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ات النشاطاتـــوتقلوم ـــد عـــمعه ةـــوالة ــالبدن ن اض   ر
  ةـيــرـالح ةـترـسم الـــق
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ادةــل ســـدرـــت لوبـأس راحـتـاق يةــالت درس اعليةــف ز ــية  يةـــدنـــالب ر اضـ والــــــر

ــره ع   اري ـــتعلم املـوال حركيةـال دراتــالق عضــ ستوى ـم وأثــ
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لامً "   "وقل ريب زادين 
  

اء  امت األن ىل سيد محمد  ل الظلامت والنور، وصىل هللا  ا الق الساموات واألرض، و امحلد  رب العاملني، 
  والرسل أمجعني.

  

نان وال يف البدایة أتقدم م كتور ان اىل أستاذي الفاضل فر عبواقر الشكر وعظمي  ي سلميزیو با ، ا
ة، ىل هذه األطرو ه، فاكن  أرشف  لمه ووق ري من  ك ي سهل أمايم م األستاذ القدنعفقدم مشكورا ا وة، ا

ري من ال  ك ري، و مين واجف، رى هذا العمل العلميات، وأق ع ا وده شكر وعر ال فزاه هللا لك  ىل  ظمي الوقاء، 
لكامت فاليت لن ت   حقهاهيا ا

  

ر لشكر أیضاً  أتقدم كام مسه فاضل، أعضاء جلنة املناقشة األ أساتذيت اىل والتقد لميةلك  ه  فضلهم ىل ت  ودرج
م  ملناقشة ىل اه   السدیدة ومعرفهتم الوفرية.  آراهئمبمل عاء هذا البرث و

  

ل  ل كام أتقد  رة شكر  ض معهد عاتذة و أسداك شاطات البدنية و الر يات ال سكرة ة يلوم و تق مسه كامعة  ل 
ر املعهد  ر مد ا يف هذا املعهد ووقوفه هىل تعاون جعفر بوعروريد.و أخص    سندا لنا طي دراس

  

ر كروالش راسة عينة ألفراد والتقد ذو  من ا سكري سيدي ل  انویةالث املر تالم شري  ة،ثانویة   يف تعاوهنم ىل عق
د يف مجع املعلومات: إع الت، أعضاء فریق العمل املسا راسة، كام أشكر الزمالء والزم طاء املعلومات الالزمة لهذه ا

دي اين مغري رشيد و شكري حوحو و بومجعة و أمحد سا سة الت ش املادة    ومف
  

راسة دين يف إجناز هذه ا اما أشكر لك من سا   وخ

ق   وهللا ويل التوف



 ج
 

 
طيب   النه طيب الليلإلهي ال  رك   وال  ش رك.إال  تطيب اللحظات. وال .طاعتك ار إالإال  . بذ

تكعفوك.وال تطيب اآلخرة إال    " هللا جل جالله" . وال تطيب الجنة إال برؤ
  نبي الرحمة ونور العالمين ى. إلاألمة. ح. ونصاألمانة.من بلغ الرسالة وأد  ىإل

ه وسلمسيدنا "   "محمد صلي هللا عل
ة  إلى الهي لله هللا  ل  إلى. انتظار.من علمني العطاء بدون  إلى. والوقار.من  من أحمل أسمه 

مد في عمرك لتر  . أرجو منافتخار. قي  هاثمارا قد حان قطاف  هللا أن  عد طول انتظار وست ما 
ز والد األبد..  ىا اليوم وفي الغد وٕالهتد بلماتك نجوم أه   العز

 

اة.مالكي في  إلى اة وسر الوجود والتفاني.معني الحب والي معني الحنان  إلى. الح سمة الح . إلي 
ان دعائها سر نجاحي وحنانه إلى ايب  ىا بلسم جراحي إلى أغلمن  ةالح   أمي الحبي

شمعة  إلىاآلن..  حتىخطوة بخطوة وما تزال ترافقني  الدرب تومعك سر  سنين افقتني منذمن ر  إلى
اتي.  زةزوجتي متقدة تنير ظلمة ح   العز

  اسراء ساجدة الرحمانابنتي  عيني فرحتي ونورو جمال دنيتي  الى
اة،ذه خوتي ورفاق دري في هأ إلى م أ الح م أكون كون أنا مع دنو من أر  إلى شيء، مثل أ و

عي تم.والسعادة في  منو التفاؤل  حة وفاء، ناصر، زهير، علي،اخوتي . ضح   فت
الوفاء والعطاء  من تحلو  إلى، واألخواتاإلخوة  إلى ع الصدق الصافي إلي  إلىاإلخاء وتميزوا  يناب

رفقتهم في دروب سعدت،من معهم  اة الحلوة والحزنة سرت و انوا معي  إلى الح طر  علىمن 
يف أجدهم وعلموني  إلىالنجاح والخير  عه أن المن عرفت  ابي  مأض   أصدقائي و أح

ر  ات،نورالدين ، حوحوش ع بر الل، مخلوفي ر ح، مار،ع،     ...غقال را
ةحشاني  عائلةأفرد ل أهد هذا العمل الى ما     وعائلة عشي

  عقبة حشاني الباحث                                                                                                                                          
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الت واالكتشاف الموجه) على درس هدفت هذه الدراسة  ة أسلوب تدرس مقترح (حل المش معرفة فاعل
ة  عض القدرات الحر ة وأثره على مستو  ة والراض ة البدن لد تالميذ السنة الثالثة  المهار والتعلم التر

ة   ثانو لدائرة سيد عق
طة)، وتكونت عينة الدراسة من  التجربيالمنهج واستخدمت الدراسة   ة وضا ذ المجموعتين (تجرب

ة الغ عدده2017 -2016( تالميذ السنة الثالثة ثانو لدائرة سيد عق طرقة  تلميذ) 370( م) وال اختيرت 
طة س ة  احث استمارة  ، واستخدمعشوائ هال ان اس قبلي  استب ق ة تطبي أسلوب تدرس  اس الفاعل عدلق  ،و

عض القد اس أثر هذا األسلوب على  ارات لق ة ما استخدم مجموعة االخت  واستخدم والتعلم المهار رات الحر
ة من خالل استخدام برنامج  احث عدة وسائل إحصائ   . SPSSال

نت اأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  احثتم ة: ل   من التوصل إلى النتائج التال
 ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن مي درس تر تعلمي الو تعل
ة. لصالح  المجموعة التجرب

  ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل أثر إيجابي فييوجد الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن االتصال والتواصل درس تر
ة ة. والعمل الجماعي والمشار  لصالح المجموعة التجرب

 ة  أسلوب التدرس المختل (حل تطبي يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش
ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ير واالكتشاف درس تر التف

ة. واالحترام والمتعة  لصالح المجموعة التجرب
 ة  لتطبي أسلوب التدرس المختل (ح يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة في الجوانب ال ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ةدرس تر ة واالجتماع  نفس
ة.  لصالح المجموعة التجرب



 ه
 

 ) ة عند مستو داللة ـــروق ذات داللة إحـصائ ــــ ـــــــوجد فــــ ــ ة (أسلوب ) بين المجموعة α ≤ 0.05ت التجرب
عد  اس ال ة في الق عض القدرات الحر طة (األسلوب المعتاد) في مستو  ) والمجموعة الضا المختل

ة.  لصالح المجموعة التجرب
  ) ة عند مستو داللة ـــروق ذات داللة إحـصائ ــــ ـــــــوجد فــــ ة (أسلوب α ≤ 0.05تــ ) بين المجموعة التجرب

) والمجم عد لصالح المختل اس ال طة (األسلوب المعتاد) في مستو التعلم المهار في الق وعة الضا

ة.  المجموعة التجرب
   اسات عد لق اس ال طة في الق ة على المجموعة الضا يوجد تحسن إيجابي طفيف للنتائج المجموعة التجرب

ة بنسب تحسن تراوحت ما بين   %32و 19القدرات الحر
 اسات يوجد تحسن إيجاب عد لق اس ال طة في الق ة على المجموعة الضا بير للنتائج المجموعة التجرب ي 

. بنسب تحسن تراوحت ما بين   %75و 34التعلم المهار
ات:    التوص

اقي  - الت واالكتشاف الموجه" في  إجراء العديد من الدراسة عن استخدام أسلوب التدرس المختل "حل المش
ة  ةالقدرات الحر ة والراض ة البدن األنشطة المبرمجة في حصة التر   والمهارات المتعلقة 

ة استخدام أسلوب التدرس المختل "حل  - ف م لتدربهم على  ة والتعل عقد ندوات لألساتذة في مديرات التر

م المختلفة وهذا وف الت واالكتشاف الموجه" لتحسين مستو األداء داخل مؤسسات التعل للنتائج المحصل  المش
  عليها.

ة التطور  - ة، ومواك ار أساليب حديثة في تدرس المقررات الدراس حوث الخت إجراء المزد من الدراسات وال
  الحادث في الدول المتقدمة.

ة لمرحلة  - ة والراض ة البدن ة المدرجة في منهاج التر م ضرورة ادخال هذا األسلوب ضمن األساليب التعل
.   الثانو

  

  



 و
 

English Abstract 

 
The objective of this study was to study the effectiveness of the method of  

studying the proposed (problem solving and directed discovery) on the lesson of 
physical and athletic education and its impact on the level of some motor abilities 
and skill learning among the students of the third year secondary. 
 

 The study used the experimental syllabus of the two groups (experimental 
and control). The sample of the study consisted of the students of the third year 
secondary to the Department of Sidi Aqaba (2016- 2017) of the 370 students were 
selected in a simple random manner. The researcher used a questionnaire to 
measure the effectiveness of applying the method of teaching by tribal 
measurement and After the use of the set of tests to measure the impact of this 
method on some of the abilities of motor and learning skills and the researcher used 
several statistical means through the use of SPSS program. 

The main findings of the study: 

        The researcher was able to reach the following results: 

• There is a positive effect in the application of the mixed teaching method (problem 
solving and directed discovery) on the effectiveness of physical education and sports 
lesson in the third-secondary students in the department of Sidi Okba in the 
educational and learning side for the benefit of the experimental group. 
• There is a positive impact in the application of mixed teaching method (problem 
solving and discovery oriented) on the effectiveness of physical education and sports 
lesson in the third-secondary students in the Department of Sidi okba, on the side of 
communication and teamwork and participation for the benefit of the experimental 
group. 

• There is a positive impact in the application of mixed teaching method 
(problem solving and discovery oriented) on the effectiveness of physical education 
and sports lesson in the third-secondary students in the department of Sidi okba in 
the side of thinking, discovery, respect and pleasure for the benefit of the  

experimental group. 



 ز
 

• There is a positive effect in the application of the mixed teaching method (problem 
solving and directed discovery) on the effectiveness of the physical and sports 
education lesson for the third-secondary students in Sidi okba Department in the 
psychological and social aspects for the benefit of the experimental group. 

• There were statistically significant differences at the level of significance (α 0.05 
0.05) between the experimental group (mixed mode) and the control group (the usual 
method) at the level of some motor abilities in the telemetry in favor of the 
experimental group. 

• There were statistically significant differences at the level of significance (α 0.05 
0.05) between the experimental group (mixed method) and the control group (the 
usual method) at the level of skill learning in the telemetry for the experimental 
group. 

• There was a slight positive improvement of the experimental group results on the 
control group in the metering of motor capacity measurements with improvement 
rates ranging between 19 and 32% 

• There is a significant positive improvement of the experimental group results on 
the control group in the telemetry measurement of skill learning. With rates of 
improvement ranging from 34 to 75% 

Recommendations: 

- Conducting a number of studies on the use of mixed teaching method "problem 
solving and directed discovery" in the rest of the motor abilities and skills related to 
activities programmed in the share of physical education and sports 

- Holding seminars for teachers in the directorates of education to train them on how 
to use the mixed teaching method "problem solving and discovery oriented" to 
improve the level of performance within different educational institutions and this 
according to the results obtained. 

- Conduct more studies and research to choose modern methods in teaching courses, 
and keep abreast of developments in developed countries. 
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ة. 1جدول رقم (  ة و الراض ة البدن م درس التر مثل تقس   : ( 33 
ة أس 2جدول رقم (  مثل: دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثالثة في بن ا ) :  اليب موس

ة ة البدن  موستون لتدرس التر
46 

قة 3جدول رقم (  مثل التعقيب على الدراسات السا   : ( 83 
ة 4جدول رقم (  ة االستقصائ  91 ) : يبين نموذج االستمارة استطالع
ة 5جدول رقم (  ة االستقصائ ات الدراسة االستطالع  93 ) :  معامالت الصدق و الث
م 6جدول رقم (  ما يتعل بدرايتهم  ة األساتذة ف  94 جموعة أساليب التدرس) : يوضح أجو
م 7جدول رقم (  ما يتعل حول تأثير أساليب على صورة التعل ة األساتذة ف ة ) : يوضح أجو

ة ة و المهارة و النفس  في جوانبها الحر
95 

ع لكل مجموعة 8جدول رقم (  حث و األسلوب المت مثل عدد أفراد عينة ال  : ( 98 
ل من متغيرات النمو و االنخرا 9جدول رقم (  ة في  مثل تجانس العينة الكل  : ( 98 
ة و الم 10جدول رقم (  ل من متغيرات القدرات الحر ة في  مثل تجانس العينة الكل  99 هارة) : 
ار مان 11جدول رقم (  مثل اخت للتعرف الى الفروق بين المجموعتين  في  Uوتني-) : 

ة و التعلم المهار متغيرات   القدرات الحر
100 

حث 12جدول رقم (  ات المستعملة في ال مثل أدوات جمع الب  : ( 103 
ة 13جدول رقم (  اس الفاعل االستمارة ق اس الخاصة  مثل محاور أداة الق  : ( 103 
ة 14جدول رقم (  اس الفاعل االستمارة ق اس الخاصة  مثل أوزان أداة الق   : ( 104 
ة  15جدول رقم (  اس فاعل ة لمق ان  105 ) : يبين معامل التميز إستمارة االستب
ة  16جدول رقم (  اس القدرات مستو القدرات الحر ارات المستخدمة لق مثل االخت  و) :  
 التعلم المهار 

106 

اس القدرات ) :   17جدول رقم (  ارات المستخدمة لق مثل معامالت الصدق الذاتي الخت
ة و التعلم المهار   مستو القدرات الحر

107 

اس القدرات مستو  18جدول رقم (  ارات المستخدمة لق ات الخت مثل معامالت الث   : (
ة و التعلم المهار   القدرات الحر

108 

م برنام 19جدول رقم (  مثل تصم  109 ج أسلوب المقترح) :  
  

  



 

 س
 

اس القبلي للمجموعة  20رقم ( جدول  ات أفراد العينة للمحور األول في ق مثل إجا  : (
طة  الضا

116 

عد للمجموعة  21جدول رقم (  اس ال ات أفراد العينة للمحور األول في ق مثل إجا   : (
طة  الضا

117 

طة في المحور األول) :   22جدول رقم (  ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل  118 مثل: نتائج ق
اس القبلي للمجموعة  23جدول رقم (  ات أفراد العينة للمحور األول في ق مثل إجا  : (

ة  التجرب
119 

عد للمجموعة  24جدول رقم (  اس ال ات أفراد العينة للمحور األول في ق مثل إجا  : (
ة  التجرب

120 

ة 25جدول رقم (  ة للمجموعة التجرب اس درجة فاعل مثل: نتائج ق   : ( 121 
اس القبلي للمجموعة  26جدول رقم (  ات أفراد العينة للمحور الثاني في ق مثل إجا  : (

طة  الضا
125 

عد للمجموعة  27جدول رقم (  اس ال ات أفراد العينة للمحور الثاني في ق مثل إجا  : (
طة  الضا

126 

طة 28جدول رقم (  ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  : ( 127 
اس القبلي للمجموعة  29جدول رقم (  ات أفراد العينة للمحور الثاني في ق مثل إجا  : (

ة  التجرب
128 

عد للمجموعة 30جدول رقم (  اس ال ات أفراد العينة للمحور االثاني في ق مثل إجا  : ( 
ةالتج  رب

129 

ة 31جدول رقم (  ة للمجموعة التجرب اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  : ( 130 
اس القبلي للمجموعة  32جدول رقم (  ات أفراد العينة للمحور الثالث في ق مثل إجا  : (

طة  الضا
134 

عد للمجموعة 33جدول رقم (  اس ال ات أفراد العينة للمحور الثالث في ق مثل إجا  : ( 
طة  الضا

135 

طة 34جدول رقم (  ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  : ( 136 
اس القبلي للمجموعة  35جدول رقم (  ات أفراد العينة للمحور الثالث في ق مثل إجا  : (

ة  التجرب
137 

  

  



 

 ع
 

اس القبلي للمجموعة  35جدول رقم (  ات أفراد العينة للمحور الثالث في ق مثل إجا  : (
ة  التجرب

137 

ات أفراد العينة للمحور الثالث في  36جدول رقم (  مثل إجا عد للمجموعة ) :  اس ال ق
ة  التجرب

138 

ة 37جدول رقم (  ة للمجموعة التجرب اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  : ( 139 
اس القبلي للمجموعة  38جدول رقم (  ع في ق ات أفراد العينة للمحور الرا مثل إجا  : (

طة  الضا
143 

عد للمجموعة) :   39جدول رقم (  اس ال ع في ق ات أفراد العينة للمحور الرا  مثل إجا
طة  الضا

144 

طة 40جدول رقم (  ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل مثل: نتائج ق   : ( 145 
اس القبلي للمجموعة 41جدول رقم (  ع في ق ات أفراد العينة للمحور الرا مثل إجا   : ( 

ة  التجرب
146 

عد للمجموعة 42جدول رقم (  اس ال ع في ق ات أفراد العينة للمحور الرا مثل إجا   : ( 
ة  التجرب

147 

ة 43جدول رقم (  ة للمجموعة التجرب اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  : ( 148 
طة في 44جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال  ) : يبين داللة الفروق بين الق

ار الوثب العمود  CMJ اخت
152 

ة  45جدول رقم (  عد لمجموعة التجرب اس القبلي و ال ي ف) : يبين داللة الفروق بين الق
ار الوثب العمود   CMJاخت

153 

ار الوثب  46جدول رقم (  ة  الخت طة والتجرب ) : نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
 CMJالعمود 

154 

طة في 47جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال  ) : يبين داللة الفروق بين الق
م ل ار  الجر المستق  م60اخت

155 

ة  48جدول رقم (  عد لمجموعة التجرب اس القبلي و ال ي ف) : يبين داللة الفروق بين الق
م ل ار  الجر المستق  م60اخت

156 

ار  الجر  49جدول رقم (  ة   الخت طة والتجرب  ) : نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
م ل  م60المستق

157 
  

  



 

 ف
 

طة في 50رقم ( جدول  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال  ) : يبين داللة الفروق بين الق
ار ثني الجذع ألسفل  اخت

158 

ة  51جدول رقم (  عد لمجموعة التجرب اس القبلي و ال ي ف) : يبين داللة الفروق بين الق
ار ثني الجذع ألسفل  اخت

159 

ار ثني الج) :   52جدول رقم (  ة  اخت طة والتجرب ذع نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
 ألسفل

160 

طة في 53جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال  ) : يبين داللة الفروق بين الق
ار الدوائر المرقمة  اخت

161 

عد لمجموعة 54جدول رقم (  اس القبلي و ال ة ف ) : يبين داللة الفروق بين الق ي التجرب
ار الدوائر المرقمة   اخت

162 

ار الدوائر  55جدول رقم (  ة الخت طة والتجرب  163 لمرقمةا) : نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
طة في 56جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال  ) : يبين داللة الفروق بين الق

ي  و ار الجر الم  متر 4× 10اخت
164 

ة  57دول رقم ( ج عد لمجموعة التجرب اس القبلي و ال ي ف) : يبين داللة الفروق بين الق
ي  و ار الجر الم  متر 4× 10اخت

165 

ار الجر  58جدول رقم (  ة  الخت طة والتجرب ) : نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ي  و  متر 4× 10الم

166 

طة ف) :  يبين داللة الفر  59جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ي وق بين الق
ال ار  سرعة التمرر و االستق  اخت

171 

ة 60جدول رقم (  عد لمجموعة التجرب اس القبلي و ال في  ) :  يبين داللة الفروق بين الق
ال ار  سرعة التمرر و االستق  اخت

172 

ار  ) :   61جدول رقم (  ة الخت طة والتجرب رعة سيبين: نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ال  التمرر و االستق

173 

طة ف 62جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ي ) :  يبين داللة الفروق بين الق
ار  سرعة التنط المتعرج  اخت

174 

اس 63جدول رقم (  ة ) :  يبين داللة الفروق بين الق عد لمجموعة التجرب في  القبلي و ال
ار  سرعة التنط المتعرج  اخت

175 
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ار ) :  يبين: نتائج الفروق بين  64جدول رقم (  ة  الخت طة والتجرب رعة سالمجموعتين الضا
 التنط المتعرج

176 

طة في 65جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال  ) : يبين داللة الفروق بين الق
ار قوة رمي الكرة  اخت

177 

اس القبلي و  66جدول رقم (  ة ) : يبين داللة الفروق بين الق عد لمجموعة التجرب ي فال
ار قوة رمي الكرة  اخت

178 

ار قوة رمي  67جدول رقم (  ة اخت طة والتجرب  179 لكرةا) :  نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
طة في 68جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال  ) : يبين داللة الفروق بين الق

ار دقة االرسال  اخت
180 

ة  69رقم (  جدول عد لمجموعة التجرب اس القبلي و ال ي ف) : يبين داللة الفروق بين الق
ار دقة االرسال  اخت

181 

ار دق 70جدول رقم (  ة الخت طة والتجرب ة ) : يبين: نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
 االرسال

182 

اس القبلي و 71جدول رقم (  طة ف ) :  يبين داللة الفروق بين الق عد لمجموعة الضا ي ال
ب من الوثب العالي ار دقة التصو  اخت

183 

ة  72جدول رقم (  عد لمجموعة التجرب اس القبلي و ال ي ف) : يبين داللة الفروق بين الق
ب من الوثب العالي ار دقة التصو  اخت

184 

ة  73جدول رقم (  طة والتجرب ار دقة التص) : نتائج الفروق بين المجموعتين الضا ب الخت و
 من الوثب العالي

185 

طة في  74جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) : يبين نس
اس الوثب العمود   CMJق

190 

طة في  75جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) : يبين نس
م ل اس الجر المستق  م60ق

191 

طة في  76جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) : يبين نس
اس ثني الجذع ألسفل  ق

192 

طة في  77جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) : يبين نس
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  مقدمة
ل  شاهده العصر في  في ظل التحديث الدائم للمعلومات و التطور التكنولوجي الرهيب الذ 
ة   م ة التعل صورة خاصة ، نالح أن العمل م  ة و التعل صفة عامة و في مجال مناهج التر المجاالت 

حت تحتل  ة لأص ارها الوسيلة القو اعت ر، و هذا  ات هذا التطو ارزة ضمن أولو انة  لبناء مجتمع بدون م
ل المجاالت ، حيث تلعب هذه  ة و متطور في  ة ام م ة التعل اإلضافة  العمل ة المتعلم  دورا في بناء شخص

ار  التهم، واكتشاف األف ون قادر على حل مش ة عقله حتى  ة صالحة  ورفع مستواه وتنم الى تريته تر
ن ة التطورات و الوصول الى أفضل مستو مم  من األداء. و مواك

ن م ة هذا المشهد العالمي سرع التطور، فال  ضرورة مواك أن تستمر  ومن هذا المنطل واستشعارا 
رامجنا، وطرق وأساليب منا، و تطلب ذلك ثورة هائلة في نظم تعل مختلف  في طابور المقعدين، و تدرسنا 

اكل ووسائل ونظم ة، لتعيد ترتيب األوضاع في ه م ة، وال يتم ذلك  المراحل التعل م ة التعل التعامل مع العمل
ر وتحديث مناهج و  يز على تطو التر   )17، ص2001(عثمان وعثمان، التدرس.  اساليبإال 

ةوعند الحديث على مجالنا نقول  مة المبرمج في البرنامج الدراسي  إن التر ة أحد الوسائل التعل البدن
نللمتعلم،  م ل من مجموعه  والتي  مي ترو يتش ل األهداف من الالقول أنها نظام تعل م وخبرات تش ق

ن  م م، حيث  ة للمنهج والبرنامج واألنشطة وطرق التدرس والتقو ة موجهات مح مثا العامة للنظام وهي 
. برنامج نشا مهنه و مي و نظام أكاد ة  ة البدن ة ال النظر للتر ة التر ة في تأثيرها على وتكمن أهم بدن

ة. ونات الشخص ع جوانب نمو التلميذ المختلفة وتحسين الم  جم

ةالرغم من  ق حوث التطب ثرت ال رة و إال أنه الزال  الترو  في المجال الراضي الصحوة الف
حث والتجرب  ع التي تحتاج الى مزد من ال رهناك العديد من المواض  .لتحليل وتطو

حث ع ولعل موضوع ع التي تحتاج دوما لل ة التدرس من المواض ة  حيث تعتبر ،والتطورمل العمل
يزةالتدرس  ة األولى للتقدم وهي األساس الذ ال غنى عنه لمسايرة التطور فمن خالله الر ا يتم األساس

ة تن ة جوانب التعلم المختلفة المعرف ةو م ة حر ة التدرس تعد " موقفا .واالجتماع بين  التفاعليتميز  فعمل
ة يخط  ح التدرس عمل مارسها من أجل تحقي أهداف معينة، فأص المعلم والمتعلم، ولكل منهما أدواره 

نفذها، من أجل مساعدة ال ضم الموقف التدرسي  متعلملها المعلم و ة معينة. و م على تحقي أهداف تعل
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م ( ة التعل ونة لعمل ةاألهداف  المتعلم، المعلم،عوامل متعددة م م ة،المادة  ،التعل م ان، التعل الزمن  الم
ة في تنفيذ الدرس.  للتدرس،المخصص  ز، الوسائل واألدوات المعن   .)23، ص1998(عبد العز

ة وقد تأثرت  ة التدرس بين نوع اع المعلم ألساليب التدرس نظرا ألهميتها  والجودة فيمؤخرا عمل ات
مستو األداء قوم  الذ دورهاو  ان البد من استخدامها في تدرس األنشطة ااالرتقاء  ة، ف م ة التعل لعمل

مة  ة التعل ة، والتي تعتمد على التعلم الذاتي، وتجعل المتعلم محور العمل   ـ الراض

ةوقد ظهرت أساليب جديدة في  ة التعلم  علىالتدرس تساعد  عمل ز النشا في عمل من نقل مر
ة المادة ال ه ال علىوتساعد المتعلم  إلىدراس ة للتعلم  متعلمتوج فقد أكدت  الذاتي،الكتساب المهارات االساس

ذلك على الدراسات الحديثة ونظرات  ه و ذل الجهد من اجل تعديل سلو م نفسه و ام المتعلم بتعل ة ق أهم
ة علىتساعد    .مراعاة الفروق الفرد

الح وفي مجالنا ة التعلم بنفس األسلوب، وعلى أن المتعلمين  الترو الراضي  ستجيبون لعمل ال 
ل طرائ التدرس الدعامة  ر قدراتهم ومعارفهم وتش ان ال بد من استعمال أساليب جديدة ومختلفة لتطو هذا 

