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 جامعة قاصدي مرباح ورقلة )الجزائر(

التعّلم نحو دروس التربية البدنية  دافعية-الموجهأسلوب االكتشاف  المفتاحية:الكلمات 
 الممارسة الخارجية لألنشطة الرياضية –والرياضية 

 البحثملخص 
هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية دافعية التعلم نحو       

كما هدفت الى الكشف عن اثر هذا ، ثانوي الثانية دروس التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ
عّينة  تألفت .ضوء ممارستهم الخارجية لألنشطة الرياضيةاالسلوب في تنمية تلك الدافعية في 

 ا  ( تلميذ36على مجموعتين؛ مجموعة تجريبية تضم ) تلميذة موزعةو  ا  ( تلميذ70الدراسة من )
تعلمت بالطريقة  ا  ( تلميذ30تضم ) ومجموعة ضابطةتعرضت ألسلوب التدريس باالكتشاف الموجه 

ُجمعت  جريبي.تالمنهج التجريبي بتصميم شبه  نااستخدم لغرض تحقيق أهداف الدراسةو التقليدية، 
وقد  الرياضية،و هي مقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية  أداة:بيانات الدراسة باستخدام 

اظهرت نتائج الدراسة أن أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه أدى الى تنمية دافعية التعلم نحو 
، تفاعل اسلوب التدريس مع عامل الممارسة الخارجية لألنشطة اضيةوالريدروس التربية البدنية 

 الرياضية في تنمية دافعية التعلم لدى عينة الدراسة.
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Abstrac: 
 
This stydy aimed to know the effect of the guided discovery style in developing 
learning motivation in secondary school students toward lessons of physical 
education and sports ، and detect the effect of this style in this motivation 
according to the sports activities external practice factor. The study sample 
consisted of (71) students distributed among two groups،The expremental 
group(36)student were taught using the guided discovery style، The control 
group(35)student were  taught using traditional teaching style. 
In order to achieve the objectives of the study، an experimental method with 
quasi-experimental design is used، one tools  are used in collecting data of the 
study :   The scale of learning motivation in lessons of  physical education  and 
sports . 
Results of the study showed  that the guided discovery style  led to the 
development of learning motivation  toward  physical education and sports 
lessons، interaction between the teaching style and sports activities external 
practice factor in developing of learning motivation in a sample’s  study. 
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  :مقدمةال-1
اطا  هادفا  سلوكا مقصودا    ونش اذ يعد بها،ُيعد التدريس أحد ركائز عملية التعليم ووثيق الصلة     

يتفاعل و  المدرسفي نفس الوقت بمثابة نشاط انساني هادف يقوم به  دكما ُيع التعلم،الى احداث 
ويؤدي هذا الى    .(11: 2222 )عثمان:التعلم حسب  التعلم وبيئةفيه المعلم والمتعلم وموضوع 

ن عاالنفعالي لكل من المعلم و التالميذ، وفي ضوء الحديث المهارى و نمو الجانب المعرفي و 
يتوجب االشارة الى ُمعطيين اثنين، فالُمعطى االول يتعلق بالمادة الُمّدرسة التي يتم تدريسها  التدريس

رى على تعمل كباقي المواد األخ اذالرياضية للتالميذ وهنا نخص بالذكر تدريس التربية البدنية و 
عتمدة في م والمعرفية والوجدانيةية الفرد من جميع النواحي الحركية واالجتماعية تنمية وبلورة شخص

لكن جزئيتا المكان ( . 2: 2229التربية الوطنية، )وزارة ذلك على النشاط الحركي الذي يميزها
لرياضة اينتقل المتعلم فيها من حجرات الدراسة الى ساحة  اذ المواد،واآللية يجعلها تتميز عن بقية 

  .ففيها ينشغل بال المعلم والمتعلم على حد السواء بالجانب البدني والمهاري الحركة،الثبات الى  ومن
حسب المواقف بة حديثة و متباينة اما المعطى الثاني فيتعلق بحاجة االستاذ الى اساليب تدريسي    
الواقع الحالي ف  (،22: 2221عمران ) االهداف التعليمية والحاجة الى تطوير التدريس حسب و 

اصبح ُيملي على الُنظم التعليمية في كافة المجتمعات ضرورة البحث عن اساليب تدريس تسمح 
  بحدوث نمو سريع للمتعلم يزيد من قدرته العقلية ومهاراته االدائية و توجهاته الوجدانية ، كما أشار

الى دور اسلوب التدريس في إعداد المتعلمين من الناحية  (522: 2213:) ابو الطيب،حسين
مهما   (7: 2221:) عمرانحسب بان المناهج الدراسية  فضال  عنالمعرفية والمهارية والوجدانية، 

فء قادر م بتدريٍس فعاٍل كُ بلغت بجودة محتواها و تتابع مضامينها ال عائد ُيرجى منها ما لم  تُدعّ 
تحقيق االهداف في النهاية ُيعنى المرجوة من مثل هذه المناهج،  و  على تحقيق نواتج التعلم

باألساليب المطبقة في تدريسها على ارض الواقع  الذي لم يخرج عن نطاق النمطية و التقليدية  
ّكز في مجمله تر  اذحسب راي الطالب من خالل وقوفه على واقع تدريس التربية البدنية  والرياضية 

دي  )األمري( ومحدودية استخدام  هذه االساليب الحديثة ، بالرغم من وجود على االسلوب التقلي
 Alhayek،2004.a) دراسات كانت سباقة في دراستها  لهذا  النوع من االساليب اهمها 

،Alhayek،2004.b) بن  2224، إدير 2224والسوطري  )الحايك  هذا  وكشفت دراسات ،
ان معظم اساتذة التعليم الثانوي لمادة التربية البدنية  والرياضية  ( 2211، الفقيه،  2212دقفل 

 ة.الحديثدراية باألساليب التدريسية  وليست لديهميستعملون اسلوب التدريس باألمر. 
قد وضعا أساليب التدريس في خانة الدور  (225:  2225الحموري،الحايك و لذا نجد كال من )   

        الفاعل في تنمية و تكوين شخصية المتعلم المتكاملة من جوانبها البدنية والنفسية والعقلية
اركته الفعالة ، ومشاسبة و المشوقة على اثارة التعلمواالجتماعية، فاختيار االساليب التدريسية المن
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 2229:) عطا اهلليعتبرها  وفي نفس الوقت، ومن ثم تعلم افضل في الدرس  ُتشبع ميوله و رغباته،
لذا   ،أحد المحاور  االساسية  لعملية التدريس الفعال  في مجال التربية البدنية و الرياضية (31: 

ري الدياصبح لزاما على االستاذ مواكبتها و العمل بها  وهو ذات التدريس  الذي تحدث عنه 
( و طربية 522: 2213:وحسين  ) ابو الطّيبالمشار اليه   من طرف   (2211والحايك) 

يعتمد على النشاط الذاتي ومشاركة الطالب في تنفيذ قرارات درس التربية  اذ  (42: 2221)
الرياضية تحت اشراف  وتوجيه المدرس وهذا يتناسب مع  اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه 

عند تصنيفه  (   : 11Muska Mosston & Sara Ashworth،2008)المذكور من طرف
ألساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية، فاألساليب المباشرة تعمل على تكرار ما هو معروف 
ويكون فيها المعلم صاحب القرار في شاكلة االسلوب االمري و االسلوب التدريبي، بينما االساليب 

ي ية التعلمية ويتم فيها اكتشاف ما هو غير معروف  فغير المباشرة يكون فيها المتعلم محور العمل
شاكلة اسلوب االكتشاف الموجه واسلوب حل المشكالت ... ، اي ان عملية االكتشاف تفصل بين 

 المجموعتين. 
من خالل نواتجه التي تبدو على الطالب من  الى هذا االسلوب( 1112) واشارت عفافهذا    

 اذ فعاليالمعرفي واالنخالل قنوات النمو لديه واالستقاللية هي المحك لتحديد النمو في المجالين 
يحدث تغير واضح في النمو المعرفي من خالل االنشغال في عملية فكرية معينة وعبور عتبة 

نه أل االنفعالي،من النمو مع المجال  وىذات المستاالكتشاف يضع الطالب نحو األقصى، وهو 
باإلنجاز عندما يكون ناجحا في كل خطوة من االكتشاف يخلق لديه إحساسا ايجابيا 

اثناء عملية االكتشاف الموجه في انه  (93: 2223: )محمدويضيف  (.942: 2212علوان:)
مرحلة التأثير في عملية  اذ تعدحالة تداخل واضح،  والوجداني فييكون المجاالن المعرفي 

 .والمتعلمالمعلم  ووجدانية بيناالكتشاف الموجه فترة تفاعل دقيق له ابعاد معرفية 
بحث لل الطرح النظريُيعِطي هذا الطرح مجاال  من اجل الخوض في هذه الدراسة واختبار هذا    
يب ان مجموعة االسالبما  "في هذا االطار بقوله  موسكا موستن"وهذا ما حّث وشّجع عليه " فيه،

عملية  باالهتمام هوفإن ما هو جدير  ُتَصِوُر بشكٍل دقيٍق االختالفات الموجودة بين األساليب،
أو التأكد واثبات صحة العالقات الممكنة بين المعارف والخبرات التي يمتلكها  التحقق،االفتراض، 

(.    117:2221 )عمور:"  وريةوموقع التلميذ بين مختلف القنوات التط االساليب،اي اسلوب من 
دافعية التعلم من المتغيرات االنسب التي تمثل الجانب الوجداني ُبغية الوقوف عندها  دولذا قد تع

 في ظل تطبيق اسلوب االكتشاف الموجه.
الن المتعلم    كفالدافعية التي ننشدها هي دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية، وذل   

