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أثر بعض اسالیب التدریس المختلفة على تنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة 
البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط

)دراسة تجریبیة على مستوى مدینة تبسة )

،  بلقاسم دودونبیل ناجم

.ورقلةمعهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة،
07/12/2018: تاریخ النشر04/11/2017: تاریخ القبول24/07/2017: تاریخ اإلیداع

:الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثیر بعض األسالیب التدریسیة المختلفة على تنمیة االتجاه 
النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط، حیث تكونت عینة 

تلمیذة ممثلة للمجموعة التجریبیة األولى، 20موزعة على ثالثة مجموعات تلمیذة 60الدراسة من 
تلمیذة مثلت المجموعة التجریبیة 20تلمیذة ممثلة للمجموعة التجریبیة الثانیة، إضافة إلى 20و

الثالثة، حیث تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، وقد استخدمنا المنهج  شبه التجریبي لمالئمته 
ة الدراسة، حیث تم االعتماد على كل من مقیاس االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي طبیع

أبعاد، والوحدات التعلیمیة باألسلوب األمري، 06عبارة موزعة على 54المتكون من " لجیرالد كینیون"
جات االكتشاف الموجه، وحل المشكالت كأدوات رئیسیة في هذا البحث، وقد تمیزت هذه األدوات بدر 
، "ت"عالیة من الصدق والثبات، كما قمنا باستخدام مجموعة من األسالیب اإلحصائیة أبرزها اختبار 

اختبار أنوفا األحادي، اختبار شیفیه، وبعد تطبیق الدراسة األساسیة توصلنا إلى أن أسلوب حل 
سة التربیة یوثران بشكل ایجابي على االتجاهات النفسیة نحو ممار المشكالت واالكتشاف الموجه

.البدنیة لدى التلمیذات على عكس األسلوب األمري
.أسالیب التدریس، االتجاهات النفسیة، التربیة البدنیة، تلمیذات الطور المتوسط: الكلمات المفتاحیة
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The effect of some of the different teaching methods on the development of the

psychological trend towards the practice of physical education and sports for middle

school female students

Abstract:

This study aims to identify the effect of some of the different teaching methods on

the development of the psychological trend towards the practice of physical education

and sports for middle school female students, The sample consisted of 60 female students

divided into three groups, and 20 students representing the second experimental group, in

addition to 20 students who represented the third experimental group, They were selected

in a simple random way, The researcher used the experimental method because it suits

the nature of the study, The main study tool Attitude Towards Physical Activity,

consisting of 54 sentences grouped into 6 categories, And the educational units by Style

of teaching by command, Style of teaching by guided discovery, and Style of solving

problem, and oriented discovery, These tools were characterized by high degrees of

honesty and stability, and the researchers used a set of statistical methods, most notably T

test, and Anova one way test, Scheffé test, After the basic study was conducted, the

researcher found that the Style of solving problem and Style of teaching by guided

discovery positively affect the psychological attitudes towards the practice of physical

education among female students compared to the Style of teaching by command.

Keywords: Teaching methods, Psychological Trend, Physical Education, Female

Students.

: مقدمة
اتجهت العدید من دول العالم إلى تطویر نظمها التربویة وٕاعادة النظر بین الحین واآلخر 
بمناهجها الدراسیة وسبل تطبیقها من خالل طرائق وأسالیب التدریس في ضوء النظم التربویة المتبعة 

الریاضیة، وما یتوفر لتحقیق التدریس الفعال وتكوین االتجاهات االیجابیة نحو درس التربیة البدنیة و 
مما أدى بالعاملین في مجال التربیة ،من وسائل مساعدة تعلیمیة وفق منظور تكنولوجیا التعلیم
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البدنیة وتدریسها على العمل الجدي لوضع عالجات وفق المسار التربوي كبدائل جدیدة تتالئم مع 
ٕامكانیات المتعلمین، لذا ظهرت تعلم تلك األلعاب وهذه المهارات والفعالیات وفق مستوى وقابلیات و 

العدید من األسالیب التعلیمة المختلفة والتي وفرت فرصة اختیار األسلوب المالئم لطبیعة وظروف 
، وبیئة المتعلمین لیتمكن من تحقیق أهدافه التربویة والعمل على تنمیة قدرات المتعلمین وتطویرها

یعد عملیة یستخدم فیها الفرد معلوماته لذياومن ابرز هذه االسالیب كل من اسلوب حل المشكالت 
، ویتفق )125، صفحة 2009مشعان، (سبة لتلبیة موقف غیر عادي یواجههالسابقة ومهاراته المكت