م تعلم  ة في تنظ م فايته التعل ة للمعلم في توظيف    التالميذ.القو

احث ة أن األساليب ال ومما سب ير ال ة تر ة البدن ضا،التطور العلمي  مسهاوالراض فقد  أ
ر ومتطورة استطاعتظهرت أساليب مختلفة   ،المهاراتو القدرات  أن تحق نتائج متقدمة في تعلم وتطو

عض القراراتوالتي تع ل  ز  مل على تحو م المتعلممن مر ز تح م المعلم إلى مر ح ومن ثم  تح ص
ار األسلوب  المتعلم ما إذا تم اخت ة وال س م ة التعل   األنسب.نفسه محور العمل

ة  ة ونظرا ألن درس التر ةالبدن ة  الراض ات من خالل مد قدرته على زادة فاعل يواجه تحد
صفة عامة  حق أهداف درس  ان البد من إيجاد أسلوب أنسب  ات المتعلموتطلعات المتعلم،    .وحاج

ة التطلع ع ذلك وانسجاما م ة رائداهاظهرت نظرة موحدة للتدرس في التر ة والراض  البدن
اموستن وهذه النظرة تتضمن أساليب "  وسارة اشورت وقد أطل عليها اسم طيف أساليب التدرس موس

طيف أسالي عرف  ل ما  حيث تش ة  ة الراض ب التدرس ومن ضمنها األسلوب متعددة لتدرس التر
الت واالكتشاف الموجه) الذ استخدم في هذه  رحالمقت شف قدرات  الدراسة،(حل المش فهو أسلوب 

ة واالبتكارة من خالل تنالطالب اإل ة مهارات االكتشاف بداع   )185 ، ص2009أبو نمرة وآخرون، ( بنفسه.م
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عد أسلوب التدرس الم الت واالكتشاف الموجهقترح و من األساليب الهامة، حيث  )(حل المش
شتر فيهما أن األسلوب الثاني مبني على األسلوب األول،  ين للتدرس  يتطلب هذا األسلوب استخدام أسلو
عده أسلوب االكتشاف  أتي  الت أوًال ثم  أتي أسلوب حل المش ات الفهم وصقلها، ف ر عمل ساعد في تطو و

ال صلوا إلى التعلم، ثمالموجه، ألن المتعلمين في أسلوب حل المش الت، لكي  حاولون حل المش  ت س
ات التعلم التي وصلوا إليهما ر عمل يزاحتاجون لتطو ، فيتم توجيههم من ، وذلك بخطوات أعم وأكثر تر

ة . ة قدراتهم نحو تعلم أكثر ايجاب   خالل االكتشاف الموجه لتنم

ة ومن المعروف أن  ة اليها مقاصد التي يهدف من  والتعلم المهار القدرات الحر ة البدن درس التر
رها،الى  ات هذه القدرات  تطو فاألسلوب  .والمهاراتفقي تطبي أسلوب تدرس سوف يؤثر على مستو

ر  ان في الجنب تطو ادرته سواء  المقترح مبني على جعل المتعلم عنصر فاعال في الدرس من خالل م
ة او جانب اكتساب مهار  رة اليد قدراته الحر رة السلة ...الخ) ، و هذا هو جوهر  –رة الطائرة  –ات ( 

ة  ة و المهارة ما يجعل درس التر ات دوره في تحسين القدرات الحر سعى الى اث موضوعنا ، الذ س
ة فعاال . ة و الراض   البدن

غرض االلمام حث من مختلف  و احث أنه من الضرور  الجوانب،موضوع ال م هذه الدراسة ير ال تقس
ل التالي:   على الش

 - : ة الدراسة  وقد حصص الفصل التمهيد ال الدراسة من خالل طرحنا إلش  وتساؤالته ثمللتعرف 
اتها  ة منفرض ابوأهدافها الدراسة  واألهم ار الموضوع  وصوال أس  الدراسة. وتعرف مصطلحاتاخت

 - : عة من موضوع الدراسة على النحو التالي:وقد قسم الى ثالث فصول  الجانب النظر  نا

 :ة  وقد خصص الفصل األول ة البدن ة حيثالى تدرس التر قسم هذا الفصل الى ثالث  والراض
ات تعلقت   بــ:محتو

  ة ة والراض ة البدن اوخصائص والهدف مفهوم  واحتو علىتدرس التر اإلضافة  التدرس دوم
اته مراحله  ه. والعوامل المؤثرةومستو  ف

  ة ة البدن ة درس التر اإلضافة الى  وأنما درسمفهوم وأهداف صفات  واحتو علىوالراض
ماته محدداته   .ومنهجيتهوتقس
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  ة ة البدن ة واحتو مدرس التر اإلضافة الى دوره في تخط  ومهام المدرسصفات  والراض
ة  ةالمواقف التدرس  .ومؤهالته العلم

 ةخصص ألساليب التدرس  الفصل الثاني بدوره الى ثالث  وقسم المهار والتعلم  والقدرات الحر
ات تعلقت بــ:  محتو

  عرض مفصل لمفهوم  أساليب التدرس الحديثة. وأنواعأساليب التدرس 
  عرض مفهومها ة   .وأنواعهاالقدرات الحر
  م تعلض مفهومه ر ع المهار التعلم  المهارة خصائصها. تقومفاه
 قة  الفصل الثالث صه لعرض الدراسات السا  .والفائدة منهاوتعقيب تم تخص

ق -  ة فقسم الى  يالجانب التطب م حوث األكاد ل ال  فصلين:مثل 
حث الميداني -  ة ال ع  ومن خالله الفصل منهج ه منهاج المت  وأدوات جمعوعينته والمجتمع سيوضح ف

انات  ة سةومجاالت الدراالب  .والمعالجة اإلحصائ
ات المطروحة. الدراسة ومناقشة النتائجالفصل عرض  -   على ضوء الفرض

م استنتاج عام  وفي األخير ات معتم تقد ة ثم خاتمة  وتوص م اقتراحات في صورة أفاق مستقبل تقد
المراجع  وفي األخير حث    . والمالحختم ال
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ة الدراسة .1 ال  :إش

ة تعتبر ة البدن ة  التر مال جزءوالراض ة م ه تنشئة الفرد مستمد للتر ة علومها وهذا ما تلع  المعرف
ما وعلم االجتماع وعلم والتشرح الطب األخر  العلوم من ة درس أن النفس، و ة  التر  ةـوالراضالبدن
ناءصقل  في بير دور له ة و ة حصة تأثير مد اإللمام فإن المختلفة جوانبها منمتعلم ال شخص  التر

ة  ةالبدن ل المتعلمين على والراض  المتعلمين لنجعل واألساليب الطرق  أفضل إليجاد وتدفعنا اقو احافز  تش
ة إليها سعون  ة وحماس برغ  .ودافع

ة  ونظرا" ة ألن معلمي التر ةالبدن طرق والراض بيرا يتعل  ا   وأساليب تدرس، يواجهون تحد
ة ومد مناسبتها وفعاليتها في تحقي أهدافها لذا فهي األنشطة ة الراض ها درس التر حتو ة التي   الراض

انات المختلفة سواء  إلىفي حاجة  ما يتماشى مع العصر واإلم رها  م دائم للعمل على تعديلها وتطو تقو
شرة ة أو    ).120ص ،2004 ،(الفالح وأبو هند "انت ماد

ن القول م ة إن أساتذة و ة  التر ة هموالبدن ة والراض ة التعلم م ة التعل ة في العمل س  الحلقة الرئ
اشرةعالقة لهم م ألنه ة متنوع متعلمين مع م ات خاصة، لديهم فروق فرد ا متطل ة مما يجعله يواجه يوم

ادرة  على وأساليب تدرس خاصة لدفع المتعلمين ،الم م واالكتشاف للحقائ ، والتقصي للمعارف، والمفاه
فها في حل  الت.وتوظ   المش

ة " ة وانسجاما مع ذلك ظهرت نظرة موحدة للتدرس في التر ة رائداهاوالالبدن ا راض موستن،  موس
وسارة اشورت وقد أطل عليها اسم طيف أساليب التدرس وهذه النظرة تتضمن أساليب متعددة لتدرس 

ة ـــال ة تر حيثالبدن ة  طيف أساليب التدرس ومن ضمنها األسلوب الم والراض عرف  ل ما   ختلتش
الت واالكتشاف الموجه) الذ استخدم في شف قدرات الطالب  الدراسة،هذه  (حل المش فهو أسلوب 

ة واالبتكارة من خالل ت ة مهارات االكتشاف ناإلبداع  ) 185ص، 2009(أبو نمرة وآخرون،  ."بنفسهم

 ستخدم أكثر من أسلوب التعلم وفقاأحد األساليب الذ  ختلومن الواضح أن أسلوب التدرس الم
ة  ة في أثناء تدرس المهارات الراض ة بين الطل عالج الفروق الفرد ما أنه  لخصائصه وقدراته المميزة، 
ة بنفس  ع الطل الضرورة إلى تعلم جم المختلفة، ألن اعتماد المعلم على أسلوب واحد في التعلم ال يؤد 

ستخدم العديد من األساليب ل   .لتعلمالقدر، ومن هنا البد على المعلم أن 
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ة  ة البدن أن استخدام األساليب المختلطة في التر ة تسهموقد أشارت العديد من الدراسات   والراض
ةفي تحسين  ر العمل فاءة  وتطو ة  م ةالتعل ة عال ودراسة ) 2013(وحسين مثل دراسة أبو الطيب  وفاعل

  .وآخرون ) 2015(سعيد  شيرن

م  ةومن خالل خبرتنا المتواضعة في مجال التعل ة  وتدرس التر ةالبدن خالل  وهذا من ،والراض
ة  اشر لسير العمل ة،اطالعنا الم م ذا اطالع التعل قة و أن األسلوب الذ  والتي حثت على دراسات سا

ارة ستاذ األ ه قوم ع األوامر و  داةأعن يجعل المتعلم ع اح ارتأتنفيذها، لذا تقوم بتت حذو تجرة ال ث أن 
ة  م سمح بتوفير مواقف تعل تشف  متنوعة،جديدة بتطبي أسلوب تدرس مختل  جعل المتعلم ينش و  و

مارس  حو  ــــو  ــــدراته الحرــــسن من قـ ــــبأثر ـو هذا ما ية و المهارة ـ ة درس التـــــزادة فـ ة ــــرــاعل ة البدن
ة.و  مانا  الراض ة أن المسعى من استعمال هذا األسلوب هو وا ة البدن ة درس التر ة زادة فاعل والراض

عض ة  من خالل التأثير على  ةومن هذا المنطل تبلورت  والمهارة للمتعلم،القدرات الحر ال دراستنا  اش
سين:ين في التساؤل والتي تحددت   الرئ

س المختل  .هل1 الت واالكتشاف  (حلتطبي أسلوب التدر دالمش ة  الموجه) يز ة درس تر من فاعل
ة  ة لدالبدن اض ة؟ والر   تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

س المختل ما أثر . 2 عض  (حلتطبي أسلوب التدر الت واالكتشاف الموجه) على مستو  المش
ة  ة؟ ار والتعلم المهالقدرات الحر   لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

ــــو ــــثـــبـــنـ ــــن هـــــ مـ ــــتســــن الــــيــــاؤلــــســـــذا تـ ة الـــفــــاؤالت الـ   ة:ـــــالــــتــــرع
  سياألسئلة السؤال الرئ ة الخاصة    األول: الفرع

  الت واالكتشاف  (حلهل تطبي أسلوب التدرس المختل ة  الموجه) يزدالمش ة درس تر من فاعل
ة  ة لدالبدن ة في الجانب  والراض مي تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق  ؟والتعلميتعل

  الت واالكتشاف  (حلهل تطبي أسلوب التدرس المختل ة  الموجه) يزدالمش ة درس تر من فاعل
ة  ة لدالبدن ة في الجانب  والراض االتصال والتواصل والعمل تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

ة؟  الجماعي والمشار
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 ة  يزد هل تطبي أسلوب التدرس المختل ة البدن ة درس تر ة لدمن فاعل تالميذ الثالثة  والراض
ة في الجانب  ير واالكتشاف واالحترام ثانو بدائرة سيد عق  والمتعة؟التف

 الت واالكتشاف  (حلل تطبي أسلوب التدرس المختل ه ة  الموجه) يزدالمش ة درس تر من فاعل
ة  ة لدالبدن ة في الجوانب ال والراض ة واالتالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ةنفس  ؟جتماع

 سي الثاني السؤال الرئ ة الخاصة    :األسئلة الفرع
 ـــــــه ة عند مستو داللة (ـروق ذات داللة إحـــــــــــوجد فـــــــــل تـ ة α ≤ 0.05صائ ) بين المجموعة التجرب

)  (أسلوب طةالمختل اس  والمجموعة الضا ة في الق عض القدرات الحر (األسلوب المعتاد) في مستو 
ة؟ عد لصالح المجموعة التجرب  ال

 ــوجد فـــــــــــروق ذات دال ـــــــل تـــــــ ة هـ ة α ≤ 0.05عند مستو داللة (لة إحـصائ ) بين المجموعة التجرب
)  (أسلوب طةالمختل عد  والمجموعة الضا اس ال (األسلوب المعتاد) في مستو التعلم المهار في الق

ة؟  لصالح المجموعة التجرب
 طة في الق ة على المجموعة الضا ؟هل يوجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرب عد  اس ال

ات ال .2   :دراسةفرض
ة على أنها " ذلك الحل المسب 1996( عرف مورس ة)، الفرض ال حث"  إلش ير أن  وهناك منال

حث هي " تنبؤ لعالقة قائمة بين ظاهرتين   )Lamoureux Andrée,1995,p124"(فروض ال
ة حث  وإلجا لة ال ات وف  ان البد والتساؤالت المطروحةعلى مش اغة فرض في  ما جاءمن ص

اغة تساؤالت الدراسة.   ص
 ات العامة ة الفرض س   :الرئ

س المختل ــــي .1 د تطبي أسلوب التدر الت واالكتشاف الموجه (حلز ة  ) منالمش ة درس تر فاعل
ة  ة لدالبدن اض ة. تالميذ والر  الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

  

س المختل في  أثر إيجابي يوجد .2 الت واالكتشاف الموجه) على  (حلتطبي أسلوب التدر المش
ة  عض القدرات الحر ة. لد تالميذ والتعلم المهار مستو   الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

 



 
 

 

9 
 

: .................................................  

 ات ا ة:لفرض   الجزئ
 :سي األول الفرض الرئ ة الخاصة  ات الجزئ   الفرض

 ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش
ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن مي درس تر  التعلميو تعل

ة.  لصالح المجموعة التجرب
 ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن االتصال والتواصل درس تر
ة ة. والعمل الجماعي والمشار  لصالح المجموعة التجرب

 الت واالكتشاف تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في ة  المش الموجه) على فاعل
ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ير واالكتشاف درس تر التف

ة. واالحترام والمتعة  لصالح المجموعة التجرب
 ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة في الجوانب الدرس ت ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ةر ة واالجتماع  نفس
ة.  لصالح المجموعة التجرب

 :سي الثاني الفرض الرئ ة الخاصة  ات الجزئ   الفرض
 ) ة عند مستو داللة ـــــروق ذات داللة إحـصائ ــــ ــــوجد فــ ــــ ة (أسلوب α ≤ 0.05تـ ) بين المجموعة التجرب

اس  ة في الق عض القدرات الحر طة (األسلوب المعتاد) في مستو  ) والمجموعة الضا عد المختل ال
ة.  لصالح المجموعة التجرب

  ) ة عند مستو داللة ــــروق ذات داللة إحـصائ ــوجد فـــــــ ــــ ة (أα ≤ 0.05تـــ سلوب ) بين المجموعة التجرب
اس  طة (األسلوب المعتاد) في مستو التعلم المهار في الق ) والمجموعة الضا عد لصالح المختل ال

ة.  المجموعة التجرب
  ة على ال عديوجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرب اس ال طة في الق اسات  مجموعة الضا لق

ة  .القدرات الحر
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  عديوجد تحسن إيجابي للنتائج المجمو اس ال طة في الق ة على المجموعة الضا اسات عة التجرب  لق
 .التعلم المهار 

حث: .3  أهداف ال
حـــــــيه ــــدف ال   الى:ة ــــدراســـــــــد الــــيـــث قـ

ن لتطبي أسلوب التدرس المختل 1 م الت واالكتشاف  (حل.التعرف الى أ مد   الموجه) أنالمش
ة  ة البدن ة درس تر ة لديزد من فاعل ة. والراض   تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

الت واالكتشاف الموجه) على مستو  (حلاستخدام أسلوب التدرس المختل .التعرف الى أثر 2 المش
ة  ة. والتعلم المهار عض القدرات الحر   لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

ة  .4 حث:أهم  موضوع ال
ك ولين شيرـــي  في تقدًما األكثر النظرة " أنها توصف) لموستن( التدرس أساليب سلسلة أن إلى م

ة تدرس ة التر ة البدن Collin Mick, 1999,p 85)( ".الخيرة السنوات في والراض

يل أما قول أحمد، الو عض منهم عن  نفسها، يتعلمون  ال المتعلمين ل أنّ  المعلوم من" أنه ف فقد يتعلم 
ة أو عن طر العمل في مجموعة عض األخر عن طر المناقشة الجماع عض األخر ال ، قد يتعلم ال

ان هناك تنوع أكثر في الطرق  لما  طر المالحظة و التجرب، ولهــــذا فان احتمال حدوث التعلم يزداد 
  )138، ص1999يل أحمد،الو ( ".و األساليب التي يتعلم بها المتعلمون 

ـــمــــن ـ ه تـــ ة:ـــــة الــــيــــمــــأه وعل   حث في النقا التال
 :ة ة العلم   أوال: األهم

ة جديدة في المجال النشا البدني الراضي الترو حيث تعد من الدراسة القليلة من  - إضافة علم
رة التي استخدمت أسلوب المختل جامعة نوعها في  احث. حسبوهذا س  علم ال

- . األسلوب المختل ة التدرس  ة منظمة لتسهيل عمل  هذه الدراسة محاولة علم
ر  والحافز للمتعلمتساعد هذه الدراسة على خل الدافع  - مة تسمح له بتطو للحصول على خبرات ق

 .ومهارتهقدراته 
الت المتعلم في  - ة.تعتبر هذه الدراسة احد محاوالت التي تخل حلول لمش م ة التعل  عمل
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 :ة ق ة التطب ة األهم   ثان
ون األسلوب المختل دعما إضافي للمعلمين في مراحل التعلم المهار وتحسين القدرات  - قد 

ة.  الحر
بير من معلمي المادة منها من خالل تطبي البرنامج  - ة استفادة عدد  ان ة الدراسة إم تكمن أهم

مي  التالتعل ه. واجراء تعد  عل
ة.ـــــــسمح هــــــت - احثين للعمل على أساليب جديدة على غرار الحال  ذه الدراسة الى خل توجه جديد لل

ار موضوع الدراسة: .5 اب اخت   أس
ر منها: ار موضوع الدراسة نذ اب الخت   هناك عدة أس

م الثانو  أساتذة اهتمام عدم - ة في التعل ة والراض ة البدن رة التر س ة  ع موضوع لوال أساليب تنو
ة، وهذا ما أكدته نتائج ودمجها التدرس الحديثة ة التمهيد .  دراسة االستطالع ما سب  التي تم اإلشارة إليها ف

ة  - ة البدن معدم تطرق منهاج التر ة لتعل ومختلطة الثانو الى استخدام أساليب تدرس متنوعة  والراض
األسلوب . واكتفاء   األمر

حث،   - ات ال على قيد الدراسة  مختل تدرس لوبأس قدرة من خالل التأكد منالتأكد من صحة فرض
ة المبرمجة في مع  تماشي ذلك مميزات المتعلمين واألنشطة الراض الكفاءات، و ات نظام المقارة  متطل

  تلك المرحلة. 
ا مع  - ة تماش ة.تغير نم السلوك التدرسي السائد مرحلة الثانو ة التدرس   التطورات الحديثة في العمل
ة وف أساليب تدرس متنوعة  - ة والراض ة البدن ة في الجهود القائمة إعادة بناء درس التر محاولة المشار

  ومختلطة.
تاتور  - ة واألسلوب الد ة عن العشوائ ة البدن عاد تدرس التر ة  وجعل المتعلمضرورة ا شارك في عمل

الت قد تساعده في بناء شخصيته.  عطاء حلولوإ التعلم    لمش

  مصطلحات الدراسة:. 6
 :تشمل على خبرة  والقوانين واإلجراءات التيعرف اصطالحا على أنه " مجموعة من المهام  األسلوب

ا" طة منطق ة مترا م ،تعل   )107ص، 2013(أحمد أمين فوز
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 :س   أسلوب التدر
ه مجموعة األنما  قصد  ة الخاصطالحا  هالتدرس المعلم و المفضلة لد ة،(أكرم  اصة   خطاي

  )109ص، 2011
احث ــــرفـــــــــه ال ـــ عـ سلكه المعلم  و أنه النم أو االتجاه الذ  ا  صالاجرائ    .هــــخبرات إل

  س المختل الت واالكتشاف  (حلأسلوب التدر   الموجه):المش
ستخدم أكثر من طرقة" حدد  هو األسلوب الذ  المحاضرة والمناقشة واالستقراء و تدرس واحدة 

ضعها المعلم، وهذا التفي ضوء األه ح الفرص للنداف التي  ة لا متعلمينوع يت م ة التعل ة في العمل مشار
قوم بتدرسه المعلم ال عاب لما  عطي فرص أكثر للفهم واالست (القائي والجمل،  "حسب قدرته وميوله، و

   ).26ص ،1996
أنه ًا  احث إجرائ عرفه ال ستخدم أكثر من أسلوب تدرس واحدة في  "و مثل  الدرس،األسلوب الذ 

ي االكتشاف الموجه  ستخدم أسلو ة التعلم  الت  وأسلوب حلفي عمل   المش
 :قدم لهم " أسلوب االكتشاف الموجه ير المتعلمين في االتجاه المراد اكتشافه، ولذا  قوم المعلم تف ه  ف

ه بدرجة تكفي الكتشافهم المتوقع تأديتهالتو  فة،  "ج   ). 51، ص2002(خل
 :الت اشرة، والذ يهدف إلى جعل المتعلم " أسلوب حل المش هو أحد أساليب التدرس الحديثة غير الم

ة في حل المشاكل التي  يتعلم من خالل اعتماده على نفسه، ومن خالل جهده الذاتي، وخبرته الشخص
  .)38، ص2010(أبو هرجة،  "يتعرض لها

 :ة اض ة والر ة البدن   درس التر
احث  ا: عرفه ال ة في ال المخصصة لكل مراحلهي الحصة المبرمجة في البرنامج الدراسي اجرائ م تعل
ة  ة. ساعتان،مدتها المؤسسات الترو ة وراض ة البدن ة من خالل استعمال التر   هدفها تجسيد أهداف الترو

  ة:القدرات   الحر
ا: احث اجرائ ات  عرفه ال طة  أو قدراتأو هي متطل تسبها الفرد من البيئة المح أو قد  ه،صفات 

ل  ش ،تكون موجودة  ة  فطر ة والحس ة الفرد الجسم ة،وتتطور حسب قابل من خالل التدرب  واإلدراك
سي والممارسة ل رئ ش ة  طرة الحر ة، المرونة، الرشاقةال ، مثلوتعتمد هذه القدرات على الس ، قوة الحر

  التوازن. الدقة،
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 :   التعلم المهار
ا: احث اجرائ استخدام أسلوب  معينة،أداء مهارات  وملحو فيتحسين واضح  عرفه ال نتيجة ممارسة 

  معين.
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  تمهيد:
ة في  كمما ال ش ات األساس ة أحد المتطل ة والراض ة البدن ح تطور التدرس التر أن هو أص
ة وقتنا هذا حيث  الغة تكمن األهم ام التعلم، ألنه بدون تدرس  مصدرال ونهللتدرس في ال األساسي لق

ل مالئم،  ش ة  ن للمتعلم أن يتلقى المادة العلم م ة وضرورة جيد ال  أهم ومن هذا المنطل واستشعارا 
ة. ة الطور السرع للتكنولوج ه لمواك منا برامجه وأسالي ر نظم تعل  المرور قدم حول تطو

التدرس ة، إن هذا الفصل الخاص  ة والراض ة البدن ة على  احتو قد  التر ثالث عناصر أساس
أهم الشرو الضرورة للتدرس الناجح  للقار من شأنها أن توضح  التيالمدرس  –الدرس  –وهي التدرس 

عض النقا الهامة مثل، مفهوم التدرس، استعراض  ة، وهذا  ة والراض ة البدن التدرس  في مجال التر
ة التدرس، هدافالناجح، أ  ة والراض ة البدن ة،  ،درس تر ة والراض ة البدن صفات المدرس مدرس التر

ة.الفعال ة الترو ع التي تهم العمل   ... الخ من المواض
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س   .1.1 ة تدر ة البدن ةالتر اض   :والر
ــنها: :سالتدرمفهوم  .1.1.1 ــــر مـ ـــعــــارـــــف نــــذ   هـــناك عــــدة ت

نب علي وآخرون  هــــتــعرف ـــلى أنه  ز ــــوصيل المعلومات والمعارف الى التالميذ واإلجراءات  "عـ فــــن تــ

ــعــينة ولتـحـقـيـ أهداف محددة." ــهام مــ ـــقوم بـــها المعلم مــــع التالميذ إلنجاز مــ نب علي التي يـــ  (ز

  .)115ص ،2007،وآخرون 

م محمدــــو ة ه ىعل عرفه عبد هللا عبد الحل ة ترو ار أنه " هو عمل ادفة وشاملة، تأخذ في االعت

ة واألسرة لتحقي ل من المعلم والمتعلم واإلدارة المدرس تعاون خاللها  م، و ونة للتعلم والتعل  افة العوامل الم
ة.  األهداف الترو سمى  التفاعل بين طرفين لكل منهما أدوار ما  ضيف أن التدرس موقف يتميز  و

م وآخرون ،عينة." مارسها من أجل تحقي أهداف م   )9ص، 2011(عبد هللا عبد الحل

وناتها والتي تتمثل في  وتـــعرفه عثمان عفاف عادها وم ة التدرس منظومة لها أ على أنه " عمل
ة واألدوات والتـــمعلم والتــال ات الحديثة وأســـاليب التقـقـــلميذ والخبرات التعلم ــــن م ومـ ة ـن ثم فهـــو ي عمل

ص ة تبدأ  ــــاغة األهــــدينام اسات وتحـ ات وطرق وأساليب التدرس ثم ـــداف ووضع الس ديد االستراتيج
  ) 25ص، 2014(عثمان عفاف مصطفى، التنفيذ."

