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تأثير استخدام االسموب التبادلي عمي تعمم مهارة دفع الجمة لتالميذ الحمقة الثانية التعميم  
 االساسي بمحافظة شمال سيناء

 ميرة محمد ابراىيمأ *                                                          
 

 : مشكمة البحث وأهميته

يعد التعميم وسيمة ىامة إلحداث التغيرات المرغوبة في االفراد إذ أنو كفيل بتغيير كافة أوجو الحياه     
ث يتم تزويد الفرد بالقيم الدينية والسموكية والنواحي المعرفية والميارية  وما بما في ذلك السموك البشرى حي

 (2:1غير ذلك من ألوان النشاط المختمفة بحيث يصبح مييأ لممساىمة في بناء وتقدم المجتمع.)

فالتربية الرياضية المدرسية أحد أىم مجاالت النشاط الحركي المنظم الذى ييدف أساسًا إلى تربية    
التالميذ والطالب صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وىى من وسائل تحقيق بعض أىداف العممية التربوية 
والتعميمية، وانطالقا من أن التربية الرياضية المدرسية أىم أدوات المنياج الدراسي في احداث التربية وأن 

ي الوصول إلى ىذا اليدف، درس التربية الرياضية ىو الوسيمة الرئيسية لمتربية الرياضية المدرسية ف
وباعتبار التربية الرياضية المدرسية جزء من نسيج المدرسة المصرية عمومًا فان المناخ المدرسي العام 
يؤثر سمبًا أو ايجابًا في قدرة التربية الرياضية المدرسية عمى تحقيق أو عدم تحقيق مجموعة األىداف 

 التعميمية والتربوية التي وضعت من أجميا.

إن اليدف الرئيسي لمعممية التعميمية ىو التوصل لمتدريس المؤثر، ويتفاعل مع التدريس عدة        
متغيرات رئيسية وثانوية منيا طرائق التعمم والتعميم واستراتيجيتيا وأساليبيا ووسائل قياسات التعمم، 

 (141:3مفة عمى العممية التدريسية.)وجميعيا تشارك في تأثيراتيا المتباينة والمخت

ومن خالل عمل الباحثة كمعممة تربية رياضية بالمرحمة االعدادية والقيام بتدريس ميارات العاب القوى 
الحظت ظيور أخطاء في األداء الفني لمسابقات العاب القوى وعند تقييم التالميذ وانخفاض المستوى 

احي الخاصة )التكنيك(، وعدم استخدام بدنيًا ومياريًا ورقميًا والتي قد ترجعيا إلى سوء المعرفة والفيم لمنو 
قد  االساليب المستخدمةأساليب مناسبة تحقق اكتساب األداء الميارى بشكل صحيح ومثالي حيث أن 

تساوى جميع التالميذ في القدرات مع إغفال مبدأ الفروق الفردية والتنوع في اكتساب األداء  تافترض

                                                           

 جامعة العريش . -كلية التربية الرياضية  -*طالبة بقسم المناهج وطرق التدريس
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دريس وىو األكثر شيوعًا واستخدامًا يتطمب وقت طويل حتى الميارى وأن األسموب التقميدي المتبع في الت
 يتمكن التمميذ من تعمم الميارات.

فمن خالل ذلك تري الباحثة أن التحسن في فنية األداء قد يكون من خالل الفيم والمعرفة        
موب الصحيحة لمنواحي الفنية واستخدام برامج تعميمية مقننة بخطوات عممية عن طريق استخدام أس

التمرينات النوعية المشابية لألداء الحركي لمسابقات الميدان والمضمار فعن طريق ايجاد مجموعة من 
العاب القوى وىي )دفع الجمة( وذلك في محاولة  اء التالميذ لميارةالتمرينات النوعية التي قد تساىم في أد

بمستوى أدائيا حيث األداء الميارى لمتغمب عمى نواحي القصور في أداء ميارات العاب القوى واالرتقاء 
يتطمب بذل جيد كبير في اتقانو، فميما بمغ مستوى القدرات البدنية لمتالميذ وتميزىم بعناصر بدنية عالية 

 لن يحققوا النتائج المرجوة مالم يرتبط ذلك بإتقانو لألداءات الميارية لنوع النشاط الرياضي التخصصي.

 -:هدف البحث

التعرف عمي تأثير استخدام االسموب التبادلي عمي تعمم ميارة دفع الجمة لتالميذ الحمقة ييدف البحث إلي 
 الثانية من مرحمة التعميم االساسي)الصف الثالث االعدادي(بمحافظة شمال سيناء.