كوحدة، والدوافع والميول والقيم و االتجاهات تنتمي الى المجال الوجداني  )غريب ( اعدهانسان فقد 
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 2214:ز) قندو  الحس حركيةجوانب الشخصية االخرى المعرفية و للشخصية و ال تعمل بمعزل عن 
عية مظاهر هذه الداف همأومن  انها  في نفس الوقت احد العناصر االساسية في التدريس،و (، 11:

ما قد يالحظه استاذ التربية البدنية والرياضية من مظاهر تعكس تباين مشاركة التالميذ في نشاطات 
 والبعض االخر ُيبدي االحجام عن الممارسة الحصة، فُيقبل بعض التالميذ بحماس على الممارسة، 

 (Wilson،Mack،&Grattan،2008)  وقد كشفوهذه االمور كلها تصعب من مهمة االستاذ، 
عن االهتمام الكبير بالنشاط الرياضي مؤخرا من خالل السعي لفهم اسباب االنتظام او عدمه في 

ي تدريس ها االساتذة فيمكن ان ُيعزى ذلك الى اساليب التدريس التي يتبع اذ الممارسة الرياضية
 او تبعا ألهداف التالميذ في حد ذاتهم  حسب راي، هذه المادة

  (Ryan،Williams،Patrick،&Deci،2009) اهداف االفراد الذين يمارسون االنشطة  ن  إ ذإ
الرياضية تختلف، فهناك من يقع تحت دافع داخلي ويستمر في هذا النشاط وهناك من يقع تحت 

فعية وفي دراسات ذات صلة بداتنخفض او تتوقف مشاركتهم في حال خاب هدفهم،  اذدافع خارجي 
 الممارسة الرياضية افضت دراسةالمشاركة في 

  (Ingledew،Markland،&Ferguson،2009 )   الى ان دافع الميل يؤثر في دوافع
المشاركة التي بدورها تؤثر في  عامل االستمرار واالنتظام من عدمه في الممارسة الرياضية كما 

الدوافع الى ان (  Teixeira،Carraca،Markland،Silva،&Ryan،2012) تشير دراسة 
 النابعة من غاية ُيتوقع منها دوافع قوية اضافة الى انها تقوي السلوك نحو المشاركة الرياضية .

في اوراق المؤتمر العلمي الفلسطيني الرياضي الدولي الثاني ان من (  2212)ليالي،اّكدت و    
علقة بالمحتوى متالرياضية  معيقات يجابي في حصص التربية البدنية و بين معيقات االشتراك اال

سبب استخدام ( 29:  2215 :)الشمايلة  ق واساليب التدريس، وفي نفس المنحى ارجعتائوطر 
المدرسين ألساليب التدريس التقليدية في التربية البدنية الرياضية هو عدم وجود الخبرة الكافية لدى 

ة سيطرة عتيادي لسهولالمدرسين آللية تطبيق أساليب أخرى ، لذلك يلجأ أغلبهم إلى األسلوب اال
جبار في المدرس على الطلبة  أثناء التطبيق من خالل األوامر والتعليمات التي يصدرها المعلم، وا 

الطلبة على االستجابة دون مناقشة وهذا من شأنه إحداث ردة فعل لدى المتعلمين بعدم التفاعل 
 والحد من دافعية المتعلم نحو تطبيق المهارات الحركية.

ن نشير كذلك  الى ان العالقة بين اسلوب التدريس الذي يتبعه االستاذ في تدريس التربية يجب ا   
 ال ُيمكن اختزالها في ما يظهر في ساحات ،ة ودافعيتهم للتعلم عالقة ُمعقدةالبدنية  والرياضي

الرياضة وقاعاتها فقط، بل تتفاعل معها عوامل عدة، فتطبيق االستاذ ألسلوب االكتشاف الموجه 
في تنمية دافعية التعلم قد يعتمد على عامل الممارسة الرياضية خارج المدرسة  في شكلها المنتظم 
كممارسة نشاط رياضي مع احد النوادي الرياضية  او في شكلها غير المنتظم كهواية مزاولة احد 
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بية البدنية ر ُيمكن اعتبار هذا العامل في اطار عالقتها بدافعية التعلم نحو دروس الت اذالرياضات، 
ؤتمر في اوراق الم )بوعجناق ،زاوي (كعامل تحفيزي و مثير  و هذا ما اكدته  دراسة و الرياضية 

الرؤية المستقبلية للتربية البدنية و الرياضية في ظل الجودة الشاملة الدولي الخامس حول " 
                      سةوالدافعية للممار  "بمستغانم  والتي اثبتت و جود العالقة بين النشاط البدني والرياضي 

فمن  جهة  تعكس  هذه المشاركة في االنشطة الرياضية (، 71:  2212زاوي   :عجناق  )بو
الخارجية  الرغبة والتعلق بتلك الرياضة من طرف المتعلمين في شكلها المنتظم او غير المنتظم، 

ر تجاه هذه المادة فتستثاأمح االيجابية وهذا ما من شانه ان يوّلد لدى بعض التالميذ كل المال
ان العالقة بين االشتراك  (1: 1112 :محمد هذا واضاف ) .الدافعية للتعلم من خالل هذه المادة

الرياضي والنمو النفسي لألطفال مجاال هاما  للدراسة في مجال علم النفس الرياضي، خاصة اذا 
 كانت تلك الممارسة تلبي رغبة التلميذ عند المشاركة فيها

عامل امتالك القدرات التي يتطلبها النشاط البدني الرياضي التي تمت  دمن جهة اخرى يع   
  في اماكن اخرى غير الثانوية مثل القاعات والنوادي مكسبا  يمكن استغالله في التمّيزتنميتها 

تتضاعف و  وتحقيق الذات واالنجاز، وبالتالي تصب كلها في استثارة الدافعية الداخلية لإلنسان،
 اهذه االستثارة إذا كانت هذه التجارب الخارجية للممارسة الرياضية ايجابية لممارسها، وتبرز هن

احد قوانين ثورندايك للتعلم والمتمثل في قانون الوقع او االثر النفسي والذي مفاده ان الفرد ٌيقبل 
إذا ما ارتبط ذلك بالخبرات السارية المحببة الى النفس ،كالنجاح في االداء او  على التعلم الحركي،

  .(192: 2229:) عطااهلل اكتساب تقدير الٌمربي و تشجيعه
ومن خالل اطالع الباحث على االدب التربوي والدراسات السابقة الحظ ان دراسة اسلوب    

ناول اثره  في تم ت اذاالكتشاف الموجه قد حظيت باهتمام الباحثين في الجانب التربوي و التعليمي 
لى طرق ابالمقابل تم الت، متغيرات متعلقة بالجانب  الوجداني  في اغلبها مع  مواد تعليمية اخرى

           اثر هذا االسلوب في اطار التربية البدنية والرياضية من زاوية واحدة تمثلت في الجانب التقني 
  النمو االخرى على غرار المجاالت مجاالتالمهارى لتعلم مختلف المهارات الرياضية، مستثنين و 

عض اسة يعرض الطالب بالوجدانية   والمعرفية المكونة لشخصية المتعلم وانسجاما مع اهداف الدر 
 الدراسات التي جانبت هذا الطرح منها:

اسلوب التعلم البنائي في تنمية المجال  إثرالى معرفة  (: هدفت الدراسة0118)دراسة الهندي    
ريت الدراسة اج اذ اليمنية،المهاري لالعبي كرة اليد بالجمهورية  واالنفعالي ومستوى االداءالمعرفي 

روق دالة النتائج الى وجود ف والرياضية، اشارتعلى عّينة من طالب المعهد العالي للتربية البدنية 
 صالحل التجريبية والضابطة والبعدي للمجموعتين( بين القياس القبلي 1.10)احصائيا عند مستوى 

 .يواالنفعالل المعرفي القياس البعدي في مستوى االداء المهاري لكرة اليد واختباري المجا
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هدفت الدراسة الى تعرف اساليب التدريس التي يفضلها ( التي 0110الحايك والحموري )دراسة    
مضرب كما رنامج كرة الالطلبة في تعلم المهارات المقررة في منهاج كرة برنامج كرة السلة ومنهاج ب

كرة المضرب نحو االسلوب تعرف اتجاهات الطلبة في برنامج كرة السلة وبرنامج هدفت الى 
 37التدريسي المفضل. تكونت عينة الدراسة من الطلبة المسجلين في تخصص كرة السلة عددهم 

تلميذ وتلميذة في الفصل الدراسي  00تلميذ وتلميذة، والمسجلين في تخصص كرة المضرب وعددهم 
جود لنتائج الى عدم و اشارت ا اذ ،ية الرياضية في الجامعة االردنيةفي كلية الترب 0113/0110

فروق ذات داللة احصائية بين طلبة كرة السلة والعاب المضرب في درجة تفضيلهم لألسلوب 
االمري واالسلوب التدريبي واالسلوب التبادلي، فيما ظهرت فروق بين طلبة المجموعتين على 

رة السلة، كاسلوب االكتشاف الموجه لصالح طلبة المضرب وعلى اسلوب حل المشكلة لصالح طلبة 
توصلت الدراسة عدم وجود فروق بين افراد المجموعتين في اتجاهاتهم نحو االساليب المفضلة ، و 

يرى الباحث انه ال يوجد اسلوب تدريسي واحد مثالي، وانما على مدرس التربية الرياضية ان يستخدم 
خطيط للتدريس د التوان يراعي درجة تفضيل الطلبة لألساليب المستخدم عن اكثر من اسلوب تدريسي

خاصة اسلوب االكتشاف بعمل على االساليب غير المباشرة و مع االشارة على حث االساتذة لل
 الموجه و حل المشكالت .