، 1995الزیات، (و)51، صفحة 1998الشرقاوي، (،)181، صفحة 1996الزیات، (كل من 
المشكالت وهي االتجاه على وجود ثالث اتجاهات نظریة مفسرة السلوب حل )385صفحة 

السلوكي، االتجاه المعرفي، واتجاه معالجة اامعلومات، هذا اضافة الى اسلوب االكتشاف الموجه 
استراتیجیة تحدث فیها عملیة التعلم من خالل انه)172، صفحة 2009الیماني، (الذي یعتبره

یقوم على نظریة برونر للتعلم ، وهو في االساس لعملیة االستنتاج والفهم بأنفسهمممارسة المتعلمین 
.باالكتشاف الشهیرة

للبحث (Mosston)لى مطلب  موستنإ)45، ص 2006،، طا اهللاحمد ع(أشاركما 
هذا مكانیة جدیدة للقیام بعملیة البحث في إسالیب تعطي ن مجموعة األأحیث ،هذا المجالفي 

و سالیب التدریس الحدیثة  أللخوض في الدراساتتوصیات العدید من بنتائجذلكم تدع، و المجال
ةالوجدانیة و والمعرفیةواالجتماعیة المهاریبوانللجوأنسب مة سالیب خدكثر األأعن البحث فیها 

).2004إدیر،؛ 2001عمور،(متغیرات تربویة بعض العالقتها بو 
ن تغیرات ان التطورات المتالحقة التي یشھدھا العالم الیوم في كل المجاالت، وما افرزتھ م

بارزة في كافة نظم الحیاة قد استلزمت بشكل مباشر حدوث تطور في العلوم والمعارف الطبیعیة 
االنسانیة وكان من الطبیعي ان ینال علم النفس الریاضي باعتباره احد العلوم االنسانیة قدرا واضحا 

س الریاضي تؤكد من ھذا التطور، ومع استمراریة وتنامي عملیة التطویر والتطور في علم النف
الدراسات ان العنصر البشري یبقى المحرك االساس ألداء جمیع الوظائف حیث تضفي االتجاھات 
عموما على حیاة الفرد الیومیة معنى وداللة ومغزى حین یتفق سلوكھ مع اتجاھاتھ، ویشبع ھذا 

والحاجات الجسمیة السلوك بتلك االتجاھات، وتعمل اتجاھاتنا الحركیة والنفسیة على اشباع الدوافع
والنفسیة، وكذا تسھیل استجاباتنا في المواقف التي لدینا اتجاھات خاصة بھا، فال نبحث عن سلوك 
جدید في كل مرة نجابھ فیھا الموقف نفسھ، ولھذا فان السبیل االمثل لالرتقاء بمستوى ممارسة التربیة 

وذلك یرة في جمیع االطوار التعلیمیة، خالبدنیة والریاضیة ھو تكوین اتجاھات ایجابیة نحو ھذه اال
بتظافر جھود جمیع ابناءھا السیما لدى االناث ذلك ألنھا تعاني من االھمال والعزوف وعدم االھتمام 
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، وھذا ما یعیق انفتاحھا ا ھذه االخیرة في مختلف المجاالتجراء المشاكل المختلفة التي تعاني منھ
بلغتكونھا دائما تحت مسؤولیة االب واالم حتى ولوكمواطنة بصفة عامة وكریاضیة بصفة خاصة،

المختلفة الرشد، وعلى ھذا االساس یرى الكثیرون من اھل االختصاص ان ألسالیب التدریس سن
دور كبیر في مساعدة التلمیذات على تحقیق االھداف التربویة وخلق اتجاھات ایجابیة نحو ممارسة 

ذه االسالیب في مجملھا الى ضرورة نقل مركز االھتمام في التربیة البدنیة والریاضیة حیث تدعو ھ
عملیة التدریس من المعلم الى المتعلم، والتخلي عن الطریقة التقلیدیة واتباع طرق واسالیب تدریسیة 

:وھذا ما دفعنا الى طرح التساؤل التالياكثر فعالیة، 
و ممارسة التربیة البدنیة اسالیب التدریس المختلفة على تنمیة االتجاه النفسي نحھل تؤثر 

.؟والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط
: السابقةلدراسات ا

الكشف عن اثر التي هدفت الى)2005(دراسة ولید علي الشریفي وقصي الزبیدي 
لتربیة الریاضیة استخدام بعض اسالیب التدریس المختلفة في تنمیة االتجاه النفسي نحو درس ا

