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 تأثير استخدام أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه على تعلم 

 بعض المهارات الحركية في كرة السلة لتالميذ المرحلة اإلعدادية  

 بمحافظة األنبار بجمهورية العراق
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 أ. م. د./ أحمد محمد عبد الفتاح عبد الباقي 
 أستاذ مساعد، قسم المناهج وطرق التدريس

 جامعة المنصورة -كلية التربية الرياضية

 الباحث/ مصطفى سفيان عبد الرزاق 
 طالب ماجستير، قسم المناهج وطرق التدريس

 جامعة المنصورة -كلية التربية الرياضية

 

 الملخص 

لتعرف على تأثير أسلوب التدريس باالكتشاااف الموجااى علااى بعااا المهاااراف الحركياا   ااي كاار  يهدف البحث إلى ا

السل  لتالميذ المرحل  اإلعدادي  بجمهورياا  العااراق ث حيااث اسااتحدم الباحااث الماا هإ التجريبااي باالجراي ال ياسااي  ال بلااي 

الدراس ث وأُجِرَي البحث على عي اا  ماا   والبعدي لمجموعتي  إحداهما تجريبي  وأخرى ضابط  وذلك لمالئمتى لطبيع  هذه

( تلميذاًث وتاام ت ساايم 40مث حيث بلغ عددهم )2014-2013تالميذ الصف الرابع اإلعدادي بمدرس  الزيتون للعام الدراسي 

( تلميذث وتوصل الباحث إلى أن أسلوب االكتشاااف الموجااى ساااهم 20العي   األساسي  إلى مجموعتي ث قوام كل مجموع  )

ابي و عال  ي تعليم كالً م  التمرير  الصدري  م  الثباااف والحركاا  والتصااويل ماا  الثباااف وتحسااي  المسااتوى بشكل إيج

المهاري لتالميذ المرحل  اإلعدادي   ي المهاراف قيد البحث. وأوصى الباحث ضرور  استحدام أساالوب االكتشاااف الموجااى 

راف كر  السل ث وذلك لمااا لااى ماا  تااأثير إيجااابي علااى عملياا  ع د تعليم المهاراف الحركي  للمرحل  اإلعدادي  وخاص  مها

 التعلم.
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تأثير استخدام أسلوب التدريس باالكتشاف 

 ..................  الموجه

 المقدمة:

يعتبر الت دم الرياضي دليل على ما تتمتااع بااى األماام 

ماا  ت اادم علماايث  كاال دول العااالم تتساااب   ااي ال ااواحي 

العلميااا  والتك ولوجيااا  لل هاااوا بمحتلاااف المجااااالفث 

التطااور والتعليم هو الركيااز  األساسااي  للت اادم ومساااير  

الحضاريث حيث تسعى المؤسساف التعليمي  إلااى تح ياا  

الهدف والغاي  ماا  العملياا  التعليمياا  بدرجاا  عالياا  ماا  

الكفاااي  واإلت ااان واالهتمااام بااالفرد التلميااذ وحاجاتااىث 

 والساابيل إلااى ذلااك تاادعيم راارق التاادريس وأساااليبها 

بحيث تواكاال الت اادم العلمااي وتعماال علااى إثااراي العملياا  

 ي .التعليم

م أن مه اا  1992عااز الاادي  أحمااد ويرى أبو ال جا 

التعلاايم حتيااال باالهتمااام والدراساا  بمااا لاام تحاا  مثلهااا 

المه  األخرى  هي قضي  المجتمعث وأن المعلاام المؤهاال 

أساس الم توم  التعليمي  والضلع األول  يهاث أما الضلع 

الثاني للم توم   يتمثل  ي الم اهإ المطور  التي تهاادف 

وي  المااوار  الصالااااث والتلميااذ اإليجاباااي هاااو إلااى تكاا 

 ( 9: 1محااور الم اتاوما  بال والضلاع الثالث  يها. )

 إلاااااى أن  Mosston1984ويشاااااير موساااااتون 

التربي  الرياضي  قدمال مجموعاا  ماا  أساااليل التاادريس 

الحديثاا  الحاصاا  بتعلاايم المهاااراف الحركياا   إلعطاااي 

 مكاا  أن تساااعد المعلمااي  العديااد ماا  الحبااراف التااي ي

على تح ي  العديد م  األهدافث وتعتبر أساليل التدريس 

التي ابتكرها م  أهم االستراتيجياف التي يتم اتباعهااا  ااي 

درس التربياا  الرياضااي ثحيث تااو ر العديااد ماا  الفاار  

لكي يتعلم كل تلميذ حسل قدراتااى وإمكاناتااى واسااتعداداتى 

لفردياا  بااي  وحاجاتى وميولىث كما أنها تراعااي الفااروق ا

التالميذ. وأساليل التدريس المتداول   ي تعلاام المهاااراف 

الحركياا  داخاال التربياا  الرياضااي  تبلااغ ت ريبااا  عشاار  

 (5: 13أساليل)

وبال تر إلااى أساااليل التاادريس   جااد أن العديااد ماا   

تؤكااد علااى اسااتحدام األبحاااف  ااي مجااال الااتعلم الحركااي  

سااتثير ميااول األساااليل التااي تعماال علااى تفريااد الااتعلم وت

التالميذ وقدراتهم وتحثهم على االيجابي  وال شار وتحل  

 جااو ماا  األلفاا  بااي  المعلاام والتالميااذث وتتاايا للمعلاام 

أن يكون مرشدا وموجهااا   وتعماال علااى تح ياا  األهااداف 

 الموضااوع ث كمااا يجاال أن يساااعد األساالوب التعليمااي 

علاااى الت اااويم للوقاااوف علاااى مااادى تح يااا  األهاااداف 

 . المرجو 

لمااا كااان التلميااذ يتااأثر إلااى حااد كبياار بأساالوب  و 

التاادريس الااذي يتبعااى المعلاام  االن الااتعلم الااذي ي ااوم علااى  

أساس م  التجرياال والتطبياا  ي ت اال أثااره أسااهل وأساار   

ماا  التعلاايم األصاام الااذي يل اا   يااى التلميااذ بعاادد ماا   

 المعلوماف ال يعرف  وائد تعلمها. 

مي  مث سا2000ويتف  كل م  عبد السالم مصطفى 

علاااى أن ه ااااي أسااااليل حديثااا     م2002محماااد  ر لاااي 

كأسلوب االكتشاف والذي يعتمد على التفاعل الفكااري بااي   

المعلم والتالميااذ حيااث ي ااوم بطاارح أسااةل  متتالياا  علاايهم  

ي ابلها استجاب  حركيى م همث أي سااؤال واحااد ماا  المعلاام  

يتبعى استجاب  واحدهث مجموع  م  أسةل  متعاقباا  يتبعهااا  

  اسااتجاباف حركيااى تااؤدي إلااى اكتشاااف الحركاا   مجموعاا 

:  9( ) 98:  10)الهاادف الحركااي( المااراد الوصااول إليااى. ) 

165 ) 

م أن أسااالوب 1994وياااري حسااا  سااايد معاااوا 

التدريس باالكتشاف م  األساليل التي تستحدم  ي مجااال 

تاادريس مهاااراف األنشااط  الرياضااي  المحتلفاا  بشااكل 

علااى نفسااى موسع حيث يهاادف إلااى جعاال التلميااذ يعتمااد 

ويحفااز للبحااث واالست صاااي ويكتساال مهااار  الم اقشاا  

واإلباادا   ضااال علااى أنااى يضاايف الحيوياا  علااى الاادرس 

(105:4) 
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ويري الباحث أن يعرف التاادريس باالكتشاااف بأنااى 

عملي  تفكير تتطلل م  التلميااذ أعاااد  ت تاايم المعلوماااف 

المحزن  لديى و تكيفهااا بشااكل يمك ااى ماا  رتياا  عالقاااف 

م تكاا  معرو اا  لديااى قباال الموقااف االستكشااا ي جديااد  لاا 

وي  سم االكتشاف إلى ثالث  أنوا  هي االكتشاف الموجااى 

 واالكتشاف شب  الموجى واالكتشاف الحر.