     -فروض البحث:

قيد  البعدي لممجموعة الضابطة في متغيراتاحصائيًا بين القياسين القبمي و  توجد فروق دالة -1 
 البحث لصالح القياس البعدي.

البعدي لممجموعة التجريبية في متغيرات قيد احصائيًا بين القياسين القبمي و  توجد فروق دالة -2 
 البحث لصالح القياس البعدي.

التجريبية في عديين لكل من المجموعة الضابطة و توجد فروق دالة احصائيًا بين القياسين الب -3
 القياس البعدي لممجموعة التجريبية. متغيرات البحث لصالح 

 -:مصطمحات البحث

 :األسموب التبادلي
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ىو ذلك االسموب الذي يعتمد عمي ما يسمي بالعمل الثنائي فأحد التمميذين يقوم بأداء الواجبات "      
بينما يقوم االخر بمالحظة المؤدي ويقدم لو بعض االيضاحات والتغذية الراجعة Doerيويسمي بالمؤد

عطاء التغذية Observerويسمي بالمالحظ  ،ويكون دور المعمم خالل ىذا االسموب ىو االشراف وا 
 (17:11)الراجعة الي التمميذ المالحظ فقط.

 :السابقةالدراسات 

بدراسة بعنوان" أثر استخدام أسموبي التدريس الشامل  م(2006)نجالء صابر إبراهيم قامت      
والتدريبي في درس التربية الرياضية عمي تعمم المراحل الفنية لموثب الطويل والتحصيل المعرفي لتالميذ 
الصف الخامس من التعميم األساسي" وكان ىدف البحث ىو التعرف عمي فاعمية استخدام أسموبي 

درس التربية الرياضية عمي تعمم المراحل الفنية لموثب الطويل والتحصيل  التدريس الشامل والتدريبي في
المعرفي لتالميذ الصف الخامس من التعميم االساسي واستخدمو المنيج التجريبي وكانت العينة 

العرض  -ي(تمميذ وتمميذه وكانت أىم نتائج الدراسة ىي أن األساليب الثالثة )الشامل التدريب90"العدد")
ي (قد ساىمت بطريقو إيجابيو ولكن بنسب تفاوتو في تعمم المراحل الفنية لموثب الطويل التوضيح

 (9العرض التوضيحي".) -التدريبي -لالتحصيل المعرفي وكان الترتيب تنازليا في التأثير "الشام

 

 م( بدراسة بعنوان "تأثير أسموب التطبيق الذاتي عمي جوانب التعمم2005) نبال أحمد حسنقامت    
لبعض مسابقات الميدان والمضمار لطالبات كمية التربية الرياضية " وكان ىدف البحث ىو التعرف عمي 
تأثير أسموب التطبيق الذاتي عمي جوانب التعمم لمسابقتي قذف القرص والوثب الثالثي لطالبات الفرقة 

(طالبو 40وكانت العينة "العدد")الثالثة بكمية التربية الرياضية جامعة المنوفية واستخدمو المنيج التجريبي 
وكانت أىم نتائج الدراسة ىي أن أسموب التطبيق الذاتي أثر تأثيرا إيجابيا عمي جوانب التعمم الثالث في 

 (8مسابقة الوثب الثالثي ومسابقة قذف القرص.)

 :منهج البحث

 يالبعد -القبمي( استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وذلك باستخدام التصميم التجريبي ذو القياس
جراءات البحث  .لمجموعتين أحداىما تجريبية واألخرى ضابطة نظرا لمناسبتو لطبيعة وا 



- 4 - 

 

 مجتمع وعينة البحث:

 البحث: وعينة مجتمع-أ 

بمدرسة السيدة خديجو بنت  اإلعدادييتمثل مجتمع البحث في تالميذ الصف الثالث  مجتمع البحث:-أ
-2018محافظة شمال سيناء والمقيدين لمعام الدراسي) التعميميةبنات بإدارة العريش  اإلعداديةخويمد 
 .21تمميذه ولقد تم استبعاد بعض التالميذ من مجتمع البحث وعددىم125(،والبالغ عددىم 2019

وقد تم تقسيميم إلي مجموعتين  العشوائية العمديةبالطريقو 52تم اختيار عينو قواميا  عينة البحث:-ب
 (.26)والضابطة(26)التجريبية

 (1جدول)
 20ن =  ن لممجموعتين القبميالقياس  في البدنية قيد البحث االختبارات توصيف عينة البحث في