ث استخدمت المجموعة التجریبیة االولى االسلوب الفردي في التدریس، بینما حیوالمقارنة بینهم
استخدمت المجموعة الثانیة االسلوب التبادلي في التدریس، بینما استخدمت المجموعة الثالثة 
االسلوب التعاوني، في حین استخدمت المجموعة الرابعة االسلوب االمري في التدریس، واستغرق 

اسبوعا بواقع وحدة تعلیمیة واحدة في االسبوع الواحد، وان ومن كل وحدة ) 15(البرنامج التعلیمي
قاعات دراسیة تم 08طالب وطالبة یمثلون 145دقیقة، وتكونت عینة هذه الدراسة من ) 90(

، حیث تكون مجتمع الدراسة من طالب السنة الدراسیة االولى في اختیارهم عشوائیا بطریقة القرعة
، المنهج التجریبي لمالئمته لطبیعة مشكلة البحثالساسیة، كما تم االعتماد على كلیة التربیة ا

في في تطویر االتجاه النفسي للطالباالسالیب التدریسیة المستخدمةفاعلیة وتوصلت الدراسة الى 
.، ماعدا االسلوب االمريممارسة درس التربیة الریاضیة

الكشف عن اثر التي هدفت الى )2013(دراسة صادق الحایك وحسن عمري السوطري 
التواصل، اتخاذ القرار، حل (استخدام اسلوب االكتشاف الموجه على بعض المهارات الحیاتیة

المشكالت، العمل الجماعي، الروح القیادیة، تحمل المسؤولیة، الثقة بالنفس، حل النزاعات وتقبل 
من طالبات بة وطالبة طال40ة من لدى طلبة الصف السابع االساسي، وقد تكونت العین) االختالف

وقد ، العشوائیةتم اختیارهم بالطریقة الصف السابع االساسي من مدرسة اسیا الثانویة للبنات 
استخدمت المجموعتان اسلوب االكتشاف الموجه، ثم استخدم برنامجا تعلیمیا في المهارات االساسیة 

الدراسة، وتكون البرنامج من ثمانیة وحدات في الكرة الطائرة دمج فیه بعض المهارات الحیاتیة قید
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واعتمد الباحثان على تعلیمیة في اسلوب االكتشاف الموجه ثم تطبیقها بواقع حصتین اسبوعیا، 
وجود اثر ایجابي للبرنامج لمالئمته طبیعة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الى المنهج التجریبي

موجه على اكساب الطلبة المهارات الحیاتیة قید التعلیمي المقترح باستخدام اسلوب االكتشاف ال
.الدراسة

التعرف على هذه الدراسة الى تهدف) 2012(دراسة فریق فائق قاسم وامینة كریم حسین 
المتجانسة (تأثیر استخدام األسلوب األمري وأسلوب التضمین ونموذجین من المجامیع الصغیرة 

تكونت عینة البحث من حیث ،.لثبات بكرة السلةفي تعلم مهارة التصویب من ا) والغیر متجانسة
طالبة بجامعة 88طالبات كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة قسم التربیة الریاضیة والبالغ عددهن 

لكل مجموعة موزعین بصورة طالبة 22الكركوك، بحیث قسمت العینة إلى أربع مجموعات متساویة 
، وتوصلت الدراسة الى ان یبي لمالئمته مشكلة البحثج التجر المنهانستخدم الباحث، وقد اعشوائیة

تعلم في مهارة حقق) المتجانسة والغیر متجانسة(أسلوب التضمین ونموذجین من المجامیع الصغیرة 
تفوق نموذج المجامیع الصغیرة المتجانسة في تعلم مهارة التصویب من ، كماالتصویب من الثبات

. ریسیة األخرىالثبات عند مقارنتها باألسالیب التد
الباحث الى الكشف عن اثر استخدام  التي ھدفت )2014(محمدي مھدي محمد أمباركدراسة 

النفسي نحو اسلوب االكتشاف الموجھ في تعلیم بعض المھارات الھجومیة بكرة السلة وتنمیة االتجاه 
ة التعلیم االساسي طالبا من طالب الصف الثامن من مرحل32، وبلغت العینة درس التربیة الریاضیة

تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة،  حیث قسمت الى مجموعتین متساویتین استخدمت المجموعة 
التجریبیة اسلوب االكتشاف الموجھ، اما العینة الضابطة استخدمت االسلوب المتبع في التدریس، وقد 

دتین تعلیمیتین في كل وحدة تعلیمیة موزعة على ستة اسابیع وبواقع وح) 12(تكون البرنامج من 

دقیقة، كما تم االعتماد على المنھج التجریبي في ) 40(اسبوع وكان زمن الوحدة التعلیمیة الواحدة 
فاعلیة استخدام اسلوب االكتشاف الموجھ للمجموعة التجریبیة في تعلم ھذه الدراسة التي توصلت الى 