 ،إلى تعرف األساليب المفضلة )األسلوب األمري( التي هدفت  (Alhayek 2004.aدراسة    
بية الرياضية لدى طلبة كلية التر  وأسلوب االكتشاف الموجه( ،واألسلوب التبادلي ،واألسلوب التدريبي

الطلبة  . تكونت العينة منلتعلم مهارات كرة السلة ودراسة عالقتها بالجنس والتحصيل األكاديمي
في   0113 -0110في الفصل الدراسي الثاني  0+  0شعبة  ( 0المسجلين لمساق كرة سلة )

 ،طالب( 07طالبة و 00طالبة وطالب ) 39ألردنية وعددهم كلية التربية الرياضية في الجامعة ا
أشارت النتائج إلى أن معظم الطلبة يفضلون استخدام أسلوب االكتشاف الموجه في تعلم مهارة 
التنطيط والتصويب من الوثب، ويفضلون استخدام األسلوب التبادلي في تعلم مهارات التصويبة 

ربية ويوصي الباحث بأن يستخدم مدرس التن فوق الرأس،  السلمية والتمريرة الصدرية والتمريرة م
 الرياضية اكثر من أسلوب تدريسي ويراعي تفضيل الطلبة لهذه األساليب

تعرف اثر برنامج تعليمي مقترح باستخدام  هدفت الى(: 0100والخطاطبة )دراسة الحايك    
ية بالجامعة التربية الرياض اساليب تدريس حديثة في السباحة على الرضا الحركي لدى طلبة كلية

اشارت نتائج التحليل االحصائي الى وجود فروق دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية  االردنية،
  السباحة.على مقياس الرضا الحركي في 

 &Kevin Morgan،John Sproule( )0110مورغان، سبرول، كينغستون، )دراسة    
Kieran Kingston  :) هدفت الدراسة الى تعرف اثر استخدام اساليب التدريس المختلفة على
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سلوك المعلم واثرها على المناخ التحفيزي ووعي الطلبة واستجاباتهم الفعالة في حصص التربية 
البدنية والرياضية، اظهرت النتائج ان المجموعات التعاونية ومرونة الوقت في االسلوب التبادلي 

ب االمري واسلوب االكتشاف الموجه، وان الطلبة يشعرون بالمتعة في تظهر اكثر من االسلو 
 االسلوب التبادلي واالكتشاف الموجه اكثر من االسلوب االمري.

 وصورة للتعلم التالميذ دافعية بين العالقة توضيح ( التي هدفت إلى0118دراسة عصماني )    
 تبيان آثار إلى تهدف كما للتالميذ، ومعامالته التدريسية أساليبه االعتبار بعين آخذين المعلم لديهم

 تلميذ 030قوامها  عينة على الدراسة ككل، اعتمدت والتعلم والمعلم التلميذ على الصورة هذه
 إلى الدراسة خلصت وقد بومرداس، بوالية مدارس أربع اختيرت من المتوسط المستوى من وتلميذة
 المناقشة أسلوب يعتمد الذي األستاذ إلى يميلون لديهم الدافعية مستوى باختالف العينة أن أفراد

 وباختالف فقط، التالميذ اإللقائي األسلوب على يعتمد الذي األستاذ دون المعلومات توصيل في
 الديكتاتوري، اإلناث أو المتسلط باألستاذ مقارنة الديمقراطي األستاذ يحبذون لديهم، الدافعية مستوى
 .الذكور من للتعلم دافعية أكثر
 بعض استخدام أثر تعرف إلى الحالية الدراسة هدفت( و 0101الفرا وابو هدروس )دراسة    

 التالميذ لدى الدراسي والتحصيل بالنفس والثقة اإلنجاز دافعية على النشط التعلم استراتيجيات
 مجموعتين،اعتمدا على  اذ التجريبي المنهج التعلم، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان بطيئي

 مستوى رفع في النشط التعلم استراتيجيات بعض فاعلية تجريبية ومجموعة ضابطة لمعرفة مجموعة
 الدراسي. بالنفس والتحصيل والثقة اإلنجاز دافعية

            في مادتي الرياضيات  التعلم بطيئي من ( تلميذا81حجمها ) اجريت الدراسة على عينة بلغ
 اللغةالعربية لمادتي النهائي االمتحان في رسبوا الذين اختيارهم من بين لتالميذواللغة العربية حي تم 

( تلميذا، 01منهما ) كل حجم بلغ وضابطة تجريبية :مجموعتين إلى تقسيمهم مع ا، تم والرياضيات
( 1.10عند مستوى ) إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج أسفرتواسفرت النتائج 

 فروق وجدت كما البعدي، التطبيق ولصالح االنجاز دافعية لمقياس والبعدي القبلي التطبيقين في
 التجريبية، المجموعة لصالح االنجاز مقياس دافعية في الضابطة والتجريبية المجموعتين بين دالة

ا ( 1.10إحصائي ا عند مستوى ) دالة فروق ووجدت  لمقياس والبعدي القبلي التطبيقين بين أيض 
ا إحصائي ا دالة فروق ووجدت البعدي، التطبيق ولصالح بالنفس الثقة  البعدي التطبيق في أيض 

 .التجريبية المجموعة لصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين بين بالنفس الثقة لمقياس
 استراتيجيات أثر إلى استقصاء ( التي هدفت0100دراسة عشا، الشلبي، ابو عواد ، عبد )   

 طالبا   ( 59 ) الدراسة أفراد عدد األكاديمي، بلغ الذاتية والتحصيل الفاعلية تنمية في النشط التعلم
صف  معلم تخصص الجامعية التربوية العلوم كلية من الثانية السنة طلبة من اختيروا وطالبة
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 الدراسة تائجن موزعين على شعبتين تمثالن مجموعتي الدراسة واللتان تم التأكد من تكافؤهما، كشفت
 الذاتية الفاعلية في الدراسة مجموعتي في الطلبة نتائج بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن

 لصتخ التجريبية التي اعتمد التعليم النشط في التدريس وقد المجموعة لصالح الدراسي، والتحصيل
 في النشط التعلم استراتيجيات بتوظيف االهتمام إلى تدعو المقترحات من جملة إلى الدراسة هذه

 .المتنوعة الدراسية المختلفة وللمستويات الدراسية المواد
( التي هدفت الى تعرف المشكالت السلوكية الموجودة لدى طلبة 0100ابو زهرة ) دراسة    

ياضية تعرف تأثير متغيرات الممارسة الر في محافظة نابلس كما هدفت الى  المرحلة االساسية العليا
والجنس والصف على المشكالت السلوكية لدى المرحلة االساسية العليا في محافظة نابلس اعتمد 

( من طالب وطالبات المرحلة االساسية العليا في المدارس التابعة لمديرية 0930على عينة قوامها )
من حيث تأثير  1.10ت داللة احصائية عند محافظة نابلس بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذا

نت كا اذمتغير الممارسة الرياضية على المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية . 
المشكالت السلوكية اكبر عند غير الممارسين لألنشطة و لجميع مجاالت الدراسة، وفي ضوء هذه 

خارجها س و المدار ضية و نشر الوعي داخل النتائج اوصى الباحث بالعمل على تفعيل الممارسة الريا
 المختلفة.بأهمية الممارسة الرياضية بدعم وتفعيل المراكز والمناشط الرياضية 

( التي هدفت الى تعرف الفروق في تقدير الذات بين تالميذ 0101دراسة عبد الوهاب والعيد)   
اناث(  –) ذكورضية تبعا للجنسمرحلة التعليم الثانوي المشاركين في حصص التربية البدنية والريا

اشتملت عينة الدراسة على  اذمنخفضة( وهذا ضمن المنهج الوصفي، –ونمط المشاركة )عالية
قدير الذات ومقياس ت ، تم تطبيق مقياس تقدير الذات والذات البدنية لفوكس وكوربينا  تلميذ 310

ين التالميذ صة الذات البدنية بلروزنبيرغ، خلصت الدراسة الى وجود فرق كبير في تقدير الذات وخا
ت عن والرياضية، كما اسفر  ذوي المشاركة العالية والمنخفضة في نشاطات حصة التربية البدنية

وجود فروق في تقدير الذات بين الجنسين وخاصة بين التالميذ ذوي المشاركة المنخفضة في 
 الحصة.

ة والعالقة بين المشاركة ( هدفت الدراسة الى فحص الصل bowker،2006دراسة بوكر)   
 380الرياضية و تقدير الذات عند التالميذ في مرحلة المراهقة، اشتملت مجموعة الدراسة على 

 000ذكور، 067تلميذ من تالميذ الصف الخامس الى الصف الثامن بإحدى المدارس الكندية ) 
ة المشاركة الرياضيالتالميذ بين  توصلت الدراسة الى وجود عالقة طردية بين مشاركة إناث(،

 الجنسين.كما بينت فروق في مستوى تقدير الذات البدنية بين  وتقدير الذات
تدخل مشكلة الدراسة في االطار الخاص بتنمية مستوى أداء المتعلمين في : مشكلة الدراسةاما 

 تأتي هذه الدراسة لتركز على اذ،  المجال الوجداني من خالل دروس التربية البدنية والرياضية
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جدوى تطبيق  اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه في تنمية دافعية التعلم باعتباره عامال  جوهريا  
هذا االسلوب  ديعلنجاح دروس التربية البدنية   والرياضية في تحقيق اهدافها، وفي نفس الوقت 

دراسي علم ، وذلك في ظل تطبيق المنهاج الأحد االساليب غير المباشرة التي تعطي حيزا  اكبرا للمت
المبرمج ، في مقابل االسلوب التقليدي الذي عهد تطبيقه اغلب االساتذة وتعّودوا عليه والذي ُيعطي 
فيه الحيز االكبر لألستاذ. وهذا الوجه االول لمشكلة الدراسة، اما الوجه الثاني للمشكلة فيصب في 

يمكن  راباعتباره متغي المدرسة،مل الممارسة الرياضية خارج نفس السياق مع االخذ في الحسبان عا
وء هذا الطرح وفي ض المتعلمين،اسلوب التدريس ويحدثا اثرا  في دافعية التعلم لدى  ان يتفاعل مع

 االتية:تبلورت مشكلة الدراسة في االسئلة 
          نيةية البدهل يؤدي اسلوب االكتشاف الموجه الى تنمية دافعية التعلم نحو دروس الترب-0