ــــعرفه محسن محمد عل أنه " القدرة على أداء عمل أو نشا معين ذ عالقة بتخط وتنفيذ  و
م التدرس، وهذا العمل قابل للتحليل لمجموعة من ال ات (األداءات) المعـــــوتقو ة، أو ــرفــسلو ة أو الحر

ة، ومن ث مه في ضـم تــــاالجتماع ه وسرعة إنجازه والقدــــق ام  رة على التكيف مع وء معايير الدقة في الق
أسلوب المالح االستعانة  ة المتغيرة  ن تحسينالمواقف التدرس م ــــمن خالل ال ظة المنظمة، ومن ثم  برامج ــ

ة." ش، التدرب   )12ص، 2013(محسن محمد درو
ة تتكون من مجموعة من األنشط عصام الدين متولي عرفهــي ة اجتماع ة على أنه " هو عمل

سمى (المرسل والمستقبل) وتبدو  يتم من خاللواإلجراءات التي  ما  ة التي تقوم بها المعلم ف نقل المادة العلم
  .)20ص، 2011(عصام الدين متولي، ."أثارها على التلميذ من خالل أسلوب معين

ة في "  على أنه رفه مرعيـــعـــي ه أن يؤد إلى تعلم الطل قصد  نظام من األعمال المخط لها، 

ل من المعلم  قوم بها  شتمل على مجموعة األنشطة الهادفة،  جوانبهم المختلفة ونموهم، وهذا النظام 
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تضمن هذا النظام عناصر ثالثة:  اوالمتعلم، و ة  ، وهذهمعلمًا، متعلما، ومنهجًا دراس العناصر ذات خاص
ة، بجانبدينا ًا هو وسيلة اتصال أساس ما أنه يتضمن نشاطًا لغو ة،  ة  م وسائل االتصال الصامتة، والغا
ة المعارفمن  مهذا النظام إكساب الطل ة.، والمهارات، والق (مرعي والحيلة، " ، واالتجاهات، والميول المناس

  )23ص، 2002

المعلم، يشا ــــن" لى أنه ــــالتدرس ع عرف فلورنس جاكـــي ــــخاص  طرقة منظمة إلتاحة ـ ه  قوم 
ــــالف ـــ ــــوــــل تطـــن أجــــن مــــيـــلمـــعــرصة للمتــــ ــــوانــــلف جــــتـــم في مخــــدراتهــــــر قـــ ــــاة الــــيــــب الحــ "               .ةــيــــيومـ
)Florence Jacques,1998,p48(  

ون " أنه  السامرائي وآخرون رفه ــــع م ال  اله وأهمها، والتعل م، أو أحد أش قي للتعل الجانب التطب

طرقة منظمة ومتسلسلة. لذا فالتدرس نشا تواصلي يهدف  قًا، أ قد صمم  فعاًال، إال إذا خط له مس
تضمن سلوك التدرس مجموعة من  قه، و ة، والقرارات إلى إثارة التعلم، وتسهيل مهمة تحق األفعال التواصل

طًا في أداء موقف ترو  اره وس اعت عمل  ة مقصودة من المدرس الذ  ف فها  التي تم استغاللها، وتوظ
مي. –    )20ص، 2000(السامرائي وآخرون، "تعل

ســـعو م التدر مة، تعمل على  مجموعة" أنه رف عبد الكر من األنشطة المصممة على أسس سل

ة عن تدرس المواد األخر  ة الراض ميز تدرس التر ر مستو فهم المتعلم ومهاراته ومعلومات، و تطو
ة وتعمل  ز على األنشطة الحر ة تر ة ترو    على:أنه عمل

  ادتعزز فهم ومعلومات المتعلم المتعلقة ة.  م ة الراض  التر

 .ة ة تجاه األنشطة الحر طرقة ايجاب اته  مه ورغ ة اتجاهات المتعلم وق  تعزز وتنم

  .ة للمتعلم ر المهارات الحر  تطو

 .ة عند المتعلم اقة البدن ر الل  تطو

   .ة عند المتعلم م، رفع مستو الصحة والعاف  )51ص، 1996(عبد الكر
  



 
 
 

 

19 
 

 ..................................  

تحليل التعرفات ن القول  و م قة  رجع ذلك واتجاهات متبينةقد تعرض آلراء  التدرسإن السا وجود  و
م  ه اعطائهم مفاه ين األمر الذ ترتب عل ات مختلفةأكثر من اتجاه بين الترو  وهنا مفرداتله  ومسم

قة    :وهيترتكز حولها تعرفات السا
ة اتصال. - اره عمل اعت  التدرس 
ة التعاون. -  التدرس عمل
 التدرس نظام. -
 هنة.التدرس م -
 التدرس علما وفن. -
 التدرس نشاطا مقصودا. -

س؟:2.1.1 ة التدر يف تـــتـــم عمل  .  
ه  ل ال ي المو ي، تعطى الفرصة للتجرب والمحاولة للواجب الحر من خالل االستكشاف الحر

حاول  ي من قبل المعلم و عطي الواجب الحر ه واالرشاد اللفظي للمعلم، و التلميذ تحت االشراف والتوج
ة لهذا الحل  ة مناس ل حر ة لالستكشاف، و ترك للتلميذ الحرة الحر ي و ا ترجمة هذا الواجب الحر حر
حا  ي، وال تتحدد حال واحد صح عطي المعلم أ نموذج لهذا الحل الحر حة، وال  ة صح ي تعتبر حر الحر

ة. لة الحر م ،( لهذا الواجب أو المش   ).199ص، 2015مجد محمود فه

ة: ة. العمل3.1.1 س   التدر
ــــت" ة ــــــتضمــ ة التدرس ـــــلـــن العمل   :يما ي
  

  ة ــــ المعلم للــــــعني بها تخط التحضير:عمل شمل ذلك، يئة لتنفيذــــــوالتهدرس ـــ ة: و  اإلجراءات التال

ة العامة. - م  تحديد األهداف التعل
م قدرات التالميذ قبل بدء  -  التدرس.تقو
ة وتحضير األجهزةتخط  - م  .والوسائل التعل
 .واألساليب التدرساعداد الطرق  -
ة. - م  تحضير البيئة التعل
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 :ة التنفيذ ع عمل ة التحضير  وتشمل جم ات التي تستخدم في التدرس حيث تعتمد على عمل السلو

قة، ة: وتشمل على السا  اإلجراءات التال
ة للتالميذ  - ة.التهيئة النفس م ة التعل نب علي للعمل  )116ص ،2007،وآخرون  (ز
ة. - م  استخدام األنشطة التعل
م. - ه التالميذ نحو األداء السل  توح
 أثناء األداء. والض للتالميذاالرشاد  -
م لألدوات  - نب" .واألجهزةاالستخدام السل  )116ص ،2007،وآخرون  علي (ز

س. 4.1.1 ة التدر  :ةالهدف من العمل
ه "  ة في سلوك المتعلم، وٕاكسا عض معانيها إلى إحداث تغييرات مرغو ة التدرس في  وتهدف عمل

ة التي  م ة، من أجل تحقي هذه األهداف التعل م المرغو المعلومات والمعارف والمهارات واالتجاهات والق
قوم بنقل توجب على المعلم أن  ة، و ة المرغو هذه المعارف والمعلومات  تسعى إحداث تلك التغييرات السلو

طرقة شائقة، تثير اهتمام المتعلم ورغبته، وتدفعه إلى التعلم مع  ي التعلمي  ة لتحقي التغير السلو المطلو
ة.  ة والجسم ة والعقل ة واالجتماع ار صفات المتعلم وخصائصه النفس عين االعت (مرعي والحيلة، األخذ 

  )24ص ،2002

س الفــــوم التـــمفه .5.1.1   ال:ــعــدر
ر من تعرفات    :يما يلنذ

م يجعل المتعلمين قادرن على اكتساب مهارات معينة  رفهـــــع ومعارف جابر عبد الحميد "هو تعل
ه المتعلمين ،واتجاهات ستمتع  م    )276ص، 2002عبد الحميد ، جابر(” .وهو تعل
فعل من دور الطالب في التعلم  رفهــــع محمد عبد الجواد على أنه " ذلك النم من التدرس الذ 

ا  ه متل للمعلومات فق بل مشار ون ف احثا عنفال    )21ص، 2009عبد الجواد، (محمدالمعلومة."  و
تحقي تسعى معا الى  صغيرة،عبد المنعم على أنه " ذلك التعلم الذ يتم في مجموعات  رفهـــــع

مي تحت اشراف  ة للموقف التعل ه المعلم.أهداف مشتر   .)12ص، 2001المنعم ، عبد(” وتوج
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الفعل في الدرس وللوصول إلى هذا  " عبد اللطيفقول  حدث  قصد وما  هو نتيجة التطاب بين ما 
ن أن تحق أو تعوق هذا التطاب وتلك العوامل تتمثل  م عرف المعلم العوامل التي     في:التطاب يجب أن 

 األهداف 

  م األفرادنت  ظ

  م المادة  تنظ

  ستغرقه في العمل  الوقت الذ 

 ة الراجعة  التغذ

  24ص، 2002اللطيف، (عبد ." ةاإلدار( 

حدث بين المعلم  رفهــع ح على أنه " ذلك التفاعل الذ  من خالله  والمتعلم يتممصطفى السا

ناء وتحسين سلوكالمادة  وتحقي أهدافاحداث التغير المطلوب  ة المتعلم و ح  مصطفى(” .شخص السا

  )237ص، 2012،
قة حيث شملت التعرفات على وصف عام للمصطلح من خالل  بتحليل محتو التعرفات السا

ه التدرس  والمعارف واالتجاهات فياكتساب المهارات  ستخدم ف إضافة حدوث  الفعال،أ مجال تدرسي 
ة من خالل التدرس في مجموعات صغيرة.   نتائج إيجاب

  س:ـالتدر صخــصائــ .6.1.1
ة: تتمثل خصائص   التدرس في النقا التال

ة  - ة  شاملة،" التدرس عمل افة مدخالت العمل م  ة،تتولى تنظ  .وتالميذمن المعلم  الترو
ة. - ة مثال  التدرس مهنة إنسان
ة هادفة تتولى بناء المجتمع. - ة إيجاب  التدرس عمل
ة في التدرس. - م ة التعل مثل محور العمل  التلميذ 
 تسبها التلميذ. واألساليب والخبرات التياألنشطة  يتميز التدرس بتنوع -
ة  - ة القو العقل ة للتالميذيهدف التدرس الى تنم ة والنفس  .والجسم
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ة المختلفة. - م عا للمواقف التعل المرونة ت  يتصف 
ات التالميذ  - اع رغ ة تهدف الى اش ة إيجاب نب في المستقبل." وتحقي آمالهمعتبر عمل  علي (ز

 )118ص ،2007،وآخرون 
ر منها: عفاف أن للتدرس خصائص وتضيف عثمان   نذ

ة  - ة،مثل التلميذ في التدرس محور العمل م واستعدادات وحاجات لذا وجب مراعاة قدرات  التعل
ة  وميول التلميذ ةالعلم ة واالجتماع  .والنفس

ال من المعلم  - التدرس لكل من حيث يجعل  الطر  ذ علىوالتالميوضوح األهداف الخاصة 
ح.  الصح

ة بين التالميذ. -  مراعاة الفروق الفرد
اة التالميذ. - ح   )56ص، 2014عفاف مصطفى، (عثمان" اتصال الدرس 

ن  م ادئه  ن القول مما تقدم من خصائص التدرس نقول أن التدرس علم له أصوله و قواعده و م م
ه و    ذلك فن التأثير األخرن. مالحظته،تعلمه و التدرب عل

س. 7.1.1 اد التدر ة م اض ة والر ة البدن   :التر
أحداث "  ة  ست مهمة سهلة فهي تحتاج الى فهم واالتقان ومعرفة تفصيل ة التدرس هي ل ان عمل

اد العامة للتدرس  ات والم األساس ة  عرف معرفة تخصص الوسائل والطرق وعلى المدرس أن يلم و
  أفضل النتائج وهي:لتحقي 

 .تحديد األهداف الدرس 
 .مه  اعداد الدرس وتنظ
 .التدرج في االنتقال 
 .ة  مراعاة الفروق الفرد
 .ع طرائ التدرس  تنو
 .ة عي، اثارة ميول الطل  )21ص، 2011(محمود داود الر
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ة: .8.1.1 اض ة والر ة البدن س التر   مـــــراحل تــــدر
ان للتدرس أرع مراحل وضحها    هوف ودن

 مرحلة التخط 
 .مرحلة التنفيذ 
 .اس  مرحلة الق
  م ل التالي:مرحلة التقو  وهي موضح في الش

  
  

  
اني  ل ب ان. :01رقمش س حسب هوف ودن   يبين مراحل التدر

طة  اني أن المراحل األرعة مترا ل الب سيرضح من خالل الش التدرس من خطوة  ومتداخلة وال 
ة  أخر علىالى  ومن مرحلةالى أخر  صورة فجائ ة. ولكن يوجدالتوالي أو    فترات زمن

مراحل التدريس

 مرحلة
 التخط

مرحلة 
التنفيذ

مرحلة 
القياس

مرحلة 
التقويم
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ل مرحلة لها خصائصها مميزة تساعد على  ونه نشا راعي المراحل  ان التعرف التدرس من 
ة للمعلم  وتحليله ال سالتدر وأن وصف ومناقشته،التحليل التدرس  ق شة حق ن أن يتم اال من خالل معا م

   )17ص، 2011الدين متولي، عصام( مع تالميذه."
حيث قسم مراحل  ،1971ذلك هناك نموذج أخر للمراحل التدرس وف ما وضحه جاكسون " 

ــــوهالتدرس الى ثالث مراحل     ي:ـ
  التخط مرحلة 
  التنفيذ مرحلة 
  ل التالي:مرحلة ما هي موضحة الش م    التقو

  
اني رقم                ل ب س حسب: يبين مراحل 02ش   جاكسون  التدر

  

التخط مرحلة

ذمرحلة التنفي

مرحلة التقويم
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ضا شير أ يز يجب أن  وترا بينالى تداخل  و ضيف أن التر ما  ضا  تلك المراحل الثالثة أ
م طوال  وهنا المعلم الثالثة،ينصب على استمرار تداخل العالقات بين المراحل  التعل الصادق يجب أن يهتم 

علم  اته فهو تعلم ل علم ليتعلمح   )24ص 2008فتحي الكردني، محمد(” .بين المراحل الثالثة و

س. 9.1.1 م التدر ة مراحل تصم اض ة والر ة البدن   :التر
م التدرس "   في:تتضمن مراحل تصم

 :مرحلة التحليل  
 وتتضمن:
 .تحليل بيئة التعلم الحالي 
 تحليل المتعلمين 
 م والتدرس  تحليل مهمات التعل
 م مقترح عي،(محمود داود  " .اعداد النموذج وتقو  ).25ص ،2011الر

 

 ات  وتتضمن:": مرحلة وضع االستراتيج

 .ات التدرس ة استراتيج تا  اعداد و
 ات التدرس  .وصف استراتيج

 

 م  وتتضمن:: مرحلة التقو

 .م البنائي  التقو
 .م الختامي عي، "التقو  .)25ص ،2011(محمود داود الر

س: . 10.1.1 ات تخط التدر   مستو

ة، األمر الذ " ضعون خططًا للمقررات الدراس حيث  البد على المدرسين من تخط التدرس، 
اتها، وللوحدات التي يجب تدرسها، ولألنشطة التي يجب  لها ومحتو ، استخدامهاضمن تسلسًال في ش

ارات ة الكبيرة للتخط ولالخت ر إال القليل من المدرسين األهم  وضرورته، ولكن التي يجب إعطائها، وال يذ
قة أن المتخصصين في طرائ التدرس يختلفون هم  عته، والحق المدرسين يختلفون في مد التخط وطب
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ة التي يتم في ضوئها تنفيذ  اختالف الفترة الزمن ختلف التخط  ، و ضًا حول مد التخط الضرور أ
ة، وتخط لشهر  م ن القول أن الخطة، فهناك تخط على مستو وحدة تعل م ة، و دراسي أو لسنة دراس

ين من التخط هما:    هناك مستو

  .ة ة والفصل : مثل الخط السنو عيد المد  التخط 

  ة، أو ألسبوع، أو لوحدة م : مثل التخط لوحدة تعل ةالتخط قصير المد (ادير عبد  .تعلم

 )89ص، 2010النور،

س الناجحة:. 11.1.1   خطوات التدر
ة:شير ناصر "  اع خطوات التدرس اآلت ه ات   من أجل أن ينجح المدرس في عمله عل
 .ة التدرس  معرفة عمل
 .معرفة اهداف التدرس 
  ة ة(معرفة مستو الطل ارهم، فروقهم الفرد  .)خصائصهم العمرة، أف
 .ل جيد وجعله ممتعا ش  أعداد الدرس 
 .التدرب على التدرس 
 ة للتدرس.استخدام الطرائ المناس 
 .االبتعاد عن الروتين واإلبداع في العمل 
 .رون ف يف  ة وعلمهم  ة الطل  استشارة دافع
 .ة وتجنب العنف معهم موضوع ل شفاف و ش ة   التعامل مع الطل
  ".ره في،المحافظة على النمو العلمي والترو والمهني والعمل على تطو ، 2001(ناصر مصطفى السو

  )30ص

س: . 12.1.1   العوامل المؤثرة في التدر

انت ذات  فيهناك عوامل عدة تؤثر " ة  صورة مناس م فيها  ن عدها، إن أجدنا التح م التدرس 
عض الجوانب فيها انقلبت حتما الی  ولكن ما، إيجابيتأثير  سی، هذه العوامل  التأثرإن عقلنا عن  الع

  سنو ضحها هنا استنادا الی آمرن هامين هما: 
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  ة ة لتحليل العمل ة.النظرة الثان  التدرس
  ــــدور األه ـــ ة الــــمــــــالع فيداف ـ ـــــــل ـــ اعــتدرسـ ــــة  ارها المحصــ ــــت ــــاللة ـ ــــتلت تيـ ة ـــــف قيـ ل أطراف العمل يها 

ة م ة. -التعل   )53ص، 2009(عمور عمر،التعلم

ة ا. 13.1.1 ة البدن س التر ة عامة عند تدر ارات ترو ةعت اض   :والر
ــــد تــــعن ــــدرس الــ ة الـ ــــتر ة ـ ــــوالبدن ار  ة هناكـــــراضـ عين االعت ة البد أن تأخذ  ارات ترو عدة اعت

ر منها:   نذ
ة. وتكرارها إذا للمهارة،"عرض األداء النموذجي  -  لزم األمر مراعاة للفروق الفرد
مااالستعداد الوقائي  - ةحق أمن  والعالجي   خالل الحصة. وسالمة الطل
ة لالشتراك في أنشطة الدرس خالل زمن  إتاحة - ع الطل ل حسب قدراته  الحصة،الفرصة لجم

 .وميوله
ة - ة الدرس بدرجة استعداد الطل  ر بدا
ان المناسب الذ  - ة الوقوف في الم الرؤ ة   ).192، ص2008جميل ، (أحمد .واالستماعسمح للطل
حة للمهارات. -  استخدام األسماء الصح
أسمائهم. - ة   مناداة الطل
قة تم تعلمها. -  بناء المهارة الجديدة على مهارة سا
ة أثناء انخراطهم  - عة المستمرة للطل حق المتا م الوقائي الذ  م المستمر اعتماد على التقو التقو

 لمهمة.ا
ة  - هيئهم للحصةتنفيذ نشا ختامي يرح الطل ة ".  و   ).192، ص2008جميل ، (أحمدالتال

  

ة:. 14.1.1 اض ة والر ة البدن س التر   األخطاء الشائعة في تدر
ن تصنيف هذه األخطاء الى:"    م
م المعرفي -   :أخطاء التقد

 تمثلت في:
 .يز سرعة وتجاهل التر  الكالم 
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  ل عام ش  إطالة الشرح 
 .س،  "عدم مراجعة األداء وتجاهل الوسائل  )50ص، 2009(محمد خم

  

الت وٕادارة الدرس: -   أخطاء التش

 تمثلت في:" 
 .وقوف المدرس بين وخلف التالميذ 
 .عيد أو قرب جدا من التالميذ  وقوف المدرس 
 .عض التالميذ صعب على   وقوف المدرس في وضع 

 

نات:أخطاء االصطالح  -  تمثلت في: والنداء والتمر

 الصوت ذو وتيرة واحدة 
 .تجاهل مدة التمرن 
 .39ص 2008فتحي الكردني، محمد( "تجاهل تقنين الحمل ومظاهر التعب أو اإلرهاق( 

  

- : عة التطبي   أخطاء متا

ــــلت في:"   وتمث
 .ادات  اهمال تصنيف التالميذ وعدم االعتماد على الق
  طرقة  دورة منتظمة على المجموعات.عدم االشراف 
  ة  .والتحفيزتجاهل عوامل الدافع

 

س: - ة في التدر  أخطاء شخص
 تمثلت في: 
 .ة ة الراض  ارتداء أزاء غير مالئمة لتدرس التر
 .ة في التدرس  التجهم والكآ
 .س، " أداء نموذج غي جيد أمام التالميذ  .)51ص، 2009(محمد خم
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ة . 15.1.1 س:تصورات لنجاح عمل   التدر
أتي: ة التدرس من خالل ما    " إلنجاح عمل

 .فيد المتعلم ما  م الوقت واستثماره ف  حسن تنظ
 .إتقان العمل 
 .ة  مراعاة المتعلمين وحاجاتهم الترو
 .ة في قلوب المتعلمين اد الروح م والم  ترسيخ الق
 .ة ست غا ة وسائل لتحقي النمو ول ار المقررات الدراس د، اعت ز بن ز  )28ص، 2000(عبد العز
  ة من خالل ات اإليجاب اد والسلو م والم م والق ة المعلم هو اكساب المتعلمين المفاه أن تكون غا

 المنهج المقرر.
  ون ة، على أن  ع في استخدام طرق التدرس مراعاة لحاجات الطالب وميولهم والفروق الفرد التنو

قتصر على التلقين والحفا ونقل المعلومات.الهدف األساسي هو التدرب على  م وال  ير السل  التف
 .ع واالبداع في تطبي المنهج م، والتجديد والتنو ات التعل  توظيف استراتيج
 .ير لد الطالب ه لمسارات التف  ان يتمثل دور المعلم في التوج
 .ه في خلقه والتزاماته وتصرفاته ون المعلم قدوة حسنة لطال  أن 
  مي.التر ا في الموقف التعل ا إيجاب  يز على المتعلم وجعله مشار
  .ة على حد السواء ة والنفس ة والجسم ع النواحي العقل المتعلم من جم ز بن االهتمام  (عبد العز

د،   )28ص، 2000ز

ة:2.1 اض ة والر ة البدن   . درس التر
ة ـــمفه. 1.2.1 ة البدن ةوم درس التر اض   :والر

قدم للتلميذ في وقت محدد  على وآخرون رفه أحمد ماهر ـــع ي الذ  أنه " هو ذلك النشا الحر

ان في الجدول المدرسي أثناء اليوم الدراسي  جبر التالميذله م ستوجب  و سبب  على خضوره اال من أعفى 
ة  االعفاء. ةما أنه الوحدة األساس ة بل أن وحجر الزاو ة الراض ل منهج التر ه الجز الذ في  ش ه 

لمثل أصغر جزء من المادة  حمل    ).64ص، 2007 وآخرون،ماهر  (أحمدخواصها."  و
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عــــرفه مـيرقت عأنه " اللبنة أو الوحدة المصغرة التي تبنى  و ومحتو  واتساق أهداف وتحق بتتا
عتبر تنفيذ المنهج ات  و ي  المدرس،درس أهم واج ة من المنظور السلو م ون لكل درس أغراضه التعل و
ي ة."  وتتكون الوحدةوجداني)  –معرفي  – (حر ة الراض ة من عدد من دروس التر م على  (ميرفتالتعل

  ).32ص، 2007خفاجة،
ل األساسي  وتــــعرفه ناهد ة  الي تتمعلى أنه " الش ة التر ه عمل م فيف مزاولة  والتعل المدرسة 

  .)61ص، 2004 سعد،محمود  (ناهدالراضة " 

ة الجزء األهم من مجموعة أجزاء البرنامج المدرسي أنه "  عرفه الخوليـــــو ة البدن مثل درس التر
ة التي تحق أهداف  ة والترو م افة الخبرات والمواد التعل ة ومن خالله تقدم  ة البدن وعلى  المنهج،للتر

ًا على  ل تالميذ المدرسة مرتين أسبوع ستفيد منه  فترض أن  ة  األقل،ذلك  ما أنه يجب على معلم التر
ن تحقي تلك  م م حتى  ة والتقو م طرق التدرس والوسائل التعل ارات المتعلقة  افة االعت ة مراعاة  البدن

مة صورة سل   .)119ص، 1998،عنان  (الخولي ."األهداف 
ة  رفه عصام الدين متوليــــع ة في برنامج التر ة حجر الزاو ة البدن عتبر درس التر على أنه" 

ة المدرسي  ع صفاته  وهو وحدةالبدن اد، وخصائصهالمنهاج التي تحمل جم ون الوسيلة األكثر  وهو  أن 
ة للتالميذ."    .)133ص، 2011الدين متولي، (عصامضمانا لتوصيل الخبرات الترو

قة في أن  وتتف التعارف ة السا ة البدن ة درس التر ة والراض مثل أصغر جزء من المادة الدراس
ع واتساق أهداف ومحتو  ة  المنهج،التي تبنى وتحق بتتا ه عمل ل األساسي الي تتم ف عتبر الش ذلك 

ة  م.التر ة البدنة  والتعل عبر درس التر ضا  ة علىأ قدم للتلميذ في وقت النشا  والراض ي الذ  الحر
ان في الجدول المدرسي أثناء اليوم الدراسي   .محدد له م

ة . 2.2.1 ة البدن ةأهداف درس التر اض   :والر
ة في:"  ة البدن   تكمن أهداف درس التر

 ة م ـــــــ: ان الاألهداف التعل مي العــــــهدف التـ ة ن درس الــــــام مـــــــعل ــتر ة هو رفعــ ـــراض ة والـــ ــــدن  البـ

ارها هدفا عاما تعني تحقي األهداف  اعت ة  ة للتالميذ بوجه عام. ان رفع القدرة الجسمان القدرات الجسم
ة: ة التال   الجزئ
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ة مثل القوة والتحمل والرشاقة والمرونة. - ة الصفات البدن  تنم
ذ - ة مثل الجر و الوثب، و  ة المهارات األساس الراضات تنم ة المهارات الخاصة  لك تنم

رة السلة..الخ رة اليد   ألعاب القو و 
  :ة ــــان الاألهداف الترو ع مدرســ ــــقوم  ة الــ لمة ــمل ل  ة و طرقة تلقائ ة في الدرس وخارجه   تر

ون له أثر ترو معين ولذلك وجب ه منه  ل تنب ه و قوم ب منه هي توج أهداف تحديد على المدرس أن 
ة. ة الترو   درسه من الناح

  مثال:
ة على حب النظام. -  التر
ة. - س الراض  التأكد من المال
ة على اعتماد على نفس. -  التر
ة على األمانة. -  التر
 مراعاة القوانين وقواعد اللعب. -
ة على مساعدة الغير. -  )64ص ،2004(ناهد محمود سعد و آخرون ،"  التر

ة الناجح:صفات درس . 3.2.1 اض ة والر ة البدن   التر
ون درس ناجح وهي:   " هناك عدة صفات يجب أن تتوفر ل

ون  - المنهاج وأن  عتبر جزاء من الغرض الكبير الخاص  ون للدرس غرض خاص قرب  أن 
 واضحا.