:بوضع الفرضیات التالیةقمنا ا الطرح وفي ضوء ھذ، ات االساسیة الھجومیة بكرة السلةبعض المھار

توجد فروق ذات احصائیة  بین االختبارین القبلي والبعدي ألسلوب التدریس االمري في تنمیة ال - 
.االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط

عدي ألسلوب االكتشاف الموجه تدریس في توجد فروق ذات احصائیة  بین االختبارین القبلي والب- 
.تنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط
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توجد فروق ذات احصائیة  بین االختبارین القبلي والبعدي ألسلوب تدریس حل المشكالت في - 
.یاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسطتنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والر 

:دواتاألوالطریقة
تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة تلمیذة ) 60(تمثلت عینة الدراسة في : وطرق اختیارھاالعینة-1

.البسیطة

:تكافؤ مجموعات الدراسة-
یوضح تحلیل التباین بین مجموعات البحث في مقیاس االتجاه النفسي نحو ): 01(الجدول رقم 

.لنشاط الریاضي التربويا

مستوى الداللة "ف"قیمة  متوسط مجموع 
المربعات مجموع المربعات درجة الحریة مصدر التباین

00.81 00.20
62.017 124.033 02 بین المجموعات
308.198 17567.300 57 داخل المجموعات

00 17691.133 59 الكلي

ظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى نالح): 01(من خالل الجدول رقم 
، وهذا ما یشیر الى تكافؤ مجموعات البحث الثالثة في )0.05(وهو اكبر من ) 00.81(الداللة 

.مقیاس االتجاه نحو النشاط الریاضي التربوي
:تجانس مجموعات الدراسة-

:دول التالي یوضح ذلكتم تحدید تجانس مجموعات الدراسة والج"لیفین"باستخدام اختبار 
.یوضح تجانس مجموعات الدراسة): 01(الجدول رقم 

مستوى الداللة02درجة الحریة 01درجة الحریة قیمة اختبار لیفین
00.14025700.75
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وهي اكبر من ) 00.75(نالحظ ان مستوى الداللة قد بلغ ): 01(من خالل الجدول رقم 
التباین بین مجموعات الدراسة، اي وجود تجانس بین وعلیه نأخذ بفرضیة تساوي) 00.05(

.المجموعات الثالثة للبحث
:إجراءات البحث-2
.قمنا باستخدام المنھج شبھ التجریبي لمالئمتھ طبیعة مشكلة الدراسة:المنھج–1- 2

:تم تحدید متغیرات الدراسة كتالي:تحدید المتغیرات وكیفیة قیاسھا-2- 2

.متغیرات الدراسة وكیفیة قیاسهاح یوض): 02(الجدول رقم 

كیفیة القیاسنوع المتغیرمتغیرات الدراسة

االمري، االكتشاف الموجه، حل (سلوب األتم بناء وحدات تعلیمیة بمتغیر مستقلاالسالیب التدریسیة
).المشكالت

.عبارة54مقیاس االتجاهات النفسیة لجیرالد كنیون المكون من متغیر تابعاالتجاهات النفسیة

:األدوات-3- 2
:لالتجاه نحو النشاط البدني الریاضي" جیرالد كینیون"مقیاس :اوال

(Attitude Towards Physical Activity)مقیاس االتجاهات نحو النشاط البدني

، 1998عالوي، (.واعد صورته العربیة محمد حسن عالوي)نجیرالد كینیو (في االصلوضعه
)444صفحة 

):الوحدات التعلیمیة(البرنامج التعلیمي :ثانیا
االمري، االكتشاف الموجه، (وحدات تعلیمیة موزعة على ثالثة اسالیب تدریسیةببناءقمنا

في نشاط كرة الید، حیث كانت التمارین المختارة هي تمارین تقنیة تتماشى مع ) حل المشكالت
) 50(واحدة اسبوعیا لكل مجموعة مدتها خصاص المرحلة العمریة قید الدراسة، وتم برمجة حصة

صقل الحرمات االساسیة "دقیقة من اجل الوصول الى الكفاءة القاعدیة المستهدفة والتي تنص على 
".في وضعیات متغیرة بمساعدة الزمالء
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:الشروط العلمیة لألدوات-
:مقیاس االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي-

:الصدق:اوال
.قة صدق المقارنة الطرفیةییمثل صدق المقیاس بطر ): 03(رقم جدولال

المقیاس
عدد مجموعات المقارنة

العینة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة
" ت"

