ،7442 ،ص.)112
 .7توجهات دافعية االجناز يف اجملال الرايضي :أشار العديد من الباحثني يف علم النفس الرايضي إىل أن موقف
املنافسة الرايضية سواء املنافسة مع الذات أو املنافسة يف مواجهة العوامل الطبيعية أو املنافسة منافس وجها لوجه
أو املنافسة يف مواجهة منافسني آخرين وغريها من أنواع املنافسات األخرى تعترب من أهم مواقف اإلجناز الرايضي
وهو األمر الذي دعا بعض الباحثني إىل استخدام "التنافسية " لإلشارة إىل دافعية اإلجناز الرايضي.
 .3أمناط سلوك اإلجناز :يوجد منطان شائعان يوجهان سلوك اإلجناز للناشئ يف الرايضة حيث أن األنشطة
املرتبطة ابإلجناز تستدعي توقعات انفعالية موجهة بسبب ما أحرزه الشخص من جناح يف املاضي وما أحدث من
اعتزاز نتيجة لذلك وقد تستدعي هذه األنشطة توقعات إنفعالية سالبة متعلمة من إخفاقاته يف املاضي وما أحدثه
من خيبة أمل ومن مث يتأثر اوخوف من الفشل وكذلك الرجاء يف النجاح يف املواقف املرتبطة ابإلجناز.
دافع إجناز النجاح :وهو ميثل الدافعية الداخلية لإلقبال على أنشطة معينة ويدفعه حملاولة حتقيق التفوق وابلتايلاإلحساس والشعور ابلرضى والسعادة.
والالعب الذي يتميز بدافع إجناز النجاح يبذل جهد ألنه يعرف قيمة النجاح وما يصاحبه من نتائج ومشاعر
إجيابية وينظر إىل املكسب كنتيجة الستعداداته وقدراته ويكون نتيجة لذلك زايدة الثقة يف مقدرته على تكرار
اوخربات الناجحة فيما بعد وعندما يواجه بعض مواقف الفشل فإنه يفسرها بسبب التقصري يف بذل اجلهد
املناسب وليس من القصور يف استعداداته وقدراته مبعىن أن خربة الفشل تزيد من دافعيته حنو بذل اجلهد وال تثبط
عزميته عن بذل اجلهد املناسب لتحقيق النجاح ويتميز سلوكه أثناء اللعب ابستخدام أسلوب املبادئة واهلجوم
وليس احلذر الشديد (دمحم حس عالوي1006 ،م ،ص .)710ويكون أداؤه على مستوى عايل من الرتكيز
وااللتزام ،وتكريس الوقت لتحقيق األهداف ويتحمل كافة املسؤولية الشخصية وال يستسلم أبدا للظروف
الضاغطة أو إفتقار إىل التقدم (دمحم العريب مشعون وماجدة دمحم إمساعيل ،7441 ،ص)66
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دافع جتنب الفشل  :وهو تكوين نفسي يرتبط ابوخوف من الفشل الذي يتمثل يف االهتمام املعريف بعواقب أونتائج لفشل يف األداء الوعي الشعوري ابنفعاالت غري سارة مما يساهم يف حماولة رجنب أو حتاشي مواقف اإلجناز
واللعب الذي يتميز بدافع متيز الفشل عادة ما ينسب فشله لقصور يف مقدرته كما أنه يعزو جناحه كنتيجة لعامل
احلظ أو لعدم كفاءة املنافس فهو كثري الشك يف مقدرته ويعاين املزيد من القلق حيث ينخفض مستوى أداءه يف
موقف التقييم أو عند االشرتاك يف املنافسة وهو كثري التفكري يف اجلوانب السلبية املرتبطة ابألداء لذلك فهو يفكر
كثريا يف االنسحاب من الرايضة.
ويشري العرىب مشعون إىل أهداف ممارسة التدريب العقلي ليكون لدى الالعب الصالبة العقلية اليت رجعله ال خياف
من اللعب والوصول إىل األداء الناجح يف املواقف الضاغطة حيث تشري بعض البحوث اليت أجريت بعد فرتة
طويلة من التدريب العقلي ليكون لديهم الدافع للتسلط بواسطة احلاجة لإلجناز والنجاح وينيلوا إىل مواقف
التحدي واليت تقدم هلم الفرصة للشعور اجليد حنو حتقيق األهداف ،وتشري الدالئل إىل أن دافع حتقيق النجاح
ودافع رجنب الفشل لدى الناشئ الرايضي يتوقف بدرجة كبرية على كيفية تفسريه ملسببات قدرة الفشل ،فعندما
يتم التفسري على أساس ضعف مقدرته وكفاءته فإن ذلك يؤدي إىل إحباط ومن مث إخنفاض الدافع ورمبا التسرب
واإلنسحاب من الرايضة أما عندما يعتمد التفسري على أن هناك أخطاء أو قصورا يف عمليات التدريب فإن ذلك
ميكنه من حتسن الدافعية لديه( .محد العريب مشعون وماجدة دمحم إمساعيل ،7441 ،ص.)03
 -7املنهج (مناهج) الدراسة:

 1.7منهج الدراسة :يف جمال البحث العلمي اختيار املنهج الصحيح حلل مشكلة يعتمد ابألساس على طبيعة

املشكلة نفسها فاملنهج هو الطريق املؤدي إىل اهلدف املطلوب أو اوخيط الغري مرئي الذي يشد البحث من بدايته
حىت هنايته قصد الوصول إىل نتائج معينة.
وختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذي يود الباحث التوصل إليه ،ويف البحث استخدم الباحث
املنهج شبه جترييب.

 7.7جمتمع الدراسة :ومتثل جمتمع الدراسة من املتعلمني يف الطور املتوسط(ذكور وإانث) لألقسام النهائية بواقع

 59تلميذ متوسطة فالح عمار ببلدية ام البواقي .
 3.7عينة الدراسة :مشلت عينة البحث بعض تالميذ متوسطة فالح عمار ببلدية ام البواقي ،وكان إختيار
العينة عشوائية بطريقة طبقية مكونة من  34تلميذ أي بنسبة  %37.71تلميذ من متوسطة (فالح عمار)
كعينة رجريبية وكانوا موزعني كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)30
اجلدول رقم  41توزيع العينة على األفراد الذي أجري عليهم االختبار.
األفراد

عدد العينة

األقسام النهائية متوسطة فالح عمار

34

اجملموع

 34تلميذ
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 0.7جماالت الدراسة:

اجملال البشري :جرى تطبيق هذه الدراسة على ( )03تلميذ وتلميذة.
اجملال الزماين :جرى تطبيق هذه الدراسة يف العام الدراسي .0302/0307
اجملال املكاين :أجريت الدراسة يف متوسطة فالح عمار والية ام البواقي.

اجملال املوضوعي :يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بصدق وثبات أدوات الدراسة.
 1.7ادوات الدراسة:

-مقياس دافعية اإلجناز:

تعريف :قام جو ولسن 0520بتصميم مقياس نوعي خاص ابجملال الرايضي حملاولة قياس دافعية اإلجناز املرتبطة
ابملنافسة الرايضية .ويتضمن املقياس ثالثة حماور* :بعد دافع القدرة* .دافع إجناز النجاح* .دافع رجنب الفشل.
وقام دمحم حسن عالوي بتعريب القائمة يف ضوء بعض التطبيقات األولية يف البيئة املصرية على عينات من
الالعبني الرايضيني  ،م االقتصار على بعدي دافع إجناز النجاح و دافع رجنب الفشل ،وعدد العبارات .03
مقياس الدافعية لإلجناز :جرى إعداد اختبار مقياس الدافعية لإلجناز وفقاً للخطوات التالية:

 االطالع على األدب الرتبوي املتعلق بدافعية اإلجناز ،مث البحث يف األدب الرتبوي املتعلق مبجاالت دافعية
اإلجناز للتعرف على كيفية قياسها وصياغة الفقرات بصورهتا األولية.
 االطالع على دراسات لقياس دافعية اإلجناز ،وحتديد بعض الفقرات املناسبة لعينة هذه الدراسة ،واختيار
بعض الفقرات مع إعادة صياغتها مبا يتناسب مع أهداف الدراسة وطبيعة عينتها املكونة من التالميذ
( 09-00سنة).
 إعداد املقياس بصورته األولية ،حيث جرى إعداد املقياس ويستطيع التلميذ اختيار ما يناسبه منها ،وقد
تكون املقياس بصورته األولية من ( )03عبارة.
-منوذج لوحدة تعليمية إبستخدام االسلوب التباديل:

الوحدة التعليمية:

القسم التحضريي  32د ـ ـ امحاء بدين خاص  32د
اجلزء الرئيسي  44دقيقة ـ متارين مهارية تعليم التنطيط بكرة السلة
اجلزء اوختامي  32دقيقة ـ تصحيح األخطاء املناقشة مع الزميل العودة إىل احلالة الطبيعية  9د
ورقة املعيار:
)0
)0
)0
)4
)9

تؤدى مهارة التنطيط بدفع الكرة أبصابع اليد املفتوحة اىل األرض لرتتد إليها مرة اثنية
تؤدي حركة الرسغ ومرونته دورا رئيسيا يف دفع الكرة اىل األرض وتوجهها
تؤدى مهارة التنطيط بدفع الكرة على أن ال يتعدى إرتفاعها حوض االعب لعدم الضياع
تدفع الكرة اىل األمام وخار القدم املماثلة لليد الدافعة على ان تكون الكرة دائمة احلركة بني األرض ويد
الالعب والنظر يكون دائما اىل األمام
ان يكون اجلسم بني اوخصم والكرة يف حالة وجود مدافع
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 )6ان ال يكون نظره مركزا على الكرة فقط بل موزعا حول الساحة ليتسىن له نقل الكرة أو لعبها يف الوقت
املناسب
 )7ان القانون يسمح بنقل الكرة من يد اىل اخرى أثناء الطبطبة وال يسمح بتنطيط الكرة بكلتا اليدين معا لذا
جيب عليه ان جييد التنطيط ابليد الواحدة
 )2ان املسافة اليت تدفع اليها الكرة وارتفاعها أثناء التنطيط تتناسب طرداي مع سرعة احلركة.
 0.7الدراسة اإلستطالعية :من أجل الوصول ألفضل طريقة إلجراء االختبار اليت تؤدي بدورها إىل احلصول
على نتائج صحيحة ومضبوطة وكذلك تطبيقا للطرق العلمية املتبعة كان ال بد على الباحث تنفيذ االختبار وهذا
لألغراض التالية:
 التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء البحث.

 معرفة مدى وضوح األسئلة وفهمها من العينة املختربة.
 معرفة مدى التفهم اللغوي لبنود االختبار من طرف العينة.
واتُبعت اوخطوات اآلتية لتحقيق أهداف هذه الدراسة :

 االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت تناولت دافعية اإلجناز واالسلوب التباديل.
 بناء أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباهتا.

 حتديد عينة الدراسة من تالميذ املتوسطة ابلطريقة الطبقية العشوائية.
 تطبيق مقياس الدراسة على تالميذ الطور املتوسط.

 مجع املقياس وتفريغ النتائج على جدول). (Excel

 إدخال البياانت إىل الربانمج اإلحصائي) ، (SPSSومعاجلة البياانت.
 2.7األسس العلمية لالختبار:

ثبات االختبار :يعرفه مقدم عبد احلفيظ ":أن ثبات االختبار هو مدى الدقة أو االنسياق أو استقرار نتائجهفيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني ،واستخدم الباحث حلساب ثبات االختبار طريقة"
تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه" للتأكد من مدى دقة واستقراء نتائج االختبار ،وهلذا قام الباحث إبجراء االختبار
على مرحلتني بفاصل زمين قدره أسبوع مع احلفاظ على كل املتغريات (نفس العينة ،نفس التوقيت ،نفس
املكان) ،حيث يدل االرتباط بني درجات االختبار األول واالختبار الثاين على معامل استقرار االختبار ،حيث
كلما اقرتب هذا املعامل من الواحد زاد هذا االختبار استقرارا وثباات.
إبراز اخلصائص السيكومرتية ألداة البحث :لقد  م التأكد من ثبات وصدق املقياس من طرف العديد من