قبلون عليها بدون تردد. - حيث  ة لسن التالميذ  قة ومناس حتو على أوجه نشا ش  أن 
ون أو  - فة وسرعة في جو الحار.أن  ات عن حيث ال تكون الحر ة لحالة الجو   جه النشا مناس
نة. -  اتاحة الفرصة لكل تلميذ لالشتراك في الحصة ألطول فترة مم
ة. - ع ادة والت  اتاحة الفرصة للتالميذ للتدرب على الق
رة عن المعارف والمعلومات والقوانين. -  اتاحة الفرصة للتالميذ ألخذ ف
ح - اف من المنافسة والتعاون.أن   تو الدرس على قدر 
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ة وسلسلة. - ون أجزاء الدرس مرت  أن 
شرة   - عة ال الطب ون ملما  حيث  ا ومؤثرا في نجاح الدرس  ة المدرس دورا أساس تلعب شخص

ة  اجات المتعلمين النفس ةواحت نب علي وآخرون،." واالجتماع  )60ص، 2007(ز
س مجموعة م ضيف محمد خم ر منها:و   ن الصفات نذ

ه. - ون معروف يرمي الى الوصول ال  أن 
ا. - ون الدرس في مجموعة وتفاصيله نموذجا صح  أن 
ة. - ة والترو ح من الوجهتين النفس  أن تكون أوجه النشا مبينة على أساس صح
ة في نفوس التالميذ - م والمعايير االجتماع س، أن يرمي الدرس الى بث الق ، 2009." (محمد خم

  )43ص

ة . 4.2.1 ة البدن ةأنما درس التر اض   :والر
ه المعلم شير أحمد ماهر  اختالف الهدف الذ يرمي ال عة " هناك أنواع مختلفة من الدروس تختلف  وطب

ه هو زادة  نفسه، الدرس ون الهدف الغالب ف سمى هذا النوع من  المعرفة،فقد نجد نوعا من الدروس  لذا 
سب المعلومات'  ة التذوق  وثمة نوعالدروس 'درس  ه ناح سمىأخر تبرز ف ' درس التقدير'  والتقدير ولذلك 

ة  وهناك دروس طل عليها الدروس العلم ة ف ة العلم اناأخر تغلب عليها الناح سب  وتسمى أح دروس 
ــــوه المهارة، ـــ ان لمراجعة  وعـــــــــناك نــ عض األح ه في  سمى أخر من الدروس يلجأ المعلم ال  سدرو ‘و

  ).65ص، 2007 وآخرون،ماهر  (أحمدالمراجعة'. " 

ة . 5.2.1 ة البدن ةمحددات درس التر اض   :والر
ل مدرس أن  عدد من العوامل على  ظهر قدراته االبتكارة للوصول الى بؤرة االهتمام في الدرس مستعينا 

ما يلي: وتنحصر العواملالهامة للوصول الى هدف المرجو    المحددة في الدرس ف
 :ة م ة  األهداف التعل ة،فهي مدخالت العمل م ة حصائل عامة ألنما السلوك  التعل مثا فهي 

ة،نواتج أو مخرجات لهذه  والتي هي المختلفة، جب أن العمل تشمل المدرس على األهداف التي  و
. قها من وراء أ نشا  يرجى تحق
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  ان التغيرات التي تحدث في جوانب السلوك المختلفة للتلميذ تعتبر  :وحاجاتهمخصائص التالميذ
ة لذا فان دراسة  وألن التلميذ تعلمه،مؤشرا يوضح مد  م ة التعل حاجات التالميذ أمر محور العمل

ار األنشطة  وضرور ألنالزم  ةاخت  .والجنس المتعلمينالبد أن تتناسب مع السن  والخبرات الحر
 :ة م ة التدرس يجب أن يوضع في  الوظائف التعل ة من خالل عمل م ان استخدام الوظائف التعل

ار من التخط للوحدة الى أقسام الدرس على أن تراعى في استعمال هذه الوظائف تحقي  االعت
ين التعلموالتثبيت العالقة بين التعلم األولى   .والتطبيالجيد  و

 :انات المتاحة انات في  اإلم أحد المحددات تلعب هذه اإلم ة دور هاما  ة الراض دروس التر
 عند اعداد الدرس.

 :ة من العوامل المؤثرة على تحضير للدرس."  درجة الحمل ة الراض عتبر الحمل في درس التر
 .)54ص ،2007على خفاجة، (ميرفت

ة . 6.2.1 ة البدن م درس التر ةتقس اض   :والر

ة شير أحمد ماهر  ة البدن حتو درس التر ة على"  ما للعملأوجه نشا متعددة،  والراض ة  وتنظ ورغ
نة  الحصول م الدرس الى عدة  من،على أكبر فائدة مم يتوقف عدد هذه األقسام  أقسام،اصطلح على تقس

ل عة  ة  وقد اصطلح للدرس،قسم منها على الهدف المحدد  وطب ة البدن م درس التر ة على تقس والراض
قة لنشا الواحد وفقا لآلتي: 45مدته  الذ   دق

  

  

  الزمن  الفقرة
 المقدمة -
ة - يل  التمرنات التش
مي -  النشا التعل
قي -  النشا التطب
  النشا الختامي -

  دقائ 5
  دقائ 10
  دقائ 10
  دقائ 10
  دقائ 5

  

ة. ):01(جدول رقم  اض ة و الر ة البدن م درس التر   مثل تقس
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ة  اق قة ال س  فإنهاأما خمس عشر دق اتتوزع بين تغير المال ا م وأخذ الغ ماهر  (أحمد"  .والتقي

  ).69ص، 2007 وآخرون،
قسمه ميرقت   :ييل وف ماعلى ثالث أجزاء “وآخرون على  و

  : تضمنالجزء التمهيد  :و
. 7الى  5 واالحماء منالمقدمة  -  دقائ
قة. 15تمرنات االعداد البدني مدتها  -  دق
  :سي تضمنالجزء الرئ  :و
مي  - . 10ومدته النشا التعل  دقائ
قي  - . 10ومدته النشا التطب  دقائ
  :تضمن:الجزء الختامي  و
."  5الى  3 ومدته من والعودة للفصلالتهدئة  -   ).33ص، 2007على خفاجة، (ميرفتدقائ

ال جدي أش ل أو  ش عض األصوات التي تناد  وتقسم دة من حيث المحتو ظهرت في األون األخيرة 
  الى: الدرس
ات واألعمال اإلدارةالمقدمة  - ة للدرس. وتشمل الواج  التمهيد
ة الصفات  - ة،االعداد البدني بهدف تنم  سرعة ،.....الخ قوة، البدن
 التمرنات. -
ة) –ألعاب القو واأللعاب (الراضات  -  األلعاب الجماع
 الختام. -

م  عض أن وجوب تقس سين  نالدرس الى جزئييبينما ير ال سيالجزء التمهيد  هما:رئ  والجزء الرئ
سي الى عدة أجزاء حسب التوزع الزمني للخطة  م الجزء الرئ ة تقس ان الدين  (عصام .وما يتضمنهمع إم

  )144ص، 2011متولي،

ة . 7.2.1 ة البدن ة الدرس في حصة التر ةمنهج اض   :والر
ة  ة تتوقف على المنط الداخلي لهذه المادة الدراس ة أ مادة دراس هذا  ولتحقي ذلك" ان منهج

ة: ات اآلت الواج ام    المبدأ يجب الق
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ة البد أن تخط  - لان المادة الدراس ش ة التدرس  وتنظم  عمل ام  لةجيد قبل الق  قادمة. ولمدة طو
ة على مدار السنة مق - ة توزع المادة الدراس ة على أساس  وشهرة ثمسمة الى أقسام رع سنو أسبوع

 التدرج.
،مراعاة الحد من التكرار  - ة. الضرور ات الراض ة لتثبيت الحر أن درجة معينة التكرار مطلو  علما 
استعمال مبدأ االنتقال من المعروف الى غير المعروف  - ات الجديدة  ومن التدرج في التدرس الحر

س ب  ال م الىالى المر  الى الصعب. ومن السهلالجديد  والقد
ة من علم التدرب الراضي  - تس  .والراحةالحمل  والعالقة بين وخاصة الحملتطبي المعارف الم
ن تحديد  - م ل واضح حتى  ش ة الى أقسامها  ة أو مهارة جديدة البد من تحليل الحر عند تعلم حر

ة في  ة.المرحلة الصع   )55ص، 2004وآخرون ،محمود سعد  د(ناه" الحر

ةنجاح برنامج  لعوام .8.2.1 ة  ودرس التر ةالبدن اض   :والر
س محمد ان العوامل التي يتوقف عليها نجاح  ة وحسن برنامجحسب خم ة  ودرس التر ة البدن والراض

  هي:
  خالل: وهذا من وض الفصل:الطاعة 

صفة خاصة لع سحر خاص عجيب عليهم من  المتعلمين،حف أسماء  - أسمائهم  فنداء التالميذ 
ة.  الوجهة النفس

ة من بين المجتهدين مع اإلعالن على ذلك  - ار رؤساء األفواج الترو ع من اخت والتصرح التشج
ار هؤالء رؤساء سب  اخت

  م  خالل: هذا منالفصل: وتنظ
ة، ولتحديد - م الوحدة الدراس الوقت الالزم البد من توفر معلومات خاصة  الوقت الالزم لتعل

مي  ومعلومات خاصةالتالميذ  ذلك معلوماتالجو  ومعلومات خاصةالموقف التعل خاصة  و
ة نفسها. س،  المهارات المضمنة في الوحدة الدراس  .)45ص، 2009(محمد خم
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ة . 9.2.1 ة البدن ة في درس التر و ارات التر ةاالعت اض   :والر
ة على طرق تدرس خاصة بها  ة البدن اراتتعتمد التر ة  وهذه االعت ة في التر م ة التعل تثر العمل

ة أهمها: م ة من خالل المواقف التعل   البدن
ة  - ة البدن م في التر ضاح الهدف من التعل ة. والتأكيد علىإ ة البدن ة أجزاء درس التر  أهم
اجات المرحلةة مالئمة مادة التعلم للمرحلة السن -  .وخصائص واحت
ا  - ة في الفصل (بدن ا) –مهارا  –مراعاة الفروق الفرد  معرف
ة للعمل  - ةزادة الدافع حة. والممارسة الراض  الصح
ات  - ة. واكتشاف األخطاءتحليل الحر م  حسن المواقف التعل
م المهارات ... التدرج ... من السهل إلى  -  لمجهول.. ومن المعروف إلى االصعب.تعل
 .ومستو التالميذتوزع حمل التدرب على أجزاء الدرس وفقا للمادة  -
سهم في رفع مستو الطموح. -  معرفة التالميذ للنتائج 
ة التعلم للتمرنات  - ، 2004(ناهد محمود سعد وآخرون ، .والمهاراتالقضاء على األخطاء في بدا

 )66ص

ة:3.1 اض ة والر ة البدن   . مدرس التر

  صفات المدرس الفعال:. 1.3.1
ة: النقا التال   تر نايف سعادة صفات المدرس الفعال 

ون نظيف."  -  أن 
ة. - ة الجماع رة المسؤول ف عا  ون متش  أن 
ون عادال منصفا في معامالته. -  أن 
عملون معه. - من  المشاكل الخاصة  ون قو االستعداد لالهتمام   أن 
طر على  - ون هادئا مس ه.أن   ).36، ص2009(نايف سعادة، "أعصا

ون المدرس:   تضيف عفاف عثمان البد أن ين 
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ة واضحة ومحددة."  -  رؤ
قدرته. - مان إيجابي  ه ا  لد
قوم بها هي التي تؤثر على نجاحه. - ارات التي  أن االخت ا   مدر
دير وقته وجهده. -  )112، ص2014(عفاف عثمان، "يف يخط و

ن القول أن المدرس النا ا في تنفيذ المقررات و م ون حرف من خالل  المناهج،جح و الفعال هو من 
ة و دفع المتعلم على تحسين  ة إلنجاز أعماله التدرس ة و العقل ة و النفس استثماره لخبرته و قدرته الشخص

ة.  م ة و التعل ل الجوانب الترو   مستواه في 

ة:. 2.3.1 اض ة والر ة البدن   مهام مدرس التر
قي،  عها الميداني أو التطب طا عة المادة التي تتميز  ة وف طب ة الراض تتحدد مهام مدرس التر

ة: قوم بهذه المهام اآلت   في ضوء ذلك فانه البد أ
 " .ادة مدير المدرسة ق احي مع المدرسين  ات برنامج االصطفاف الص ة في تنفيذ فعال   المشار
  ة للعا م   م الدراسي.إعداد سجل الوحدات التعل
  ة المخصصة لكل وصف دراسي على وف ما هو مخط له في تنفيذ المنهج م تنفيذ الوحدات التعل

  )184ص، 2011(عصام الدين متولي، ". الزمني الذ أعد لذلك.
  ة المخصصة لكل صف م ة متواف مع منهج الوحدات التعل اعداد منهج زمني تنفيذ لألنشطة الداخل

مل له.   )184ص، 2011(عصام الدين متولي، "دراسي وم
 " ة للعام الدراسي والمنهج م ة متواف مع منهج الوحدات التعل إعداد منهج زمني تنفيذ لألنشطة الخارج

مل له. ة وم   الزمني لألنشطة الداخل
 .المدرسة ة  ات األنشطة الداخل   اإلشراف على فعال
 .المدرسة ة    اإلشراف على الفرق الراض
 ة.إعداد الترتي ام الراض   ات الالزمة لتنفيذ األ
  ة في الوحدات ة الراض ة لكل نشا يتم تنفيذه خالل مناهج التر اس المناس استعمال أدوات الق

ة. ة والخارج ة، واألنشطة الداخل م   التعل
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 .ة استعمال المالعب واألجهزة الراض مات األمن والسالمة الخاصة    وضع تعل
 اإلسعافات األ ام  ة الالزمة إذا دعت الحاجة.الق   ول
 .ة ومخزن لألدوات واألجهزة المستعملة ة البدن ة للتر م غرفة مناس   تنظ
 .ة ة الراض  تهيئة المالعب واستثمار الساحات المتوافرة لتطبي منهج التر
  .ة وٕاعداد التقارر الخاصة بها ة الراض ة الخاصة ببرامج التر ة البدن (ناهدة عبد "إعداد سجالت التر

د،  )27ص، 2012ز

ة: .3.3.3 س   دور المدرس في تخط المواقف التدر

ة في: ة التدرس   من دور المدرس في العمل
ة. -  " التخط للمنهج وللوحدة الدراس
ة. -  تخط الدروس اليوم
ة. - ة الالزمة للدروس اليوم م  تخط األنشطة والوسائل التعل
ات التالميذ  -  وقدراتهم.دراسة مستو
اغة أهداف الدروس. -  ص
ات التدرستحديد أساليب ومداخل  -  .واستراتيج
م -  )102، ص2014(عفاف عثمان،. تحديد أساليب وسائل التقو

ة . 4.3.3 ة البدن ةمؤهالت المدرس التر اض   :والر
  في:تتمثل مؤهالت المدرس 

  :ة   المؤهالت الدراس

ة حيث  ة الراض ة للمدرس التر ة المؤهالت التدرس ة على أهم ة الراض   حتاج:" لقد اتف علماء التر
ح لمراحل ا - ة لالفهم الصح ة ةالفيزولوجنمو من الناح ة واالجتماع ة والعقل ولوج  .والس
ل مرحلة من مراحل النمو. -  الفهم العمي لمواد البرامج التي تتناسب مع 
م فيعلى اإلدارة  القدرة - ة. والتنظ ة الراض  ).38، ص2009(نايف سعادة، "مجال التر
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 ة:لمؤهالت ا   الشخص

ة: " ة التال حتاج المدرس المؤهالت الشخص   في مهنة التدرس 
ة  - امل صحته الجسم ون متمتعا  حيث أن  ة  ة النالصحة النفس ة التدرس عموما  والعقل والتر

ة ا. الراض  خصوصا تتطلب مجهودا جسمان
ة  -  المقدرة العقل
ة لنقل معلومات  - مة وواضحة. وخبرات بلغةالمقدرة اللغو  سل
اتهالمقدرة على الرادة لمساعدة التالميذ على تغير من  -  .مسلو
مهارات  - ون متمتع  ة، أ  ة.المهارة الحر ، (عفت "حر  ).47ص، 2002مصطفى الطناو
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  الفصل:خالصة 

  
صفة عامة وتدرس  التي تخص نوضح عدة جوانبحاولنا في هذا الفصل أن لقد  موضوع التدرس 

صفة خاصة،  ة  ة والراض ة البدن ة التدرس من مفهوم مادة التر و هذا من خالل تسل الضوء على عمل
ما رأينا في هذا الفالتدرس الى الدرس وصوال للمدرس ،  صل، البد وأن يخضع إلى فتدرس هذه المادة 

غي أن تتوفر في  ة أو تلك التي ين المادة العلم ة شرو وقوانين، سواء تلك التي تتعل  مح درس التر
ة أو  ة والراض إلى ظهور خلل في هذه  ، فخلو أحد العناصر سيؤد حتماهذه المادة  مدرسفي البدن

ة  ةالعمل م ة والر  التعل ة البدن التالي عدم الوصول إلى تحقي األهداف خالل درس التر ة، و ة اض الترو
ة م ات المنشودة من  والتعل ةالمنهاج و والغا  .البرامج السنو
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  تمهيد:
ة  ة البدن ة التدرس التر ة نجدفي عمل ة التي تحتو على  والراض العديد من طرق التدرس

عضها  القدرات  والتي تهتماألساليب التي تميزها عن  المتعلم من خالل رفع قدراته سواء تعل األمر 
ة أو تعلم المهارات    ل مرحلة عمرة. وهذا وفالحر

ه سنحاول ة حول مفي ه وعل ه ا ذا الفصل إعطاء صورة تفصيل احثين في أساليب جاءت  ات ال أدب
. وقسم هذا الفصل الى ثالثة تقسما ة والتعلم المهار وهي أساليب التدرس  تالتدرس والقدرات الحر

ة والتعلم المهار على التوالي   .والقدرات الحر
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ة ال1. 2 س التر ة . أساليب التدر اض ة والر   بدن
س:. 1.1.2   مفهوم أسلوب التدر

نب ــــتع ة التعلم  وآخرون علىرفه ز م عمل عها المدرس لتنظ واتخاذ  وتوجيهها،أنه " إجراءات يت
م التالميذ."  المعلم وسيلة لتعل نبلطرق تدرس مختلفة    )115ص، 2007علي وآخرون، (ز

  

ة رفه عثمان عفافـــتع ف امه  على أنه " هو الك التي يتناول بها المعلم طرقة التدرس أثناء ق
ة التدرس،  رت األسلوبعمل ةالصفات  و مات الشخص عفاف  (عثمان"للمدرس. والخصائص والس

  )191ص، 2014مصطفى،
  

ش  ة عرفه محسن درو عمل امه  ة التي يتناول بها المعلم طرقة التدرس أثناء ق ف على أنه " الك
صو  ة التدرس  صورة أساس ستخدمون نفس الطرقة، ثم يرت  رة تميزه عن غيرة من المعلمين الذين 

ة للمعلم."  ش، (محسنالخصائص الشخص   )12ص، 2013محمد درو
  

المعلم عرفه محمد متولي على  ة الخاصة  ه،أنه " مجموعة من األنشطة التدرس أ  والمفضلة لد

ة  شخص ا و   .)22ص، 2011الدين متولي، م(عصا ".المعلميرت ارت
  

في التعرفات نالح أن هناك اتفاق حول أن التدرس مجموعة من األنشطة التي يتناولها المعلم  ءومن خالل ما جا
ه المتعلم الى هدف معين   .وهذا بهدف توج

  

ة . 2.1.2 ة البدن س التر ة أساليب التدر ةأهم اض   :والر
  

ة تنب شير أحمد جميل أن " ة األهم ة الراض أساليب التدرس التر ث من اتقان المهارات المتعلقة 
  من منطلقات متعددة هذه أبرزها:

ة  - اتهاتطور التر  .وتعقد عمل
حاث  - ة. والدراسات ذاتتطور األ ة الراض التر  الصلة 
 والمتعلمالتطور في دور المعلم  -
 ).184، ص2008ميل ،ج أحمد(” .نقل المعلومات وتنوع طرق تعدد مصادر المعرفة  -
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ة . 3.1.2 ة البدن س التر ةأهداف أساليب التدر اض   :والر
ة ــــت ة البدن ما يلمن أهداف أساليب التدرس التر ة ف   :يوالراض
 .والخاصة" تعرف أساليب التدرس العامة  -
 تعرف طرق نقل المعارف الى التلميذ. -
ة وصوال الى - م ات  االستخدام األنسب للوسائل التعل  .وحاجات التالميذالوفاء برغ
ين المعلم من فهم خصائص المتعلم  -  .ومراحل نموهتم
مي للمتعلم أثناء حدوثه". -  ).184، ص2008جميل ، (أحمد مساعدة المعلم على تحليل السلوك التعل

س:. 4.1.2   األسلوب المناسب في التدر
التدرس، وهذا األس"  ه الخاص  ة المعلم ومد ال شك في أن لكل معلم أسلو ع من شخص لوب ين

ا  ن أن نحدد أسلو م ة المعلم، وال  س شخص ع ناء على ذلك فإن أسلوب التدرس  نه من المادة، و تم
ر منها: ن وضع معايير لألسلوب المناسب نذ م أنه أفضل األساليب، لكن    معينا ونصفه 

 .قه   وضوح العالقة بين األسلوب والهدف المراد تحق
 ة ا ا في إدارة نشا الدرس.مشار   لتالميذ فعل
 .مراعاة المستو الترو الذ يبدأ منه التلميذ  
 .ين البدني والمهار للتالميذ في الصف الواحد  مراعاة المستو
 .ة ة والبيئ اة االجتماع الح  ر المنهج 
 عد الدرس. إعطاء اشرة   نتائج م
  شمل النزل ثم الحي و انتقال أثر الدرب ل .السماح   الناد
  رة القدم يختلف عن أسلوب متجدد متطور يناسب المهارة المنو تدرسها فمثال أسلوب تدرس 

از.  ألعاب القو أو الجم
 .ة التدرس وانسجامهم مع المعلم  استمتاع التالميذ في اثناء عمل
  131ص، 2007أحمد ماهر،( للتعلم."استخدام دوافع التالميذ(  
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اأساليب . 5.1.2 ة  موستون  موس س التر ة و لتدر س)البدن ة الموحدة للتدر ة (النظر اض   الر

مان     مات شيوعاموستون ألساليب  تقس حث والدراسة في  التدرس من أكثر التقس في مجال ال
ة  ةع موستون لتلك األساليب وقد وضتدرس المهارات الحر    بها.الخاصة  البن

م ارــــد أشــــقو  ة إلى أ عبد الكر عض ولكل منها أهم عضها ال طة ب أنها سلسلة مرت ساليب التدرس 

ة.  ة واالجتماع ة واالنفعال ة والمعرف (عبد خاصة ال تغني عن األخر في إنماء الطالب من النواحي البدن

م،   )8 ،ص1998الكر

اشرة على النحو مثلت هذه األساليب في وت"  اشرة وغير الم    التالي:األساليب الم

اشرة:: أوال   مجموعة األساليب الم

 .( حي (األمر العرض التوض م   أسلوب التعل
 .(التدربي) ه المعلم  أسلوب التطبي بتوج
 .(ادلي ه األقران (الت  أسلوب التطبي بتوج
 .أسلوب التطبي الذاتي 
 .ات  أسلوب التطبي الذاتي المتعدد المستو

ا اشرة: :ثان   مجموعة األساليب غير الم

  الموجه االكتشافأساليب 
  .(لة ير المتشعب (حل المش  أسلوب التف
 . م المتعلم للبرنامج الفرد  أسلوب تصم
 .ادرة من المتعلم  أسلوب الم
 .أسلوب التدرس الذاتي  

ة  الفروق والخصائص الفرد عدم االهتمام  وتتصف األساليب األرعة األولى من تلك المجموعة 
ق ةلألفراد حيث أن المدرس هو الذ  ع الطل أدائه جم قوم  (رشيد بن عبد  .رر مستو العمل الذ سوف 

  ).15ص، 2006العزيز،
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ة أساليب . 6.1.2 ا موستون دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثالثة في بن  موس
ة. ة البدن س التر   لتدر

التخط م -التنفيذ-لقد أشار رشيد أن هناك اختالف مجموعة القرارات الثالثة المتعلقة  وهذا التقو
   ما هو موضح في الدول التالي:

 اسم األسلوب  الرقم
  مجموعة القرارات الثالثة

م  التنفيذ  التخط   التقو

حي   1 ــــ ــــ ـــ ـــالعرض التوضـــ م  ـــلوب التعل ــــ ــــ أســـ
(   (األمر

  المعلم  المعلم  المعلم

ه المعلم (التدربي)  2   المعلم  الطالب  المعلم  أسلوب التطبي بتوج

ادلي)أسلو   3 ه األقران (الت   الطالب المالح  الطالب المؤد  المعلم  ب التطبي بتوج

  الطالب  الطالب  المعلم  أسلوب التطبي الذاتي  4

ات  5   الطالب  الطالب  المعلم  أسلوب التطبي الذاتي متعدد المستو

  لطالبا -المعلم  لطالبا -المعلم  المعلم  أسلوب االكتشاف الموجه  6

ير  7 لة) أسلوب التف   لمعلما -الطالب  لمعلما -الطالب  المعلم  المتشعب (حل المش

م المتعلم للبرنامج الفرد  8   لطالبا –المعلم   لطالبا –المعلم   المعلم  أسلوب تصم

ادرة من المتعلم  9   لطالبا -المعلم  لطالبا -المعلم  الطالب  أسلوب الم

  الطالب  الطالب  الطالب  أسلوب التدرس الذاتي  10

مثل:02(قم جدول ر  ة أساليب  )  ا موستون دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثالثة في بن  موس
ة ة البدن س التر ز،لتدر   ).16، ص2006."(رشيد بن عبد العز
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ا . األساليب الحديثة ل7.1.2   :موستون موس

م األمر األ. 1.7.1.2   سلوب التعل

 ة   األسلوب: بن

ة هذا األسلوب على  وهو أول أسلوب"  شير رشيد ا موستون للتدرس. وتعتمد بن من أساليب موس

ًا، فالمعلم يلعب الدور األســــاســــي في التدرس،  ه إلى ما يراه مناســــ ــب حيث يدفع المعلم طال األوامر فحســ
تخذ المعلم في هذا  ـــــارة األمر من المعلم و ه إشــ ــــ ه الطالب يجب أن تســـ قوم  ة أو عمل  حيث أن أ حر

ــة مثل تحديد األســـلوب ج افة القرارات الخاصـ اإلضـــافة إلى  م  ع القرارات الثالثة التخط والتنفيذ والتقو م
قاع، والراحة. ة، والتوقيت، واإل ة، والنها ـــاع والوقت، والبدا ــــ ــــ ان، األوضــ ز، يدشــــــــر ( الم ، 2006بن عبد العز

  ).21ص
  

ة المتعلممعلم " أساس هذا األسلوب هو العالقة بين استثارات ال ضيف محمد خمس  فإشارة واستجا
قوم بها المتعلم ة  ل حر س،األمر من المعلم تسب    ).135ص، 2009."(محمد خم

  

ة بين المعلم األمر  "هو تضــيف ميرفت اشـــرة وأن ة أو  والمتعلم المســـتجيبعالقة م في أداء أ حر

  ).260ص، 2008(ميرفت علي، "مهارة.
  