 ثانوي؟والرياضية لدى تالميذ ثانية 
ارسة وعامل المم المعتاد(االسلوب  الموجه،هل يوجد تفاعل بين اسلوب التدريس )االكتشاف -0

، غير ممارسين( في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية )ممارسينالخارجية لألنشطة الرياضية 
 ثانوي؟البدنية والرياضية لدى تالميذ ثانية 

أثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية الى معرفة الدراسة  وتهدف
 الموجه،اف )االكتش ريسألسلوب التداالثر المدمج ، و البدنية والرياضية لدى تالميذ الثانية ثانوي

 :اسةاهمية الدر ، اما ثانية ثانويتالميذ  الخارجي لدىومستوى ممارسة النشاط الرياضي  االمري(
 تربيةألستاذ التشكل مرجعا  اذ االسلوب،يمكن االفادة من الوحدات التدريسية المبنية وفق هذا 

، خرىأمع نفس االنشطة او عند بناء وحدات تدريسية مع انشطة  والرياضية الستغاللهاالبدنية 
ُمصّمموا اضية و الرييمكن ان يستفيد من هذه الدراسة المشرفون التربويون لمادة التربية البدنية و و 

في          المعر المناهج واستغالل فاعلية أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه وأثره في الجانب 
م قد ُيمكن تعميالمنهاج، و من حيث ادماج مبادئ هذا االسلوب في انشطة  الوجداني للمتعلمينو 

نطاق اوسع في البيئات ذات الظروف المشابهة و حتى تعميمها على اساتذة التربية  النتائج على
الكتشاف يؤدي تطبيق اسلوب ا : فرضيات الدراسةأخرى، اما البدنية و الرياضية في اطوار تعليمية 

يوجد ، و يتنمية دافعية التعلم لدى تالميذ ثانية ثانو  والرياضية الىالموجه في دروس التربية البدنية 
وعامل الممارسة الخارجية لألنشطة  المعتاد( الموجه،تفاعل بين اسلوب التدريس )االكتشاف 

 علم لدى تالميذ ثانية ثانوي .غير ممارسين( في تنمية دافعية الت الرياضية ) ممارسين،
الذي  ذلك االسلوب التدريسي هو الموجه:أسلوب االكتشاف : الدراسةالتعريف االجرائي لمتغيرات و 

يتّبعه االستاذ في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية مع تالميذ المجموعة التجريبية، حيث 
ركية تمثل مشكالت واعتراضات ح اذيقومون باكتشاف حلول لسلسلة من االسئلة ُيصممها االستاذ 
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االرشاد و االستاذ على التوجيه دور  الدرس، ويقتصرخاصة بالمهارات الرياضية المستهدفة في 
وصل الى المعرفة الت يساعدهم فيالمختلفة بما  والعمليات العقليةالقيام باالستجابات الحركية  اثناء

ستثير هي حالة داخلية تحرك وت: والرياضيةدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية  .بأنفسهم
ة المتعلقة في المواقف التعليمي وبشكل مستمر ايجابا عواطف التلميذوتوجه سلوك وافكار ومعارف و 

اية تحقيق غ وتثيرها، الىوخارجية تحركها  بدروس التربية البدنية والرياضية بفعل عوامل داخلية
ستجابتهم خالل ا العّينة منبالدرجة التي يحصل عليها افراد  ويعبر عنها واشباع رغبته،هدفه 

الممارسة *والرياضية المستخدم في الدراسة. البدنيةلمقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية 
وُيقصد بها جميع االنشطة الرياضية التي يزاولها التالميذ خارج  الرياضية:الخارجية لألنشطة 

او في  ة،الرياضيشكلها المنتظم تحت رعاية ومسؤولية احد االندية او الجمعيات سواء في المدرسة 
 الفراغ.شكلها غير المنتظم كهواية مزاولة احد الرياضات في اوقات 

رسون الذين يد واناثا( )ذكورايتحدد مجتمع الدراسة بتالميذ السنة ثانية ثانوي  :حدود الدراسةو   
قاطعة ثانوياتهم التي تقع ضمن م منتظم داخل والرياضية ويمارسونها بشكلمادة التربية البدنية 

موجه اساليب التدريس )اسلوب االكتشاف ال متغيرات:تقتصر الدراسة على و مدينة ورقلة )الجزائر(.
 مستقلين،/ غير ممارس( كمتغيرين )ممارس/ االسلوب االعتيادي( وعامل الممارسة الخارجية 

حو دروس اداة هما مقياس دافعية التعلم ن على استخدامتقتصر الدراسة  كمتغير تابع. ودافعية التعلم
 0100/0106المجال الزمني المخصص للدراسة محدد بالسنة الجامعية و والرياضية، التربية البدنية 

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
  بحث:ال منهج2-1
تهدف الدراسة الحالية الى معرفة االثر الذي يمكن ان يحدثه اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه    

هنا هو  لذلك كان المنهج المالئم والرياضية،في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية 
 .المنهج التجريبي

 :وعّينته البحثمجتمع 2-2
 بحث:مجتمع ال2-2-1

يشتمل مجتمع الدراسة على التالميذ المسجلين في السنة الثانية من المرحلة الثانوية بثانويات     
 والرياضيةمادة التربية البدنية  ويدرسون حصص 0100/0106مدينة ورقلة خالل السنة الدراسية 

بشكل منتظم طيلة الموسم الدراسي كما يتباينون في عامل الممارسة الخارجية للنشاط  معفيين( )غير
 )ذكورباختالف جنسهم  سنة 07و 00. تتراوح اعمارهم بين وغير ممارسالرياضي بين ممارس 

ناث(؛ موزعة على تراب البلديات التابعة  ينحصر بثانوياتعلما ان مجتمع الدراسة يدرس و  وا 
 .لكبرىلمقاطعة ورقلة ا
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 البحث:عّينة 2-2-2
ثانويات تابعة لمدينة ورقلة، هما ثانوية ابي  9قام الباحث باختيار ثانويتين عشوائيا من بين    

 بورقلة المجيد بومادة وثانوية عبدموسى الخوارزمي بورقلة الستغاللها في الدراسة االستطالعية 
لتجريبية الفوجين بتحديد فوج يمثل المجموعة اتم اجراء التعيين العشوائي لهذين و  االساسية،للدراسة 
( تلميذا  يمتاز بالخصائص التي تم 30( تلميذا  وفوج يمثل المجموعة الضابطة قوامه )36قوامه )

 (.0تلميذا  كما يوضح الجدول رقم ) 70ذكرها انفا ، وبهذا يكون عدد افراد عّينة الدراسة 
 على المجموعتين  التجريبية و الضابطة( : توزيع افراد عّينة الدراسة 1جدول رقم )

عدد االفراد حسب  عامل الممارسة الجنس الشعبة المجموعة
 الجنس والممارسة

عدد افراد 
 المجموعة

 
 التجريبية
 

 علوم

 
 ذكور

 14 ممارسين

39 
 22 غير ممارسين

 
 اناث

 27 ممارسين
 13 غير ممارسين

 علوم الضابطة

 
 ذكور

 12 ممارسين

35 
 29 غير ممارسين

 
 اناث

 25 ممارسين
 12 غير ممارسين

 :ادوات الدراسة2-3
 :مقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية2-3-1

اعتمد الباحث في قياسه لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية على اداة تم بناؤها 
تدخل ضمن الدافعية الداخلية والدافعية ابعاد جزئية  6( بندا موزعة على 01من ) طرفه مكونةمن 

 في المختصين األساتذةمن على مجموعة  األولّية صورته في عرض المقياسوهذا بعد  الخارجية،
ف التربية   ليصبح في صورته النهائية بعد عمليات الحذ الرياضي وعلم التدريس وعلوم النفس علم

 و هي كما يلي :و التعديل 
 39،36،0،7،03،09،00،30هي: ( بنود و 8والمثابرة  )االهتمام  -0
 30،06،01،00،0،8( بنود هي : 6)الرغبة المستمرة في االنجاز  -0
 01،37،33،07،00،3،9،00( بنود هي : 8الرغبة في تحقيق الذات )  -3
 08،00،06،01،0( بنود هي : 0معاملة االولياء ) -0
 38،30،09،03،07،00،0( بنود هي : 7معاملة االستاذ ) -0
 30،31،00،08،00،6( بنود هي : 6معاملة الزمالء ) -6
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 :تقدير درجات المقياس
( على 0( الى )3ُيعطي المفحوص درجة عن استجابته لكل فقرة من فقرات المقياس تمتد من )   

          ( 0(، ال تنطبق علّي ابدا)0(، تنطبق علّي احيانا)3الفقرات اإليجابية "تنطبق علّي دائما)
قياس م( على الفقرات السلبية ومن الجدير بالذكر أنه كلما زادت الدرجة على ال3( الى )0ومن )

( والدرجة الدنيا 001دل ذلك على ازدياد مستوى دافعية التعلم وتكون الدرجة الكلية على المقياس )
 على االداة تطبيق خالل صدق االداة باستخدام طريقة االتساق الداخلي من من التأكد تمو (، 01)

معامالت عن طريق ايجاد ( تلميذ في مستوى ثانية ثانوي 010عددها ) بلغ استطالعية عينة
االرتباط  بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية للبعد الذي تمثله حيث  كانت معامالت االرتباط  

 اذ( ، وكذا  ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية لألداة، 1.10) ≥ αبين كل عبارة و بعدها دالة عند 
اما ثبات ،  α ≤ (1.10)( وجميعها دالة عند  1،83 -1،09تراوحت معامالت االرتباط بين  ) 

بلغ معامل  اذ (،  و طريقة التجزئة النصفية1.87بلغ ) اذاالداة فقد تم حسابه بطريقة الفا كرونباخ 
( 1.86( وبعد التصحيح عن طريق معادلة سبيرمان براون فبلغ )1.76االرتباط قبل التصحيح )