 االلتواء المعيارياالنحراف  الوسيط الحسابي المتوسط وحدة القياس االختبارات

متر من بداية 33العدو 
 متحركة

 43.- 36. 5.54 5.61 ثانية

 56.- 1.25 4.90 5.07 سنتيمتر الوقوفثني الجذع لألمام من 

الوقوف بالقدم 
 العارضة)مستعرضا(عمي 

 001. 9.87 28.50 30.42 ثانية

 24. 1.94 11.00 10.64 عدد رمي واستقبال الكرات

قوة عضالت الرجمين 
 22. 1.89 37.00 3.68 كجم ربالدينامو ميت

بالدينامو قوة عضالت الظهر 
 53. 2.03 38.00 38.63 كجم رميت

قوة عضالت الذراعين بالشد 
 05. 2.41 5.00 4.86 كجم العقمةعمي 

 46. 2.15 37.00 3.25 كجم ربالدينامو ميت القبضةقوة 

جم 033رمي ثقل وزنه 
 ألقصي مسافه

 27. 87. 4.20 4.28 متر

 1.73 14. 1.29 1.29 متر الوثب العريض من الثبات

 097. 1.43178 6.0000 5.9500 سم ثني الجذع من الوقوف
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أن قيم معامالت  ثالبدنية، حي(تجانس أفراد عينة البحث في متغير االختبارات 1يتضح من جدول)  
توزيع أفراد عينة البحث  اعتدالية(مما يعني 3-تنحصر بين)+ البدنيةااللتواء والتفمطح لجميع االختبارات 

 في تمك االختبارات.

 وسائل جمع البيانات:

 بالبحث: الخاصةلجمع البيانات  يما يمباستخدام  ةالباحث تقام

 (ةاستمارة تسجيل البيانات)إعداد الباحث-1

 وقد تمثمت في االتي: المستخدمةبتصميم استمارات لتسجيل البيانات الخاصة بالقياسات  ةالباحث تقام   

 (.البدنيةالقدرات -الذكاء-الوزن-الطول-استمارة تسجيل بيانات التالميذ)السن-أ

 .الجمةمسابقة دفع  الخاصةاستمارة تسجيل المستوي الرقمي -ب

 في الميارات قيد البحث. الميارىاستمارة تقييم مستوي االداء -ج

 استمارات استطالع رأي الخبراء:-2

وأفضل االختبارات  الجمةلمسابقة دفع  الالزمة البدنيةاستمارة استطالع رأي الخبراء حول أىم القدرات -أ 
 التي تقيسيا.

 االولي: االستطالعية الدراسة-:االستطالعيةالدراسات 

(تمميذه من داخل المجتمع 20عمي عدد) 2018|9|25يومي  الدراسةبإجراء ىذه  ةالباحث تقام
 :وذلك بهدف األساسيةاالصمي لعينة البحث 

 قيد البحث . البدنيةفي االختبارات  المستخدمةواالدوات  األجيزةالتأكد من صالحية -

 تحديد أماكن إجراءات االختبارات والقياسات البدنية لعينة البحث.-

 لمبحث. المختمفةالتعرف عمي الصعوبات التي قد تواجو الباحث والمساعدين أثناء إجراءات القياسات -
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 عن تحقيق أىدافيا. الدراسةوقد أسفرت ىذه -

 ثانية:ال االستطالعيةالدراسة -2

وعمي عدد   2018\10\3إلي يوم /2018\9\27من يوم  الفترةخالل  الدراسةبإجراء ىذه  ةالباحث تقام
-)الصدقالعمميةاالولي وذلك بيدف إيجاد المعامالت  االستطالعية(تمميذه ىم نفس عينة الدراسة 20)

 قيد البحث. البدنيةالثبات(لالختبارات 

 :الثالثة االستطالعية الدراسة-3

(تمميذه ىم نفس عينة 20وعمي عدد) 2018\10\4يومي   الدراسةبإجراء ىذه  ةالباحث تقام
 :وذلك بهدف والثانيةاالولي  االستطالعية الدراسة

 تجربة أوراق العمل ومناقشة التالميذ في محتوي ىذه االوراق ومعرفة مدي فيميم لمعبارات.-

 .البينية والراحةكذلك قام الباحث بالتأكيد من مناسبة عدد التكرارات لكل تمرين في ضوء الزمن المتاح -