ةفي  ءما جاوف  ع من قرارات المعلم الذ  األســـلوب قد اتف بن احثين على ان هذا األســـلوب نا ال
ـــة  رعتب ـــة،محور العمل م ـــة تنفيـــذه  حيـــث التعل ـــار عتبر أداة  علىتكون هـــذه القرارات اج المتعلم الـــذ 

ة ـــتجا ة الراجعة ترجع للمعلم.  اســـ ، اما التغذ الفق ــــ قين على  وتتخذ أشــ ــــا احثين ســ قرارات الثالثة وف ال
:قرارات  -  تالي:النحو ال  للمعلم. التخط

 ت التنفيذ: للمعلم.اار قر  - 
م: للمعلم -   .قرارات التقو
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 ـــــــم األمـــيــــتعلــــــلوب الـــــــــداف أســــــــأه:    ر

  الى:يهدف هذا األسلوب 

 " التماثل. - 
قة. -   المطا
اشرة ألمر المعلم. -  ة الم   االستجا
قدمه  -  النموذج الذ    المعلم أو أحد الطالب المتميزن في المهارة.التقيد 
ه التالميذ في وقت  -  س،.واحديؤد  ).135ص، 2009"(محمد خم

 

 م : قنوات النمو في أسلوب التعل   األمر
مي علىقنوات النمو في أ أسلوب  ترتكز ة  في جوانب متعلمال نمو تعل ة واالنفعال المهارة واالجتماع

ة  استخدام درجة  ت نموهتراوح دراجاتحيث والمعرف ما بينهما وذلك  من أدنى إلى أقصى مستو في النمو أو ف
   االبتكار.على نفسه أو على الغير أو درجة  متعلمأو مد اعتماد ال الحرة

ــــانت ـــ ـــد  ــــ ــــدرج وقـ ــــات الــ ــــي أسف نموــ ــــ م األمر ـ ــــ لوب التعل   ما يلي:ــ
  

  " قف دور المهار الجانب ون في أدنى مستو له. المتعلم:  ذلك   عند حد التلقي و
 :ون النمو  الجــانــب االجتمــاعي ــذلــك  إن تلقي األوامر من المعلم ال يؤد إلى تفــاعــل اجتمــاعي و

 االجتماعي في أدنى مستو له.
 :ل دائم مما يؤثر على  متعلمعض ال الجانب االنفعالي ــــ شــ ة مســـــتو الال يتقبلون األوامر  ــــ راحة النفسـ

بيرة. شعرون براحة  عض يتقبل األوامر والتلقين ف  لديهم، وال
 :ات المعرفة الجانب المعرفي ر وهو أقل مستو ز هذا األسلوب على مستو التذ  .ير

 

ــــحي ــ ــ ــ ــــ م ـ ز، رشيد( "من عشر لهذه الجوانب على النحو التالي: درجات ث يخذ تق   ).22ص، 2006بن عبد العز
  

  الجانب المعرفي  الجانب االنفعالي  الجانب االجتماعي  المهار جانب ال

1  1  1  1  
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 :في:تتمثل  مميزات هذا األسلوب  
ــــي -  ــــح المة،ــــــوالسن ــــــوامل األمـــــــي عــــراعــ مات محددة.ـــــــــارات تـــــــمهـــــــض الــــــعــــــيث أن بـ  ؤد بتعل
طرة ع -    لى التالميذ.سهولة الس
 تتمثل في: يوب هذا األسلوب:ـــع  

ة.ــــــــــع -   دم مراعاة الفروق الفرد
ــــدم افـــــــع -  ـــ ار المجموعةـ  ).115ص، 2007."(أحمد ماهر ،ساح المجال أمام التلميذ الخت

بي). 2.7.1.2 ه المعلم (التدر   أسلوب التطبي بتوج

  ة   األسلوب:بن

ه المدرب في اخراج الوحدة أنه " أســلو أحمد ماهر  شير شــ ة،ب  حيث نالح أن المدرب  التدرب

ة  أداء التكرارات المناس ة والمالئمة لقدراتهسمح لالعبين  اته البدن ان   ).115ص، 2007(أحمد ماهر ،." وام

ـــلوب يود الى إيجاد واقع محمود داود  ير  ــــ ــــ ة  جديد،أن هذا األسـ فهو يوفر ظروفا جديدة في عمل

توصـــل الىالتعلم  ل تلميذ  األهداف.مجموعة مختلفة من  و ة  وتوفير وقد صـــمم هذا األســـلوب لزادة حر
ة الراجعة."  الوقت ه اما يوفر للمدرس المزد من الوقت إلعطاء التغذ الكافي لممارسة النشا والتدرب عل

،   )213ص، 2011(محمود داو

أســــلوب وهو األســــلوب الثاني في ســــلســــلة أســــاليب موســــ رشـــيدشــــير  عض  ه ال ســــم ا موســــتون و

م  تف هذا األســـلوب التعل ختلف عنه في قرارات التنفيذ  األمر الممارســـة، و م و في قرارات التخط والتقو
ات اتخاذ القرار من المعلم إلى  ـــالح ــــ ــــ ظهر هذا التحول في النقا  المتعلمحيث تتحول مجموعة من صـــ و

ة وهي:   التال

 ان: لكل تمرن أو مها ه. المتعلمرة وضعها االبتدائي حيث يختار الم ان الذ يناس  الم
  :ــــاألوضاع ــــرن أو مـــــل تمـ ة. أها وضعها االبتدائي، ـــهارة لـ الراحة النفس ه  شعر ف  الوضع الذ 
 مفرده عمل   حتاج إلى راحة أكثر من زميله اآلخر حيث طالب نظام العمل: إعطاء فرصة لكل طالب ل
 ي: يختاإل ــــقاع الحر ة في أداء المهارة.ـــلف ـ اب  ل طالب عن اآلخر في سرعة أداء التمرن أو االنس
  :اناته.ــــــه تعلمـــــــالماالنتهاء من العمل حدد االنتهاء من العمل حسب قدراته وٕام  و الذ 
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 س هناك وقت محدد للطالب في االستفسار حيث أن ح: ل سأل المعلم  إلقاء األسئلة للتوض ل طالب 
ح عن األداء أو العمل. حتاج إلى توض ز، رشيد(“  في الوقت الذ   ).24،ص2006بن عبد العز

  

قة قد اتفقت هذه التعارف حول أن  م السا ه هذه مفاه نا على ما تحتو ظروف  فرهذا األسلوب يو و
األداء ودو  ما يتعل  ما أن  المتعلمر مالئمة للتعلم وتحقي العديد من األهداف، ف في األسلوب، 

قاع. المتعلم عد تحديد إعطاء إشارة البدء وتحديد السرعة واإل ه مساحة من الوقت لممارسة األداء   لد
ال قين على النحو التالي: وتتخذ أش احثين سا   قرارات الثالثة وف ال

: للمع -  ــــقرارات التخط  لم.ــ
ــــقرارات ال -  ــــ ـــ  .تنفيذ: للطالبـ
ــــرارات الق -  ــــ ـــ م: للمعــ   .لمـــتقو

 :(بي ه المعلم (التدر   أهداف أسلوب التطبي بتوج

  يهدف هذا األسلوب الى:

  ما  المتعلمأن يؤد ة   له. قدمتاألعمال المطلو
  على أن األداء الجيد مرت بتكرار العمل. المتعلمأن يتعرف 
  بين العمل والوقت المالئم له. المتعلمأن ير 
 ان.م  حاولة الوصول إلى األداء المطلوب قدر اإلم
 .المعلومات عن األداء الخبرة أن األداء الجيد مرت  س،" التعرف   )137ص، 2009(محمد خم

  :بن عبد العزز أن هذا األسلوب يهدف الىضيف رشيد 

  ن الحصول عليها  الخبرة على أن هذه المتعلميتعرف م ة الراجعةالمعلومات   .من التغذ
 .الئم العمل أن اتخاذ القرار  الخبرة   يتعرف 
  ل القرارات عما ه المعلم (التدربي) وتعلم تحو م بتوج أســلوب التعل مي  البدء في خبرة النشــا التعل

. ه في األسلوب األمر  ان عل
 .ة الراجعة الخاصة للفرد  الدخول في خبرة عالقة جديدة والتي تتضمن توقع التغذ
 ز، رشيد“( وقراراتهم.ئه اآلخرن حترم دور زمال  .)24ص،2006بن عبد العز
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 :(بي ه المعلم (التدر   قنوات النمو في أسلوب التطبي بتوج

الح التقدم في جوانب النمو نتيجة اتخاذ المتعلم  ما عدا الجانب المعرفي. للقرارات في هذا األسلوب 
ـــــــانت درجــــــات الــــــنمو ـــــــد  ه المعلم (التدربي)ي ف وقـ ــــ أسلوب التطبي بتوج   ما يلي:ــ

  مارس العمل بدون أوامر. المتعلمهناك تقدم نتيجة أن  :المهار الجانب  
 :ار  الجانب االجتماعي ان القرب من زميله المتعلملألماكن يجعل  المتعلمإن حرة اخت  .يختار الم
 :قاالنفعالي أكثر  جانب ينمو الجانب االنفعالي  االجتماعي.ه وذلك نتيجة لزادة نمو الجانب من سا
 :ر. الجانب المعرفي يز على جانب التذ ًال في هذا األسلوب نظرًا للتر  ون النمو قل

م درجات النمو في هذا األسلوب انت تق ز،على النحو التالي:  و    ).25،ص2006"( رشيد بن عبد العز
  

  الجانب المعرفي  نب االنفعاليالجا  الجانب االجتماعي  المهار الجانب 
1  2  2  1  

 :في:تتمثل "  مميزات هذا األسلوب  
مارسون التدرس على المهارة. -  ار الزمالء الذين س  الحرة في اخت
  أداء التمرن. والتكرار عنداستخدام الزمن بدال من العد  - 
 :تتمثل في: عيوب هذا األسلوب  

 ال يناسب مع التالميذ صغار السن  - 
حدديتخذ أدوار التالميذ  المعلم الذ -  ذلك   ).115ص، 2007(أحمد ماهر ،دوره." و

ادلي). 3.7.1.2 ه األقران (الت   أسلوب التطبي بتوج

 ة   األسلوب: بن

نب علي ين  تعرفه ز اتخاذ مجموعة من القرارات من األسلو سمح للتلميذ  على أنه " في هذا األسلوب 
عتبر المدرس مسؤول تختص أ وهذه القرارات، والتدربياألمر  اشرة،  ة راجعة م م لتعطي تغذ التقو ساسا 

. نب علي،عن قرارات التخط   ).134ص، 2008"(ز
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يب واستخدام هذا األسلوب يؤد الى خل  شير حسين أحمد قود  وٕايجاد الواقععلى أن" تر الذ 
م الصف في هذا األسلوب ع األهداف،للتوصل الى مجموعة جديدة من  تم تنظ ل أزواج مع إعطاء و لى ش

األداء بينم قوم احداهم  ة، يتخذل متعلم دورا معينا حيث  قوم األخر بدور المراق المدرس قرارات في  ا 
  ) 249ص، 2011حسين أحمد،( الدرس."مرحلة قبل 

ز رفه رشيدـع م الفصل وتوزع الطالب إلى مجموعات على أن  بن عبد العز هذا األسلوب يتم تنظ
ة و  ادل بين المعلم و زوج قوم  المتعلمتم الت اتخاذ  المتعلمحيث يتخذ المعلم قرارات التخط و المؤد 

قوم  ما  ساعد  المتعلمقرارات التنفيذ  م وهذا األسلوب عادة ما  على  المتعلمالمالح بإصدار قرارات التقو
ح أداءه الفني خاصة في المرحلة األولى من مراحل تعلم المهارة  ميز هذا األسلوب شيوع تصح وأفضل ما 

ة توفير معلم لكل طالب. مثا ز،(“ روح التعاون بين الطالب وهو    ).34،ص2006رشيد بن عبد العز
  

لين في  ءوف ما جا احثين على ان هذا األسلوب يتخذ المتعلم ش في وصف األسلوب قد اتف ال
ون له قرار  ون  التنفيذ،قرارات، حيث  م  . فيمأما في تقو ون المدرس صاحب القرار في  الح حين 

قين على النحو التالي: احثين سا ال قرارات الثالثة وف ال . وتتخذ أش ة التخط   عمل

: للمعلم. -   قرارات التخط
 .قرارات التنفيذ: للطالب - 

م: لل -    .طالب مالحقرارات التقو
 :(ادلي ه األقران (الت   أهداف أسلوب التطبي بتوج

  لخولي أن هذا أسلوب يهدف:شير أمين ا

  ال تكون. اشرة من الزميل المالح ة راجعة م .الممارسة وتكرار العمل مع زميل مع  تغذ  مالح
  د على المنافسة واالستنتاج وتوصيل النتائج للزميل. المتعلمجعل  تعو
 .ح األخطاء ة الراجعة أو معرفة متى تصح م التغذ ام المعلم بتقد فهم وتخيل مع  ممارسة المهارة دون ق

 )138ص، 1996(أمين الخولي،العمل. أجزاء المهارة وتسلسلها عند أداء 

ر منها: شير رشيد أن لهذا األسلوب أهداف يذ   و
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  ة الراجعة من الزميل ة التي يتميز بها هذا األسلوب وٕاعطاء وتلقي التغذ ة االجتماع االنشغال في العمل
.  المالح

 طاقة االنشغال في خطوات هذه العمل المعايير المحددة في ال مالحظة أداء الزميل أو مقارنة أدائه  ة 
 واستنتاج النتائج ونقلها للزميل.

 ـــــــت ة سـ ة.ــــــــــنم ساهم في نجاح هذه العمل ادل الذ   مة الصبر والتسامح والتعاون واالحترام المت
  ة الراجعة التي قدم التغذ يف  ة الراجعة (  تساهم في تطور وتحسين أداء الزميل.ممارسة التغذ
 .الح بنفسه نجاح وٕانجاز أداء أحد زمالئه 
 .ة التعاون بين الطالب داخل الفصل وخارجه نب علي، تنم  ).136، ص2008(ز

 :(ادلي ه األقران (الت   قنوات النمو في أسلوب التطبي بتوج

الح  بن عبد العزز أنشـــير رشـــيد  ه هذا األســـلوب   المتعلميجة اتخاذ جوانب النمو نت التقدم فيف
  :على النحو ما عدا الجانب المعرفي. للقرارات

ه للنمو  :المهار الجانب  ــــا ــــلوب مشــ ـــــلوب التدربي مع زادة وهي أن  المهار النمو في هذا األســ في األسـ
. المتعلم اشرة من المالح ة م   أخذ تغذ

ة تكون في أقصـــى مد نحو يتعاون مع زميله  المتعلمما أن  الجانب االجتماعي: فإن المهارات االجتماع
 النمو.

ة الراجعة من  الجانب االنفعالي: ـــفات  المتعلمتتطلب التغذ ـــبر الكثير من الصـــــ ة مثل األمانة والصــــ ــــلو الســـ
 واالحترام مما يجعل الجانب االنفعالي في أقصى مد له.

ـــتعمل  الجانب المعرفي: ــــ ر  المتعلمســ ات ف ــــلوب عمل ــــ ذلك في هذا األسـ ة جديدة مثل المقارنة والمحاكاة و
. المتعلمون    أكثر انطالقًا عن األسلوب الساب

م هذا األسلوب  ان تق ز، رشيد“(على النحو التالي: حيث    ).25،ص2006بن عبد العز
  

  الجانب المعرفي  الجانب االنفعالي  الجانب االجتماعي  المهار الجانب 
2  3  3  2  

 

  



 
 
 

 

54 
 

 :في:تمثل ت مميزات هذا األسلوب  
 .جيدعتمد على التخيل في األداء وقد أثبتت الدراسات أن التخيل له تأثير قو في األداء ال - 
ــــــــــي -  ة.ــشجع هذا األسلوب على تقـ ح ة الراجعة التصح ة أداء زمالئهم واالستفادة من التغذ   و
 :تتمثل في: عيوب هذا األسلوب  

 ال يتناسب هذا األسلوب صغار - 
قوم بإعداد الورقة المعلم هو ال -  ارة.ذ   ).116، ص2007"(أحمد ماهر ،المع

 :(ادلي ه األقران (الت   خطوات تنفيذ أسلوب التطبي بتوج

ر منها:   هناك مجموعة من الخطوات نذ

ـــــل "  - 1 ــــلوب هو إعداد ورقة العمل حيث يتوقف نجاح أو فشــ ه المعلم قبل تنفيذ هذا األســـ قوم  أهم عمل 
  وح هذه الورقة وسالمتها.هذا األسلوب على مد وض

ح طرقة اســـتخدام الورقة عامًال مهمًا في مد تعاون  - 2 مع زميله  المتعلمما أن شـــرح األســـلوب وتوضـــ
ـــتالم ورقة العمل من المعلم وتحديد  ـــ ــــ عد أن يتم اسـ ة الراجعة و م التغذ المؤد  المتعلموقدرته على تقد

ة من المتعلمو  ة المأمولة من  المتعلم المالح يتم تحديد المهارات المطلو ــــتجا ــــ ــــ  المتعلمالمؤد واالســ
حيث يتم توزع الطالب إلى مجموعات  المتعلمالمالح فيتعاون  ة الراجعة  م التغذ مع زميله في تقد

ل من  قوم  ة و ة أو ثالث أدوار محددة  المتعلمالمؤد و  المتعلمزوج رشــــــيد بن عبد “(المالح والمعلم 

ز،  ).37،ص2006العز
  ذاتيــــلوب التطبي الــــأس. 4.7.1.2

 ة   األسلوب: بن

نب ــــلوب  تشــــــير ز ــــ ما هو محدد في أسـ ــــلوب " يتعلم التلميذ أن يؤد قرارات التنفيذ  ــــ أن هذا األسـ
ة الراجعة. ــتخدم المقارنة في التغذ ــــ ــــ ســــ ـــه.  ــــ ـــ م لنفســـــ ه المدرس، ثم يتخذ قرارات التقو نب  التطبي بتوج "(ز

  ).137ص، 2008علي،
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ات محددة يتم توزعها على  ماهر شير أحمد قوم المعلم بإعداد ورقة واج أن في هذا األسلوب 
سجل المتعلم بنفسه النتائج التي يتحصل  ع المتعلمين، و تولى المعلم عليها،جم عة  و دهم دور المتا وتزو

ة   ).117، ص2007"(أحمد ماهر ،الراجعة. . التغذ

ميز هذا األسلوب عن غيره من ا قوم بها إن ما  م التي  ة التقو يزه على عمل قة تر ألساليب السا
تسب الطالب القدرة على  المتعلم ذلك  نفسه بدًال من المعلم عن طر استخدامه لورقة العمل (المحك) و

م أنفسهم واالعتماد على أنفسهم. ز،“( تقو   ).34،ص2006رشيد بن عبد العز
احثين على ان  ءوف ما جا ـــلوب قد اتف ال ــــ ــــف األســـ ــــ ــــلوب في وصــ ــــ ميز عن غيره من تيهذا األســ
قة  قوم بها  فياألساليب السا م التي  ة التقو ال قرارات  .المعلمنفسه بدًال من  المتعلمعمل فحين وتتخذ أش

  الثالثة وف على النحو التالي:

: للمعلم. -   قرارات التخط
 قرارات التنفيذ: للطالب - 

م: للقرارات ا -    طالب لتقو
 :أهداف أسلوب التطبي الذاتي  

ر منها: شير أمين الخولي أن لهذا األسلوب أهداف يذ   و
 .تقبلها اناته و  عرف حدود إم
  ه بورقة العمل  المتعلميتعرف قوم   على أخطائه بذاته من خالل مقارنة ما 
  حسن من أدائه. المتعلماستخدام ار ل  لورقة المع
 مه لنفسه.األ المتعلم يتصف ة عند تقي  مانة والموضوع
 ــــساال اتخاذــ ة الراجعة. تمرار العمل الفرد   )148ص، 1996(أمين الخولي، قرارات عند التنفيذ والتغذ
  التطبي الذاتيقنوات النمو في أسلوب:  

  :على النحو التالي هذا األسلوب مو فينال ان

  مارس العمل بنفسه بدون  المتعلمرجع ذلك إلى أن حدث التقدم في هذا الجانب و  :ار المهالجانب
ه لألسلوب التدربي. ون هذا الوضع مشا اشرة من المعلم و   أوامر م
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 :ضًا تقدم في هذا الجانب حيث يختار  الجانب االجتماعي ان المالئم له والقرب  المتعلمحدث أ الم
 من زميله الذ يرتاح له.

 :حبون االستقالل. ون في أقصى الجانب االنفعالي ما لد الطالب الذين   مستو له الس
 :ادلي. الجانب المعرفي الجانب المعرفي في األسلوب الت ون  ه ما   فإنه أش

ز،على النحو التالي:  النمو في هذا األسلوب مالتقيان حيث    ).25،ص2006"( رشيد بن عبد العز
  
  

  الجانب المعرفي  عاليالجانب االنف  الجانب االجتماعي  المهار الجانب 

2  2  4  2  
  

 :في:تتمثل "  مميزات هذا األسلوب  
م -  ة في التقو  عطي الحرة للطل
 االعتماد على النفس. المتعلمينمي عند  - 
ة -    يراعي الفروق الفرد

 :تتمثل في: عيوب هذا األسلوب  
انات  -  ثيرةحتاج الى إم  .وأدوات 
ن استخدام األسلوب في االبتدائي. -  م  ال 
حق -    ).116، ص2007"(أحمد ماهر ،. والسالمة عناصر األمن ال 
  الذاتي:خطوات تنفيذ أسلوب التطبي  
 ح مفصل ة التمرنات. توض ة ونها  لسير التمرنات مثل بدا
 م ار للطالب.ل تصم  ورقة المع
 .تحديد الجزء الذ يرد المعلم تنفيذه في الدرس مثل التمرنات 

ه استخدام ورقة المع التأكد منو ، متعلمدور المعلم مالحظة أداء ال ون  حة للتوج طرقة صح ار 
ة ال إعطاءمع  الذاتي، ع الطالب في نها ة راجعة لجم ارات عامة عن أداء تغذ ع البدء و  الطالب،درس 
 )249ص، 2011(حسين أحمد، .العمل
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ات. 5.7.1.2   أسلوب التطبي الذاتي المتعدد المستو

 ة   األسلوب: بن

ر أن " إن ب شير رشيد قة الذ ميز هذا األسلوب عن األساليب السا يؤد المهارة  المتعلمما 
ز هذا األسلوب على  اناته حيث ير شارك في العمل حسب قدراته وٕام ل طالب  ات مختلفة وٕان  مستو

ة لد الطالب. ز،“( مراعاة جوانب الفروق الفرد   ).34،ص2006رشيد بن عبد العز

نب أن ه تشير ز ح الفرصة لكل علي  حيث يت ات ألداء مهارة معينة  ذا األسلوب يتناول عدة مستو
عتبر هذاستو من األداء، ـــــلميذ في أ مـــــــت ا  و ة بين  إذااألسلوب مناس ان الهدف هو عمل تصف

نب علي، التالميذ.   ).138، ص2008(ز
احثين على ان هذا األ ءوف ما جا ات ألداء في وصف األسلوب قد اتف ال سلوب يتناول عدة مستو

ز هذا األسلوب على ما  ،مهارة معينة من خالل اتاحة الفرصة لكل تلميذ في أ مستو من األداء ير
ة لد الطالب قين على النحو مراعاة جوانب الفروق الفرد احثين سا ال قرارات الثالثة وف ال . وتتخذ أش

: للمعلم. -  التالي:  قرارات التخط

 ارات التنفيذ: للطالبقر  - 
م: لل -   طالبقرارات التقو

  

 :ات   أهداف أسلوب التطبي الذاتي المتعدد المستو

ر منها:عفاف وتشير عثمان    أن لهذا األسلوب أهداف يذ
 .ع الطالب في أداء المهارة  اشتراك جم
 .ة الفروق الفرد  االهتمام 
 .إتاحة الفرصة للطالب ألداء المهارة حسب قدرتهم 
 ان ــــة الــــــإم ــــرجوع إلى الـــ ة إذا لم ينجح ـــ ــــفي المس المتعلممستو األقل صعو  تو الذ اختاره.ــ
  قة  المتعلممنح  .)194ص، 2014عفاف عثمان،(أدائه." الفرصة أن يدرك العالقة بين طموحه وحق
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 ات:ق   نوات النمو في أسلوب التطبي الذاتي المتعدد المستو

  ا األسلوب على النحو التالي:ان النمو في هذ

 الجانب المه: هو صاحب القرار في التقدم نحو  المتعلميتحرك النمو المهار إلى أقصى مد ألن  ار
.   النمو المهار

 :ل  المتعلمهذا األسلوب يؤد  الجانب االجتماعي س له عالقة مع اآلخرن ف ه فرد ول العمل ف
ون النم  و االجتماعي نحو األدنى.طالب يتخذ قراره بنفسه لذلك 

 :شعر  المتعلمون النمو االنفعالي في أقصى مد نتيجة أن  الجانب االنفعالي يتخذ القرارات بنفسه و

. القل قل اإلحساس   الثقة و
 :ادلي. الجانب المعرفي ون مقارًا لألسلوب الت ًال و  يتقدم الجانب المعرفي قل

ان التقي ز، وب على النحو التالي:النمو في هذا األسل محيث    ).75ص،2006"( رشيد بن عبد العز
  

  

  الجانب المعرفي  الجانب االنفعالي  الجانب االجتماعي  الجانب المهار 
5  2  5  2  

 :ات   خطوات تنفيذ أسلوب التطبي الذاتي المتعدد المستو

  :وهيتشير عثمان عفاف الى هناك مجموعة من الخطوات البد من تنفيذها 

 "قي.تحديد الم  هارة والجزء المراد تنفيذه في الدرس مثل النشا التطب
  ــــافة واالرتفاع ات تنفيذ المهارة ومن العوامل: المســـــ ــــتو ـــ ة في المهارة أو مســ ــعو ــــ تحديد عوامل الصـــ

 عدد مرات التكرار -ومساحة المرمى
 .شرح األسلوب وطرقة التنفيذ 
  والذ يتضمن: المتعلموصف دور 
ات المخت -أ   لفة التي وضعها المعلم.تجرب المستو

ة في العمل لتطبي المهارة. -ب ار مستو البدا   اخت
  البدء في العمل لتطبي المهارة. -ج
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م  -د ار الذ اختاره. المتعلمتقو   لمستو أدائه حسب المع
ة. المتعلمقرر  -هـ ة أو غير مناس ة مناس انت البدا   إذا 
ار.بتسجيل نتائج العمل مستخ المتعلمقوم  -و  دمًا ورقة المع

ة على أسئلة  فيتمثل في دور المعلمأما    )195ص ،2014(عفاف عثمان، .ه االتصالواستمرار  المتعلماإلجا

  أسلوب االكتشاف الموجه. 6.7.1.2

 ة   األسلوب: بن

قوم المعلم في مرحل عرفه فرج ثير من قرارات مرحلة التنفيذ من المعلم إلى المتعلم، حيث  ه تتنقل  ة وف

ة توصل إلى  ة عليها إلى اكتشافات متعاق ة من األسئلة التي تؤد اإلجا التخط بوضع مجموعة متعاق
حصل عليها المتعلم  ة الراجعة التي  مي فإن التغذ ح أو إلى الهدف الموضوع، وفي الجزء التقو األداء الصح

شير إلى نجاحه في ذلك الج ة تعزز  مثا حة تكون     )130 ص، 1998(فرج، زء. عد أجابته الصح