 مشكلة البحث:

تعتباار رري اا  وأساالوب التاادريس همااا المرحلتااان  

الت فيااذيتان للماا هإث واألساالوب الااذي يتبعااى الماادرس  ااي  

ثر األكبر  ااي ت مياا  عاااداف التفكياار  العملي  التعليمي  لى األ 

السليم لدى التالميذث حيث ت اس  اعلياا  أساالوب التاادريس  

ونجاحى بم اادار مااا يسااتحدمى التلميااذ ماا  عملياااف ع لياا   

تسااتحدف بهااا قدراتااى لفهاام مااا يتعلمااى أو  هاام المعلوماااف  

 المعروض  أمامى أو م  خالل الحبراف الم دم  إليى. 

ساااليل التاادريس  ااي  وعلى الر م م  تعدد راارق وأ 

اآلون  األخير   ي شتى المجاالف والتي يمكاا  اسااتحدامها  

 ي تدريس وتعليم المهاراف الحركياا  المحتلفاا   ااي جميااع  

الرياضاااافث إال أناااى مااا  المالحااا  أن األسااالوب الغالااال  

اسااتحدامى )المتبااع(  ااي تاادريس التربياا  الرياضااي  هااو  

يكااون    الشرح وال موذج المعروف بأسلوب األواماار والااذي 

 يى المعلم هو حجر الزاوي   ااي العملياا  التعليمياا  ويكااون  

  يى التلميذ متل يا سلبيا لجميع أوامر وتوجيهاف المعلم. 

وباستحدام أساليل التدريس الحديث  قد يمك  تطوير  

وتحسي  الجانل المهاااري لتالميااذ المرحلاا  اإلعدادياا   ااي  

تمااد  رياض  كر  الساال  كأحااد األنشااط  الرياضااي ث حيااث تع 

أساااليل التاادريس الحديثاا  علااى المشااارك  بااي  المعلاام  

والتلميااذ  ااي إتمااام العملياا  التعليمياا  ب جاااحث ومشااارك   

التلميااذ  ااي العملياا  التعليمياا  قااد يسااهم  ااي التغلاال علااى  

بعااا المشاااكل التااي تواجااى عملياا  التاادريس والتااي ماا   

بي هااا إتاحاا  الفرصاا  لزياااد  الوقااال الفعلااي لاا داي أث اااي  

مث ومراعااا  الفااروق الفردياا  بااي  التالميااذ وزياااد   الااتعل 

دا عي  التلميذ نحو التعلمث باإلضا   إلى االهتمام بشحصااي   

التلميذ م  خالل تح ي  ذاتى وت مي  ث تااى ب فسااىث ممااا قااد  

 يؤدي إلى تحسي  مستوى األداي المهاري. 

وم  خالل عمل الباحااث كماادرس للتربياا  الرياضااي   

مستحدم  ااي تاادريس مهاااراف كاار   قد لوح  أن االسلوب ال 

السل  للمرحل  االعدادي  هو اسلوب واحد)أسلوب العاارا  

التوضيحي( دون التطرق او البحث عاا  اساااليل تدريسااي   

اخاارى قااد تراعااي الفااروق الفردياا  بااي  التالميااذث وكااذلك  

امكاني  استغالل الوقال الكلي أث اااي الاادرس  ااي الممارساا   

حااو الااتعلم مااع مشااارك   وربمااا تسااتثير دا عياا  التالميااذ ن 

التلميااذ االيجابياا   ااي العملياا  التعليمياا ث لااذا رأى الباحااث  

استحدام أسلوب االكتشاف الموجى ربما يكون أكثر  اعلياا   

وأب ى أثراً بال سب  للعملياا  التعليمياا  علااى مسااتوى االداي  

المهاري  للتالميذ وكذلك زياااد  دا عيااتهم للااتعلم للمشااارك   

  التعليمي ث وهذا ما سيحضااعى الباحااث  االيجابي   ي العملي 

للتجريل للتعاارف علااى تااأثير اسااتحدام أساالوب االكتشاااف  

الموجااى علااى تعلاام بعااا مهاااراف كاار  الساال  لتالميااذ  

 المرحل  اإلعدادي  

 أهمية البحث والحاجة إليه:

 تتضا أهمي  البحث الحالي  ي ال  ار اآلتي :

تعلاايم االهتمام الشديد الذي يشهده العصاار بتطااوير ال -1

وب ائى على أسس سااليم  ومااا يفرضااى هااذا التطااور 

على التربي  م  متطلباف دعال إلي االهتمااام الفعلااي 

 بالتعلم ع  رري  االكتشاف.

االهتمااام المتزايااد ب شااار التالميااذ  ااي الماادارس  -2

وزياد  دورهم اإليجابي  ي عملي  التعليم واالعتماااد 

ف علااى أنفسااهم  ااي الااتعلم ويتاايا الااتعلم باالكتشااا

  رصاً كبير  لتح ي  ذلك.
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تأثير استخدام أسلوب التدريس باالكتشاف 

 ..................  الموجه

يساعد االكتشاف الموج   ي تعلم كيفي  تتبع الاادالئل  -3

وتساااجيل ال تاااائإ وباااذا ياااتمك  مااا  التعامااال ماااع 

 المشكالف الجديد .

 هدف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى التعرف على:

"تاااأثير أسااالوب اساااتحدام التااادريس باالكتشااااف 

كر  السل   الموجى على تعلم بعا المهاراف الحركي   ي

 لتالميذ المرحل  اإلعدادي  بجمهوري  العراق"

 فروض البحـث:

توجد  روق دال  إحصائيا بي  نتائإ ال ياسي  ال بلي  .1

والبعاادي للمجموعاا  التجريبياا   ااي مسااتو األداي 

المهاري للتمرير  الصاادري  ماا  الثباااف و التمرياار  

الصدري  م  الحرك  و التصويل م  الثباف بالياادي  

 ا ال ياس البعدي.و لصال

توجد  روق دال  إحصائيا بي  نتائإ ال ياسي  ال بلي  .2

والبعااادي للمجموعااا  الضاااابط   اااي مساااتو األداي 

للتمرير  الصاادري  ماا  الثباااف و التمرياار   المهاري

 الصدري  م  الحرك  و التصويل م  الثباف باليدي 

 و لصالا ال ياس البعدي

  توجاااد  اااروق دالااا  إحصاااائيا باااي  المجماااوعتي .3

التجريبي  والضابطا  بي  نتااائإ ال يااااسي  البعااديي  

اااي مساااتوى األداي المهااااري  ونسااال التحسااا   ا

للتمرير  الصدري  ماا  الثباااف و التمرياار  الصاادري  

م  الحرك  و التصااويل ماا  الثباااف بالياادي  لصااالا 

 المجموع  التجريبي .