والتوزيع الزمني ليا وكذلك التأكد من مدي مناسبة  التعميمية لموحدةالتأكد من مدي مناسبة الزمن الكمي -
 .الجمةلتعميم دفع  المستخدمةالتمرينات 

لممجموعتين )مجموعو اسموب  التعميميةلموحدات  النيائية الصورةوقوف عمي وبيذا استطاع الباحث ال 
 عن تحقيق أىدافيا. الدراسةمجموعو االسموب التبادلي(وقد أسفرت ىذه –االوامر 
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 (2جدول )

                                                                  الجمةلدفع  البدنيةي االختبارات ف المميزةوغير  المميزةصدق التمايز بين متوسطي المجموعتين 
 26=2=ن1ن

وحده  البدنيةاالختبارات 
 القياس

غير  المجموعة المميزة المجموعة
 المميزة

الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة "ت"

 ع     س      ع     س    
 بدايةم من 03العدو 

 6.45 54. 39. 5.59 19. 5.05 ث متحركة

من  لألمامثني الجذع 
 الوقوف

 2.83 88. 1.27 5.41 96. 6.29 سم

الوقوف 
بالقدم)مستعرضا(عمي 

 العارضة

 3.86 8.38 9.00 30.31 6.46 38.69 ث

 6.26 3.19 2.02 11.08 1.64 14.27 عدد رمي واستقبال الكره

قوة عضالت الرجمين 
 ربالدينامو ميت

 7.48 3.37 1.69  1.63 41.81 كجم

قوة عضالت الرجمين 
 ربالدينامو تي

 7.82 4.43 2.24  1.64 43.35 كجم

قوة عضالت الظير 
 ربالدينامو ميت

 4.67 3.19 3.06 38.92 1.81 7.81 كجم

قوة عضالت الذراعين 
 العقمةبالشد عمي 

 10.25 4.88 1.67 4.62 1.67 42.19 كجم

 5.19 1.09 91. 37.31 1.77 42.19 كجم ربالدينامو ميت القبضةقوة 

جم 900رمي قرص زنتو 
 مسافو يقصال

 4.95 22. 19. 4.26 56. 5.35 سم

 2006(=0005قيمة"ت"الجدوليو عند مستوي داللة) 

في  المميزةوغير  المميزة لمجموعةبين متوسطي ا إحصائية(وجود فروق دالو 2يوضح جدول)   
مما يعني قدرة ىذا االختبار عمي  المميزة المجموعة( ولصالح 0005عند مستوي داللو) البدنيةاالختبارات 

 التميز بين االفراد وبالتالي فيي صادقو فيما وضعت من اجمو .
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 :التعميميةالتي تم مراعاتها عند تصمم الوحدات  العمميةاالسس 

 لتالميذ عينة البحث. الجمةمراعاة اليدف منيا وىو تعميم دفع -

 السنيو ليم. والمرحمةمالئمة محتوي الوحدات لميدف وكذا قدرات افراد عينة البحث -

 مرونة الوحدات وقبوليا لمتطبيق العممي.-

البسيط الي  نالصعب، وماي من السيل الي  المستخدمةوالتمرينات  التعميميةمراعاة تدرج الخطوات -
 .الممجيول، وغيرىالعموم  نلمكل، ومالمركب ،ومن الجز 

 الوحدات. لبدفع الجمة، داخ الخاصة المساعدةاستخدام التمرينات -

 .المعطاة التعميمية المرحمةمراعاة عمل منافسات بين التالميذ في نياية كل وحده عمي -

 .الفرديةمراعاة مبدا الفروق -

 .المستخدمةمراعاه حجم وسالمو االدوات -

 لدراسة األساسية .ا

 القياس القبمي .

الباحثتتة بتطبيتتق القياستتات القبميتتة لكتتل متتن المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي مدرستتة الستتيدة قامتت  
 م.27/9/2018م الي 9/2018/ 26خديجة بنت خويمد ،لممتغيرات قيد البحث وذلك في الفترة من

 تطبيق البرنامج .

لتجريبيتة أثنتاء المقتترح عمتى المجموعتة ا التعميمتيبعد تكافؤ المجموعات تم البدء فتي تطبيتق البرنتامج  
، بينمتتتا الوحتتتدات التعميميتتتة بمستتتاعدة مجموعتتتة متميتتتزة متتتن المتتتدربين وفتتتى وجتتتود وتحتتتت إشتتتراف الباحتتتث 

 إلتتي 30/9/2018وقتتد تتتم ذلتتك فتتي الفتتترة متتن  مجموعتتة الضتتابطة لمبرنتتامج التعميمتتي التقميتتديخضتتعت ال
أستبوعيا بواقتع وحتدة وحتدة أستبوعيًا  24دات التعميميتة ٍأسابيع وقد بمغ عدد الوح 8، لمدة  25/11/2018
      دقيقة.   45زمن الوحدة  غوبم



- 9 - 

 

 القياس البعدي .