ينقسم أسلوب االكتشاف إلى نوعين وهما االكتشاف الموجه واالكتشاف عبد العزز  عرفه رشيد

بدون وجود ضوا موجهة لهذه  المتعلمالمتعدد (الحر)، ومما يؤخذ على االكتشاف المتعدد (الحر) تحرك 
ة ومثاًال على ذلك تحرك  م الموجود على أرض الملعب أ طرقة يرغبها ع المتعلمالحر لى الخ المستق

ز على االكتشاف الموجه  مما قد يتسبب في عدم الوصول للهدف المطلوب من المهارة، لذلك سوف نر
عطي  ات و ه المعلم البدائل المتعددة من الحر قدم ف ن من  المتعلموالذ  عًا حتى يتم فرصة تجربها جم

ز،"( رشيد بن عبد الع تحديد األفضل.   ).79،ص2006ز

 :أهداف أسلوب االكتشاف الموجه  
 " ة معينة. المتعلمشغل ة استكشاف  في عمل

  ة بين ة العالقة اإليجاب ة االكتشاف. المتعلمتنم  والمعلم من خالل عمل

 .ير واالستقصاء واالكتشاف ة التف ة عمل  تنم

  ة الصبر لكل من  )54ص، 1996م،الكر (عبد الممارسة.والمعلم عن طر  المتعلمتنم

 :قنوات النمو في أسلوب االكتشاف الموجه  
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 ان النمو في هذا األسلوب على النحو التالي:

  ز  :المهار الجانب ـــــافها مما يجعل النمو في الجانب  المتعلمير ــتكشـ على األمور التي يرد المعلم اســــ
 في حدود ما يرده المعلم. المهار 

 :ون النمو محدودًا في  المتعلممع المعلم أكثر من عالقته  المتعلمتكون عالقة  الجانب االجتماعي ف
ة. ة االجتماع  الناح

 :ة  الجانب االنفعالي ل طالب في عمل  يتحرك النمو االنفعالي إلى أقصى مد له وذلك حسب نجاح 
 :ــغل  الجانب المعرفي ون النمو المعرفي  المتعلمفي هذا األســــلوب ينشــ ذلك  رة معينة و ة ف في عمل

قة. اقي األساليب السا  في أقصى مد له عن 

ان التقي ز، رشيد“( النمو في هذا األسلوب على النحو التالي: محيث    ).81،ص2006بن عبد العز
  الجانب المعرفي  الجانب االنفعالي  الجانب االجتماعي  المهار الجانب 
6  2  6  7  

 :خطوات تنفيذ أسلوب االكتشاف الموجــه 

  في: هذا األسلوب خطوات تنفيذ تمثلت
  حة للوصول إلى درجة اإلتقان  المتعلممارس الطرقة الصح  مهارة الحجل 
  أوضاع مختلفة على حسب البدائل المعروفة. المتعلمقوم  أداء المهارة 
  تشف حة للحجل. المتعلمتحديد الهدف: مثل أن   الطرقة الصح
 ه الحجل متضمنة ط ات التي تش ح.وضع البدائل أو الحر  رقة الحجل الصح
 .ع البدائل طلب المعلم المقارنة بين جم ع األوضاع   عد تجرب جم
  حة للحجل. المتعلمسأل المعلم  ما الطرقة الصح
  ل وضع، لذا عد مسافة في  ة مثل: الحجل أل طرقة منطق حة للحجل  يرجع المعلم الطرقة الصح

اق الحجل، من هذه األوضاع عمل س ح أو الطرقة  المتعلمحتى يتأكد  قوم المعلم  من الوضع الصح
حة للحجل. م، (عبد الصح  )56ص، 1996الكر
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لة).7.7.1.2 ير المتشعب (حل المش   أسلوب التف

 ة   األسلوب: بن

لة تجعله في حالة  ه سؤال أو وضع المتعلم في موقف مش قوم المعلم بتوج وفي هذا األسلوب 
، وهذا الوضع يجعله منشغال االنسجام ر ة  الف ار المتشع حث عن عدد منوع من الحلول أو األف في ال

لة   ,p1994(Mosston & Ashworth The Individual program Style, 72( ".التي تحل المش

ــــيد  طرح المعلم عرفه رشــ م حيث  ــــرة في التعل اشــ ــاليب الغير م لة من األســــ ــــ ــــلوب حل المشــ عد أســ
ـــؤال  ل ســـ ــــ لة (المهارة) على الطالب في شــ ــــ ل المشــ حاول  ه  ة وف أو موقف محير يتحد قدراتهم العقل

ير  ة التف ـــــاف الموجه من ناح ـــــلوب االكتشــ ــــلوب أســ ه هذا األســـ ــــ شـــ لة، و ــــ طالب أن يجد الحل لهذه المشـــ
ون دور  قدم عدة بدائل و واالستقصاء واالكتشاف ولكن الفرق بينهما هو أن المعلم في االكتشاف الموجه 

لة فإن دور اكتشــاف ما هو أف المتعلم م البدائل  المتعلمضــل بين هذه البدائل، أما في أســلوب حل المشــ تقد
ة أو المهارة)  ألدائهالمتشابهة  "( رشيد بن  .أو طرقته في تنفيذ هذه المهارة (طرق أخر جديدة ألداء الحر

ز،   ).79،ص2006عبد العز

احثين على ان األسهذا في وصف  ءوف ما جا اشرة لوب األسلوب قد اتف ال من األساليب الغير م
ـــؤال أو موقف محير يتحد  ــــ ل سـ ــــ لة (المهارة) على الطالب في شــــ ــــ طرح المعلم المشــــ م حيث  في التعل

ل ــــ ــــ ـــ ل طالب أن يجد الحل لهذه المشـــ حاول  ه  ة وف ال قرارات الثالثة وف قدراتهم العقل ــــ ــــ ـــ ة. وتتخذ أشـــ
قين على النحو التالي: احثين سا   ال

 : للمعلم.قرارات التخط - 
 المعلم-المتعلمقرارات التنفيذ:  - 
م:  -    المعلم-المتعلمقرارات التقو

 : (الت ير المتشعب (حل المش   أهداف أسلوب التف

   د الت. المتعلمتعو  على حل المش

   ير واالستقصاء واالكتشاف. المتعلمتدرب  على التف

   د م، (عبد على االعتماد على النفس. المتعلمتعو  )86ص، 1996الكر
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 :الت   مميزات أسلوب حل المش
  م خبرات وأنشطة للطالب  المساهمة في تقد
 .ير والقدرة على اإلبداع لد الطالب ة التف  تنم
 .ع الطالب على التجرب واالستقالل   تشج
 .ة ع الطالب على معرفة دقائ الحر  تشج
 .ات الطالب اعًا عامًا للمعلم عن مستو   ).116ص، 2007"(أحمد ماهر ، استخدام انط

 :(لة ير المتشعب (حل المش   قنوات النمو في أسلوب التف

 ان النمو في هذا األسلوب على النحو التالي:
  ـــــى مد له وذلك ألن  :المهار الجانب ــب  المتعلمون في أقصـــ ــــ ــئول عن اتخاذ قراراته حســ ــــ مســ

  تقدمه في اكتشاف بدائل المهارةاستجابته ومد
 :ان  الجانب االجتماعي ون  لمالمتعإذا  مفرده   في أدنى مستو له. المتعلمعمل 
  ون  في أقصى مد انفعالي وذلك عندما ينجح في اكتشاف بدائل  المتعلمالجانب االنفعالي: 
 :ون  المتعلمما أن هدف هذا األسلوب إيجاد حلول واكتشاف بدائل للمهارة فإن  الجانب المعرفي

 في أقصى مد له نحو النمو المعرفي.

  ).79،ص2006"( رشيد بن عبد العزز، النمو في هذا األسلوب على النحو التالي: مان التقي حيث
 

  

  الجانب المعرفي  الجانب االنفعالي  الجانب االجتماعي  المهار الجانب 

  7  7  7أو  2  7

 :(لة ير المتشعب (حل المش   خطوات تنفيذ أسلوب التف
  ".تحديد المهارة: الحجل 

  أرع حجالت مختلفة. علمالمتالهدف: أن يؤد 

 .لة: وهو أهم ما في هذا األسلوب م المش  تصم
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ان  سأل  المتعلمإذا  عرف الحجل فعلى المعلم أن  قة عن المهارة أ    عن ذلك. المتعلمعنده خبرة سا

  حجل مسافة ع أن  ستط طرقة 3من   مختلفة؟م 

   فرصة لتجرب المهارة. المتعلمعطى 

   م البدائل من طالب إلى آخر. البدائل المتعلمقدم  للحجل وقد تختلف سرعة تقد

  ع الحجل في ثالثة ستط  اتجاهات؟من 

   ات. المتعلمقوم  أداء الحر

 ع الحجل مع زميله لألمام؟ ستط ع من  ستط   الحجل مع زميله للخلف؟ ومن 

ة  م لإلجا م المســاعدة للطالب عند الحاجة ولكن بدون تقد اشــر.ون دور المعلم تقد ل م "(أحمد ماهر  شــ

  ).186، ص2007،
  

ة ت. القدرا2.2   الحر
ة:1.2.2   . مفهوم القدرات الحر

تسبها االنسان من المح مثل المرونة والرشاقة  انها " القدرات التي  ه محجوب  عرفها وج و
ة وال ة الفرد الجسم ون التدرب والممارسة اساس لها وتتطور حسب قابل ة"والتوازن و ة واالدراك ه .حس (وج

  )57،ص2000محجوب،

ه الفرد  ي الذ اكتس أنها "االستعداد الفطر والمستو الحر ذلك نقًال عن جونسون ونيلسون  و

قات واأللعاب."  ة في المسا ة األساس ظهر في المهارات الحر حي حسانين،و   . )303ص، 2001(محمد ص

ة قيد ال2.2.2   اسة:در ــــــ. القدرات الحر

ة  اقة البدن مات عناصر الل هذه  اتفقتلكن  معينة،التوجه للمدرسة  وهذا وفلقد تعددت تقس
ة  اقة البدن ة وتمثلت  في التحمل القوة، التوجهات علة عناصر الل تنقسم الى قسمين هما صفات البدن

ة و التي تمثلت في السرعة الحر  ة و المرونة و الرشاقة السرعة، أما القسم الثاني و هو القدرات الحر
روالتوازن و التواف و الدقة. وفي دراستنا هذه س   :يوه منها عض نذ
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ة السرعة. 1.2.2.2  : الحر
أنها  ل في اقل أطرافالقدرة على تحرك  "عرفها عبد الفتاح   الجسم او جزء من روافع الجسم 

ن    ) 164، ص2003 وسيد،(عبد الفتاح  "زمن مم
انهاما عرفها حس ن"انين ومعاني  ، 1998(حسانين ومعاني،  "قطع مسافة محدودة في اقل زمن مم

  ) 75ص 
  المرونة:. 2.2.2.2

سر نتيجة إطالة العضالت واألرطة  مد واسع وسهولة و ي  هي قدرة الالعب على األداء الحر
رة  فة التي تسمح للراضي الص القدم، فهيالعاملة على تلك المفاصل لتحقي المد الالزم لألداء في 

ــــب ــــسن وأوســــــــاستعمال أحـ ــــع وأعلى لكل قــ يث تساعده على االقتصاد في الوقت والجهد أثناء ــــــدراته حـ
م محمد(التدرب    )83ص، 2005،شحاتة  إبراه

 . الرشاقة: 3.2.2.2
يورتن" أن الرشاقة تتطلب القدرة على رد الفعل السرع للحر ر " ات الموجهة شرطة أن تكون و

الدقة والقدرة على تغيير االتجاه ، وهذا العمل ال يتطلب القوة العظمى أو القدرة ة  صير  عبد عادل( مصحو ال

 .)99،ص2008،

3.2:   . التعلم المهار
  :م. مفهوم التعل1.3.2

ة ، و قد تناول الكثير  م ة التعل احثين تعرف وف ان مفهوم التعلم شامل وواسع و هو أساس العمل من ال
ر منها:   االتجاهات التي يتعاملون بها و نذ

حدث نتيجة الخبرة. ا في السلوك  أنه " تغير دائم نسب   )9،ص2012"(محمود داود،عرفته لندا 
ون  امه بنشا على شرطة ،اال  ة التغير أو التعديل في السلوك الفرد نتيجة ق أنه عمل و عرفه عالو 

التعب  هذا التغير أو عض الحاالت المؤقتة  عض العقاقير التعديل قد تم نتيجة للنضج أو ل أو تعاطي 
،المنشطة   .)333،ص1992.(عالو
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  خصائص التعلم:. 2.3.2
ـــــــمت أرع خصائص هي:ـــــــاز التعـــ   لم 

 مجموعة من المتغيرا ات ماهرة أو يتصف  ة التعلم هي اكتساب المقدرة على انتاج حر ت التي ان عمل
ات من جراء ممارسة التمرن. ح األفراد ماهرن في الواج ص  تحدث عندما 

  اشر من  والخبرة. والتجرة، التمرن،التعلم ناتج م
  اشرةالتعلم غير قابل للمالحظة اس م ة تحدث في السلوك. والق  ألنه تغييرات داخل
  ا في المقدرة الظاهرة ي التي سببتها التغيرات ناتج التعلم هو التغيرات الدائمة نسب في السلوك الحر

ة. والتبدالت الحاصلة ف فات الوظ ة، التك ة الدافع   )41ص، 2012"(محمود داود،. في الحالة النفس
قــول أحمد ماهر " ا التي تحدث نتيجة مرور و ما أن التعلم مجموعة من التغيرات الدائمة الثابتة نسب

ه نجد أن التعلم يتضمن:التكرار  االنسان بخبرة أو من خالل   لتلك الخبرة، وعل
 .حدث التغيير ة قد تطول أو تقصر حتى    الحاجة فترة زمن
  س على المظاهر ل سلوك، ول ش ةاألخر ال بد أن يتجسد التعلم  ة، العضل   )(الجسم
 ة الج ن أن يتعلم منه سواء من الناح م مي  ة، ضرورة مرور الفرد بخبرة أو موقف تعل ة او العقل سم

الخبرة هنا موقف التعلم. الخبرة مرة واحدة أو تكرار الخبرة نفسها والمقصود  في مروره  "(أحمد  وقد 

 ).196، ص2007ماهر ،
  

  شرو التعلم:. 3.3.2
  علم شو البد أن تتوفر وهي:ــــــللت

  ة من النضجالنضج أ وجود   .درجة مناس
 والحافر للتعلم. الدافع وجود 
 م، .والممارسةتدرب ال  )86ص، 1996(عبد الكر

  

  مراحل التعلم:.4.3.2
ة:gagneلقد حدد( ات داخل   ) مراحل التعلم بثماني عمل
  ة  ).(التوقعاتمرحلة الدافع
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  اهمرحلة الفهم ). -(االنت ار  إدراك اخت
  وتخزنهااالكتساب (ترميز الخبرة.( 
 .(التخزن في الذاكرة) االحتفا 
 ستدعاء).االسترجاع (اال 
 .(االنتقال) م  التعم
 .(ة  األداء (االستجا
 .(التعزز) ة الراجعة   )Gagne Robert,1999,p85"(. التغذ

  العوامل المؤثرة في التعلم:. 5.3.2
ه المتعلم من احتكاكه ببيئته وتعرضه لمواقف مختلفة  تس فيها  ولهذا تؤثرعد التعلم محصلة ما 

  عوامل عدة:
 .النضج 
 االستعداد. 
 .اء  الذ
 .الدوافع 
 .التكرار 
 .االستفادة  شعور المتعلم 
 .ة والحداثة  األولو
 .م  التنظ
 األثر 
 .ة المستخدمة م  الوسائل التعل
  طةالجدو الدراسي  المتعلم. والبيئة المح
 .42،ص2012(محمود داود، المعلم الناجح المحب لدرسه ومهنته وطلبته(. 
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ة. 6.3.2 ة: مفهوم المهارة والمهارة الحر اض   الر

أداء شير حمادة أن المهارة "  ام  تعني المهارة مقدرة الفرد على التوصل الى نتيجة من خالل الق
ن  أقصى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة في اقل زمن مم ي  ، 1996،(حمادواجب حر

  )180ص
  

أن" ة فهي عصب األداء وجوهره شير محمود  ة الراض في أ راضة وانجازها  المهارة الحر
بنى عليها االعداد الخططي والنفسي والذهني.   )40،ص2012(محمود داود، عتمد على االعداد البدني و

ــــوق ـــ ــــها محجــــــــرفـــــــــد عــ ــــوب بــ ة ـــأنها ثــ ات مختلفة  وآليتها واستعمالهاات الحر لفي وضع ش  و
  )150ص 1987 ،(محجوب  .ناجح

  

ة. 7.3.2 م المهارات الحر   خطوات تعل
ة: ة التي يتضمنها الدرس خالل مجموعة الخطوات اآلت م المهارات الحر   قوم المعلم بتعل

م الشفهي للمهارة-أ   التقد
قدم لهذه المهارة شرح  م المهارات للتالميذ عن طر الشرح الشفهي للمطلوب منهم، ف قوم المعلم بتعل وفيها 

ه التالميذ من أداء.نظر يتنا قوم  ما س طة  ة مرت ستخدم ألفاظا ومصطلحات فن ة و   سب المرحلة السن
  العرض العملي للمهارة-ب

أتي دور  ون هنا في شوق للممارسة واألداء ف عة األداء المطلوب  عد أن اكتسب التلميذ تصورا فهما لطب
ه المعلم أو أحد التالميذ قوم  ن أن  م ان  النموذج الذ  الذين سيتوسم فيهم المعلم حسن األداء وسواء 

أداء النموذج. قوم    )183،ص2011الدين ، .(عصام المعلم أو أحد التالميذ هو الذ 
  أداء المتعلم للمهارة-ج

عد استماعه للشرح النظر مشاهدته للنموذج فيجر بنفسه وهنا يبدأ في إدراك  وهنا يبدأ المتعلم أداء المهارة 
ا عض األخطاء التي تشوب أدائه،الصعو ن أن تكون في األداء، حيث تظهر  م   ت التي 

أتي دور المعلم  عاب ف ة بين التالميذ والقدرات المهارة والقدرة على االست ونظهر التفاوت في القدرات البدن
ح واإلرشاد. التصح ات واألخطاء    الذ يتعقب هذه الصعو
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ر المهارة-د   تطو
ر هذا لعد وصول المعلم  ة يبدأ المعلم في تطو اتقان المهارة، ووصوله إلى درجة من التواف الدقي للحر

ة التدرب  ة التعلم إلى مرت ن االنتقال من مرت م ي الدقي حتى  ي الدقي إلى التواف الحر التواف الحر
ة و  اب االنس ة إلى درجة أكبر من المهارة تتصف  ة المقدرة حيث تصل الحر السالسة والدقة وسرعة إلى مرت

  )36،ص2012محمود داود،( المتعلماألداء واالقتصاد في الجهد المبذول من 
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  خالصة الفصل

ة  ملعل مفهوم التدرس احتل مساحة واسعة في حقل التر قواعد مقبولة لمهارات  إلرساء، وهذا والتعل
ةالتقدم  ة والتطور للعمل اته.ولألساليب المعتمدة في تلق التدرس ات المتعلم وحاج   ين سلو

عض القدرات  م  اإلضافة تقد س واستعراض ألهم أساليب الحديثة و ففي هذا الفصل وحولنا ت
. ة المستعملة في الدراسة، وفي األخير إعطاء شرح للمارة والتعلم المهار  الحر
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...............ا
  

  تمهيد
قة  احث في هذا الفصل الدراسات السا قة  والمشابهة،تناول ال عد االطالع على العديد من الدراسات السا ف

موضوع  ة الى  الدراسةومن حيث تم استعراض الدراسات من األحدث الى األقدم  الدراسة،التي تهتم  العر
م  التحديد أجل من وذلك حثنا، موضوع العالقة ذاتة الدراسات األجنب ةالسل ال ذا إلش اغة و  ص

ات ة الفرض ما يلي عرض لهذه الدراسات .للدراسة والمعرفي النظر  اإلطار وتحديد المناس   وف
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قة والمشابهة:. 1. 3   الدراسات السا
  الرسائل. 1.1.3

ة:. 1.1.1.3.   الدراسات الجزائر
توراه ):2010دراسة ادير عبد النور (الدراسة األولى:  .1.1.1.1.3   دراسة د

ي هدفت الدراسة التعرف إلى  عض أساليب التدرس على مستو التعلم الحر والمهار تأثير 
ة  والتحصيل المعرفي ة البدن ةخالل درس التر اض   .والر

م المجموعات حيث   احث المنهج التجربي، من خالل تصم ولتحقي هدف الدراسة أستخدم ال
م -االكتشاف-(االمر أخضعت المجموعة الثالثة إلى أساليب المختارة  ادل) علالتق عينة قوامها  ىالمت

ة من أقسام الكرة الطائرة، وتكونت أداة الدراسة من  ) متعلما، ،68( طرقة قصد ار عينة الدراسة  وتم اخت
رة السلة  رة  ة  في  رة السلة و معرف ارات مهارة في  ة في راضة أعاب القو و اخت ار بدن   اخت

ة  اسات القبل ة بين الق ة و وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائ عد ال
ة عد ادل  ولصالح ال م المت  واالكتشاف علىللمجموعات األرعة، في حين تفوق أسلوب التدرس التقي

.   األسلوب األمر

ضرورة استخدام أسلوب وأوصى ع فيو  الدراسة   واالكتشاف واستخدام األسلوباألساليب  التنو

ة: دراسة عمور . 2.1.1.1.3   دكتوراهدراسة  )2009(عمر الدراسة الثان

ة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  ة البدن س التر عض أساليب تدر ة الحديثةاسهامات  اض في  والر
ة. ة لد طالب المرحلة الجامع ات عض المهارات الح ة    تنم

ة  ة والراض ة البدن عض أساليب التدرس الحديثة فى التر احث في هذه الدراسة على إسهامات  حث ال ي
ة والمهارة، مهارات االتصال ( ة (المهارات البدن ات عض المهارات الح ة  التدربى، الزوجى) على تنم

ير واالكتشاف)  ة، مهارات التف ة واألخالق ة والعمل الجماعى، المهارات النفس والتواصل، المهارات االجتماع
رة القدم، الكرة الطائرة) وقد اشتملت ا جديدا 76عينة الدراسة على ( وذلك فى لعبتين جماعيتين ( ) طال
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ة من مجموع ( طرقة عشوائ ة 275اختيروا  ة والراض ة البدن قسم التر سانس  ا من السنة األولى ل ) طال

س (مستغانم) الجزائر. اد  بجامعة عبد الحميد ابن 

ة التساو على أرعة مجموعات تجرب ة  احث المنهج التجربي، ووزع الطل (مجموعة  انتهج ال
رة القدم، مجموعة األسلوب  رة القدم، مجموعة األسلوب الزوجي فی راضة  األسلوب التدربي في راضة 

راضٔه الكرة الطائرة، مجموعة األسلوب الزوجي في راضة الكرة الطائرة) دامت فترة تدرس  يف التدربي
ة و األفواج األرعة الثالثي وقد أظهرت نتائج الدراسة أن األسلو  ات ة المهارات الح ا على تنم ين أثرا إيجا

، مع  وجود فروق ذات داللة  ة على حد ل لع ة في  عد اسات ال جاءت أهم النتائج دراسته في صالح الق
ا و لصالح  عد ة والمهارة  ل المهارات البدن ة  ة بين األسلوب التدربي واألسلوب الزوجي في تنم إحصائ

ه األسلوب التدربي.  ة بين األسلوب التدربي واألسلوب الزوجي في وعل   ذا وجود فروق ذات داللة إحصائ

دمج المهارات  ة و عا لتنوع المواقف التدرس ع في استخدام أساليب التدرس ت ضرورة التنو احث  يوصي ال
ة، وعقد دورات لألساتذة والمفتشين على أس ة والراض ة البدن ة في مناهج التر ات ا موستن، الح اليب موس

م  ح التعل ص ة، ومنه  ة والراض ة البدن ة للطالب في حصص التر ات وتوظيف واکساب المهارات الح
اته قه في ح شجعهم على االستفادة مما تعلموه لتطب ة، و اة المتعلمين اليوم ح ا يرت  ف   وظ

ة . 2.1.1.3   الدراسات العر
توراه :(2013)دراسة الحديد  :ثالثة.  الدراسة ال1.2.1.1.3   دراسة د

ر من أسفل هدفت الدراسة التعرف إلى  تأثير أسلوب التعلم المتداخل في اكتساب مهارة التمر
ة ة في الكرة الطائرة في الجامعة األردن اض ة الر ة التر ل   لد طالب 

ة   م المجموعات (التجرب احث المنهج التجربي، من خالل تصم ولتحقي هدف الدراسة أستخدم ال
طة ة إلى أسلوب التعلم المتداخل وقوامها (والضا ة، 23)، حيث أخضع المجموعة التجرب ًا وطال ) طال

ة وقوامها ( اد طة الطرقة االعت ار 21والمجموعة الضا ة، وتم اخت ًا وطال طرقة ) طال عينة الدراسة 
رة اليد.  ار التمرر في  ة من أقسام الكرة الطائرة، وتكونت أداة الدراسة من اخت   قصد



 
 
 

 

74 
 

...............ا
ة التي  ة بين المجموعة التجرب وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائ

اد طة التي تستخدم الطرقة االعت ة.أسلوب التعلم المتداخل، والمجموعة الضا   ة لصالح المجموعة التجرب

ضرورة استخدام أسلوب التدرس المتداخل. وأوصى   الدراسة 

عةالدراسة ال . 2.2.1.1.3 توراه ):2012(حسين دراسة : را   دراسة د
ب من هدفت هذه الدراسة التعرف إلى  س في تعلم مهارة التصو عة أساليب تدر أثر استخدام أر

ات رة السلة لد طال ات  وك الث ر ة، جامعة  ة للعلوم اإلنسان ة التر  ل

ونة من   م  88وتم استخدام المنهج التجربي، وأجرت الدراسة على عينة م ة، وتم تقس طال
ة األولى  22المتعلمين إلى أرع مجموعات ؛ بواقع  ة لكل مجموعة، استخدمت المجموعة التجرب طال

ع الصغيرة غير أسلوب التضمين في التدرس و بينما استخدم ة نموذج المجام ة الثان ت المجموعة التجرب
ع الصغيرة المتجانسة التحصيل  ة الثالثة نموم المجام ينما استخدمت المجموعة التجرب متجانسة التحصيل و
انات  عدها تم جمع الب عة أسلوب األمر في التدرس، و ة الرا و في حين استخدمت المجموعة التجرب

ة، ومعالجتها  ة المناس استخدام الوسائل اإلحصائ ا   إحصائ
ات لد  ب من الث وأظهرت نتائج الدراسة أن األساليب المستخدمة أدت إلى تعلم مهارة التصو

ع المتجانسة التحصيل،  ة وتقوق المجام  العينة المنتخ
ضرورة استخدام أساليب التدرس األرعة.    وأوصت الدراسة 

  دراسة دكتوراه )2012(قاسم : دراسة فر فائ الخامسةالدراسة .  3.2.1.1.3

ب من  أثرهدفت الدراسة إلى الكشف عن  س في تعلم مهارة التصو عة أساليب تدر استخدام أر
وك. ر ة جامعة  ة للعلوم اإلنسان ة التر ل ة  اض ة الر ات قسم التر رة السلة لد طال ات     الث