درجة 
الحریة

الداللة 
االحصائیة

االتجاهات نحو النشاط 
الریاضي التربوي

2550.1612.96المجموعة الدنیا
03.0658

دال عند
0.003 2545.6003.65المجموعة العلیا

) 58(عند درجة حریة ) 03.06(بلغت " ت"نالحظ من خالل الجدول أعاله ان قیمة 
، وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة احصائیة في مقیاس االتجاه نحو )0.003(وبمستوى داللة 

دنیا أي ان المقیاس لدیه قدرة النشاط الریاضي التربوي بین المجموعتین، وذلك لصالح المجموعة ال
، )45.60(بینما بلغ متوسط المجموعة العلیا ) 50.16(تمییزیة، حیث بلغ متوسط المجموعة الدنیا 

.وهذا یدل على ان المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدق
:بقیاس ثبات االداة بالطرق التالیةنامق:الثبات:ثانیا

).االختبار واعادة االختبار، الفا كرونباخ(بات بطریقة یوضح معامالت الث): 04(الجدول رقم 

الفا كرونباخاالختبار واعادة االختبارالمقیاس
00.9100.94االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي

یتضح ان مقیاس االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي ) 04(من خالل الجدول رقم 
یتمتع بكلتا الطریقتین السابقتین، وبتالي فالمقیاس) 0.94، 0.91(تحصل على معامالت ثبات 

.بدرجة عالیة من الثبات
:الوحدات التعلیمیة-
:المحكمینصدق -
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الوحـــــدات التعلیمیـــــة علـــــى أن الخبـــــراءاجمـــــعقمنـــــا باالعتمـــــاد علـــــى صـــــدق المحكمـــــین حیـــــث
.بدرجة كبیرةصادقةفي البحث المستخدمة

:اإلحصائیةاالدوات- 4- 2
.اختبار شیفیه للمجموعات متساویة العدد، "ف"اختبار تحلیل التباین ، للفروق" ت"اختبار 

: النتائج
:عرض وتحلیل الفرضیة األولى

االسلوب ة، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموع"ت"اختبار): 05(الجدول رقم 
:البدنیةمقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیةاالمري في

االسلوب
االختبار البعدياالختبار القبلي

مستوى "ت"قیمة 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

0.155-176.6514.77170.2516.8101.48االسلوب األمري

ي تحصلت في االختبار القبلي ان مجموعة االسلوب االمر ) 05(یتضح من الجدول رقم 
، اما في االختبار البعدي )14.77(بانحراف معیاري قدره ) 176.65(على متوسط حسابي قیمته 

" ت"حیث بلغت قیمة ، )16.81(بانحراف معیاري قدره ) 170.25(بلغت قیمة المتوسط الحسابي 
داللة احصائیة بین ال توجد فروق ذات ، وعلیه )0.155: (عند مستوى داللة قدر ب) - 01.48(

متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة 
.لدى المجموعة التي استخدمت االسلوب االمري في التدریس

:عرض وتحلیل نتیجة الفرضیة الثانیة
اسلوب ةالمعیاریة لمجموع، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات "ت"اختبار: )06(الجدول رقم 

:مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیةاالكتشاف الموجه في

االسلوب
االختبار البعدياالختبار القبلي

مستوى الداللة"ت"قیمة  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 
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المعیاريالحسابيالمعیاريالحسابي
164.7017.97185.0013.6405.050.000اسلوب االكتشاف الموجه

ان مجموعة اسلوب االكتشاف الموجه تحصلت في االختبار ) 06(یتضح من الجدول رقم 
، اما في االختبار )17.97(بانحراف معیاري قدره ) 164.70(القبلي على متوسط حسابي قیمته 

، حیث بلغت قیمة )13.64(بانحراف معیاري قدره ) 185(البعدي بلغت قیمة المتوسط الحسابي 
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین ، وعلیه )0.000: (عند مستوى داللة قدر ب) 05.05" (ت"

متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة 
.في التدریساسلوب االكتشاف الموجهلدى المجموعة التي استخدمت 

:عرض نتیجة الفرضیة الثالثة
اسلوب حل ة، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموع"ت"اختبار: )07(الجدول رقم 

:مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیةالمشكالت في

االسلوب
االختبار البعدياالختبار القبلي

مستوى الداللة"ت"قیمة  المتوسط 
حسابيال

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

161.6517.34178.8514.4704.690.000اسلوب حل المشكالت

ان مجموعة اسلوب حل المشكالت تحصلت في االختبار ) 07(یتضح من الجدول رقم 
، اما في االختبار )17.34(بانحراف معیاري قدره ) 161.65(القبلي على متوسط حسابي قیمته 