  المصطلحات المستخدمة في البحث:

 أسلوب التدريس:

  إجاااراياف التااادريس التاااي "هاااو مجموعااا  مااا 

يحططها ال ائم بالتاادريس مسااب اً حيااث تعي ااى علااى ت فيااذ 

التدريس  ي ضوي اإلمكانياااف المتاحاا  لتح ياا  األهااداف 

التدريسي  لم توم  التدريس التي يب يها وبأقصى  اعلي  

 (292: 12ممك  ". )

 أسلوب التعلم باالكتشاف الموجه:

التلميااذ "هااو موقااف الااتعلم الااذي ال يعطااي  يااى 

المبااادا التااي يتعلمهااا باال يجاال أن يكتشاافها بطري اا  

است الليى قبل دمجها  ي البية  المعر ي  بواسااط  المعلاام 

 والااذي يعطااي  يااى التلميااذ المشااكل  ويوجهااى إلااى راارق 

 (7: 5حلها ". )
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تأثير استخدام أسلوب التدريس باالكتشاف 

 ..................  الموجه

 منهج البحث:

اسااتحدم الباحااث الماا هإ التجريبااي بلتبااا  التصااميم  

اهما تجريبي  واألخاارى ضااابط   التجريبي ذو المجموعتي  إحد 

بواسط  ال ياس ال بلي والبعدي لكل مجموع  ماا  مجمااوعتي  

 البحث. 

 مجتمع وعينة البحث

 مجتمع البحث -1

اشااتمل مجتمااع البحااث علااى تالميااذ الصااف الرابااع  

اإلعدادي بمدرسى الزيتون اإلعدادياا  بااالعراق للعااام الدراسااي  

(  263)   مث وبلااغ الحجاام الكلااي لمجتمااع البحااث 2013-2014

 تلميذ. 

 عينة البحث  -2

تالميااذ  تم اختيار عي   البحااث بالطري اا  العشااوائي  ماا   

الصااف الرابااع اإلعاادادي بمدرساا  الزيتااون للعااام الدراسااي   

( تلمياااذاًث وقاااد تااام  50) حياااث بلاااغ عاااددهم   م 2013-2014

( تلميااذث  25مهم إلااى مجمااوعتي  مجموعاا  ضااابط  ) ي ت ساا 

لتطبياا  تاام اسااتبعاد  ( تلميااذ واث اااي ا 25ومجموعاا  تجريبياا  ) 

( ماا  مااد  تطبياا   ٪20التالميااذ الااذي  تعاادى نسااب   يااابهم ) 

تالميذ( وبذلك اصاابحال عي اا  البحااث    10البحث وبلغ عددهم ) 

تلميااذ( للمجموعاا     20تلميذ(للمجموعاا  التجريبياا  و )   20) 

( تالميااذ  كعي اا  اسااتطالعي  ماا   10كما تاام اختيااار ) الضابط . 

 (. 2األساسي  جدول )  داخل مجتمع البحث و خارج العي   

 (2جدول )

 التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واالستطالعية والنسب المئوية لها

 النسبة العدد  عينة البحث م

1- 
 المجموع  االساسي  

 ٪40 تلميذ 20 المجموع  التجريبي 

 ٪40 تلميذ 20 المجموع  الضابط 

 ٪80 تلميذ 40 مجمو  العي   االساسي  

 ٪20 تالميذ 10 مجموع  االستطالعي ال -2

 تلميذ 50 عي   البحث ككل

(ث أن حجاام عي اا  البحااث المحتااار   2يتضا م  جدول ) 

( تلميااذ للتجرباا  االساسااي   40( تلميااذ ماا هم ) 50وعااددهم ) 

( تالميذ للتجرباا  االسااتطالعي ث وبلااغ متوساا  االعمااار  10و) 

 (. 1.75( بالشهر وانحراف معياري ) 153.55للتالميذ) 

 أسباب اختيار عينة البحث: -3

تااو ر الملعاال واألدواف داخاال المدرساا  والتااي  .1

 يستحدمها الباحث لتح ي  أهداف البحث.

تفهااام و موا  ااا  أدار  المدرسااا  لتاااو ير كااال  .2

 التسهيالف  وتذليل العديد م  الع باف.

المهاااراف قيااد البحااث ضاام  الحطاا  المدرجاا    .3

 ي.والم رر  على تالميذ الصف الرابع اإلعداد

سااهول  االتصااال بعي اا  البحااث ولتواجاادهم  ااي  .4

 ظروف دراسي  واحد .
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 تجانس وتكافؤ عينة البحث: -4

 اوال: تجانس عينة البحث:

قام الباحث بلجراي التجانس بي  أ راد عي   البحااث 

الوزن( والمتغيااراف –الطول  – ي متغيراف ال مو )العمر 

كياا  قيااد البدنياا  والمهارياا  المرتبطاا  بالمهاااراف الحر

 البحثث كما هو موضا  ي الجداول التالي :

 ( 3جدول)

 تجانس عينة البحث في المتغيرات األساسية 

 (40)ن=        والبدنية والمهارية قيد البحث

 االختبارات متغيرات البحث  م
وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

1 

 األساسي 

 2.02 1.75 153.48 153.55 شهر  الس  الس 

 -1.23 3.85 52.15 50.77 سم الطول الطول 2

 -0.19 0.90 12.70 12.57 كجم الوزن الوزن 3

4 

 البدني 

 السرع  التزا يدي 
م م  بداي  30عدو 

 متحرك 
 -0.04 0.35 5.27 5.33 ف

 -1.39 1.55 8.00 7.65 ف التوازن الحركي التوازن الحركي 5

 ر  العضلي ال د 6
الوثل العمودي 

 لسارجي ال
 -0.06 3.47 57.00 57.13 سم

 -0.50 1.28 8.00 7.90 ف الدوائر الرقمي  التوا   7

 -0.14 0.90 10.00 9.75 ف الجري الزجزاجي الرشاق  8

9 

 المهاري 

 التمرير  الصدري  م  الثباف
الدق   ي التمرير 

 باليدي 
 0.39 1.32 11.00 10.70 ن ط 

 التمرير  الصدري  م  الحرك  10
تمرير كر  السل   

 ( ف 15علي حائ  )
 -0.14 1.97 9.00 8.23 ن ط 

 -0.38 2.10 9.00 8.70 ن ط  الرمي  الحر  التصويل م  الثباف 11

( أن قاايم معااامالف االلتااواي 3يتضااا ماا  جاادول )

 المتغيراف األساسي  والبدني  والمهاري  انحصر ل ياساف

(ث وهذا يدل على تجانس عي اا  البحااث 3-و)( 3ما بي  )+

  ي المتغيراف قيد البحث.

 تكافؤ عينة البحث:

قااام الباحااث باالجراي التكااا ؤ بااي  عي اا  البحااث  ااي 

المرتبط  بالمهاراف الحركي   المتغيراف البدني  والمهاري 

 قيد البحثث كما موضا  ي الجدولي  التاليي :
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 ( 4جدول)

 متغيرات البدنية تكافؤ مجموعتي البحث في ال

 20=2=ن 1المهارية  ن والمتغيرات

 االختبارات المتغيرات  م
وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
T 

 ع ± -س ع ± -س

1 

ي 
س

سا
ال
ا

 

 -1.40 1.30 153.94 2.07 153.16 شهر الس  الس 

 0.07 3.85 50.73 3.95 50.82 سم الطول الطول

 0.61 0.88 12.48 0.93 12.66 كجم زنالو الوزن

2 

ي 
دن

لب
ا

 

 السرع  التزا يدي 
م م  بداي  30عدو 

 متحرك 
 -0.49 0.40 5.36 0.31 5.30 ف

 -0.39 1.59 7.75 1.54 7.55 ف التوازن الحركي التوازن الحركي

 ال در  العضلي 
الوثل العمودي 

 لسارجي ال
 -0.13 3.32 57.20 3.69 57.05 سم

 0.72 1.16 7.75 1.39 8.05 ف الدوائر الرقمي    التوا

 0.68 0.93 9.65 0.88 9.85 ف الجري الزجزاجي الرشاق 

3 

ي 
ار

مه
ال

 