لكتتتل متتتن المجموعتتتة التجريبيتتتة والضتتتابطة بتتتنفس شتتتروط ومواصتتتفات  ةتتتتم إجتتتراء القياستتتات البعديتتت
 27/11/2018 إلي 26/11/2018القياسات القبمية بعد انتياء مدة تطبيق البرنامج وذلك في الفترة من 

 المعالجات اإلحصائية .

 .Mean المتوسط الحسابي . -

 .Median الوسيط . -

 .Standard Deviation االنحراف المعياري . -

 .Skewness معامل االلتواء . -

 .Paired Samples T Test اختبار داللة الفروق )ت( . -

 .Correlation (person) معامل االرتباط البسيط )بيرسون( . -

 (3جدول)
 االوامرين القبمي والبعدي لمجموعة اسموب داللة الفروق بين متوسطي القياس

 الجمةفي متغير مستوي االداء الفني لدفع 
                                                                                                     26ن=

مستوي االداء 
 الفني

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبمي
 متوسطين

 قيمو"ت"
 ع س ع س

 7.87 1.00 64. 2.73 29. 1.73 الجمةمسك وحمل 

 23.33 1.02  29. 2.79 25. 1.77 وقفة االستعداد

 36.06 99. 26. 2.05 22. 1.06 التكور     

 18.33 85. 35. 2.23 33. 1.38 الزحف

 16.54 87. 41. 2.12 45. 1.5 وضع الدفع

 14.72 94. 40. 2.31 23. 1.37 الدفع

 10.13 70. 39. 2.23 41. 1.63 التخمص واالتزان
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 2006(=0005قيمة"ت"الجدولية عند مستوي داللة)

(وجود فروق دالو احصائيا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لمجموعة اسموب 3يتضح من جدول)
                                                        (ولصالح متوسط القياس البعدي. 0005عند مستوي داللو ) الجمةاالوامر في مستوي االداء الفني لدفع 

 (4جدول)
 القياسين القبمي والبعدي لمجموعة االسموب التبادليداللة الفروق بين متوسطي 

 الجمةفي متغير مستوي االداء الفني لدفع 
                                                                                                22ن=   

مستوي االداء 
 الفني

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبمي
 متوسطين

 قيمو"ت"
 ع س ع س

 16.8 1.45 49. 3.12 37. 1.67 الجمةمسك وحمل 

 30.37 2.12 24. 3.83 25. 1.71 وقفة االستعداد

 26.80 1.92 40. 3.00 23. 1.08 التكور   

 15.65 1.30 34. 2.59 35. 1.29 الزحف

 16.16 1.75 45. 2.88 33. 1.13 وضع الدفع

 15.11 1.48 47. 2.81 45. 1.33 الدفع

 14.03 1.41 33. 2.87 45. 1.46 التخمص واالتزان

 2006(=0005قيمة"ت"الجدولية عند مستوي داللة)

(وجود فروق دالو احصائيا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لمجموعة 4يتضح من جدول)   
(ولصالح متوسط القياس 0005عند مستوي داللو ) الجمةاالسموب التبادلي في مستوي االداء الفني لدفع 

 البعدي.

 مناقشه وتفسير النتائج:

 الفرض االول:  

 المستخدمة) الضابطة لممجموعةتوجد فروق دالو احصائيا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي -1 
من التعميم االساسي بمحافظة شمال  الثانية الحمقةلدي تالميذ  الجمةاسموب االوامر(في تعمم مياره دفع 
 سيناء وذلك لصالح القياس البعدي. 
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وجود فروق دالو احصائيا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لمجموعة  (4(،)3يتضح من جدول)
(ولصالح متوسط القياس 0005عند مستوي داللو ) الجمةاسموب االوامر في المستوي الرقمي لدفع 

 البعدي.