الباحثني الذين طبقوه يف البيئة العربية ،وهذا ما  م اإلشارة إليه يف الدراسات السابقة ابجلزء التمهيدي.
ويهدف التأكد من مالئمة األداة املطبقة يف حبثنا (اوخصائص السيكومرتية) قمنا حبساب معامل الثبات ومعامل
الصدق بطريقة التجريب وإعادة التجريب ( )test. Retesteعلى جمموعة من التالميذ يقدر عددهم بـ
( ،)03مث اختيار من خار العينة االساسية.
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الثبات :يعترب ثبات االختبار صفة أساسية جيب أن يتمتع هبا االختبار اجليد ،حيث يعرفه مقدم عبد احلفيظ
( ) 0550أبنه مدى الدقة و االتساق ،واستقرار النتائج عند تطبيق أدوات مجع املعلومات على عينة من األفراد
يف مناسبتني خمتلفتني ،أما يف الدراسة احلالية فقد أعيد ثبات املقياس حبساب معامل الثبات انطالقا من حساب
معامل االرتباط بريسون بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test Retesteبني إجاابت التالميذ يف املرة
األوىل وبني إجاابت نفس التالميذ يف املرة الثانية ،وعلى هذا األساس  م توزيع املقياس على عينة استطالعية من
جمتمع الدراسة عددها  ،03و م إعادة توزيع املقياس بعد فرتة  37اايم على نفس العينة ،وبعد توفر النتائج قمنا
ابستخدام معامل إرتباط بريسون.
حساب معامل الثبات ملقياس دافعية اإلجناز:
جدول رقم  47حساب معامل الثبات والصدق ملقياس دافعية اإلجناز:
االبعاد

الثبات

الصدق

دافع إجناز النجاح.

4,60

4,01

دافع جتنب الفشل

4,62

4,03

املوضوعية :تعرف املوضوعية أبهنا مدى حترر احملكم أو القاضي من العوامل الذاتية اذ ان اإلختبار املوضوعي هو
الذي ال حيدث فيه تباين بني آراء احملكمني اذا ما قام ابلتحكيم ملفرد املخترب اكثر من حكم
 6.7الوسائل اإلحصائية املستعملة :إن طبيعة املوضوع واهلدف منه يفرض أساليب إحصائية خاصة ،تساعد
الباحث يف الوصول إىل نتائج ومعطيات ،يفسر وحيلل من خالهلا الظاهرة موضوع الدراسة ،وقد  م االعتماد يف
هذه الدراسة على مجلة من األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة تصميم الدراسة وهي كما يلي:
 -0حساب معامل ارتباط بريسون ( )Pearson Coefficientللتحقق من ثبات املقاييس عن طريق
التطبيق وإعادة التطبيق (.)Test-Retest
 -0املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حلساب مستوى دافعية اإلجناز.
 -0اختبار( )One Sample T – Testللكشف عن أثر اسلوب التبادل ابألدوار على دافعية االجناز.
 -3النتائج:

عرض ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية:
عرض نتائج العينة التجريبية (اسلوب التدريس التباديل):
جدول يوضح رقم ( :)43نتائج العينة التجريبية الختبار القبلي والبعدي يف بعد دافع اجناز النجاح
االختبار القبلي
بعد دافع اجناز
النجاح

X

S

4.30

3.69

االختبار البعدي
X

S

4.03

3.73

ت احملسوبة

ت اجلدولية

الداللة

7.02

1.71

دال معنواي

التعليق:
من خالل اجلدول اعاله نالحظ ان بعد دافع اجناز النجاح حتصل االختبار القبلي على متوسط  4.30واحنراف
معياري  ،3.69اما االختبار البعدي حتصل على متوسط  4.03واحنراف  ،3.73وبلغت 'ت' احملسوبة

 7.02و'ت' اجلدولية  0.70جند ان الداللة معنوية الن ت احملسوبة اكرب من ت اجلدولية.
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جدول يوضح رقم ( :)40نتائج العينة التجريبية الختبار القبلي والبعدي يف بعد دافع جتنب الفشل

االختبار القبلي
بعد دافع
جتنب الفشل

االختبار البعدي

X

S

0.04

3.62

ت احملسوبة

X

S

0.26

3.70

7.60

ت اجلدولية
1.71

الداللة
دال معنواي

التعليق:
من خالل اجلدول اعاله نالحظ ان بعد دافع رجنب الفشل حتصل االختبار القبلي على متوسط  3.10واحنراف