التمرير  الصدري  

 م  الثباف

الدق   ي التمرير 

 باليدي 
 0.905 1.32 10.50 1.33 10.90 ن ط 

التمرير  الصدري  

 م  الحرك 

تمرير كر  السل  علي 

 ف( 15حائ  )
 0.86 1.88 7.95 2.06 8.50 ن ط 

 0.73 2.06 8.45 2.16 8.95 ن ط  الرمي  الحر  التصويل م  الثباف

 2.027=  0.05" الجدولي  ع د مستوى مع وي   Tقيم "

( عاادم وجااود  ااروق دالاا  4يتضااا ماا  جاادول )

 Tإحصاااائياً باااي  مجماااوعتي البحاااث حياااث ان قيمااا  

ع د مسااتوى مع وياا  المحسوب  اقل م  قيمتها الجدولي   

 (ثممااا ياادل علااى أن المجمااوعتي  متكااا ةتي   ااى0.05)

المهارياا  قيااد  مسااتوى المتغيااراف البدنياا  و المتغيااراف

 البحث.

 وسائل وأدوات جمع البيانات

اسااتحدم الباحااث الوسااائل واألدواف التالياا  لجمااع 

 البياناف المتعل   بمتغيراف البحث وهي:

 المسح المرجعي: -1

باالجراي مسااا للدارساااف الساااب   و قااام الباحااث 

المراجع العلمي  المتحصص   ي مجااال كاار الساال  لتحديااد 

أهم ع اصر اللياقاا  البدنياا  الحاصاا  برياضاا  كاار  الساال   

م(  حسااي ي ساايد 2007الط بولى) احمد عبد ال بى كاالتى:

م(  امااال 1997ايااوب و وليااد مصااطفى وماادحال يااونس )

م(  عبااد 1998) م(ث احمد على حسي 1999جابر متولى )

م( احمد امي   ااوزى 1998العزيز ال مر و مدحال صالا )
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م(ث محمد عبد الاارحيم 1996و محمد عبد العزيز سالم  )

 م(.1994م(  حس  سيد معوا )1996عيل )اسما

وقد أساافر المسااا المرجعااي عاا  اختيااار الع اصاار 

 البدني  اآلتي :

 ال در  العضلي  •

 التوا   •

 الرشاق  •

 السرع  التزا يدي  •

 التوازن الحركي •

ول ياس تلك ال دراف تاام تحديااد االختباااراف التالياا  

ب اااي علااى مااا جااايف باا  المراجااع العربياا  و األج بياا  

 وبعا الدارساف الساب   المستحدم  وهى:

 اختبار الوثل العمودي ل ياس ال در  العضلي : •

 الزجزاجى ل ياس الرشاق : اختبار الجري •

 لتوا  .اختبار الدوائر المرقم  ل ياس ا •

 اختبار التوازن الحركي ل ياس االتزان. •

متاار( ماا  بداياا  متحركاا  ل ياااس  30اختبااار عاادو ) •

 (2السرع  االنت الي   مر   )

قاااام الباحاااث بااالجراي مساااا للدارسااااف السااااب   و  -ب

المراجع العلمي  المتحصص   ااي مجااال رياضاا  كاار  

السل  لتحديد أ ضل االختباراف التي يمك  استحدامها 

مستوى األداي المهاري للمهاراف قيد البحااثث  ل ياس

وماا  خااالل هااذا المسااا الشااامل للمراجااع العلمياا  

والبحوف والدراساف الساب   لالختباراف المسااتحدم  

 ي قياس مستوى األداي المهاري للمهاراف الحركياا  

 ي رياض  كر  السل   وكذلك أراي بعا الحبراي  ااي 

ف الشحصااي  رياض  كر  السل  و ماا  خااالل الم ااابال

التى قام بها الباحث  تمك  الباحااث ماا  التوصاال إلااى 

ثالف اختباراف ل ياااس مسااتوى األداي المهااارى لكااال 

التمريااار  –مااا  )التمرياااره الصااادري  مااا  الثبااااف 

التصويل م  الثباف بالياادي (  –الصدري  م  الحرك  

 وهما:

اختباااار دقااا  التمريااار باليااادي  ل يااااس التمريااار   •

 فالصدري  م  الثبا

اختبااار ساارع  تمرياار الكاار  علااى الحااائ  ل ياااس  •

 التمرير  الصدري  م  الحرك 

التصااويل ماا  الثباااف  ل ياااس اختبار الرمياا  الحاار  •

 (2باليدي  مر  )

 االستمارات -2

 استمار  تسجيل البياناف لكال م : .أ

 (1الوزن( مر  ) –الطول  -)العمر الزم ي •

 الدراسات االستطالعية:

طالعي   ااي الفتاار  الزم ياا  أجريال الدراساف االساات

 .30/9/2013إلى 10/9/2013

 الدراسة االستطالعية األولى  -1

قام الباحااث باالجراي الدراساا  االسااتطالعي  األولااى  ااي  

(  10مثعلااى عاادد ) 2013/ 9/ 19م الي  2013/ 9/ 10الفتر  م   

تالميذ م  مجتمااع البحااث االصاالي وماا  خااارج عي اا  البحااث  

 األساسي  وذلك بهدف: 

مدى م اسب  محتوى البرنامإ الم تاارح التأكد م   -أ

 لتعليم المهاراف قيد البحث.

التأكااد ماا  ماادى م اسااب  الاازم  الكلااي للوحااد   -ب

 التعليمي  والتوزيع الزم ي لها.

وقاااد أسااافرف نتاااائإ الدراسااا  عااا  م اساااب  األدواف  

والمحتااوى التعليمااي وبهااذا اسااتطا  الباحااث الوقااوف علااى  

 الصور  ال هائي  للبرنامإ التعليمي 
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 الدراسة االستطالعية الثانية  -2

 ااي  ل د قام الباحث بلجراي الدراس  االستطالعي  الثاني   

( تالميااذ  10على ) م 2013/ 9/ 30م الي  2013/ 9/ 20الفتر  م  

( تالميااذ  10ماا  الم ياادون بالصااف الرابااع اإلعاادادي وعاادد ) 

  يلعبااون باألندياا  العراقياا ث وذلااك بهاادف ال يااام بالمعااامالف 

 : اراف البدني  والمهاري  العلمي  لالختب 

التح اا  ماا  صاادق وثباااف االختباااراف البدنياا   -أ

 المستحدم .

التح اا  ماا  صاادق وثباااف االختباااراف المهارياا   -ب

 المستحدم .