 α ≤ (1.10.)وهي دالة عند مستوى داللة 
  :البرنامج التعليمي2-4
 التعليمية:محتوى الوحدات -

( وحدة تعليمية 00تّضمن هذا البرنامج التعليمي على مجموعة من الوحدات التعليمية وعددها )    
 بكل المواقف التعليمية الخاصة بكل نشاط واالسئلة المتعلقةتحتوي على االهداف الخاصة بها 

وحدات  تةالوثب، وس، ستة وحدات تعليمية منها خاصة بالنشاط الفردي والمتمثل في وجماعيفردي 
الرياضية و تعليمية خاصة بنشاط جماعي والمتمثل في كرة اليد، على اساس ان درس التربية البدنية 

 ساعتين ساعة للنشاط الفردي وساعة للنشاط الجماعي.  يدوم
 التعليمية:قياس صدق الوحدات -
ء وحدات تدريسية وفق اسلوب االكتشاف الموجه لنشاطي الوثب وكرة اليد، ثم عرضها تم بنا   

االهداف مالءمة نوع النشاط الرياضي لألسلوب المتبع ومالءمة من حيث  محكمين وذلكعلى 
 الموجه.االكتشاف  المتبعة ألسلوبسلسلة االسئلة  والجماعي ومالءمةالفردي  للنشاط
ئم يالبصياغة بعض االسئلة وترتيبها الذي  الخاصة التعديالت بعض على أسفرت النتائج وقد   

اضافة الى بعض االمور المتعلقة بنوع االنشطة  الوقت،ويخدم االسلوب المتبع في نفس  الهدف
 التعليمية.الرياضية والشكل العام للوحدة 
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 :التصميم التجريبي للدراسة-
يعتمد  ذاوقع اختيار الباحث على التصميم شبه التجريبي الذي رآه األنسب لطبيعة دراسته،    

على تصميم المجموعة الضابطة غير العشوائية ذو االختبارين قبلي وبعدي، وذلك لعدم إمكانية 
التخصيص العشوائي لألفراد ففي وضع مدرسي نموذجي، ال يمكن تعطيل جداول الدراسة وال 

تي جرى تنظيمها، ُبغية تنفيذ دراسة البحث ففي مثل هذه الحالة يكون من الضروري الصفوف ال
 )آرياو في مجموعات تامة اخرى  صفوف،ألنها منظمة في  وضعها،حسب باستخدام مجموعات 

 :االتييكون تصميم الدراسة على النحو  اذ (.374: 2223: واخرون
 المجموعة الضابطة غير العشوائية مع اختبارين قبلي وبعدي  يوضح تصميم( 1جدول رقم )

 المجموعة
االختبار القبلي لدافعية 
التعلم نحو دروس التربية 

 والرياضيةالبدنية 

أسلوب التدريس 
باالكتشاف 
 الموجه

االختبار البعدي لدافعية 
دروس التربية  التعلم نحو
 والرياضيةالبدنية 

 Y1 X Y2 التجريبية
 Y1 - Y2 الضابطة

 :اذ
- (Y1 تعني القياس القبلي لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية )مجموعتينوالرياضية لل 
- (Y2 تعني القياس البعدي لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية )مجموعتينوالرياضية لل 
- (X)  تعني المعالجة التجريبية للمجموعة التجريبية 
 تعني المعالجة االعتيادية للمجموعة الضابطة  (-) -
 :التيةتطبيق هذه الدراسة وفق المراحل ا الدراسة: تماجراءات تنفيذ 2-5
لتي تصلح الثانويات ا والرياضية الختيارالتنسيق مع المشرف التربوي لمادة التربية البدنية  -

قوم نفس ي اذ، والظروف المتوفرةاالمكانيات  العمل، وتجاوبه معللدراسة من حيث مستوى االستاذ 
 .االستاذ بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطة

وتزويده  الدراسة، من الهدف علىواّطالعه ، الدراسة عينة اختيار حول االستاذ مع التنسيق -
            اسلوب االكتشاف الموجه التي اعّدها الطالب للمجموعة التجريبية  وفقعلى تدريسية بالوحدات 
 تنفيذه.وطريقة 

ومقياس دافعية التعلم نحو الموجه حسب اسلوب االكتشاف بالوحدات التدريسية  تصميم بعد -
القبلية  القياسات االساسية تم إجراء الدراسة بتطبيق البدء وقبل الرياضية،دروس التربية البدنية و 

الضابطة و تم هذا يوم قياس على المجموعتين التجريبية و الم بتوزيع طرف الطالب وذلك من
والذي افضى  التجريبية(مع المجموعة  10/10/0106مع المجموعة الضابطة و  13/10/0106)
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الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوى دافعية 
 التعلم.

 6) 07/10/0106الى  13/10/0106من  الممتّدة الفترة خالل األساسية الدراسة أجريت -
مع العلم ان الحصة تدوم  اسبوعيا،التجريبية والضابطة  من المجموعةحصة لكل  بواقع اسابيع(

وحدة خاصة بنشاط فردي و االخرى بنشاط جماعي  تعليميتين، ساعتان والتي تشتمل على وحدتين
لتجريبية اوبعد االنتهاء من تطبيق الدراسة تم اجراء القياس البعدي لدافعية التعلم للمجموعتين 

 للمجموعة التجريبية (.  07/10/0106للمجموعة الضابطة و  00/10/0106الضابطة ) يوم و 
 :استخدام تمّ  الدراسة فرضيات الختبار الوسائل االحصائية:2-9
 واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  -
 لمعالجة وذلكAnalysis of Covariance   (Ancova)  "تحليل التباين المشترك" اسلوب- 

 األولى الفرضية
 ( لمعالجة الفرضية الثانية  0×  0اسلوب تحليل التباين المشترك الثنائي )  -
 وجودها. ثُبت التي النتيجة أهمية درجة لتحديد (η2مربع ايتا) -
 :عرض نتيجة الفرضية االولى ومناقشتها-3
 األولى:رض نتيجة الفرضية ع3-1

" يؤدي اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه الى تنمية دافعية التعلم نحو  انه:تنّص الفرضية على 
 تالميذ ثانية ثانوي" والرياضية لدىدروس التربية البدنية 

يؤدي  ال " :صفرية فرضية الى البحثية الفرضية تحويل يتم للفرضية، االحصائي االختبار بغية   
الرياضية و االكتشاف الموجه الى تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية التدريس باسلوب 

 ." تالميذ ثانية ثانوي لدى
 

واالنحراف المعياري في القياسين القبلي والبعدي لدافعية  المتوسط الحسابي( يبين 3الجدول رقم )
  والضابطةالتجريبية  والرياضية للمجموعتين التربية البدنية نحو دروسالتعلم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد )ن( المجموعة القياس

 القياس القبلي
 2.57 14.14 39 التجريبية
 11.91 11.92 35 الضابطة

 القياس البعدي
 13.19 123.17 39 التجريبية
 11.53 13.25 35 الضابطة

        يتضح من خالل الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لمجموعتي الدراسة التجريبية    
والضابطة في القياس القبلي لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية مختلف نسبيا، 
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( و بلغ متوسط  8.07( بانحراف معياري قدره )90.90المجموعة التجريبية ) حيث بلغ متوسط 
 فروق وجود إلى يشير ( ، مما00.69( بانحراف معياري قدره ) 90.61المجموعة الضابطة ) 

القبلي على  التطبيق في والضابطة التجريبية الدراسة مجموعتي درجات متوسطات بين ظاهرة
 ≥ αالتأكد من كون هذه الفروق غير دالة احصائيا عند مستوى ) مقياس دافعية التعلم و قد تم

الدراسة  من  مجموعتي لدرجات المستقلة للعينات(  T testمن خالل اختبار "ت " ) ( 1،10
خالل اجراءات التكافؤ التي تم حسابها مسبقا . والتي دلت على تكافؤ مجموعتي الدراسة في دافعية 

موعتين بينما ُيالحظ الفرق الكبير بين متوسطي المج والرياضية.التعلم نحو دروس التربية البدنية 
يبية الى ارتفع متوسط المجموعة التجر  اذلقياس البعدي لدافعية التعلم، التجريبية و الضابطة في ا

بمقدار ( في حين ارتفع متوسط المجموعة الضابطة 03.96)بانحراف معياري قدره  (013.97)
 ( .00.03 قدره )( بانحراف معياري 93.10)بلغ  اذ ضئيل
ولمعرفة داللة هذه الفروق في القياس البعدي بعد عزل اثر القياس القبلي باعتباره متغير    
، الذي يستلزم شروط تم  ancova)المصاحب( فسيستعمل تحليل التباين المشترك  حب،مصا

 التحقق من توفرها مسبقا و الجدول االتي يبين النتائج  الُمحصل عليها.
          ( للمجموعتين التجريبيةancovaيبين نتائج تحليل التباين المشترك )  (4الجدول رقم )

 والضابطة في القياس البعدي لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

م. الداللة 
 االحصائية

=α 2.25 

 مربع
 إيتا

(η2) 
المتغير 
 2.49 2.222 51.45 5212.22 1 5212.22 المصاحب

 2.15 2.221 12.57 1111.21 1 1111.21 المجموعة
  21.23 92 9254.23 الخطأ
  71 723922 المجموع

،مما يدل على ( 1.110( بمستوى داللة ) 00.07يتضح من الجدول بان قيمة )ف( تساوي )    
                       بين المجموعتين التجريبية α ≤ 1،10وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

الضابطة في القياس البعدي لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية  بعد عزل اثر و 
 والمجموعة التجريبية للمجموعة متوسطات المعدلة  ضوء وفي القياس القبلي لذات المتغير ،

موضح في  هو كما التجريبية، المجموعة لصالح جاءت المجموعتين بين الفروق أن نجد الضابطة
 (0رقم ) الجدول
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( يبين المتوسطات القبلية والبعدية والمعدلة حسب المجموعة لمقياس دافعية 5الجدول رقم )
 التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية

المتوسط الحسابي  عدد االفراد المجموعة
 للقياس القبلي

المتوسط الحسابي 
 للقياس البعدي

 المتوسط المعدل

 14.52 13.25 11.92 35 الضابطة
 122.59 123.17 14.14 39 التجريبية

( كان اعلى من 010.06من خالل الجدول نالحظ ان المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية )    
( وهذا يعني ان الفروق جاءت لصالح المجموعة 90.01المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة ) 

ت باألسلوب ة التي درسمقارنة بالمجموعة الضابطالتجريبية التي درست بأسلوب االكتشاف الموجه 
وجود البحثية التي تنص على :  الفرضية قبول و الصفرية الفرضية رفض يتمّ  عليه المعتاد ، 

فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في دافعية التعلم نحو  دروس 
  ريبية .التربية البدنية و الرياضية لصالح المجموعة التج

م حساب التالميذ، ت التعلم لدىأثر اسلوب التدريس قيد الدراسة في تنمية دافعية  لمعرفة حجمو   
، و هي قيمة مرتفعة   1.00 =(η2)وجدت  اذ (η2)باستخدام مربع ايتا  effect sizeحجم االثر 
وهذا يعني ان حجم االثر الستخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية دافعية   1.00ألنها فاقت 

 التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ المجموعة التجريبية كان كبيرا .
 األولى:مناقشة نتيجة الفرضية 3-1-1
اكدت نتائج هذه الدراسة االثر الذي يحدثه أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه على دافعية    

التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية و باألحرى الدافعية الداخلية و الخارجية لدى التالميذ، 
:  1119:)زيتون من طرف  " bruner " برونر   وغير بعيد عن المسوغات التي اشار اليها  

الداخلية عند  الدوافع نجد المسوغة المتعلقة بنتيجة هذه الفرضية   المتمثلة في افضلية، (142
 الرضا من بحالة يشعر الطالب فإن التقصي في النجاح باستمرار أنه بذلك ويقصد المتعلمين، 

ذا ذاتية، إثابة أي إنجازه عن  التعليمية أنظمتهم توجيه فيجب للمتعة التعلم لطالبهم المعلمون أراد وا 
  .الذاتي الرضا لطالبهم تحقق التي
ولقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج  الدراسات التي تناولت المتغيرات ذاتها او تحاكيها ،    

توصلت الى ان استخدام االساليب الحديثة في تعليم السباحة ( 2211الحايك والخطاطبة )فدراسة 
يؤدي الى رضى المتعلمين عن ادائهم الحركي في رياضة السباحة، فالرضى يعكس الشعور 
باالرتياح والتقبل وهذا من شأنه ان يولد الثقة بالنفس الى تعمل على استثارة الدافعية لدى المتعلم 

الى الدور الذي ُتحدثه ( 2225مورغان سبرول،كينغستون)سة  وبالتالي اداء افضل، وتوصلت درا
دافع و            تؤثر على تحفيز المناخ التدريسي اذاساليب التدريس المختلفة على سلوك المعلم 
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كتشاف يشعر التالميذ بالمتعة اكثر عند تطبيق اسلوب اال اذالتالميذ في التربية البدنية والرياضية 
 الموجه مقارنة باألساليب االخرى كاألمري والتدريبي والتبادلي.

الى ان الفروق في درجة تفضيل التالميذ ألساليب ( 2225الحموري ) الحايك و اكدت دراسة  و 
المري رنة باألسلوب االتدريس ظهرت عند تطبيق اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه فقط مقا

اشارت الى االختالف في (  (Alhayek،2004.aوالتدريبي والتبادلي، وفي دراسة اخرى قام بها 
ليعكس هذا االثر الذي يحدثه االسلوب التدريس  درجة التفضيل ألسلوب التدريسي عن االخر 

عامة واسلوب االكتشاف الموجه خاصة  في الجانب النفسي لدى التالميذ باعتبار عملية التفضيل 
التي توصلت الى فاعلية ( 2212ابو هدروس )الفرا و متغير متعلق بوجدانية التالميذ، ودراسة  

 يمثل التعلم النشط اذ التعلم؛ التالميذ بطيئي النفس لدىاإلنجاز والثقة ب دافعية ىلع التعلم النشط 
 اذيتعلمونه،  فيما التفكير إلى تدفعهم في القيام بأعمال المتعلمين ُتشرك تدريس في جوهره طرق

عشا، الشلبي، أكثر من مجرد استقبالها، ودراسة  التعلم عملية في فاعلة بصورة المتعلمون ينغمس
التي اكدوا فيها كذلك على االثر االيجابي الناتج عن استخدام التعلم ( 2212ابو عواد، عبد )

النشط في تنمية الفاعلية الذاتية باعتبارها تمثل الدافعية عند العديد من الباحثين  وذلك من خالل 
الدعم الذي يقدمه هذا النوع من التعلم في ثقة المتعلمين بأنفسهم وتعزيزها واالهتمام بتنفيذ المطلوب 

الى اشارت االرتباط  (2222عصماني )بداء االنشغال في النشاط واالعتزاز بما ُينجز، ودراسة وا
 من خالل دراسته التي اكدت العالقة  بين دافعية التعلم لدى اساليب التدريسبين دافعية التعلم و 

يفضلون  ذاالتالميذ وصورة المعلم لديهم من الجزء الخاص بأساليب التدريس التي يتبعها معهم 
اسلوب المناقشة ومنح الفرص للتعلم من خاللهم في صورة اسلوب االكتشاف وحل المشكالت 

 وينبذون اساليب التسلط وااللقاء في شاكلة االساليب االمرية
 1112) جورهام وكريستوفيل توصل اليههذا وتتفق هذه النتيجة من جهة اخرى مع ما    

gorham and christophel،   ) اتضح  اذطالب، 318على عينة من  دراسته  منفي جانب
الى % 01منهم ينسبون الدافعية الى الحالة الشخصية او السلوك الشخصي، و %60فيها ان 

عند و  الى تصميم الدرس  والحالة التي يطرح فيها و في الدراسة نفسها % 09سلوك المعلم و 
من افراد العينة ينسبون % 37ية ،اتضح ان تحليل اجابات العينة فيما يتعلق بالعوامل المثبطة للدافع

            الى العوامل الشخصية.  %09الى سلوك المعلمين و % 30الدافعية الى طريقة التدريس، و 
  .(132:2221) طربية،

وقد فسر الطالب ما توصل عليه بالدور الذي يلعبه هذا النوع من االساليب غير المباشرة  الذي    
 من ناحية فاعلية األكثر التدريسية االساليب من االكتشاف اذ يعدلمتعلم،  يعتمد على نشاط ا

 المتعلم بناء شخصية  وهذا من شأنه ان يساهم في لتنفيذ المطلوب،  المتعلمين أمام الفرصة اتاحة
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 ومواهبه اتجاهاته طموحه وتطوير مستوى وزيادة لذاته واحترامه باإلنجاز وشعوره ثقته حيث من
 للتعلم الدافع تنقل أنها هو التدريس اساليب من غيره  عن االسلوب هذه يميز ما وأهم اإلبداعية،

 هذه تساعد وبالتالي الطالب، بها يقوم التي األنشطة خالل من داخليا خارجيا ليصبح كونه من
 المشاركة على القائم التدريس إلى والعرض الشرح على القائم التدريس من االنتقال في الطريقة
 غنية بالتساؤالت او المشكالت. مواقف في اإليجابية

 :عرض نتيجة الفرضية الثانية ومناقشتها3-2
 :عرض نتيجة الفرضية الثانية3-2-1

الرياضي  والنشاط المعتاد( الموجه،يوجد تفاعل بين اسلوب التدريس )االكتشاف " :الفرضية تنص
اضية والريممارس( في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية  )ممارس، غيرالخارجي 

 ت ميذ الثانية ثانوي ". لدى
والنشاط  (المعتاد الموجه،تفاعل بين اسلوب التدريس )االكتشاف " ال يوجد الصفرية:الفرضية 

     ممارس( في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية )ممارس، غير الرياضي الخارجي
 ."تالميذ الثانية ثانوي  والرياضية لدى

المعتاد(          ،اسلوب التدريس )االكتشاف الموجه للتفاعل بين المتوقع الوجود عن للكشف   
م دافعية التعل في تنمية وعامل الممارسة الخارجية لألنشطة الرياضية  ) ممارس ،غير ممارس(

موالي الذي ، فيمكن متابعة الجدول النحو دروس التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الثانية ثانوي
 يلخص النتائج المحصل عليها:

اسلوب التدريس أثر التفاعل بين  لداللة الثُنائي التباين تحليل اختبار يبين نتائج (9الجدول رقم )
ي فممارس(  )ممارس، غير)االكتشاف الموجه، المعتاد( وعامل الممارسة الخارجية لألنشطة الرياضية 

 ت ميذ الثانية ثانوي لدىوالرياضية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية تنمية 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 الداللةمستوى 
 ( α= 2،25) 

 إيتا
(η2) 

 2.32 2.222 41.52 2421.72 1 2421.72 المتغير المصاحب
 2.11 2.222 15.73 113.92 1 113.92 اسلوب التدريس
 2.25 2.222 23.25 1332.91 1 1332.91 الممارسة الخارجية
 اسلوب التدريس

 2.17 2.222 14.21 213.29 1 213.29 الممارسة الخارجية× 

  52.29 99 3232.12 الخطأ
  71 723922 المجموع

  xالتدريس  اسلوب بي ) بالتفاعل الخاص الخاصة البيانات في( 6) الجدول خالل من يظهر   
( بمستوى داللة 66. 0حرية )  درجة ( عند00.10بلغت )  "ف" أّن قيمة  )الممارسة الخارجية 
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مستوى  في األربع المجموعات بين احصائيا داّلة فروق وجود الى النتيجة هذه تشير   (.1.111) 
دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ ثانية الثانوي ُتعزى الى التفاعل 