حیث بلغت قیمة ، )14.74(بانحراف معیاري قدره ) 178.85(البعدي بلغت قیمة المتوسط الحسابي 
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین ، وعلیه )0.000: (عند مستوى داللة قدر ب) 04.69" (ت"

رسة التربیة البدنیة متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في مقیاس االتجاه النفسي نحو مما
.في التدریساسلوب حل المشكالتلدى المجموعة التي استخدمت 
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اختبار تحلیل التباین بین مجموعات الدراسة الثالثة في االختبارات البعدیة : )08(الجدول رقم 
.لمقیاس االتجاه النفسي

مستوى الداللة "ف"قیمة  متوسط مجموع 
المربعات مجموع المربعات الحریةدرجة  مصدر التباین

0.003 06.28
1206.067 2412.133 02 بین المجموعات
191.861 109360.050 57 داخل المجموعات

00 13348.183 59 الكلي

: عند مستوى داللة قدر ب) 06.28(بلغت ) ف(ان قیمة )08(یتضح من الجدول رقم 
تأثیر االسالیب التدریسیة في ت داللة احصائیة وعلیه توجد فروق ذا) 0.05(وهو اقل من ) 0.003(

.المستخدمة على تنمیة االتجاه النفسي لدى تلمیذات الطور المتوسط
وللتعرف على اي من مجموعات الدراسة االكثر تطورا في االتجاه النفسي نحو ممارسة 

كما ) شیفیه(خدام اختبار الى استانالتربیة البدنیة التي اظهرت فروقا دالة احصائیا بینها، لجأ الباحث
:هو مبین في الجدول التالي

اختبار شیفیه للمقارنات الثنائیة بین متوسطات الفروق لمقیاس االتجاه : )09(الجدول رقم 
النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة

مستوى الداللةمتوسط الفرقالمقارنات الثنائیة
0.003- 15.50االكتشاف الموجه- االسلوب االمري

08.600.155حل المشكالت- االسلوب االمري
0.297- 06.90حل المشكالت- االكتشاف الموجه

هناك اختالف معنوي ودال احصائیا بین االسلوب االمري ان) 09(یتضح من الجدول رقم 
وكل من اسلوب االكتشاف الموجه واسلوب حل المشكالت، حیث ان قیمة مستوى الداللة في الحالة 

، في حین )%5(وهي اقل من ) %0.3(اي ) 0.003(تساوي ) االكتشاف الموجه- االمري(ولى اال
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على ) 0.297، 0.155(و  في الحالتین ) حل المشكالت-االمري(ان االختالف بین كل من 
).%5(وهي اكبر من ) %29.70، %15.50(التوالي اي 

سیة المستخدمة تأثیرا ایجابیا وعلیه فان اسلوب االكتشاف الموجه هو اكثر االسالیب التدری
.على تنمیة االتجاهات النفسیة نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط

: المناقشة
خالل عرض وتحلیل النتائج المحصل علیھا تبین ان الفرضیة من: مناقشة نتیجة الفرضیة األولى

ال یسمح للطالب بممارسة اي عملیات االمرياالسلوبنالى اویعود ھذا ، الجزئیة االولى تحققت
فكریة، وان كانت بسیطة بمقدور اي شخص عادي ان یمارسھا، ویضیق العالقات االجتماعیة بین 

الطلبة، نظرا لكون المعلم ھو الذي یصدر كافة قرارات الدرس، فتكون فرصة تفاعل الطالب مع 
ر االجتماعي متجھة نحو االدنى، كما ان ھذه الطریقة زمالئھ ضعیفة جدا، وبذلك تكون قناة التطو

ال تعمل على تنمیة او تطویر الجانب النفسي االنفعالي في شخصیة كل طالب، وكذلك ھو الحال مع 
قناة التطور العقلي الن التطور العقلي یعني المشاركة بعملیات فكریة للمقارنة والتنظیم وعمل 

)195، 194صفحة ،2008عایش، (.الفرضیات واالختراع

التي أسفرت عن (Dolasir, 2004)دراسة الیه توصلت وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما
لجامعة بین المجموعة رة لدى طالب ائاب التقنیات األساسیة للكرة الطاعدم وجود فروق في اكتس

ساسیة یأتي بعد ، ومما ال شك فیه ان التعلم التقني للمهارات االسلوب التدریس األمريأالتي اتبعت 
اكتساب الجوانب النفسیة كالدوافع واالتجاهات والمیوالت الالزمة لالستمرار في الممارسة الریاضیة 