وقد أسفرف نتائإ الدراس  ع  التح اا  ماا  صاادق 

 وثباف االختباراف قيد البحث

 اوالً: صدق االختبارات: 

ز حيااث  تم حساب معامل الصدق باستحدام صاادق التماااي 

( تالميااذ  10قام الباحث بلجراي االختباراف على عي   قوامهااا ) 

( تالميااذ  10ماا  الم ياادي  بالصااف الرابااع اإلعاادادي وعاادد ) 

)المجموعاا  المتميااز (ث ماا  خااارج عي اا  البحااثث كمااا هااو  

 ( 6(ث ) 5موضا بالجدول رقم ) 

 (5جدول)

 10=2=ن1ن صدق التمايز لالختبارات البدنية 

 وحدة القياس  يةاالختبارات البدن  م
 المجموعة المميزة  المجموعة الغير مميزة 

T 
 ع  ± -س ع  ± -س

 * 7.394 0.12 4.33 0.38 5.27 ف م م  بداي  متحرك  30عدو  1

 * 2.792 1.73 5.90 1.63 8.00 ف التوازن الحركي  2

 5.325* 3.19 62.80 2.38 56.10 سم الوثل العمودي م  الثباف  3

 3.036* 0.95 9.70 1.37 8.10 ف الدوائر المرقم  4

 5.288* 0.74 10.10 0.70 8.40 ف الجري الزجزاجي  5

 2.101= 0.05الجدولي  ع د مستوى مع وي   Tقيم  

( وجااود  ااروق دالاا  إحصااائياً 5يتضا ماا  جاادول)

باااي  قياسااااف المجموعااا  الغيااار متمياااز  والمجموعااا  

 المتميااز   ااي نتااائإ قياساااف االختباااراف البدنياا  حيااث 

 المحسااوب  اعلااى ماا  قيمتهااا الجدولياا ث  Tانااال قيماا  ك

( وهذا يع ى قدر  االختباراف 0.05ع د مستوى مع وي  )

المستحدم  علااى التمييااز بااي  المسااتوياف المحتلفاا ث أي 

 المتغيراف التي وضعال لها. أنها تعد صادق  ل ياس
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 (6جدول)

 10=2=ن1ن صدق التمايز لالختبارات المهارية

 لمهارية االختبارات ا م
وحدة  

 القياس

 المجموعة المميزة  المجموعة الغير مميزة 
T 

 ع  ± -س ع  ± -س

 9.058* 1.25 15.00 1.51 9.40 ن ط  الدق   ي التمرير باليدي  1

 5.596* 0.99 11.90 1.58 8.60 ن ط  ( ف15تمرير كر  السل  علي حائ  ) 2

 6.096* 1.20 12.90 2.18 8.10 ن ط  الرمي  الحر  3

 2.101= 0.05الجدولي  ع د مستوى مع وي   Tقيم  

( وجااود  ااروق دالاا  إحصااائياً 6يتضا ماا  جاادول)

باااي  قياسااااف المجموعااا  الغيااار متمياااز  والمجموعااا  

المتميااز   ااي نتااائإ قياساااف االختباااراف المهارياا  حيااث 

المحسوب  اعلى م  قيمتها الجدولي ث ع ااد  Tكانال قيم  

ع ااى قاادر  االختباااراف ( وهااذا ي0.05مسااتوى مع وياا  )

المستحدم  علااى التمييااز بااي  المسااتوياف المحتلفاا ث أي 

 المتغيراف التي وضعال لها. أنها تعد صادق  ل ياس

 

 

 ثانياً: ثبات االختبارات: 

تاام إيجاااد معاماال الثباااف باسااتحدام رري اا  تطبياا  

بفااارق زم ااي   Test-retestاالختبااار وإعاااد  تطبي ااى 

( تالميااذ ماا  مجتمااع 10مهااا )ثالف أيامث علااى عي اا  قوا

البحااثث وماا  خااارج عي اا  البحااث األساسااي ث حيااث تاام 

تطبي  االختباراف البدني  والمهارياا  بفااارق زم ااي ثااالف 

أيااام و ااي نفااس التوقيااال لتوحيااد ظااروف ال ياااس قاادر 

وقد تم إيجاد معامل االرتبار بااي  التطبياا  األول  اإلمكانث

 (8( )7والثاني وذلك كما هو موضا بالجدول رقم )

 (7جدول)

 (10معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبارات البدنية )ن=

 االختبارات البدنية م
وحدة  

 القياس

 قيمة  التطبيق الثاني التطبيق األول 

 ع  ± -س ع  ± -س االرتباط

 * 0.85 0.35 5.04 0.36 5.27 سم م م  بداي  متحرك 30عدو  1

 * 0.97 1.47 7.80 1.55 8.00 ف التوازن الحركي 2

 * 0.85 1.43 58.60 2.26 56.10 ف الوثل العمودي م  الثباف 3

 * 0.89 1.69 8.50 1.30 8.10 ف الدوائر المرقم  4

 * 0.85 0.75 9.20 0.66 8.40 ف الجري الزجزاجي 5

  0.632=  0.05قيم   ر الجدولي  ع د مستوى مع وي  

( وجود عالق  ارتباري  رردي  7يتضا م  جدول )

قوي  بي  نتائإ التطبي  األول والتطبي  الثاني  ي قياااس 

االختباراف البدني  حيث كانال قيم  "ر" المحسوب  أعلى 

(ث ممااا 0.05م  قيمتها الجدولي  ع ااد مسااتوى مع وياا  )

 يدل على ثباف االختباراف المستحدم .
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 (8جدول)

 (10معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبارات المهارية )ن=

 االختبارات المهارية م
وحدة 

 القياس

 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول

 ع ± -س ع ± -س االرتباط

 0.82* 1.27 10.30 1.43 9.40 ن ط  الدق   ي التمرير باليدي  1

 0.85* 1.25 9.20 1.50 8.60 ن ط  ( ف15تمرير كر  السل  علي حائ  ) 2

 0.84* 1.99 9.20 2.07 8.10 ن ط  الرمي  الحر  3

  0.632=  0.05قيم   ر الجدولي  ع د مستوى مع وي  

( وجود عالق  ارتباري  رردي  8يتضا م  جدول )

  الثاااني  ااي قياساااف قوياا  بااي  التطبياا  األول والتطبياا 

االختباراف المهاري  حيث كانال قيم  ر المحسااوب  اعلااى 

(ث ممااا 0.05م  قيمتها الجدولي  ع ااد مسااتوى مع وياا  )

 يدل على ثباف االختباراف المستحدم .

 (3البرنامج التعليمي: مرفق )

 الهدف من البرنامج: -1

تعلاايم بعااا مهاااراف م هاااج المرحلاا  االعدادياا   

التمرير   – ي )التمرير  الصدري  م  الثبافوالتي تتمثل 

التصويل م  الثباف بالياادي    ااي  –الصدري  م  الحرك  

 كر  السل ( وتحسي  المستوى المهاري لها.

يااري أبااو ال جااا أحمااد عااز الاادي  أســس تصــميم البرنــامج: -2

 مث أن أسس تصميم البرنامإ هي:1992

 تحديد الهدف العام م  البرنامإ •

 الفردي  بي  المتعلمي  مراعا  الفروق •

إن يساااعد البرنااامإ علااى  تحسااي  مسااتوى األداي  •

 المهاري للمبتدئي   

 مرون  البرنامإ وقبولى للتطبي  العلمي  •

ب اااي البرنااامإ ومراعااا  مالئماا  للمرحلاا  الساا ي   •

 أل راد عي   البحث  

 مراعا  تو ير اإلمكاناف الم اسب  لت فيذ البرنامإ  •

 لوحداف البرنامإ التعليمي.م اسب  التوزيع الزم ي  •

مراعا   تراف الراح  البي ي  للوصول بااأ راد العي اا   •

 إلى الحال  الطبيعي   

مراعا  ت ديم تعليماف وإرشاداف ومعلوماف معر ي   •

 (45:1توضا ال واحي الف ي )

يااري االعتبارات التي يجب مراعاتها عنـد تنييـذ البرنـامج:  -3

االعتباراف التااي  م أن1992أبو ال جا أحمد عز الدي  

 يجل مراعاتها ع د ت فيذ البرنامإ هي:

ضرور  شرح الهدف م  الوحد  التعليمي  قبل بداي   •

 كل وحد   

يجل البدي بالتدريباف البسيط  السااهل  حتااى يشااعر  •

 الالعل بالث    

شاارح التاادريباف المسااتحدم  وقواعاادها بأساالوب  •

 قصير ومبس  قبل بداي  الوحد  التعليمي  

تيااار التاادريباف المتشااابه  بحيااث تكساال مراعا  اخ •

 المتعلم الشكل األمثل ل داي 

وضع بعااا التاادريباف التااي تراعااي  يهااا ال ااواحي  •

 الحططي  للمهار   

مراعااا  ال ااواحي ال انونياا  للمهاااراف )قيااد البحااث(  •

 داخل البرنامإ  



 
   –العدد الخامس والعشرون 
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وضع بعا االختباراف  ي صااور  تاادريباف لت مياا   •

البحث( وكااذلك ل ياااس الدق  أث اي أداي المهار  )قيد 

 (46:1وت ويم مستوى الت دم لالعل أث اي األداي )

 تصميم الوحدات:   -4

مااا  خاااالل االراااال  علاااى البحاااوف والدراسااااف 

( حااول 4المرجعي  و بعد اسااتطال  رأى الحبااراي مر اا )

تحديد الحط  الزم ي  للبرنااامإ التعليمااي الم تاارح لتعلاايم 

يكااون الاازم   المهاااراف قيااد البحااث تاام التوصاال إلااى ان

الكلي الم اسل للبرنامإ الم ترح هو شهر و نصف رب ااا 

لم هاااج التربياا  الرياضااي  للمرحلاا  اإلعدادياا  بواقااع  

( دقي اا  45درسااان  ااي األساابو  مااد  الاادرس الواحااد )

 م سم  إلى خمس  اجزاي كالتالي: 

 ق 5اإلحماي و اإلعمال اإلداري  

 ق 15اإلعداد البدني 

 ق10ال شار التعليمي 

 ق 10ال شار التطبي ي 

 ق 5ال شار الحتامي 

 محتوى الوحدات:   -5

قام الباحث بوضع محتوى الوحداف التعليمي  و  ا ألسس  

وضااع الباارامإ التعليمياا  حيااث يُراعااى  يهااا المبااادا العلمياا   

للتدريس وم ها التاادرج ماا  السااهل إلااى الصااعل والتاادرج ماا   

لى المجهولث وأيضااا  البسي  إلى المركل و االنت ال م  المعلوم إ 

وقااد اسااتحدم مالئماا  المحتااوى ل اادراف وميااول المتعلمااي ث  

الباحث اسلوب االكتشاااف الموجااى  ااي تصااميم الوحااداف 

وقد راعى الباحث ان تكون الحطااواف التعليمياا  ورري اا  

 االداي للمهاراف قيد البحث ثابت  ألسلوب التدريس.

حيث قااام الباحااث بالتاادريس للمجموعاا  التجريبياا  

سلوب االكتشاف الموجاا ث والااذي يعتمااد علااى ايجابياا  بأ

التلميذ كما يثير الدوا ع نحو عملي  االكتشاف ع  ررياا  

الم ا س  والحوار الكتشاف المهاراف المراد تعلمهاث وتم 

التدريس للمجموع  الضااابط  بأساالوب التاادريس المتبااع 

 )أسلوب العرا التوضيحي(.

 خطوات البحث 

وحااداف تعليمياا  قباال إجااراي    قااام الباحااث بتاادريس ثااالف 

التجربااا  األساساااي  باساااتحدام الطري ااا  الكليااا   اااي التعلااايم  

/  9/ 24الضابط (  ي الفتر  ماا     -لمجموعتي البحث )التجريبي   

وذلااك لتعلاايمهم المهاااراف الحركياا     2013/ 9/ 29إلااى    2013

بالطري   الكلي  للوصول بالتالميااذ إلااى مسااتوى م اساالث يمكاا   

 ياس ال بلي لهم. م  خاللى إجراي ال  

 القياس القبلي  -1

تم إجراي ال ياساف ال بلي  وت ييم مستوى األداي المهاااري  

   2013/ 9/ 30 ي يوم  

 تطبيق التجربة األساسية   -2

 تااام ت فياااذ التجربااا  األساساااي  للبحاااث خاااالل الفتااار   

 بواقاااااع وحااااادتان   2013/ 11/ 17إلاااااى    2013/ 10/ 1مااااا   

 ( دقي اا   45احااد )  ااي األساابو  وزماا  الوحااد  التعليمياا  الو   

وذلااك لكاال ماا  المجمااوعتي  التجريبياا  والضااابط ث وقااد تاام  

التدريس للمجموع  الضابط  باستحدام األسلوب المتبع )أسلوب  

العرا التوضاايحي(ث والمجموعاا  التجريبياا  تاام التاادريس لهااا  

باساااتحدام البرناااامإ  التعليماااي الم تااارح باساااتحدام اسااالوب  

 االكتشاف الموجى. 

 بعديةالقياسات ال -3

تااام إجاااراي ال ياسااااف البعديااا  وت يااايم  مساااتوى األداي  

 م 2013/ 11/ 21المهاري  ي يوم   

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث: 

الوسي .  -االنحراف المعياري.  -المتوس  الحسابي.  -

 معامل االلتواي. -

معاماال  –معامل االرتبار البسي  لبيرسون  -   Tقيم  -

 ل التحس .التغيير للتعرف علس نس
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تأثير استخدام أسلوب التدريس باالكتشاف 

 ..................  الموجه

 عرض النتائج ومناقشتها وتيسيرها

 ي حدود خطاا  وإجااراياف البحااثث توصاال الباحااث ماا   

خالل المعالجاف اإلحصائي  المستحدم  لمجموع  م  ال تائإ  ي  

ضوي  روا البحثث قام الباحث بعرضااها جاادولياً ثاام تفساايرها  

 وم اقشتها.  

عاارا وم اقشاا  توجااد  ااروق دالاا  إحصااائيا بااي   .1

اسي  ال بلي والبعدي للمجموع  التجريبي  نتائإ ال ي

 ااي مسااتو األداي المهاااري للتمرياار  الصاادري  ماا  

الثباف و التمرير  الصدري  م  الحرك  و التصااويل 

 م  الثباف باليدي  و لصالا ال ياس البعدي.

 (9جدول)

 داللة اليروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في نتائج 

 (20لمتغيرات المهارية                     )ن=قياسات ا

 المتغيرات المهارية م
وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي

T 
نسب 

 ع ± -س ع ± -س التحسن 

 41.9٪ 14.976* 1.17 14.90 1.32 10.50 ن ط  التمرير  الصدري  م  الثباف  1

 74.21٪ 12.004* 0.99 13.85 1.88 7.95 ن ط  التمرير  الصدري  م  الحرك  2

 50.88٪ 7.521* 0.97 12.75 2.06 8.45 ن ط  التصويل م  الثباف  3

    2.201= 0.05الجدولي  ع د مستوى مع وي   Tقيم  

( وجااود  ااروق دالاا  إحصااائيا 9يتضا ماا  جاادول)

لصالا ال ياساف البعدي  ع  ال بلي  للمجموع  التجريبي  

ساااف مسااتوى األداي  ااي قيا 0.05ع د مسااتوى مع وياا  

المهاري لكال م  مهار  التمرير  الصدري  ماا  الثباااف و 

الحرك  و التصااويل ماا  الثباااف بالياادي  لصااالا ال ياااس 

البعدي وبلغ نسل التحس  للتمري  الصدري  ماا  الحركاا  

 (.٪74.21اعلي نسب  تسح  وقدرها )

ويرجع الباحث هذا التحس   ي المستوى المهاااري 

جااابي ألساالوب االكتشاااف الموجااى حيااث إلااى التااأثير اإلي

يعمل هذا األساالوب علااى تح ياا  أكباار قاادر ماا  األهااداف 

التعليمي  الم شود  م  خااالل مااا يااو ره كاال أساالوب ماا  

مميزاف تعود على المتعلم بلتاحاا  حرياا  التطبياا  وكااذلك 

م ابل  الفروق الفردي  بي  المتعلمااي ث وإضااا   جااو ماا  

علمااي  لالشااتراي  ااي التشوي  مما يعماال علااى جااذب المت

العمل وهذا بدوره يجعل المتعلم محااور العملياا  التعليمياا  

 مما يزيد م  دا عي  التالميذ نحو التعلم.