عة  حث،استخدم المنهج التجربي لمالئمته لطب حث من  ال ات  88وتكونت عينة ال ة من طال طال
ع بواقع  وك موزعين على ارعة مجام ر ة جامعة  ة للعلوم اإلنسان ة التر ل ة  ة الراض  22قسم التر

ة األرعة. وتم التكافؤ بينهم في متغ ة لكل مجموعة مثلوا المراحل الدراس  والوزن) والطول،يرات (العمر، طال
رة السلة قيد  ب  ة ومهارة التصو ة والحر اقة البدن حث،فضال عن عدد من عناصر الل اذ استخدمت  ال

ة األولى أسلوب التضمين في  ة نموذج  التدرس،المجموعة التجرب ة الثان بينما استخدمت المجموعة التجرب
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ع الصغيرة متجانسة  ع الصغيرة  التحصيل،المجام ة الثالثة نموذج المجام بينما استخدمت المجموعة التجرب

عة األسلوب االمر في  التحصيل،غير المتجانسة  ة الرا  التدرس.في حين استخدمت المجموعة التجرب
ة لألساليب المقترحة ( م ميتين في األسبوع الوا8واستغرق تنفيذ المناهج التعل واقع وحدتين تعل ع و  حد،) أساب

ان زمن  ةالوحدة و م انات  )8(له  التعل عدها تم جمع الب ، و عد ار ال عد تنفيذ البرامج اجر االخت قة و دق
ة  استخدام الوسائل اإلحصائ ا  ة.ومعالجتها إحصائ    المناس

ات لد العينة  ب من الث ة األساليب المستخدمة في تعلم مهارة التصو وجاءت نتائج الدراسة: فاعل
حث. الم ع المتجانسة التحصيل من عينة ال ة وتفوق المجام   نتخ

ة  ة في عمل ضرورة استخدام األساليب في الدراسة من قبل الهيئات التدرس ضا  احث أ وأوصى ال
رة السلة ات  ب من الث م مهارة التصو  .تعل

  دراسة دكتوراه ):2012(حسين : دراسة أحالم صادق السادسةالدراسة .  4.2.1.1.3

ة هدفت الدراسة إلى الكشف عن  عض القدرات البدن ر  تأثير استخدام االكتشاف الموجه في تطو
ة. وتعلم الثقل ة جامع المستنصر اض ة الر قسم التر   لد طالب المرحلة ثالثة 

احثة في هذه الدراسة الى  حث ال التعرف على أثر استخدام أسلوب االكتشاف الموجه في تعلم ت
ة مقارنة  ة الراض قسم التر ة المرحلة الثالثة  ة قذف الثقل لطل فعال طة  ة المرت عض القدرات البدن ر  وتطو

حت من طالب المرحلة الثالثة  المعتادة.طرقة التدرس  ار عينة ال تم استخدام المنهج التجربي وتم اخت
ة الجامعة المستنصرة قوامها  ة األساس ة التر ل ة  ة الراض ا مقسمين على مجموعتين  38قسم التر طال

طة  ،ضا التساو ة  ة  وتجرب ارات األداء الفني لفاعل م اخت انات استخدمت استمارة تقو اما األدوات جمع الب
ار صحة استخ قذف الثقل، والخت ًا  ار فروض الدراسة قام إحصائ   )(t testدام اخت

ة قذف الثقل  أسلوب االكتشاف الموجه ساهم في تحسين تعلم فعال وأسفرت النتائج إن التدرس 
ة لد أفراد عينة  الفعال طة  ة المرت ر القدرات البدن حث.وتطو    ال

عض  ر  ة قذف الثقل وتطو ة على استخدام أسلوب االكتشاف الموجه في تعلم فعال وقد تمت التوص
طة بهذه  ة المرت ةالقدرات البدن  .الفعال
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عالالدراسة .  5.2.1.1.3 توراه )2010(حسن  دراسةة: سا   دراسة د

عض هدفت هذه الدراسة التعرف إلى  ة وتعلم  تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في الخبرة اإلدراك
الكرة الطائرة ة    المهارات األساس

ة، والتعرف إلى تأثير أسلوب   والتعرف إلى تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في الخبرة اإلدراك
ار عينة الدراسة  االكتشاف الموجه في تعلم مهارتي الضرب الساح وحائ الصد في الكرة الطائرة. تم اخت

ة بلغ عددهم ( ة ا30الطرقة العشوائ ل ة في  ة المرحلة الثان ًا من طل ة ) طال ة الراض جامعة  –لتر
الى   د

ة اإلدراك، حيث تفوق أفراد   ًا في عمل وأظهرت النتائج أن األسلوب االكتشاف الموجه تأثيرًا إيجاب
ة، وأن ألسلوب االكتشاف الموجه أثرًا  طة في الخبرة اإلدراك ة على المجموعة الضا المجموعة التجرب

ًا في تعلم مهارة الضرب الساح وحا ار إيجاب ة لمصلحة االخت ئ الصيد، وذلك من خالل الفروق المعنو
طة ة والضا عد للمجموعتين التجرب   ال

االكتشاف الموجه. و ضرورة استخدام أسلوب التدرس الخاص    أوصلت الدراسة 

  دراسة دكتوراه ):2009(علي : دراسة فائ يونس الثامنةالدراسة .  6.2.1.1.3

ة البدني  علىهدفت الدراسة إلى الكشف  اض ة الر عض  –أثر نم درس التر ر  ي في تطو الحر
ةالصفات  ة لد تالميذ الصف الثالث االبتدائي الموصل العراق. والمهارات الحر   األساس

احث في هذه الدراسة الى التعرف على  حث ال ة البدني  أثرو ة الراض ي  –نم درس التر الحر
ة، فضال عن  ة لد تالميذ المجموعة التجرب ة األساس ة والمهارات الحر عض الصفات البدن ر  في تطو

ة البدني  أثرالتعرف على الفروق بين نتائج  ة الراض ة  –نم درس التر ي ونتائج درس التر الحر
األسلوب أألمر في  ة  ارات الراض ة في االخت ة األساس ة والمهارات الحر عض الصفات البدن ر  تطو

ة. عد   ال

حث   حث، وتكونت عينة ال لة ال عة ومش احثان المنهج التجربي وذلك لمالئمته لطب واستخدم ال
الغ ع ة المختلطة وال قات االبتدائ ة المعلمين للتطب ل ددهم من تالميذ الصف الثالث االبتدائي من مدرسة 
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ة (ب) فقد نفذت 30( ة الثان ة (أ) األسلوب أألمر في التدرس، أما الشع ة الدراس ) تلميذ. وقد نفذت الشع

النم البدني  ميتان  –أسلوب التدرس  واقع خطتان تعل حث شهر ونصف و ي، واستغرق تنفيذ تجرة ال الحر
ة ( ة البرامج اإلحصائ احثان حقي ل أسبوع. واستخدم ال حث  SPSSفي    ) غرض التوصل إلى نتائج ال

ة  –وجاءت نتائج الدراسة: اثبت تأثير نم الدرس البدني  عض الصفات البدن ر  ي في تطو الحر
ة.  ة قيد الدراسة الحال ة األساس ي على األسلوب أألمر  –الدرس البدني  وتفوق نموالمهارات الحر الحر

عض الصفات والمهارات الحر ر  ل، رمي في تطو ة (الوثب الطو  القدم،الحجل على  الكرة،ة األساس
   الشاخص).الجر بين 

ة  ة مختلفة في دروس التر احث الى ضرورة مراعاة استخدام طرائ وأنما تدرس وأوصى ال
ع الدروس من أجل بلوغ األهداف  ة وعدم االقتصار على طرقة واحدة أو نم أو أسلوب لجم الراض

ة وال ة الترو ة للمعلمين والمدرسين من خالل جلب اهتمامهم إلى أهم ات المعرف ر القابل ة، وتطو م تعل
ة المختلفة واألهداف السلو م ة تنفيذها فاألنما التعل ف اغة  ية والتدرب على  ذلك ص الدرس و

مها. فها وتقو   األهداف وتصن

توراه: ) 2008دراسة الديلمي ( :التاسعةالدراسة .  7.2.1.1.3   دراسة د
عض هدفت الدراسة التعرف إلى  ر  حي في تطو ي االكتشاف الموجه والشرح التوض تأثير أسلو
الكرة الطائرة احث المنهج التجربي، القدرات وتعلم اإلعداد   ، ولتحقي هدف الدراسة استخدم ال

ابل بواقع ( قت الدراسة على عينة من طالب جامعة  مهم إلى مجموعتين تجربيتين 30وط ًا، تم تقس ) طال
تين   متساو

أداة للدر  ارات المهارة  احث االخت ار صحة فروض الدراسة واستخدم ال انات عاسة، والخت ولجت الب
ار استخدام اخت ًا    (t test) إحصائ
ًا في وجاءت نتائج الدراسة لتبي ان لهما تأثيرًا إيجاب حي  ي االكتشاف الموجه والشرح التوض ن: إن أسلو

أسلوب االكتشاف  طة بهذه المهارة، والتعلم  عض القدرات المرت ر  الكرة الطائرة وتطو تعلم مهارة اإلعداد 
الكرة الطائرة و  حي في تعلم مهارة اإلعداد  ة من أسلوب الشرح التوض عض الموجه أكثر إيجاب ر  تطو

طة بهذه المهارة   القدرات المرت
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ضرورة االهتمام بإدخال أسلوب االكتشاف الموجه في تعلم مهارات الكرة الطائرة األخر  احث  وأوصى ال

ة المختلفة صفة عامة وفي المراحل السن ة    .صورة خاصة ومهارات األلعاب الراض
  دراسة دكتوراه :)2008شيت وعيد ( دراسة: عاشرةالالدراسة .  8.2.1.1.3

بي) فيهدفت الدراسة التعرف إلى  سي المتداخل (األمر والتدر االكتساب  تأثير األسلوب التدر
رة السلة ات في  ب من الث مهارتي المحاورة والتصو   واالحتفا 

قت الدراسة على عينة من  ولتحقي هدف  احث المنهج التجربي، وط طالب الدراسة استخدم ال
ة ة التر ة ل تين إحداهما30بجامعة الموصل بواقع ( الراض مهم إلى مجموعتين متساو ًا، تم تقس  ) طال

طة واألخر  ار صحة ضا أداة للدراسة، والخت ارات المهارة  احث االخت ة، واستخدم ال فروض  تجرب
ار  ولجتعالدراسة  استخدام اخت ًا  انات إحصائ   )(t testالب

ي التدرسي المتداخل (األمر والتدربي) ح حققا فرقًا  وجاءت نتائج الدراسة لتبين:  إن أسلو
ًا في االكتساب  مهارتيمعنو ب منالمحاورة  واالحتفا  ات والتصو رة السلة لصالح المجموعة  الث في 

ة   التجرب

ضرورة استخدام أسلوب التدرس المتداخل. وأوصت  الدراسة 

  دراسة دكتوراه )2003( هشام حجاز عبد الحميددراسة: الحاد عشرالدراسة .  9.2.1.1.3

ة  استخدامتأثير هدفت الدراسة التعرف إلى  ة والمهار ات البدن س على المتطل عض أساليب التدر
ة  ة، جامعة المنصورة، جمهور اض ة الر ة التر ل ه  اضة الكارات المبتدئين في ر ة الخاصة  والمعرف

ة.   مصر العر

احث في هذه الدراسة على  حث ال عض أساليب التدرس (أسلوب  استخداممد تأثير  و
ة والمهارة الممارسة، أسلوب ال ات البدن األمر) على المتطل ادل، أسلوب التدرس  م المت التقي تدرس 

ه.  ة للمبتدئين في راضة الكارات   والمعرف

احث المنهج التجربي.  استخدم ة 90( عينة قوامها علىال ل ة  ًا من الفرقة (السنة) الثان ) طال
ة بجامعة المنصورة، جمهورة مصر ة الراض حيث قسمت العينة إلى ثالث مجموعات  التر ة،  العر
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ادلي) مجموعة  ة (األسلوب الت ة تجرب ة (أسلوب الممارسة) مجموعة ثان ة، مجموعة أولى تجرب متساو

طة (األسلوب األمر  اراتأدوات ووسائل جمع  )، أماثالثة ضا انات فاستعمل اخت ة ومهارة وأخ الب ر بدن
ة.  ار صحةالبرنامج الت -معرف مي، والخت ار  عل استخدام اخت ًا    )(t testفروض الدراسة قام إحصائ

مي  فجاءت أهم النتائج  حث الى وجود تأثيراالبرنامج التعل ا  استخدام اساليب التدرس قيد ال إيجا
ه مع فروق بين أساليب التدرس  المبتدئين في الكارات ة الخاصة  ة والمهارة والمعرف ات البدن على المتطل

ة تأثير  ذلكالمستخدمة في نس حث،  أسلوب التدرس  ل منها في المتغيرات قيد ال مجموعة التدرس 
ادل، أثر تأثيرًا إ م المت التقي األمر. الممارسة وأسلوب التدرس  ًا أفضل من مجموعة أسلوب التدرس    يجاب

احث على حيث أخر ضرورة إجراء العديد من الدراسات ا أوصى ال   لمشابهة، تشمل مجموعات 

استعمال   .أساليب التدرس المختلفة و

ة دراسة : الثاني عشر.  الدراسة 10.2.1.1.3 ز عط   دراسة دكتوراه )2003(شرف عزة جابر عبد العز

الت على هدفت الدراسة التعرف إلى  أسلوب الشرح والعرض وأسلوب حل المش س  ة التدر فاعل
ة ير االبتكار لمتعلمات المرحلة االبتدائ ة القدرة على التف    تنم

ة  الت على تنم أسلوب حل المش ة التدرس  احث في هذه الدراسة التعرف على فاعل حث ال و
ير االبتكار  أسلوب الشرح والعرض القدرة على التف ة التدرس   لمتعلمات الصف الثاني االبتدائي، وفاعل

ير االبتكار لمتعلمات الصف الثاني االبتدائي ة القدرة على التف   على تنم

طة     ة والضا عد للمجموعتين التجرب اس القبلي وال م الق احث المنهج التجربي بتصم استخدم ال
ة، وقد قسمت إلى ) متعلم60على عينة قدرها ( الطرقة العشوائ ة من الصف الثاني االبتدائي، اختيرت 

أسلوب الشرح والعرض، و(30( طة، تم تدرسها  مجموعة ضا ة 30) متعلمة  مجموعة تجرب ) متعلمة 
ار القدرة على  ان واخت انات فستخدم االستب الت. أما أدوات ووسائل جمع الب أسلوب حل المش تم تدرسها 

ار صحةالت اء المصور. والخت ار الذ ات واألفعال واخت استخدام الحر ير االبتكار  فروض الدراسة قام  ف
ار  استخدام اخت ًا    )(t testإحصائ
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ة القدرة على  الت له تأثير إيجابي على تنم أسلوب حل المش فجاءت أهم النتائج: أن التدرس 

عاده الثالثة (األصالة أ ير االبتكار  ة، والتدرس التف ، الطالقة، التخيل) لمتعلمات المجموعة التجرب
عاده الثالثة  أ ير االبتكار  ة القدرة على التف الشرح والعرض له تأثير إيجابي على تنم أسلوب التدرس 
أسلوب  ة من التدرس  ان أكثر فاعل الت  أسلوب حل المش طة، والتدرس  لد متعلمات المجموعة الضا

عاده الثالثة. الشرح و  أ ير االبتكار  ة القدرة على التف   العرض وذلك في تنم

ة، مما ينمي  ة التعلم م ة التعل ة في العمل صور إيجاب احث الى ضرورة إشراك المتعلمين  أوصى ال
الت ضمن  أسلوب حل المش ة  م عندهم القدرة على اكتساب المهارات وتثبيتها، وتوفير نماذج لوحدات تعل

ة.المن ة للمرحلة االبتدائ ة والراض ة البدن   هاج المطور لمادة التر

توراه ):1998مصطفى (دراسة عثمان  عشر:ثالث الدراسة ال.  11.2.1.1.3   دراسة د

ـــــــه ين للتعلمة التعرف إلى ــــدراســـدفت الـ ة أسلو س  - مقارنة لفعال عض المتغيرات-التدر   على 

ة  ة والمهار ة، البدن ة لد المتعلمين في المرحلة اإلعداد اض ة والر ة البدن ة في درس التر والمعرف
ة ببورسعيد، قن اض ة الر ة التر ة.ل ة مصر العر س بجمهور  اة السو

التطبي  ة؛ أسلوب التدرس  احث في هذه الدراسة على أ من أساليب التدرس التال حث ال و
ون له األثر اإليجابي أكثر من اآلخر  –التعلم  –الموجه والتطبي  ن أن  م ات،  الذاتي متعدد المستو

ة.  ة لد المتعلمين في المرحلة اإلعداد ة والمهارة والمعرف عض المتغيرات البدن  على 

احث المنهج التجربي على عينة تم  استخدم ارهاال حيث بلغ  اخت ة المقصودة،  الطرقة العشوائ
، قسمت إلى (علمًا في الصف األول اإل) مت120عددها ( حيث03عداد المجموعة األولى  ) مجموعات 

ة ( أسلوب التطبي الموجه ) متعلمًا، تم 30تجرب ةتدرسهم  ة ( والمجموع الثان ) متعلمًا، تم 30تجرب
أسلوب التطبي الذاتي طة ( والمجموعة الثالثة تدرسهم  األسلوب 30ضا . ) متعلمًا، تم تدرسهم  التقليد

انات  ماأ ة وأخر مهارة أدوات ووسائل جمع الب ارات بدن ار معرفي،فاستعمل اخت ار صحة واخت  والخت
ار  استخدام اخت ًا    )(t testفروض الدراسة قام إحصائ
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ات، أن النتائج:  فجاءت أهم التطبي الذاتي متعدد المستو لها تأثير إيجابي أفضل من طرقة التدرس 

ة للمتعلمين في المرحلة  ة والمهارة والمعرف ة المتغيرات البدن ة لتنم النس التطبي الموجه  أسلوب التدرس 
ة.  ة التعلم  –اإلعداد ال المتعلمين على عمل ة إق ات يزد من فاعل أسلوب التطبي الذاتي متعدد المستو

ة  بيرة في المواد العمل ة. صفة  ق   التطب

احث على ة على عينات مختلفة  أوصى ال ة والراض ة البدن حاث في مجال التر إجراء المزد من األ
ات. استخدام   أسلوب التطبي الذاتي متعدد المستو

  

ة  المجالت: .2.1.3 حوث العلم   ):(المقاالتال
حث العلمي  .1.2.1.3 ات ( مقال محمد خلف األول:ال ا   :)2015ذ

استخدام إلى التعرف إلى  لمقالهذه ا هدف ة  اض ة الر اس المتعة المتوافرة في الروس التر ق
اضة بجامعة اليرموك ة الر ل مجلة األقصى  العاشر،مجلد  األول، العدد /أساليب تدرس على طالب 

ة .2015جانفي    مجلة دول

احث في هذه الدراسة الى التعرف  حث ال اس المتعة و ة در المتوافرة في الإلى ق ة الراض وس التر
ة المسجل30استخدام أساليب تدرس مختلفة. وقد تكونت عينة الدراسة من ( ا من الطل ين في مساق ) طال

ة الراضة بجامعة اليرموك من العام الجامعي طرق وأساليب التدرس    م. 2013 – 2012ل

حي حيث وتم استخدام المنهج المسحي في هذه الدراسة  م الطالب إلى ثالث مجموعات  ث تم تقس
ل مجموعة لمدة ( ادلي).  3تم تدرس  ، التدربي، الت ع) لكل أسلوب من أساليب ماتسون (األمر   أساب

ة بدرجة مرتفعة  حق المتعة للطل األسلوب التدربي  وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن التدرس 
اد األسلوب الت حق التدرس  ذلك  ة و ة أما األسلوب األمر فجاء في المرت الدرجة الثان ة  لي المتعة للطل

ة بين أفراد المجموعات  درجة منخفضة وأن هناك فروق ذات داللة إحصائ الثالثة من حيث تحقي المتعة و
ادلي.  األسلوب التدربي والت   الثالثة ولصالح المجموعات التي تم تدرسها 

حث عن ا ال احث  ة يوصي ال ة خالل دروس التر ة التي تحق المتعة للطل ألساليب التدرس
ع في استخدام أساليب تدرس مختلفة ة مع ضرورة التنو   .الراض
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حث العلمي  . 2.2.1.3 مان حسن الحاروني ( الثاني:ال   )2003مقال ا

ة هدف هذه المقال إلى التعرف إلى  عض المهارات األساس ادلي على تعلم  س الت ة أسلوب التدر فاعل
ة، جامعة الزقاز  اض ة الر ة التر ل ة، وقد نشر في مجلة  في الكرة الطائرة المتعلمات المرحلة اإلعداد

ة مصر  – ع، لشهر ما عام  –جمهور ة. 2003العدد الرا   مجلة دول

احثة حث ال األمر وأسلوب على  وت ل من أسلوب التدرس   التدرسالتعرف على مد تأثير 
ة في الكرة الطائرة عض المهارات األساس ادلي، علی تعلم    الت

احثة المنهج التجربي على عينة من ( استخدمت مدرسة 72ال ) متعلمة من الصف األول اإلعداد 
احثة العينة إلى مج –السادات  – حيث قسمت ال انات  ، اماموعتينمصر،  فاستخدمت وسائل جمع الب

اراتمن  مجموعة   في الكرة الطائرة؛ (التمرر من أعلى، التمرر من أسفل، اإلرسال األمامي المواجه).  االخت

ادلي له تأثير إيجابي أفضل من األسلوب التقليد (األسلوب  النتائج: أسلوباهم فجاء  التدرس الت
) على تعلم المهارا حث في الكرة الطائرة لمتعلمات الصف األول اإلعداداألمر ة قيد ال   .ت األساس

احثة على   ة ألساليب التدرس الحديثة، خاصة  استعمالضرورة أوصت ال ة الراض أساتذة التر
ة (قيد الدراسة)  م المتعلمات في الصف األول اإلعداد المهارات األساس ادلي في تعل أسلوب التدرس الت

  كرة الطائرة.في ال
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قة. 2.3   التعقيب على الدراسات السا
  التعقيب على محتو الدراسة  نقا التعقيب

ف 
تعر

ب 
جان

سة
لدرا

ا
  

ة و اتفقت تثمين دور أساليب التدرس  الموضوع حث   اختلفت في متغيرات ال

ة ال عة الدراسات  اإلش ات و هذا ناتج عن طب ال اغة اإلش   اختلفت ص

ات   الفرض
ات  ال عة إش ات و هذا ناتج عن طب اغة الفرض اختلفت ص

  الدراسات

نة
ميدا

ة ال
راس

 الد
جة

منه
ب 

جان
  

ع   المنهج المت
امها بدراسات  أغلب الدراسات استخدمت المنهج التجربي نظرا لق

ة تتمحور حو تجرب متغير مستقل. عد ة و    قبل

حث
ة ال

عين
  

قة ما بين   حجمها   فردا 88و  38تراوحت حجم العينة في الدراسات السا

ة  نوعها ة الراض ات التر ل   أغلب الدراسات استخدمت عينات من طالب 

قة  طر
ارها   اخت

ة ة عمد طرقة عشوائ   اختيرت العينات 

وسائل جمع 
انات   الب

ارات و اختلفت في  ل الدراسات على استخدام االخت ة اتفقت  نوع
ل دراسة عة  ارات و هذا راجع لطب   االخت

ة   الوسائل االحصائ

قة وسائل اإلحصاء الوصفي من  استخدمت جل الدراسات السا
ذلك استخدام وسائل فروق  ار و  متوس حسابي و انحراف مع

ة     -ت  –داللة اإلحصائ

  أهم النتائج
ة أكدت جل الدراسات الى ضعف استخدام أسلوب واحد في  العمل

ض ضعف األسلوب األمر  ة و  م   التعل

ات ع في أساليب التدرس  التوص   أوصت جل الدراسات حول التنو

قة مثل:) 03(جدول رقم    التعقيب على الدراسات السا
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قة: . 3.3 ة عن الدراسات السا ه الدراسة الحال قة ما تتميز   تعقيب عام على الدراسات السا
رة الجزائر  أولىتعتبر هذه دراسة  س توراه في جامعة  احثة  –دراسة د التي تخصصت في  -حسب علم ال

عض القدرات "التعرف إلى تأثير استخدام أسلوب التدرس المختل  الت واالكتشاف الموجه" على  حل المش
ة   .والتعلم المهار الحر
قة:  . نقا1.3.3 ة والدراسات السا  االتفاق بين الدراسة الحال

ما يلي:  قة ف ة السا  لقد اتفقت الدراسات المرجع
ة   ة استخدام األسلوب التدرس في تحسين تعلم المهار ورفع مستو أداء القدرات الحر  أهم
ة.2 ناء أدوات الدراسة وسائل االحصائ ع و  . المنهج المت
ر القدرات الحر 3   ة. الهدف ممثًال في تحقي تحسنًا في أداء المهارا وتطو

قة: .2.3.3 ة والدراسات السا  نقا االختالف بين الدراسة الحال
ما يلي:  قة ف ة السا  لقد اختلفت مع الدراسات المرجع
قت في البيئة حارة 1  ر  وجافة وعلى. ط س شير  ة   عينة من تالميذ المستو الثالث من ثانو
عض القدرات 2  الت واالكتشاف الموجه) وأثرها على على  . تناولت موضوع األسلوب المختل (حل المش

سب أن تم تناول هذا األسلوب  احثة ولم  قة التي عرضتها ال . في الدراسات السا ة والتعلم المهار الحر
ة.   هذه المهارات والقدرات الحر

قةاالستفادة من الدراسات الس ه. أوج4.3  والمشابهة: ا

أن   ن القول  قة م ة الدراسات السا ة مرجع ات علم نها أن تفتح ترشد  والمشابهة هي خلف وتوجه م
احثين الت اقترنت ببيئة  ال ا على إيجاد حلول لمش   .وتقليل تكلفةرح الوقت  بهدف مشابهة،علم

احث استفاد من   اين، فإن ال ه وت قة من نقا تشا ه تلك الدراسات السا ففي ضوء ما اشارت إل
ة المساعدة على استكمال  ات العلم ما يلي:  هذه الدراسةجملة من المعط  نجملها ف

اغة -  حث وض متغيراته  تساعد في ص ة ا ال ال اتهإش اغة فرض  أهدافه. وٕابراز وص

احث على اا -  عة الدراسة. والمالئم المنهج المناسب  نتهاجرشاد ال  لطب
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ار األدوات   -  ةاخت حث ة  والوسائل ال ف  .استخدامهاالمقننة و

ة  -  ف احث الى  ما يتالءم ارشاد ال ن المجموعات  ار العينة وتكو عة موضوع المع اخت  .دراسةطب

عة الدراسة.  -  ة المالئمة لطب  تحديد وسائل اإلحصائ

قة في   -  ة.  مناقشاتاالستفادة من نتائج تلك الدراسات السا  نتائج الدراسة الحال

ات   -  ة نظرة ألدب  الدراسة. ومراجع تتعلإعطاء صورة أو خلف

ة ــــوف -  رت فهمًا أشمل للموضوع من خالل إلقاء الضوء على أساليب التدرس سواء في المناهج الدراس
ة. أو في مجال م والتر   التعل