.ألي نشاط

خالل عرض وتحلیل النتائج المحصل علیھا تبین ان الفرضیة من : مناقشة نتیجة الفرضیة الثانیة
ب یشغل الطالب في عملیة استكشافیة وینمي ذلك الى ان ھذا االسلودویعو، الجزئیة الثانیة تحققت

العالقات االیجابیة بین الطالب والمعلم من خالل عملیة االكتشاف، كما ینمي الصبر لكل من 
الطالب والمعلم عن طریق الممارسة، كل ھذا من شانھ ان یساھم في تنمیة االتجاه نحو ممارسة 

)70، صفحة 2005ناصر، (.التربیة البدنیة والریاضیة

الحموري، (، )2002كاظم، (وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت الیه دراسات كل من 
حیث تشیر الى ان اسلوب االكتشاف الموجه (Alhayek, 2004)، )2006والي، (، )2005

یعتبر من االسالیب الحدیثة في تدریس التربیة الریاضیة، والتي تمثل خبرة جدیدة تثیر اهتمام الطلبة، 
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ثر فاعلیة، وتؤدي الى التشویق والتحدي لقدرات الطلبة المعرفیة، مما یجعلهم اكثر وتجعلهم اك
.اعتمادا على انفسهم

على أن اكتساب األطفال للمهارات الریاضیة (Haugland, 2000)وأثبتت دراسة هوفالند 
ك االشترايخصائص هامة في عملیة التعلم، وه) 04(ن یتم في سن صغیر إذا ما توفرت یمكن أ

هذه الخصائص بالعالم الواقعي للطفل، التفاعل المستمر، االتصال النشط، المشاركة في المجموعات
استراتیجیة االكتشاف : یمكن تحقیقها في استخدام االستراتیجیات التعلیمیة المناسبة الحدیثة مثل

.الموجه موضوع الدراسة الحالیة
حلیل النتائج المحصل علیھا تبین ان الفرضیة من خالل عرض وت: لثةمناقشة نتیجة الفرضیة الثا

االفراد في ھذا االسلوب یدركون ما یواجھونھ بصور ان الى ویعود ذلك ، الجزئیة الثالثة تحققت
مختلفة ومرتبطة بالطریقة التي یدركونھا ویتحدد بذلك ما لدى الفرد من معارف وبنیة معرفیة 

)02، صفحة 2011الغالب، (.بھاواستراتیجیات معرفیة في خزن المعرفة واستیعا

حیث یرى ان اسلوب حل )221، صفحة 2008عثمان،(وجهة نظروهذا ما یتماشى مع 
المشكالت یجعل كل متعلم یعمل في حدود قدراته واعتبار االسلوب كل حل ینتجه التلمیذ مقبول 

یث نالحظ صحیحا، حیث یكون فیه التركیز على تشكیل التحدي من خالل االستكشاف الحركي، ح
.ما سوف یفعله المتعلم من خالل اعطاء حلول بدیلة للمشكلة

كا یرى  ان اسلوب حل المشكالت في التدریس یركز على ربط المشكالت التدریسیة بالحیاة 
العملیة، وجعلها مشابهة لمشكالت الحیاة الیومیة، وذات عالقة باهتمام الطالب ومیوله، ویهدف كذلك 

فرصة الكافیة للتفكیر بحریو والتخطیط الهادف لحل المشكلة، وتعویده على الى اعطاء الطالب ال
.)125، ص 2001نایفه،(البحث، وتحمل المسؤولیة، واالستقاللیة في التفكیر

: خالصة
التجاه النفسي یؤثر بشكل ایجابي على تنمیة ااالسلوب االمري التوصلت الدراسة الى ان 

واسلوب حل المشكالت اللذان اثرا بشكل ایجابي الموجھاسلوب االكتشاف على عكس كل من 
على تنمیة االتجاھات النفسیة  لدى تلمیذات الطور المتوسط، كما ان اسلوب االكتشاف الموجھ ھو 
اكثر االسالیب التدریسیة المستخدمة في ھذه الدراسة تأثیرا على تنمیة االتجاھات النفسیة نحو 

.ممارسة التربیة البدنیة
ا الدراسة الحالیة الى تناول المضامین العملیة والنظریة في حدود ما افرزتھ نتائجھا تقودن

:والجوانب االجرائیة للدراسة
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ضمن مناهج )االكتشاف الموجه، حل المشكالت(نوصي بضرورة ادخال االسالیب التدریسیة- 
.ل حسب كل مرحلة عمریةاوتطبیقها بشكل فعالتربیة البدنیة،

ن استخدام االسلوب االمري خصوصا في الطور المتوسط لما له من اثر سلبي علىاالبتعاد ع- 
.اتجاهات ودوافع التالمیذ