المجموعات االربعة في القياس  لألنشطة بينبين اسلوب التدريس و عامل الممارسة الخارجية 
وسطات القبلي ( وهذا ما توضحه المت المصاحب)القياسر ضبط المتغي التعلم بعدالبعدي لدافعية 

  ( :17الحسابية و المعدلة لكل المجموعات كما يوضح الجدول رقم )
يبين المتوسطات  البعدية و المعدلة حسب المجموعة لمقياس دافعية التعلم  (7الجدول رقم )

 نحو دروس التربية البدنية والرياضية 

المتوسط الحسابي  التدريساسلوب  الممارسة الخارجية
 للقياس البعدي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المعدل

 121.25 5.91 113.14 اسلوب االكتشاف الموجه ممارسين لنشاط
 13.15 11.79 11.13 اسلوب االكتشاف الموجه غير ممارسين للنشاط
 15.72 2.15 12.17 االسلوب المعتاد ممارسين للنشاط

 12.91 11.21 22.22 االسلوب المعتاد غير ممارسين للنشاط
( ان المجموعة الممارسة لألنشطة الخارجية التي درست 7يظهر من خالل الجدول رقم )      

(   0.69( بانحراف معياري قدره )003.00الحسابي )  بأسلوب االكتشاف الموجه  بلغ ُمتوسطها
( والمجموعة غير الممارسة لألنشطة الخارجية التي درست بأسلوب 019.80و بمتوسط ُمعدل  ) 

(  00.76) ي( بانحراف معياري ُقدر ب 90.03االكتشاف الموجه  بلغ متوسطها الحسابي  )
نشطة الخارجية التي درست باألسلوب ( ، والمجموعة الممارسة لأل93.00وبمتوسط ُمعدل ) 

             ( وبمتوسط ُمعدل  8.90( بانحراف معياري قدره ) 98.07المعتاد  بلغ متوسطها الحسابي  ) 
( ، والمجموعة غير الممارسة لألنشطة الخارجية التي درست باألسلوب المعتاد بلغ 90.70) 

( 90.69وبمتوسط ُمعدل )  (00.80)  ي( بانحراف معياري قدر ب88.00متوسطها الحسابي ) 
وهذا يعكس في النهاية ان الفروق كانت لصالح التالميذ الممارسين لألنشطة الرياضية الخارجية 

 الذين  درسوا بأسلوب االكتشاف الموجه .
نشطة لأل والممارسة الخارجيةبين اسلوب التدريس  لنتيجة التفاعل أوضح بصرية قراءة أجل ومن
  ذلك:البياني الذي يبرز  الرسم مالحظة يمكن
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 (1الرسم البياني )

 أثر التفاعل بين اسلوب التدريس وعامل الممارسة الخارجية لألنشطة الرياضية
 في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية

التطبيق  ( ان دافعية التعلم متقاربة الى ما في حالة0يظهر من خالل الرسم البياني رقم )   
لألسلوب المعتاد في التدريس سواء مع الممارسين او غير الممارسين لألنشطة الخارجية، بينما 
الفرق يتسع اكثر في حالة تطبيق اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه بين الممارسين وغير 

رجية االممارسين لصالح الممارسين وهذا يعكس التفاعل بين اسلوب التدريس و عامل الممارسة الخ
اسلوب التدريس تفاعل بين  وجود على عدم تنص التي الصفرية الفرضية رفض يتم ، وعليه

مية ممارسين( في تن ممارسين، غير)االكتشاف الموجه، المعتاد ( و النشاط الرياضي الخارجي ) 
بول الفرضية قية  لدى تالميذ الثانية ثانوي. و دافعية التعلم نجو دروس التربية البدنية و الرياض

 البديلة.
 :مناقشة نتيجة الفرضية الثانية3-2-2

التدريس )االكتشاف  أسلوب بين متغيري التفاعل على الفرضية هذه في التركيز تم     
 التأثير في)غير ممارس /الرياضية( ممارس لألنشطةالممارسة الخارجية  عاملو ) المعتاد/الموجه

بالنسبة  انوي، أماثعلى دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ مستوى ثانية 
 سياق في تناوله تمّ  فلقد ،) المعتاد/التدريس )االكتشاف الموجه أسلوب بمتغير الخاص للتأثير

عامل  تأثير أّما الثانية. للفرضية االحصائية البيانات في ظهوره من الرغم على االولى، الفرضية
في تنمية دافعية  دال بشكلكذلك فقد ظهر  مستقل؛ الممارسة الخارجية لألنشطة الرياضية بشكل
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الممارسين لألنشطة  مجموعة التالميذ لصالح والرياضية لدىالتعلم نحو دروس التربية البدنية 
 الرياضية خارجيا . 

دافعية  تنمية أسلوب التدريس في تأثير أنالمتغيرين  بين تفاعل ُيستنتج من نتيجة وجود قد     
لرياضية( االبدنية والرياضية يعتمد على عامل الممارسة الخارجية لألنشطة  دروس التربيةالتعلم نحو 

عامل  بمعية أثر له كان أسلوب التدريس بأن ذلكوُيفس ر التالميذ.  لدى) ممارسغير /ممارس
 الرياضية لدىو على دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية الرياضية الممارسة الخارجية لألنشطة 

 الدراسة. عينة أفراد
تتوافق هذه النتيجة  مع نظريات االستثارة الوجدانية من منطلق ان اشكال السلوك التي يسعى       

الكائن الحي نحوها هي التي تحقق له االشباع او تمثل مصدر سرور بالنسبة له ، فهذا الطرح 
ماكلي ند ري مفاده ان المخلفات االنفعالية تمثل مالمح واضحة للسلوك المدفوع، و تعد نظرية النظ
 (Mcclelland،1953)  احدى النظريات التي  (91: 2222)غباري ،المشار اليها من طرف

ة الدافع بانه حالة انفعالية قوية تتميز بوجود استجاب ماكليالند اذ يعدسارت في اطار هذا التصور 
هدف متوقعة، وما هو اال رابطة انفعالية قوية تقوم على مدى  توقعنا الستجاباتنا عند التعامل مع 
اهداف معينة، وذلك على اساس خبراتنا السابقة، فإما ان نتوقع بناء على خبراتنا السابقة في 

 سرور لنا ، فيتولد لدينا سلوك االقتراب، او نتوقع شعورا بالضيق.التعامل مع الهدف ما يحقق ال
اهمية تفعيل متغير الممارسة  حول (2211ابو زهرة )لقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة     

الرياضية في المدرسة وخارجيا لما له ارتباط وعالقة ايجابية بالمجال السلوكي للتلميذ، خاصة اذا 
 المتعةالسرور و وُيقصد بها مدى  فيها،رسة تلبي رغبة التلميذ عند المشاركة كانت تلك المما

ا ايجابيا في يترك ذلك اثر  اذ يفضله،واالبتهاج الذي يتحقق له عند المشاركة في أي نشاط رياضي 
 لرياضية.افينتقل هذا الى أي موقف رياضي اخر و ليكن في شاكلة دروس التربية البدنية و  نفسيته،
ان تقدير الذات له صلة بالمشاركة  (2212الوهاب والعيد،  )عبدوقد اكدت كال من دراسة     

ي اظهرت فروق في تقدير الذات بين التالميذ ذو  والرياضية اذفي نشاطات حصة التربية البدنية 
التي توصلت الى  (Bowker،2006)المشاركة العالية والمنخفضة في هذه النشاطات، ودراسة 

بارا ان اعت وتقدير الذات،في الرياضة  ذكورا واناثاك عالقة طردية بين مشاركة التالميذ ان هنا
 الذات جزء مهم في الدافعية.

عندما فّصل بين العناصر المثبطة للدافعية  (2222) ياسين،ويتدعم هذا الطرح بما قدمه     
اختصرها في االفتقاد للمتعة، الفشل والملل، عدم التقدير واالفتقاد  لالستثارة، اما العناصر المحفزة و 

للدافعية فتمثلت في الخبرات السارة الناتجة عن االكتساب واالتقان، االستمتاع بالنتائج االيجابية، 
سارة الناتجة لخبرات الالشعور بالسرور نتيجة النجاح في التغلب على بعض التمارين الرياضية ،ا
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ونرى أن  الممارسة  (،125:  2222:) ياسينعن االشباع الرياضي لحاجة االنتماء لجماعة ما 
الخارجية يمكن ان تتدخل في العالقة بين هذا االسلوب المطبق والنمو النفسي للتالميذ بشكل عام 

لتلميذ الناجح يرى ان ا اذ، خاصودافعية تعلم التالميذ نحو دروس التربية البدنية والرياضية بشكل 
في الممارسة الخارجية لألنشطة الرياضية من  دروس التربية البدنية و الرياضية متنفسا إلثبات 
وجوده  امام زمالئه وتحقيق ذاته من خالل تفوقه  على العقبات الحركية المطروحة في سياق 

 الممارسة الخارجية .اسلوب االكتشاف الموجه ؛ معتمدا في ذلك على ما اكتسبه من 
 الخاتمة:-4
في ضوء اهداف الدراسة ونتائجها تم التوصل الى وجود اثر ايجابي للوحدات التدريسية المقترحة    

        باستخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية 
اثر للتفاعل بين اسلوب التدريس وعامل الممارسة  وجود.والرياضية عند تالميذ المرحلة الثانوية

التي مارست النشاط الرياضي الخارجي و اتُبع معها الخارجية لألنشطة الرياضية لصالح المجموعة 
ضرورة تحديث وتنويع اساليب التدريس المتبعة من بالباحث  وصيوي اسلوب االكتشاف الموجه.