 أساالوب االكتشاااف الموجااى يعماال علااى ت شااي  

العملياااف الع لياا  والمعر ياا  ماا  خااالل األسااةل  التااى 

يوجهها المعلاام للمااتعلم عاا  مراحاال أداي المهااار  والتااي 

 علم الكتشاف اإلجاب  الصحيح .ت ود المت

ويتف  ذلك مع مااا أشااارف إليااى نتااائإ دراساا  عااال 

م( ماا  أن التاادريس باالكتشاااف 2010عبد العال إبراهيم)

يتف  مع أسلوب التفكير العلمااي ويسااما للمااتعلم بااالرب  

وادراي العالقاف بي  كل خطو  والحطو  التي تليهاث ممااا 

الفكرياا  كالم ارناا  و  يعمل على ت مي  العملياف الع لي  و

 (24:11التحليل و االبتكار. )

ويتفاا  ذلااك مااع نتااائإ دراساا  كاال م را ااد مهاادى 

( 3م()2011(ث ثااائر خماايس  أحمااد)7م()2012قاادوري )

 (.6م()1999رابحى محمد لطفي)

ومما سب  نجد أن صح  الفرا األول للبحث قد تح  ااال 

 والذي ي ص على:



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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إ ال ياسااي  " توجد  روق دالاا  إحصااائياً بااي  نتااائ

 ال بلاااي والبعااادي للمجموعااا  التجريبيااا   اااي مساااتوى 

 األداي المهاااااري للمهاااااراف التصااااويل ماااا  الثبااااافث 

التمرير  الصاادري  ماا  الحركاا ث التمرياار  الصاادري  ماا  

 الثباف.

عاارا وم اقشاا  توجااد  ااروق دالاا  إحصااائيا بااي   .2

نتائإ ال ياسي  ال بلي والبعدي للمجموع  الضااابط  

للتمرياار  الصاادري  ماا   المهاااري ااي مسااتو األداي 

الثباف و التمرير  الصدري  م  الحركاا  والتصااويل 

 و لصالا ال ياس البعدي م  الثباف باليدي 

 ( 10جدول)

 داللة اليروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 (20في قياسات المتغيرات المهارية )ن= 

 المتغيرات المهارية م
وحدة  

 القياس

 القياس البعدي اس القبليالقي 
T 

نسب  

 ع  ± -س ع  ± -س التحسن

 15.59٪ 7.373* 1.82 12.60 1.33 10.90 ن ط  التمرير  الصدري  م  الثباف 1

 51.17٪ 7.788* 1.46 12.85 2.06 8.50 ن ط  التمرير  الصدري  م  الحرك  2

 12.29٪ 2.871* 2.28 10.05 2.16 8.95 ن ط  التصويل م  الثباف 3

 2.201= 0.05الجدولي  ع د مستوى مع وي   Tقيم  

(ث وجود  روق دالاا  إحصااائيا 10يتضا م  جدول)

لصالا ال ياساف البعدي  ع  ال بلي  للمجموع  الضااابط  

 ااي قياساااف مسااتوى األداي  0.05ع د مسااتوى مع وياا  

المهاري لكًل م  التمرير  الصدري  م  الثباف و الحركاا  

اف وبلااغ نساال التحساا  للتمرياا  و التصااويل ماا  الثباا 

الصااادري  مااا  الحركااا  اعلاااي نساااب  تساااح  وقااادرها 

(51.17.)٪ 

ويرجع الباحث هااذا التحساا  إلااى التااأثير االيجااابي 

ألساالوب األواماار )الت لياادي( حيااث ي ااوم المعلاام بشاارح 

المهار  أوال بطري   نتري  إلى المتعلمي  مما يؤدي إلااى 

المهار   تعماال  اكتساب المتعلمي  معلوماف ومعارف ع 

هذه المعلوماف على زياد  معاار تهم بالمهااار  ومراحلهااا 

الف ي  كذلك كيفي  األداي وكذلك تؤثر على األداي الحركااي 

نفسااى وأيضااا ال مااوذج الااذي ي ااوم بااى المعلاام و التغذياا  

الراجع  الم دم  ماا  المعلاامث كمااا يعاازى الباحااث تحساا  

ير المساااتوى المهااااري للمجموعااا  الضاااابط  إلاااى تاااأث

البرنامإ التعليمي ذاتى وما يحويااى ماا  خطااواف تعليمياا  

 وكذلك التدريباف على المهار 

ومما سب  نجد أن صح  الفرا الثاني للبحث قد تح  ال 

 والذي ي ص على:

" توجد  روق دالاا  إحصااائياً بااي  نتااائإ ال ياسااي  

للمهاراف التصويل م  الثبااافث التمرياار  الصاادري   ال بلي 

 رير  الصدري  م  الثباف. م  الحرك ث التم 

عاارا وم اقشاا  توجااد  ااروق دالاا  إحصااائيا بااي   .3

ااا  باااي  نتاااائإ  المجماااوعتي  التجريبيااا  والضابطا

 ال يااااسي  البعااديي   اااي مسااتوى األداي المهاااري

للتمرير  الصدري  م  الثباااف و التمرياار  الصاادري  

م  الحرك  و التصويل ماا  الثباااف بالياادي  لصااالا 

 .المجموع  التجريبي 
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تأثير استخدام أسلوب التدريس باالكتشاف 

 ..................  الموجه

 (11) جدول

 داللة اليروق بين القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 20=2=ن1ن             في االختبارات المهارية

 المتغيرات المهارية م
وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
T 

 ع ± -س ع ± -س

 4.64* 1.17 14.90 1.82 12.60 ن ط  التمرير  الصدري  م  الثباف 1

 2.47* 0.99 13.85 1.46 12.85 ن ط  التمرير  الصدري  م  الحرك  2

 4.75* 0.97 12.75 2.28 10.05 ن ط  التصويل م  الثباف 3

  2.027= 0.05الجدولي  ع د مستوى مع وي   Tقيم  

 (12جدول)

 داللة اليروق بين نسب التحسن للمجموعتين الضابطة 

  ختبارات المهاريةوالتجريبية في اال

 المتغيرات المهارية م
وحدة  

 القياس

نسب التحسن للمجموعة  

 الضابطة 

نسب التحسن للمجموعة  

 التجريبية

فروق نسب  

 التحسن

 26.31٪ 41.9٪ 15.59٪ ن ط  التمرير  الصدري  م  الثباف  1

 23.04٪ 74.21٪ 51.17٪ ن ط  التمرير  الصدري  م  الحرك  2

 38.59٪ 50.88٪ 12.29٪ ن ط  ف التصويل م  الثبا  3

( وجود  روق دالاا  إحصااائياً 11يتضا م  جدول )

بي  قياساف مجمااوعتي البحااث  ااي ال ياااس البعاادي ع ااد 

(  ااي نتااائإ قياساااف االختباااراف 0.05مستوى مع وياا  )

 المهاري  لصالا المجموع  التجريبي .