تطویرها بما یخدم ضرورة اطالع اساتذة التربیة البدنیة على اسالیب التدریس الحدیثة، وحثهم على - 
لتقیات العلمیة في هذا الفرد والمجتمع، وكذا اجراء دورات تكوینیة حول هذه االسالیب، وحضور الم

.المجال لالطالع على كل ما هو حدیث ومعاصر
لما لها من فوائد ایجابیة، اذ ان الحاجة الى تدریب التالمیذ على الدراسة باستخدام هذه االسالیب- 

هناك بعض االسالیب التي تحتاج الى كثرة الممارسة من جانب التالمیذ من اجل الوصول الى نتائج 
تلك االسالیب التي تعتمد بدرجة كبیرة على التلمیذ في كل من التخطیط، التنفیذ، جیدة، خصوصا

.والتقویم
: مراجعالاإلحاالت و
دار عمار للنشر : عمان). اإلصدار الطبعة االولى(التنشئة االجتماعیة ). 2004. (ابراهبم ناصر

.والتوزیع
لتالمیذ للتربیة البدنیة و الریاضیة رسالة عالقة اسالیب التدریس بممارسة ا).2004(ادیر عبد النور

.ماجیستیر ،كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة، جامعة الجزائر
دار : القاهرة). اإلصدار الطبعة الخامسة(التعلم نظریات وتطبیقات). 1998. (انور محمد الشرقاوي

.االنجلو المصریة
اإلصدار الطبعة (لفنیة والمهنیة والریاضیة اسالیب تدریس اللتربیة ا). 2008. (احمد جمیل عایش

.دار المسیرة للنشر والتوزیع: االردن). االولى
درجة تفضیل طلبة التربیة الریاضیة السالیب التدریس ). 2005. (الصادق الحایك والحموري

مجلة العلوم التربویة . اتجاهاتهم نحوهاو المستخدمة في تدریس مناهج كرة السلة والعاب المضرب 
.النفسیةو 

معلم القرن الحادي والعشرین اسس اعداده ). 2009. (ربیع الدلیمي وطارق عبد الهادي مشعان
.مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع: عمان). اإلصدار الطبعة االولى(وتاهیله
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: عمان). اإلصدار الطبعة االولى(استراتجیات التعلم التعاوني). 2009. (عبد الكریم علي الیماني
.زمزم ناشرون

تاثیر اسلوب االكتشاف الموجه في ). 2002. (عفاف عبد اهللا الكاتب الكاتب الجنابي اسیا كاظم
).العدد االول المجلد االول(مجلة علوم التربیة الریاضیة. تعلم مهارات السباحة الحرة

ار الطبعة اإلصد(استراتجیات التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة ). 2008. (عفاف عثمان
.دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر: االسكنداریة). االولى

اسالیب و طرائق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیة ،بن عكنون ، ).2006( عطا اهللا احمد
.المطبوعات الجامعیةدیوان: الجزائر 

تقویمیة وفق دراسة تحلیلیة –االسالیب التطبیقیة في الدروس العملیة ). 2001(عمرعمور
االسالیب التدریسیة الحدیثة ، رسالة ماجیستیر ، كلیة العلوم االجتماعیة ، قسم التربیة البدنیة ، 

.جامعة الجزائر
اإلصدار (االسس المعرفیة للتكوین العقلي وتجهیز المعلومات). 1995. (فتحي مصطفى الزیات

.طباعة والنشردتر الوفاء لل: المنصورة). 01سلسلة علم النفس المعرفي 
سیكولوجیة التعلم بین المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي). 1996. (فتحي مصطفى الزیات

.دار النشر للجامعات: المنصورة). 02اإلصدار سلسلة علم النفس المعرفي (
.دار الفكر: عمان.تعلم التفكیر للمرحلة االساسیة). 2001. (قطامي نایفه

). اإلصدار الطبعة االولى(موسوعة االختبارات النفسیة للریاضیین. )1998. (محمد حسن عالوي
.مركز الكتاب للنشر: القاهرة

االكتشاف الموجه وتدریس مهارات الكرة الطائرة واثرها على التحصیل ). 2006. (نسیمة محمود والي
.ار الوفاءد: القاهرة). اإلصدار الطبعة االولى(المهاري واالدراك الحركي واالبتكار الحركي 

استراتجیات حل المشكالت لدى طلبة المرحلة االعدادیة في ). 2011. (نظیرة ابراهیم حسن الغالب
.2مجلة دیالي، . قضاء خانقین
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Volleyball Techniques to Physical Education Teacher Condidates. international
journal of physical education, 28-32.
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