معياري  ،4.06اما االختبار البعدي حتصل على متوسط  0.26واحنراف  ،4.27وبلغت 'ت' احملسوبة
 7.60و'ت' اجلدولية  1.21جند ان الداللة معنوية الن "ت" احملسوبة اكرب من ت اجلدولية.
جدول يوضح رقم ( :)41نتائج العينة التجريبية الختبار القبلي والبعدي يف بعد دافعية االجناز
االختبار القبلي
بعد دافعية االجناز
الكلي

X

S

4.39

3.95

االختبار البعدي
X

S

4.02

3.69

ت احملسوبة

ت اجلدولية

الداللة

3.64

1.71

دال معنواي

التعليق:
من خالل اجلدول اعاله نالحظ ان بعد دافعية االجناز حتصل االختبار القبلي على متوسط  0.41واحنراف

معياري  ،4.10اما االختبار البعدي حتصل على متوسط  0.76واحنراف  ،4.01وبلغت 'ت' احملسوبة
 3.64و'ت' اجلدولية  1.21جند ان الداللة معنوية الن "ت" احملسوبة اكرب من ت اجلدولية.
 -0املناقشة:

مقابلة النتائج ابلفرضيات والدراسات السابقة واملشاهبة:
الفرضية االوىل :يؤثر التدريس ابألسلوب التباديل على بعد دافع إجناز النجاح لدى تالميذ األقسام النهائية
يف الطور املتوسط.
الختبار صحة الفرضية االوىل قام الباحث حبساب 'ت' احملسوبة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمتغري بعد
اجناز النجاح فكانت قيمة 'ت' احملسوبة  ،0.67وكانت ت اجلدولية  0.70وهي اثبتة يف البعد ككل عند
مستوى الداللة  ،3.39ويعــزى ذلـك الــى ان خصوصــية تنفيـذ الواجبـات احلركيـة ابألسـلوب الفــردي جعــل
املتعلمـني يتشـوقون الـى ممارسـة الواجبـات احلركيـة فـي الوحـدة التعليميـة ،ممـا ادى الـى املتعـة والسـرور فـي ظهـور
الطاقـات والقابليـات الفرديـة لكـل تلميذ وكـذلك شـعور املتعلمـني بـأن قرارات الـدرس تعتمـد كليـا علـى ذاهتـم
مـوظفني خرباهتم السـابقة فـي حتقيـق الواجبـات احلركيـة ويـذكر (زيـدان )0525 ،الـى انـه "كلمـا كـان ارجـاه املـتعلم
اجيابيـا حنـو تعلـم املـادة الدراسـية كـان دافـع االجناز لديه قواي" (زيدان ،1000 ،ص ،)74وابلتايل التدريس
ابألسلوب التباديل يؤثر على بعد دافع إجناز النجاح لدى تالميذ األقسام النهائية يف الطور املتوسط وهو ما
يعرب على صحة وقبول الفرضية االوىل.
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الفرضية الثانية :يؤثر التدريس ابألسلوب التباديل على بعد دافع جتنب الفشل لدى تالميذ األقسام النهائية

يف الطور املتوسط.

الختبار صحة الفرضية الثانية قام الباحث حبساب 'ت' احملسوبة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمتغري بعد

دافع رجنب الفشل فكانت قيمة 'ت' احملسوبة  ،7.60وكانت 'ت' اجلدولية  ،1.21وهي اثبتة يف البعد ككل

عند مستوى الداللة  ،4.41وتعزى هذه النتيجة إىل أن التالميذ ميارسون االسلوب بطريقة شجاعة وال يواجهون