( وجااود  ااروق  ااي نساال 12ويتضااا ماا  جاادول )

لبحث  ااي االختباااراف المهارياا  التحس  بي  مجموعتي ا

لصالا المجموع  التجريبي  حيث تراوحال نسل التحس  

( وهااي ٪74.21 - ٪41.9للمجموع  التجريبي  ما بااي  )

أعلي م  نسل تحس  المجموع  الضابط  التي تراوحااي 

 (.٪51.17 -٪12.29ما بي  )

ويرجع الباحث هذا التحس   ي المستوى المهاااري 

تجريبي الااذي اُدخاال علااى المجموعاا  إلى تأثير المتغير ال

التجريبي  وهو اسلوب االكتشاف الموجى الذي اسااتحدمى 

الباحث  ي عملي  التعلم حيث إن اسااتحدام هااذا األساالوب 

قد اثاار باإليجاااب علااى مسااتوى األداي المهاااري لكااًل ماا  

التمرير  الصدري  ماا  الثباااف والحركاا  والتصااويل ماا  

الموجااى عتاايم األثاار  الثباف حيث كان ألسلوب االكتشاف

 ي زياااد  الدا عياا  وزياااد  اإلثااار  والتشااوي  للمتعلمااي  

لعملي  التعلم  وأيضا عمل على مراعااا  الفااروق الفردياا  

بي  المتعلمي  وتو ير مواقف تعليمياا  مت وعاا  ومتعاادد  

ألكبر عدد م  المتعلمااي  و أيضااا ساااهم بشااكل كبياار  ااي 

علااى تغذياا  تحسي  األداي المهاااري ماا  خااالل الحصااول 

راجع  كبير   بأشكال مت وعاا  و إتاحاا  الفرصاا  للمااتعلم 

  للعمل باست اللي   و ى اتحاذ ال راراف.

را ااد مهاادى ويتف  ذلك  مع نتائإ دراساا  كاال ماا  

 م(2011) (ث ثاااائر خمااايس  أحماااد7م()2012قااادوري )

(ث ساااالل إ و 2م()2004( أحمااااد الساااايد مااااوا ى )3)
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رابحاااى (14م()2000) "Schilling&Mary"ماااارى

زي ااال إساااماعيل محماااد   (ث6) م(1999) محماااد لطفاااي

 (8م()1996إسماعيل)

حيث اتف ال نتائإ هااذه الدراساااف علااى أن اساالوب 

االكتشاف الموجى لى تأثير واضا علااى تحسااي  مسااتوى 

األداي المهااااري وتعلااام المهااااراف الحركيااا   وتأثيرهاااا 

الواضااااا أيضااااا علااااى ايجابياااا  المتعلمااااي  م ارناااا  

تااي تسااتحدم الطري اا  الت ليدي )أساالوب بالمجموعاااف ال

 األوامر(.

ومما سب  نجد أن صح  الفرا الثالث للبحث قد تح  ال 

 والذي ي ص على:

" توجااد  ااروق دالاا  إحصااائياً بااي  المجمااوعتي  

التجريبي  والضابطا   ي نتائإ ال يااسي  البعديي  ونسل 

التصااويل التحس   اي مستوى األداي المهاري للمهاراف 

بااافث التمرياار  الصاادري  ماا  الحركاا ث التمرياار  ماا  الث

 الصدري  م  الثباف.

 استخالصات وتوصيات البحث:

 أوال: االستنتاجات:

 ي حدود أهداف البحث و روضى وعي اا  البحااث و 

خصائصااها والماا هإ المسااتحدم وماا  واقااع البياناااف و 

المعالجاف اإلحصائي  توصاال الباحااث إلااى االستحالصاااف 

 التالي :

كتشاف الموجى ساهم بشكل إيجابي و عال اسلوب اال .1

 ااي تعلاايم كااال ماا  التمرياار  الصاادري  ماا  الثباااف 

والحرك  و التصويل م  الثباف وتحسي  المسااتوى 

لتالميااذ المرحلاا  االعدادياا   ااي المهاااراف المهاري 

 قيد البحث.

ح اااا  البرنااااامإ بأساااالوب العاااارا التوضاااايحي  .2

المستحدم مااع المجموعاا  الضااابط  تحساا  ملحااوظ 

ي ال ياااس البعاادي م ارناا  بال ياااس ال بلااي  ااي  اا 

مستوى أداي المهاراف قيااد البحااث لتالميااذ المرحلاا  

 االعدادي  

اثبال البرنامإ التعليمي باستحدام اسلوب االكتشاااف  .3

الموجااى نتااائإ أكثاار إيجابياا  ماا  أساالوب الطري اا  

الت ليدي  )األوامر( المتبع   ااي تعلاايم الضاارباف قيااد 

الفروق  ي نسل التحساا   ااي البحث  يثبال ذلك م  

 نتائإ االختباراف المستحدم .

اسااتحدام اساالوب االكتشاااف الموجااى أدى إلااى جعاال  .4

عملي  التعلم أكثر إثار ً وتشوي اً مما أظهاار دورهمااا 

إلى ظهور إيجابياا  وتفاعاال المتعلمااي  أث اااي عملياا  

التعلم  مما أدى إلى زياد   ى تحس  المستوى الف ي 

 .للمهاراف قيد البحث

 التوصيات

 مااااا أساااافرف ع ااااى نتااااائإ البحااااث  ااااي ضااااوي

 واالستحالصاااف التااي تاام التوصاال إليهااا يوصااى الباحااث 

 بما يلي:

العمل علي استحدام اسلوب االكتشاف الموجااى ع ااد  .1

تعليم المهاراف الحركي  للمرحل  االعدادي  و خاص  

مهاراف كر  السل  وذلااك لمااا لااى ماا  تااأثير ايجااابي 

 على عملي  التعلم.

راي دراساف مشابهى للتعرف علااى تااأثير اساالوب إج .2

االكتشاف الموجى  ي متغيراف أخرى مثاال ال اادراف 

 البدني  واالنفعالي  واالجتماعي .

ضرور  إجراي المزيد ماا  الدراساااف التااي تسااتحدم  .3

أساااليل التاادريس المحتلفاا  بغاارا ر ااع كفااااي  

العملياا  التعليمياا  ع ااد تاادريس األنشااط  الرياضااي  

ف  عاماا  ورياضاا  كاار  الساال  بصااف  بالمدارس بص

 خاص 

العمل علي إجراي دراس  مماثل  تشااتمل علااى عي ااى  .4

أكبر حجماً مما هااو عليااى  ااي الدراساا  الحالياا   ااي 

 مجال رياض  كر  السل .
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Abstract 

The effect of teaching style wave detection on some motor 

skills in basketball for middle school students 

in Al-Anbar Governorate in Republic of Iraq 

 

The research aims to identify the impact of teaching discovery wave on some 

motor skills in basketball for students in the preparatory stage of the Republic of Iraq, 

where the researcher used the experimental method to make two measurements pre and 

post for two experimental one and the other a control method that suits the nature of 

this study, and the research was conducted on a sample of students fourth grade 

secondary school olives for the academic year 2013-2014, where numbered (40) students 

were core sample is split into two groups, the strength of each group (20) pupil, and the 

researcher concluded that the style of guided discovery positively and effectively 

contributed to the education of both the pass thoracic stability and movementand 

correction of stability and improve the skill level of junior high school students in skills 

under research and the researcher recommendedthe need to use the style of guided 

discovery when teaching motor skills to stage a private junior high and basketball skills 

and because of its positive impact on the learning process. 

 