كونة والرياضية واستغالل بعضها في تنمية الوجدانية المطرف االساتذة في تدريس التربية البدنية 
حث المشرفين التربويين على متابعة اعمال  ،لشخصية المتعلم على غرار اسلوب االكتشاف الموجه

اساتذة التربية البدنية والرياضية من خالل التركيز على الشق المتعلق بالحداثة في مسايرة اساليب 
ية حتى وان تعذر التطبيق بشكل كلي لها على مدار حصة التربية البدن التدريس المتبعة  وتطبيقها،

و الرياضية لسبب ما؛ فال مانع من استخدام هذا االسلوب في احدى انشطته الفردية او الجماعية 
او تطبيقه في بعض المواقف التعّلمية الخاصة بأحد تلك االنشطة ، و بهذا نضمن التحديث 

ؤولة ضرورة اهتمام معاهد التربية البدنية و الرياضية المسوأحد، و ع في آٍن ألساليب التدريس و التنوي
االكتشاف اسلوب التدريس ب التدريس. واستخدامعلى تكوين االساتذة في الجزء المتعلق بأساليب 

 اعية لتنميةوالجمالبدنية والرياضية باختالف انشطتها الفردية  دروس التربيةالموجه في بعض 
واساتذة  لمشرفي وورشات عملالعمل على تنظيم دورات تدريبية ، و عند التالميذ اشكال التفكير

ب االكتشاف اسلو  المباشرة مثلاجل توظيف اساليب التدريس غير  والرياضية منالبدنية  التربية
 .والرياضيةالموجه في حصص التربية البدنية 
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 :المراجعالمصادر 
 ،سعد :ترجمة األولى، الطبعة ،التربية في للبحث مقدمة(. 0100) رزافيه جاكوبز، وَ  دونالد آري 

 .الجامعي الكتاب دار  :العين ،الحسيني
 ( اثر التدريس باالكتشاف الموجه على التفكير 0103ابو الطيب، محمد و حسين ،عبد السالم )

لألبحاث  مجلة جامعة النجاح( سنوات ، 6-0االبتكاري و بعض المهارات االساسية لدى االطفال )
 .001-010، 3،العدد 07، المجلد ) العلوم االنسانية (

 (0100ابو زهرة، نضال عبد الناصر.) تأثير متغيرات الممارسة الرياضية و الجنس و الصف على
كلية  ، رسالة ماجيستير ،المشك ت السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في محافظة نابلس

 النجاح الوطنية ، فلسطينالدراسات العليا ، جامعة 
 (0110ادير، عبد النور. )ع قة اساليب التدريس بممارسة الت ميذ للتربية البدنية و الرياضية 

 ،رسالة ماجيستير ،كلية العلوم االنسانية و االجتماعية، جامعة الجزائر.
 ،(. أثر برنامج تعليمي مقترح باستخدام أساليب حديثة 0100معتصم ) الخطاطبة ،صادق و  الحايك

جلة مالرضا الحركي لدى طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية ،  السباحة علىفي تعليم 
 .88-60، 0، العدد 00المجلد الدراسات التربوية ، 

 (درجة تفضيل طل0110الحايك، صادق خالد و الحموري، وليد يوسف.) بة التربية الرياضية ألساليب
لة العلوم مجالتدريس المستخدمة في تدريس مناهج كرة السلة و العاب المضرب و اتجاهاتهم نحوها ، 

 003-011،  3،العدد 6المجلد التربوية و النفسية البحرين 
 (اثر استخدام اسلوب االكتشاف الموجه على 0110الحايك، صادق و السوطري ،حسن عمر. )

واطن الرياضي الثالث ، م ابحاث مؤتمر االبداعت الحياتية لدى طلبة الصف السابع االساسي ،المهارا
 .003 -098،المجلد الثاني ،  0/7/0100-0،االبداع في المؤسسات الرياضية 

 (0100الشمايلة ،امين سمر .) اثر تصميم منهاج محوسب في تعليم بعض مهارات الجمباز القائم
االبداع الحركي ، و المهارى لدى ،  على استراتيجية حل المشك ت على مستوى التفكير التأملي

 ، رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ، الجامعة االردنية .الطالبات في البحرين
 التعلم استراتيجيات بعض استخدام أثر(. 0101سرة محمد )الفرا ، معمر ارحيم و ابو هدروس ، يا 

، التعلم بطيئي الت ميذ لدى الدراسي والتحصيل بالنفس والثقة اإلنجاز دافعية مستوى على النشط
 031-89( ،0( العدد )03اإلنسانية، المجلد ) العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة مجلة

 ( 0100الفقيه، بندر العيد عبداهلل . )  درجة استخدام بعض طرق التدريس الحديثة في التربية البدنية
، رسالة ماجيستير ،كلية التربية ،جامعة ام القرى ، من وجهة نظر معلمي التربية البدنية بتبوك 

 المملكة العربية السعودية.
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 ( 0118الهندي، يحي فايز .)تأثير أسلوب التعلم البنائي على المجال المعرفي و االنفعالي و 
،رسالة ماجيستير غير منشورة ، معهد مستوى االداء المهارى ل عبي كرة اليد بالجمهورية اليمنية

 التربية البدنية و الرياضية ، جامعة الجزائر
 ( 0100بن دقفل ، رشيد . ) دور بعض اساليب التدريس الحديثة للنشاط البدني الرياضي في التقليل

    .3، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة الجزائرمن السلوك العدواني في الوسط المدرسي
  ( تأثير النشاط البدني و الرياضية على تنمية الدافعية لدى  ، فبراير 0101بوعجناق ، زاوي .)

. ورقة مقدمة الى مؤتمر نحو رؤية  ت ميذ مرحلة  التعليم الثانوي  خارج المؤسسات التربوية
   و الرياضية في ظل الجودة الشاملة. مستغانم ،الجزائر       المستقبلية للتربية البدنية 

 للنشر الشروق دار : عمان ، الثاني اإلصدار ، العلوم تدريس أساليب(1119) عايش ،زيتون  
 التوزيع

 ( 0119طربية ، محمد عصام  )عمان : دار حمورابي   0، ط استراتيجية التعليم  و التعلم الفعال ،
 و دار بنان ابو عيد للنشر و التوزيع .

 (  تقدير الذات و المشاركة في نشاطات حصة 0101عبد الوهاب، حشايشي و العيد يعقوب . )
وية و النفسية مجلة الدراسات التربالتربية البدنية و الرياضية لتالميذ مرحلة التعليم الثانوي بالجزائر، 

 .06-0(،0،العدد )0، المجلد  طان قابوس،جامعة السل
 دار الوفاء  االسكندرية:، 0ط ،الرياضيةاستراتيجيات التدريس في التربية (. 0118) عثمان، عفاف

 لدنيا الطباعة والنشر.
 ( 0118عصماني ، رشيدة .) الدافعية للتعلم وع فتها بصورة المعلم لدى ت ميذ السنة الرابعة

 رسالة ماجيستير ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة الجزائر . ، متوسط
  (0116عطا اهلل ،احمد.)ن ، بن عكنو  اساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية

 ،الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية
 النشط التعلم اثر استراتيجيات.(2212) عشا، انتصار والشلبي ،الهام وابو عواد ،فلاير وعبد ،ايمان 

 الغوث لوكالة التابعة التربوية العلوم كلية طلبة لدى األكاديمي والتحصيل الذاتية الفاعلية تنمية في
 000-009(.0) العدد (08) المجلد، جامعة دمشق ، مجلةالدولية

 ( تداخل0100علوان، عبد المجيد رنا. )  التعلم التعاوني و االكتشاف الموجه و اثره في تطوير بعض
جامعة ، مجلة كلية التربية االساسية ،كلية التربية الرياضية للبناتمهارات كرة السلة للطالبات، 

 .668-603( ،76بغداد، العدد)
 (0110عمران ،تغريد .)و ارهاصات-نحو افاق جديدة للتدريس في واقعنا التعليمي" نهايات قرن 

 القاهرة : دار القاهرة.  0، طقرن جديد
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 (0110عمور، عمر .) فق و  تحليلية تقويميةدراسة  –االساليب التطبيقية في الدروس العملية
، رسالة ماجيستير ، كلية العلوم االجتماعية ، قسم التربية البدنية ،  االساليب التدريسية الحديثة

 جامعة الجزائر.
 ،والتوزيعالمسيرة للنشر  دار :األردن- ، عمان0ط والتطبيق، النظرية :الدافعية (.0118ثائر) غباري.                
 ( 0100قندوز، احمد.) أثر استخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية و التغذية الراجعة الشفوية

رسالة  ،في تنمية مهارات تنفيذ الدرس لدى أساتذة التعليم االبتدائي في ضوء دافعيتهم للتدريس
 دكتوراه غير منشوورة ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.

  ( معيقات االشتراك االيجابي في حصة التربية الرياضية من وجهة نظر طلبة 0100ليالي، هدهد .)
مقدمة الى  ورقةب نابلس، المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في مديرية التربية و التعليم جنو 

 /scholor.najah.edu. نابلس ، فلسطين   المؤتمر العلمي الفلسطيني الرياضي الدولي الثاني
15/07/2015    00:31 

 ( 0113محمد، السايح مصطفى.)االسكندرية  0، ط اساليب التدريس في التربية البدنية و الرياضية
 : مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية .

  (0998محمد، صدقي نور الدين.)  المشاركة  الرياضية و النمو النفسي لألطفال، سلسلة الفكر
 ، دار الفكر العربي ، القاهرة.0(، ط08)العربي في التربية البدنية و الرياضية.

 ( 0116وزارة التربية الوطنية .) منهاج مادة التربية البدنية و الرياضية ، السنة الثانية من التعليم
 ، الجزائر :الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.ثانوي العام و التكنولوجيال

 (، 0110وولفولك، أنيتا.)ترجمة :عالم، صالح الدين محمود، الطبعة األولى، علم النفس التربوي ،
 المملكة األردنية الهاشمية، عّمان: دار الفكر.

 ( 0118ياسين ، رمضان حسني.)اسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، ، دار 0، طعلم النفس الرياضي
 االردن.
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