الفشل واوخوف ،فمجرد دخول التالميذ تبدأ التسخينات واالدوار اليت تتطلب املواجهة ،فهم تالميذ قادرين على
العمل بطريقة جيدة وهادفة ،كما أهنم يبنون خططاً بطريقة حل املشكالت ويسعون لتحقيقها ،والسـبب فـي
ذلـك يعـود إلـى ان التلميذ العامـل يقـوم ابختـاذ قرارات مرحلـة التـدريس امـا التلميذ املالحـظ فيتخـذ قرارات مرحلـة
مـا بعـد التـدريس ،وهلـذا فـان تـوفري التغذيـة الراجعة املستمرة من قبـل الطالـب (املالحـظ) اثنـاء قيـام الطالـب
املـؤدي بتنفيـذ الواجبـات احلركيـة حتسـن مـن ادائـه ،وتزيـد الثقـة بنفسـه ملعرفتـه اجنـاز كـل اداء يقـوم بـه مباشـرة ،إذ
تعـد التغذيـة الراجعة من أهم املتطلبات األساسية يف عملية التعلم واتقان املهارات احلركية ،وأن املعلومات اليت
يزود هبا املتعلم عند ادائـه احلركـي مـن خـالل تعلمـه املهـارة تعـد مـن أكثـر املتغريات امهيـة يف التعلم الهنا تعمل
مبثابة دافع يؤدي اىل بذل مزيد من اجلهد لتحقيق مستوى افضل يف االداء واختـاذ اكبـر عـدد ممكـن مـن الواجبـات
احلركيـة بنجـاح٠ويؤكـد (حمجـوب" )7444 ،ان مجيـع املعلومـات التـي ميكـن ان حيصـل عليهـا التلميذ مـن
مصـادر خمتلفـة سـواء كانـت داخليـة ام خارجية قبـل أو اثنـاء أو بعـد االداء احلركـي اهلـدف منهـا تعـديل
االسـتجاابت احلركيـة وصـوال إلـى االستجاابت املثلى هي أحد الشروط األساسية لعملية التعلم (حمجوب،
 ،7444ص ،(21وابلتايل التدريس ابألسلوب التباديل يؤثر على بعد دافع جتنب الفشل لدى تالميذ
األقسام النهائية يف الطور املتوسط وهو ما يعرب على صحة وقبول الفرضية الثانية.

الفرضية العامة :يؤثر استخدام األسلوب التباديل على البعد الكلي لدافعية اإلجناز لدى تالميذ األقسام
النهائية يف الطور املتوسط

الختبار صحة الفرضية االوىل قام الباحث حبساب 'ت' احملسوبة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمتغري بعد
اجناز النجاح فكانت قيمة 'ت' احملسوبة  ،3.64وكانت ت اجلدولية  1.21وهي اثبتة يف البعد ككل عند
مستوى الداللة  ،4.41وابلتايل يؤثر إستخدام األسلوب التباديل على البعد الكلي لدافعية اإلجناز لدى
تالميذ األقسام النهائية يف الطور املتوسط وهو ما يعرب على صدق وصحة وقبول الفرضية ،وهذا ما يوافق
دارسة عبد الرمح ابراهيم عبد الكرمي  7410على فاعلية االسلوب التباديل يف اكتساب مهارة الوقوف على
الرأس على بساط احلركات االرضية ،دارسة عصام جندت قاسم  7411أن استخدام االسلوب التباديل هو

االفضل لتعلم بعض مهارات كرة السلة دارسة عبد علي الفرطوسي  7411تفوق االسلوب التباديل يف تعليم

القفز العايل على االسلوب التقليدي دارسة انتصار أمحد عثمان  7413واليت اوصت إبهتمام املدرسني

ابستخدام االسلوبني التباديل والتدرييب يف تطور املهارات االساسية لاللعاب الرايضية
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دراسة وليد وعد هللا علي الشريفي ،7441حقق اسلوب التدريس (التباديل) تطورا ملحوظا يف تنمية االرجاه
النفسي حنو درس الرتبية الرايضية ،دارسة املفيت والكاتب  ،7440استخدام اسلوب التدريس (التباديل) يؤثر

اجيابـا فـي مسـتوى تعلـم السـباحة احلرة للطالبات.