 (.0005(عند مستوي)2006) الجدولية(اكبر من قيمة "4(،)3في جدول) المحسوبة" حيث ان قيمة

(عند 2006) الجدولية(اكبر من قيمة "ت" 9001()3في جدول) المحسوبةوكذلك قيمة )ت(
 (.0005مستوي)

االوامر حيث  ألسموبالرقمي الي التأثير االيجابي  يالفني، والمستو ىذا التحسن في االداء  ةعزي الباحثوت
المتعممين معمومات مما يؤدي الي اكتساب  المتعمميناوال بطريقو نظريو الي  الميارةيقوم المعمم بشرح 

وكيفية االداء  الفنيةىذه المعمومات عمي زياده معرفتيم بالميارة ومراحميا  لومعارف عن الميارة، فتعم
 من:،مما يؤثر عمي االداء الحركي وىذا يتفق مع دراسات كال 

 مصابرا براهي( ,نجالء 2م()2332,محمد محمد الشحات) (7م()1002)خفاجةميرفت عمي 
ما تأثيرا ايجابي عمي تحسين عممية التعمم ويختمف مع في ان االسموب التقميدي لو ( ,7م()2332صالح)

 الخاصةيقمص الي حد كبير من القدرات  األوامران استخدام اسموب  (10)اوسوزون وجريسلاليو  ريشي
 ومسؤولياتعمي المعمم الذي قد ال يستطيع التنسيق بين  ةالمسئوليلدي المتعممين ويمقي بكل  واإلبداعية
 بالدرس وبين ما يتضمنو من محتوي تعميمي وتربوي. وإلشرافيو التنظيمية

 الفرض الثاني:

 المستخدمة) بطةالضا لممجموعةتوجد فروق دالو احصائيا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي -1
من التعميم االساسي بمحافظة شمال  الثانية الحمقةلدي تالميذ  الجمةاالسموب التبادلي(في تعمم مياره دفع 

 ي.سيناء وذلك لصالح القياس البعد

وجود فروق دالو احصائيا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لمجموعة ( 11،)(9يتضح من جداول)
(ولصالح متوسط القياس 0005عند مستوي داللو ) الجمةاالسموب التبادلي في المستوي الرقمي لدفع 

 البعدي.
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 (.0005(عند مستوي)2006) الجدولية( اكبر من قيمة "19027(،)9في جدول) المحسوبةحيث ان قيمة "

(عند 2006) الجدولية(اكبر من قيمة "ت" 5061()11في جدول) المحسوبةيمة )ت(وكذلك ق
 (.0005مستوي)

 لألسموبىذا التحسن في مستوي االداء الفني ،والمستوي الرقمي الي التأثير الفعال  ةعزي الباحثوت
وتقديم  لتصحيح االخطاء متكافئة متبادلةالتبادلي في عممية التعمم حيث ان استخدام الزميل بصوره 

بشكل صحيح يعني تغيرا سموكيا من جانب المعمم  الميارةالمساعدات وتوفير عامل التثبيت عندما يؤدي 
فيصال المال مع دراسة : واعتماد المتعممين عمي انفسيم في عمميتي التنفيذ والتقويم ،وىذا يتفق

التعمم اذ ان االستخدام  ( ،في ان االسموب التبادلي دور ايجابي في تحسين عممية5م()2001عبداهلل)
ويعمل عمي تنمية السموك  االجتماعية لألىدافالمنظم ليذا االسموب التدريسي يساعد في الوصول 

 التعاوني لدي المتعممين.

ء عينة البحث وأدوات جمع البيانات واهداف البحث وما توصلت اليه هذه في ضو:االستخالصات

 الي: ةالباحث تتوصل دنتائج, فقمن  الدراسة

 الجلةأن االسلوب التبادلي له تأثير ايجابي علي تحسين المستوي الرقمي ومستوي االداء الفني لدفع -

 من مرحله التعليم االساسي . الحلقة الثانية من مرحلة الثانيةلتالميذ 

ت اجراء المزيد من الدراسا-يلي بما ةوصي الباحثها تضوء النتائج التي تم التوصل الي يف التوصيات:

وفي الرياضات  المختلفةحول اسلوب التعلم)التبادلي(لمعرفة تأثير هذا االسلوب في مراحل التعليم 

 .األخرى

من مرحلة التعليم االساسي  الثانية الحلقةلتالميذ  الجلةاستخدام االسلوب التبادلي في تدريس مهارة دفع -

 لتعليم والتعلم.لما له من تأثير ايجابي علي المستوي الرقمي وتحسين عمليتي ا

 للتعليم وتحقيق أفضل مستوي. المختلفة ديثةالح التدريسية باألساليبضرورة االلمام -
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