 -9اخلامتة:
مب ا أن مادة الرتبية البدنية والرايضية أحد الشروط والعوامل الرئيسة يف حتقيق تلك األهداف من العناية هبذه املادة
يشكل اوخطوة األوىل الرتبوية يف كل املؤسسات واألطوار التعليمية ،واملهمة اليت بواسطتها يتم حتقيق كل
نظرا للرتكيبة
الكفاءات املسطرة يف منها الرتبية البدنية والرايضية ،وهذا االهتمام البد وأن يطال كل اجلوانبً ،
البشرية املوجودة يف تلك املؤسسات الرتبوية املنتجة للعلم واملعرفة ،فعلماء النفس يبينون لنا مدى أتثري الفروق
الفردية بني املتعلمني يف عملية التعليم والتعلم أثناء تنفيذ درس الرتبية البدنية والرايضية ،وهبدف زايدة روح املنافسة
بني املتعلمني وتسريع عملية التعلم أبقل وقت وجهد ممكن ،هلذا  م ابتكار أساليب تدريس جديدة يتم من خالهلا
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني يف القسم الواحد ،وتساهم يف إشباع رغباهتم وقدراهتم وحاجاهتم وأدوارهم
املتمايزة وتقييمهم لذاهتم ،وهو الشيء الذي كانت تفتقر إليه املمارسات البيداغوجية التقليدية.
االستنتاجات :يف حدود اهداف وفرضيات الدراسة نستنتج ما يلي:
 يؤثر استخدام األسلوب التباديل على بعد دافع اجناز النجاح لدى تالميذ األقسام النهائية يف الطوراملتوسط.
 يؤثر استخدام األسلوب التباديل على بعد رجنب الفشل لدى تالميذ األقسام النهائية يف الطور املتوسط. -يؤثر استخدام األسلوب التباديل على دافعية اإلجناز لدى تالميذ األقسام النهائية يف الطور املتوسط.

التوصيات واالقرتاحات:

يف ضوء نتائج الدراسة ،يوصي الباحث مبا يلي:
 ضرورة إجراء دورات تدريبية ألساتذة الرتبية البدنية والرايضية ،ممن ليست هلم دراية أبساليب التدريس احلديثة

 اإلبتعاد عن أسلوب التدريس ابألمر وما شابه خصائصه السلبية ،واستعمال أساليب تدريسية أكثر فعالية،
خاصة أسلوب التدريس ابلتقييم املتبادل.
 ضرورة إستخدام الوسائل التعليمية مثل ورقة معيار األداء الصحيح ،ملا هلا من نتائج إجيابية يف سلوك املتعلم.
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قائمة املراجع:
 -0أسامة راتب كامل ( ،)0337علم نفس الرايضة ،دار الفكر العريب ،ط ،4القاهرة ،مصر.
 -0زيـدان عبـد املـنعم شـناوي ( ،)0555العالقـات بـني دافعيـة االجنـاز واالرجـاه حنـو مـادة الرايضيات ،رسالة
اوخليج العربية.
 -0عبد اللطيف دمحم خليفة ( ،)0333الدافعية لإلجناز ،دار غريب لطباعة والنشر ،ط ،0القاهرة ،مصر.
 -4دمحم العريب مشعون وماجدة دمحم إمساعيل ( ،)0330الالعب والتدريب العقلي ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.
 -9دمحم حسن عالوي ( ،)0330علم نفس التدريب واملنافسة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر.
 -6دمحم حسن عالوي ( ،)0552مدخل اىل علم النفس الرايضي ،دار الفكر العريب ،ط ،6القاهرة  ،مصر.
 -7حمجوب وجيه ( ،)0333التعلم وجدولة التدريب ،املكتبة الوطنية ،بغداد ،العراق.
سعد صاحل محد ٌامن ( ،)0303اإلرجاهات احلديثة يف تدريس درس الرتبية الرايضية،
 -2حممود داود الربيعيٌ ،
مطبعة املنارة ،أربيل ،العراق.
 -5مرعي توفيق أمحد ،احليلة دمحم حممود ( ،)2002طرائق التدريس العامة ،الطبعة األوىل ،دار امليسرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
 -03مصطفى السايح ( ،)0333ارجاهات حديثة يف تدريس الرتبية الرايضية ،ط ،0مطبعة االشعاع,
القاهرة ،مصر.
 -00موسكا موسنت ( ،)1991تدريس الرتبية الرايضية ،ترمجة مجال صاحل وآخرون :الطبعة األوىل ،دار
الشروق ،عمان ،األردن.
 -00فيصل املال عبد هللا ( ،)0330اإلرجاه احلديث يف تدريس الرتبية البدنية والرايضية ،جملة الرتبية اللجنة
الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،ع  ،139قطر.
13- Piéron Maurice (1992) Pédagogie des activités physiques et du sport,
édition Revues EPS, Paris, France.
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