احثبينت الثغ -  لة الدراسة.  رات ومناط الضعف مما وجه ال ار مش  الخت

عة في إجراءات الدراسة  -  توراه تحديد الخطوات المت ة أو اإلدارة.الد ة الفن   سواء من الناح
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  خالصة الفصل:
قة  نامن خالل عرض م على أنها  ،والمشابهةلدراسات السا ن الح موضوع المراد صلة ذات م اشرة  م

حث قد حاولتجسيد ، ولدراسته ة هذه الدراسات، فإن صاحب ال من خالل أوجه  ر هذه الدراسات أهم
ن االستفادة منها م يف  ه و االختالف و  مة. التشا ة ق  في بناء و صول الى نتائج علم

الغة من حيث  ة  ة مقارنيتضح من هذه الدراسات، أنها قد أولت أهم بين األسلوب التدرسي  ةأهم
ة  ة والراض ة البدن ع من قبل المعلمين في تدرس التر األمر  –المت ، واألساليب -وهو أسلوب التدرس 

ة المختلفة التي  الت،  ابتكرهاالتدرس ا موستن)، ومن بينها: (حل المش ما )، الموجه. االكتشاف(موس و
انت تهدف في مجم رأينا ة على هذه األسالي استخداملها إلى إبراز مد تأثير فإن تلك المقارنة  ب التدرس

ي عض المتغيرات  .مثل التعلم الحر   و التعلم المهار
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  :تمهيد

لة المطروحة  ة  والتي استمدتلقد قادتنا المش ة خالل ممارسة أساتذة التر ة التدرس من واقع العمل
ة  ة ألساليبالبدن ة التدرس  والراض ن ألسلوب تدرس أن يزد من فاعل م يف  ه  الدرس،الى معرفة  وعل

ة األداء ا ة أكبر التمسنا ضرورة استخدام أسلوب أكثر تأثير على عمل المتعلمين مما تعطي فاعل لخاصة 
ة  ة البدن ةللدرس التر   .والراض

ح أكثر سن ومن أجل قي، من خالل التوض حثنا والكشف عن شقه التطب حاول الوصول الى مقصد 
ارها،  وعينتها متضمنا ولمجتمع الدراسةلمنهج الدراسة  عرض ة اخت ثم يتناول  تمت، واإلجراءات التيف

ة بناء أدوات الدراسة عرضا تف ف ا لك قيها،صيل ة  الدراسة،يلي ذلك عرض لخطوات  وتطب ثم أساليب اإلحصائ
  المستخدمة.
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ة):. 1.4 ة (االستقصائ ة االستطالع واقــــع تطبي  عــنالهدف منها الوصول الى معرفة  الـدراسة التمهيد

ة وا ة البدن ة أســــاليب تــــدرس التـر ة و  ومد لراض ة في جوانبها الحر م تأثيرها على صورة التعل
ة ـــس  المهارة و النفـ

ة):1.1.4    ة (االستقصائ م الـدراسة االستطالع   . تصم
ة  أ. ةمرجع م الـدراسة االستطالع    :تصم

احث رأاســـــتـنـاد للـمـــوضـوع الـــدراسـة  ان)اســتمارة (ا إعـداد ضـرورة إلى ال ــتب  قصد التـقـــصي سـ
ة في جوانبها  عــن م ة و مد تأثيرها على صورة التعل ة والراض ة البدن ــاليب تــــدرس التـر ــع تطبي أســ واقــ

رة) للـــوقوف  س ة (  ات الوال عــض ثانو ـــالميذ ثـــالثة ثانو ل ة و هذا عـلى تــ ـــس ة و المهارة و النفـ الحر
ة الدراسة و اال ال اغة اش ان في ص   وتسهيل بناء األسلوب التدرس المقترح.ستناد على نتائج است

ة   حث أداة  ان  ة التي اعتمدت على االستب ة االستقصائ رت بناء الدراسة االستطالع وقد جاءت ف
ر منها : دراسة عبد الكرم السامرائي ( )، 1997د عدة ()، دراسة سيد أحم1991عد تفحص عدة دراسات نذ

) ، دراسة 2015( سعيد ، دراسة شيرن M. & Ashworth (2008) دراسة ،)2001دراسة عمر عمور (
  .Roulin L. J)2006( )، دراسة2010النور( عبد إدير

ر منها : سهيلة محسن(المدخل للتدرس، عض الكتب نذ عض اطالع على  ذلك  )، 2010و 
ة  ة،ناهد محمود سعد(طرق التدرس التر   )2008) ، رشيد بن عبد العزز ( أساليب التدرس، 2004البدن

ان:. ب    بناء االستب
ر (أعاله) ، حيث هذه  قة ذ ان على مجموعة من مراجع سا م هذا االستب تم االعتماد في تصم
ل  ذلك الش ة، و  ة لألساليب التدرس األخيرة ساعدتنا في بناء المحتو من خالل التعرفات االصطالح

افة أساليب التدرس و  ان واالطالع على  ــتب ــــ ة في جوانبها المنهجي لالسـ م مد تأثيرها على صورة التعل
ة ة و المهارة و النفس ان للقسمين : أساليب التدرس المستخدمة ، تأثير الحر م االستب . حيث تم تقس

ة و المهارة و  ة في جوانبها الحر م ة أساليب على صورة التعل   .النفس
ــــــــــــو   ان نحو التالي ـ ل االستب   :ان ش
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س  أساليب التدر
 المستخدمة

ه  مجموعة القرارات الثالثة   اعتمد عل

م  التنفيذ  التخط   التقو
ه  اعتمد عل

  ثيرا
ه  اعتمد عل

انا ه  أح   ال اعتمد عل

  درجة1  درجات2  درجات3
س            01أساليب تدر
س             02أسلوب تدر
س             03أسلوب تدر

..................           

..................           
س             11أسلوب تدر

ة في  م استطالع حول تأثير أساليب على صورة التعل
ة ة و النفس ة و المهار شدة  جوانبها الحر   ال أواف  أواف أواف 

       عدم تقبل أسلوب التدرس
ة الت         الميذ في العملعدم جد

        عدم اهتمام و حضور التالميذ
ة ة األنشطة الفرد ة تالميذ في مشار         عدم رغ

ة دون األلعاب المبرمجة ة في ألعاب الترفيه         مشار

ارهم و قدراتهم عبرون عن أف         تشعر أن التالميذ ال 
ة         ضعف في القدرات الحر
        ضعف في الجانب المهار 

ة و أســ ر القدرات الحر سمح من تطو ـلوب المدرس ال 
  المهارة

      

انشاء عالقات و تواصل جيد  سمح  أسلوب المدرس ال 
  بين التالميذ أثناء الحصة

      

ةاال يبين نموذج ):04جدول رقم ( ة ستمارة استطالع   االستقصائ
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ات صدق. ج ان وث  :االستب

ـــــد ــتأكـ ـــــن للـــــ ان،صــــــ مـ ـــبــــــ ات االستـــ ــــله ـدق وث س ولجعــ ـــقــــ ــــ حساب: أعـد ما ي اسه فقمنا    لق
مين.1ج.   :صدق المح
ان قدم  ة صورته في االستب مين من جماعة إلى األول عد أشخاص 5 بلغ عددهم المح  ، (  (انظر الملح
ـــوضوع على اطلعوا ما ةمنهم ا طلبنا الــــــدراســـــة، مـ  :يلي ما على إلجا

 ان هل  منظم؟ االستب
 اغة؟ ة والص ل ة الش م من الناح ان سل  هل االستب
 ان هل  نتائج ملموسة؟ على الحصول في ساعد االستب
 اليتها؟ الدراسة، موضوع أسئلته تتصل هل  واش

ة  02/2015/ 10تـم هـذه الخــطــوة فــي الفترة من    .05/03/2015الى غا
ــــ احث قــــــام ـابـــعدهــ ـــر واإلضافة اإللغاء، التعديل، بإجــــراءات الـــ اترة، قراءة إثـــ ـــتي مالحظات الد  والـــ

ــت ا على دونـــ ـــلى للحصـــــــول االستمارات ـــتاب ة الصورة عـ ير النهائ ان، للتذ  المالحظات جاءت لالستب
ــــ حول ضـــبـــ األخــــص ــــة المصطلحات ب ــــانـ ـــالثــــــة.ـدقة وزادة خــ ــــثـــ ـــوعة القـــــــرارات ال ــمــ  مجــ
الت إدخال عد عموما ه موضوع صلة ذات رأيناها التي التعد ال الصورة  على الدراسة تحصلنا وٕاش

ة ان النهائ ــب ان لالست مين  . للتأكد من صدق األداة تم االعتماد على22/03/2015 :في ذلك و صدق المح
س واقع  ع ان  أن هذا االستب ان فقد أجمعوا  ة لالستب غة النهائ من خالل إعادة استطالع أراءهم حول الص

ة و  ة والراضــــ ـــبدن ة الـــ ـــر ــتـ ة تطبي أســـــاليب الـــــتدرس الــ ة في جوانبها الحر م تأثيره على صورة التعل
ـــس اس صادق ومتجانسا للهدف الذ وضع له. ةو المهارة و النفـ س ق ــــق   حيث ي

ات األداة:2ج.    . ث

الغ عددها  ة من أساتذة و ال ان) على عينة استطالع احث بتطبي األداة (االستب أساتذة  5قام ال
قين، و  أسبوع بـين التطب فاصل زمني قـــدر  ان  مي، ثــم اعيد تطبي االستب ه تم عمن نفس الطور التعل ل

ات  استخدام معامل بيرسون و الجدول ( ) يوضح الث ا بين التطبي األول و الثاني  حساب معامل االرت
  ألداة قيد الدراسة. 
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ات األساليب   الصدق الذاتي  معامل الث
م األمر   0,959 0,919  أسلوب التعل

ه المعلم (التدربي)   0,889 0,791 أسلوب التطبي بتوج
ادلي)أسلوب ال ه األقران (الت  0,816 0,667 تطبي بتوج

 0,783 0,612 أسلوب التطبي الذاتي
ات  0,731 0,635 أسلوب التطبي الذاتي المتعدد المستو

 0,707 0,600 أسلوب االكتشاف الموجه 
لة)  ير المتشعب (حل المش  0,803 0,645 أسلوب التف

م المتعلم للبرنامج الفرد  0,919 0,845 أسلوب تصم
ادرة من المتعلم   0,889 0,791 أسلوب الم

 0,895 0,802 أسلوب التدرس الذاتي
الت  0,816 0,667 أسلوب التدرس المتداخل بين االكتشاف الموجه و حل المش

ة و  ة في جوانبها الحر م استطالع حول تأثير أساليب على صورة التعل
ة ة و النفس   المهار

ات   الذاتيالصدق   معامل الث

 0,967 0,932 عدم تقبل أسلوب التدرس
ة التالميذ في العمل   0,986 0,935  عدم جد
 0,965 0,972  عدم اهتمام و حضور التالميذ

ة ة األنشطة الفرد ة تالميذ في مشار  0,942 0,932  عدم رغ
ة دون األلعاب المبرمجة ة في ألعاب الترفيه  0,902 0,888  مشار

ارهم و قدراتهم تشعر أن التالميذ عبرون عن أف  0,877 0,814  ال 
ة و الجانب المهار   0,930 0,769  ضعف في القدرات الحر

ة و المهارة ر القدرات الحر سمح من تطو  0,958 0,865  أسلوب المدرس ال
سمح بإنشاء عالقات و تواصل جيد بين التالميذ   0,967 0,918  أسلوب المدرس ال 

ة : )05جدول رقم ( ة االستقصائ ات الدراسة االستطالع   معامالت الصدق و الث
انت 05يتبين من الجدول رقم(  ان  أساليب التدرس المختارة في االستب ا الخاصة  ) أن معامالت االرت

اس يتسم بدرجة جيدة من الصدق 0.91 – 0.6تراوحت بين ( م مرتفعة تدلل على ان مق ) ، و هي ق
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ما يتسم بدرج ات التي تراوحت بين (الذاتي  بيرة من الث انت معامالت  0.95 – 0.70ة  ). في حين 
ة و المهارة و  ة في جوانبها الحر م استطالع حول تأثير أساليب على صورة التعل ة الخاصة  اإلجا

ة تراوحت بين ( اس يتسم بدرجة جيدة من 0.91 – 0.6النفس م مرتفعة تدلل على ان مق ) ، و هي ق
ات التي تراوحت بين (الصدق ا بيرة من الث ما يتسم بدرجة    ). 0.95 – 0.70لذاتي 

ة): .3ج. ة (االستقصائ احث بتوزع نـــتائج الــدراسة االستطالع ة  60قام ال انا على أساتذة التر است

المادة والمنعقدة بتارخ  رة أثناء الندوة الخاصة  س ة  ة لطور الثانو لوال ، حيث 09/04/2015البدن
ان، في حين خصصت  ة على فحو االستب قة  15خصص مفتش المادة مدة ساعة من الزمن لإلجا دق

ة التفرغ  احث عمل اشر ال ة االسترجاع  عد عمل ة والوقف على تساؤالت األساتذة،  لشرح طرقة اإلجا
ما يلي: انت النتائج    وحساب نتائج ف

قة1.3ج. األساليب المط   .نتائج الخاصة 

س المستخدمة لرقما   األساليب التدر
ه   اعتمد عل

ثيرا ه  انا  اعتمد عل ه أح ه  اعتمد عل   ال اعتمد عل
م األمر  01  %0 %0 %87 أسلوب التعل
ه المعلم (التدربي)  02  %0 %13 %0 أسلوب التطبي بتوج
ادلي) 03 ه األقران (الت  %0 %0 %0 أسلوب التطبي بتوج
 %0 %0 %0 الذاتيأسلوب التطبي  04
ات 05  %0 %0 %0 أسلوب التطبي الذاتي المتعدد المستو
 %0 %0 %0 أسلوب االكتشاف الموجه  06
لة)  07 ير المتشعب (حل المش  %0 %0 %0 أسلوب التف
م المتعلم للبرنامج الفرد 08  %0 %0 %0 أسلوب تصم
ادرة من المتعلم:  09  %0 %0 %0 أسلوب الم
 %0 %0 %0 درس الذاتي:أسلوب الت 10

أسلوب التدرس المتداخل بين االكتشاف  11
الت  الموجه و حل المش

0% 0% 0% 

س06الجدول رقم (  مجموعة أساليب التدر ما يتعل بدرايتهم  ة األساتذة ف   ) : يوضح أجو
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مجموعة أساليب الت06يبين من الجدول رقم (  ين حول درايتهم  أن  درس يتضح ) نتائج األساتذة المستجو
عتمدون على أسلوب األمر في حين  87% انا على أسلوب  %13من أساتذة  عتمدون أح من األساتذة 

عتمد عليها حالل الموسم الدراسي. ه المعلم (التدربي)، أما بخصوص األساليب األخر ال    التطبي بتوج
ة في جوانب2.3ج. م ة:.نتائج الخاصة تأثير أساليب على صورة التعل ة و النفس ة و المهار   ها الحر

  

 رقم
ة في   م استطالع حول تأثير أساليب على صورة التعل
ة ة و النفس ة و المهار  جوانبها الحر

أواف 
  ال أواف  أواف شدة

 %5 %33 %62 عدم تقبل أسلوب التدرس 01
ة التالميذ في العمل  02  %3 %18 %78 عدم جد
 %20 %37 %43 ميذعدم اهتمام و حضور التال 03
ة 04 ة األنشطة الفرد ة تالميذ في مشار  %5 %33 %62 عدم رغ

ة دون األلعاب المبرمجة 05 ة في ألعاب الترفيه  %3 %20 %77 مشار
ارهم و قدراتهم 06 عبرون عن أف  %2 %8 %90 تشعر أن التالميذ ال 
ة 07  %0 %8 %92 ضعف في القدرات الحر
 %0 %12 %88 هار ضعف في الجانب الم 08

ة أسلوب المدرس ال 09 ر القدرات الحر سمح من تطو
 المهارةو 

75% 25% 0% 

انشاء عالقات و تواصل جيد  10 سمح  أسلوب المدرس ال 
 بين التالميذ أثناء الحصة

62% 33% 5% 

ما يتعل 07الجدول رقم ( ة األساتذة ف م) : يوضح أجو ة في حول تأثير أساليب على صورة التعل
ة ة و النفس ة و المهار   جوانبها الحر

ة. خالصة الدراسة 2.1.4 ة االستقصائ   االستطالع

ر منها: ة نستخلص مجموعة من النقا نذ ة االستقصائ    من خالل الدراسة من الدراسة االستطالع
  عدم علم األساتذة للمجموعة أساليب التدرس المختارة. -
اع أسلو  - فضلون ات   ب تدرس واحد.األساتذة 
ة التدرس - ه األسلوب مما أنقص من فاعل   يدرسون وف ما جاء 
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ة. - ة و المهارة و النفس ة في جوانبها الحر م أثر على صورة التعل   أسلوب التدرس المستعمل لم 
ة و المهارة  -   ضعف تام في القدرات الحر
ات ا - ة الفعالة في درس وهو ناتج عن سلب رس عدم إعطاء الحرة عدم المشار ألسلوب األمر الذ 

  وتساو زمن التعلم بين المتعلمين.
ة  - عطي فاعل ة و المهارة مما  ر من قدراته الحر المتعلم نحو تحسن وتطو ضرورة انتهاج أسلوب يدفع 

ة.  ة و الراض ة البدن   أكبر ألسلوب التدرس أثناء حصة التر
ة:. 2.4 س  الدراسة الرئ

ع: . 1.2.4   المنهج المت
اختالف ظاهرة  حث  عتبر أساس نجاح  الدراسة،تتعدد مناهج ال ار المنهج األنسب  لذلك فاخت

حث. التالي الوصول  ال اره و تحليلها،  م أف احث لتنظ عتمد ال ير و العمل،  المنهج أسلوب التف ونقصد 
ان،روحي مصطفى ع( الدراسةالى نتائج معقولة حول الظاهرة موضوع    )33،ص1999ل

ار أ ف حث العلمي، فاخت ة ال ة في عمل ق عتبر من أهم خطوات التطب حث  ار منهج ال ان اخت
عة الدراسة  ة  المدروسة،منهج معين يرجع الى طب وانطالقنا من موضوع دراستنا الذ يهتم بدراسة فاعل

ة و المبرمج ة و الراض ة البدن ة للمستو السنة الثالثة ثانو من أسلوب تدرس مقترح على حصة التر
. ة و التعلم المهار عض القدرات الحر   خالل أثره على 

بيو استناد لهذا الموضوع المطروح رأينا استخدم   م الثنائي (مجوعتين  المنهج التجر ذ التصم

طة و األخ عد لمجموعتين متكافئتين احداهما ضا اس القبلي و ال استخدام الق ة متكافئتين)  ر تجرب
ة. عة الدراسة ، و هذا بإدخال المتغير التجربي على المجموعة التجرب   لمالئمته لطب

  : المجتمع و عينة الدراسة. 2.2.4
   : الدراسةاألصلي  مجتمع .1.2.2.4

حث الذ نرد فحصه، فمجتمع  ال لإلنجاز، البد من تعرف مجتمع ال حث مقبوال وقا ون الـ ي يـ لـ
ل الشعب فتالميذ السنة الثالثة ثانو نظامي  دراستنا هم ور واناث) ، من  ل من من الجنسين (ذ ي 
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ر و ال س شير  ة  الغ عددهم  471غ عددهم الثانو ة السايب بولراح وال دائرة تلميذا ب 525تلميذا و ثانو
ة لموسم الدراسي  سيد   تلميذا و تلميذة  996 ، اذا فلقد بلغ المجتمع األصلي لدراستنا  2016/2017عق

ابالعينة و . 2.2.2.4 ارها أس   :اخت
طرقة معينة وٕاجراء الدراسة  ارها  ة من مجتمع الدراسة يتم اخت ارة عـــن مجموعة جــــزئ ـــي عــــ العينة " هـــ

  )84، ص1999(محمد عبيدات وآخرون، عليها." 

ط س ة ال الطرقة العشوائ ار عينة دراستنا  ه تم اخت أنها وعل تور محمد بوعالق"  عرفها الد ة و التي 
ه في معظم الصفات التي  ان المجتمع المدروس متجانس و متشا ار العينة ، اذا  األسلوب األمثل الخت

ه أن. )18،ص2009تكون المجتمع.(محمد بوعالق، انت  و مما الشك ف بيرا ،  ان حجم عينة  لما 
ال   رمة فانتائج أكثر دقة و تمث   )235،ص2006طمة الزهراء ،(بو

ار العينة االعتماد على   ان حجم العينة اخت طة  س ة ال ورمن التالميذ  370الطرقة العشوائ  – (ذ
ة الذ يدرسون في سنة ثالثة لموسم الدراسي  اناث) ة تمثل من  2016/2017في المرحلة الثانو بنس

عاد  %.40مجتمع األصلي  عد است اما لكبر سنهم  الضرورة،ال تتوفر فيهم الشرو  تلميذا ممن 75وذلك 
ة  ة البدن ة وهذا منأو إلعفائهم من ممارسة التر حث والراض    .أجل احداث التكافؤ بين مجموعتي ال
:حيث وزعت العينة الى مجموعتين  طة  التساو وأخر ) ا و تلميذةتلميذ 185وعددها (احداهما ضا

ة ة  ا وتلميذ 185وعددها ( تجرب   % من العينة لكل مجموعة.50تلميذة)، أ بنس
ــــول ــــمد الـــد عــقـ ار عـــاحث الى اخـ ة:ــــينـــت اب التال   ته من هذه الفئة العمرة ألس

عدة أساليب. -  التالميذ مقرر عليهن التدرس   تصنيف العينة 
التالميذتصنيف  -  ة  العينة  ة (ألمقرر عليهن عدة أنشطة فرد  )رة الطائرة-رة اليد –القو  عابوجماع
 لم يتعرضن أل برنامج تعلمي أخر حتى يتم ض المتغيرات الدخيلة لديهن. - 
ة لتعلم المهار  -  ر أداءالفئة العمرة مناس ي. والتطو  الحر
بيرة تصل الى النضج واالكتمال.تعتبر فئة العمرة  -   من الفئات التي تظهر فيها النمو الجسمي بدرجة 
ة.تمتا -  ة اإليجاب الهدوء والرزانة مما يجعلها أكثر لتقبل لقرارات المعلمين والمشار   ز هذه الفئة العمرة 
احث أستاذ  العمرة المختارة الفئة سهل التعامل مع -  ةسبب ال ة مقاطعة سيد عق  -في ثانو
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  وصف عينة الدراسة:. 1.2.2.2.4

س المستخدمأسلوب الت  عدد األفراد(تلميذ)  المجموعات  الرقم   در

طة  01   األمر األسلوب   185  المجموعة ضا

ة  02 ب   185  المجموعة التجر
ة: األسلوباألسلوب المقترح:    المختل تسم

الت( س االكتشاف الموجه و حل المش   )أســــلوب التدر
ع لكل مجموعة )08(جدول رقم  حث و األسلوب المت مثل عدد أفراد عينة ال  :  

  :وتكافئها العينة وتجانسها خصائص. 2.2.2.2.4
احث بإجراء تجانس بين أفراد عينة الدراسة لتأكد من وقوع افراد العينة تحت المنحى االعتدالي قام ال

ار  عض المتغيرات المختارة ، و قد تم ذلك من خالل إيجاد المتوس الحسابي، و االنحراف المع في 
  . و استخراج معامل االلتواء و التفلطح

  :ل من متغيرات النمو و االنخراأوال ة في    تجانس العينة الكل

  الرقم
  المتغيرات

وحدة 
اس   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

معامل 
  االلتواء

معامل 
  التفلطح

معدالت النم   و و االنخراأوال : متغيرات الخاصة 

 18,4703 1,703- 003,- 18,4703  سنة  السن  01
 172,3568 1,203- 456, 172,3568  سم  الطول  02
 71,6703 332,- 220, 71,6703  لغ  الوزن   03
ة  04  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  /  االنخرا في االند

مثل )09جدول رقم ( ل من متغيرات النمو و االنخرا :  ة في    تجانس العينة الكل
نة الدراسة ، في المتغيرات ) التوصيف االحصائي و معامل االلتواء لعي 09يتضح من الجدول رقم ( 

شير الى تجانس العينة في تلك المتغيرات ، 0.00،  1.7-قـــــيد الـــــدراسة التي تتراوح ما بين ( ) مما 
  .)3-و التي انحصرت بين (+/
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ا ثا ة: ن ة و المهار ل من متغيرات القدرات الحر ة في    تجانس العينة الكل

  المتغيرات  الرقم
وحدة 
اس   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

معامل 
  االلتواء

معامل 
  التفلطح

ة ا : متغيرات الخاصة القدرات الحر   ثان
ة CMJ الوثب العمود  01  2,553 1,090- 1,732 31,84  ثان

م ل  02 ة م60الجر المستق  0,090- 0,053- 0,955 11,090  ثان

ار ثني الجذع ألسفل  03  0,326- 0,125- 1,325 7,631  سم اخت

ار الدوائر المرقمة  04 ة اخت  0,612- 0,228 0,064 0,338  ثان

ي   05 و ة متر 4× 10الجر الم  0,400- 0,097 0,928 31,555  ثان

ة   ثالث : متغيرات الخاصة المهار

ال  06 ر و االستق ة سرعة التمر  1,257- 0,009 1,929 12,841  ثان

ة سرعة التنط المتعرج  07  0,653- 0,291- 1,082 22,554  ثان

 1,269- 0,025- 1,939 14,878  متر قوة رمي الكرة  08

 1,098- 0,388 1,399 3,397  عدد مرات دقة االرسال  09

ب من الوثب العالي  10  3,195 1,063 0,669 1,073  عدد مرات دقة التصو

مثل )10جدول رقم ( ل من متغيرات القدرات :  ة في  ة تجانس العينة الكل ة و المهار   الحر
) التوصيف االحصائي و معامل االلتواء لعينة الدراسة ، في المتغيرات  10يتضح من الجدول رقم ( 

ــــدراسة التي تتراوح ما بين ( شير الى تجانس العينة في تلك المتغيرات ، 1,06، 0,29-قـــــيد الـ ) مما 
  .)3-و التي انحصرت بين (+/

  

 ــــتكافؤ بين المجموعة الض عات :: تكافؤ المجمو  لثاثا ــساب ال ــــلحــــ طة ـ ة،ا ـــموعة التجرب رأ  والمجـ

ار  احث حساب اخت طة  Uوتني-مانال ة فيللتعرف الى الفروق بين المجموعتين الضا  والتجرب
ة و التعلم المهار المتغيرات   ) 11ما هو موضح في الجدول رقم ( .القدرات الحر
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عدد   مجموعات تالمتغيرا
  أفراد

متوس 
مة   مجموع الرتب  الرتب مة   Uق مستو   Zق

  الداللة
ة ا : متغيرات الخاصة القدرات الحر   ثان

الوثب العمود 
CMJ 

طة  39387,50 212,91 185  ضا
12042,50 -0,929 

غير 
ة دالة  29247,50 158,09  185  تجرب

م  الجر المستق
 م60ل

طة  33872,50 183,09 185  ضا
16667,50 -0,433 

غير 
ة دالة  34762,50 187,91  185  تجرب

ار ثني  اخت
 الجذع ألسفل

طة  34818,00 188,21 185  ضا
16612,00 -0,487 

غير 
ة دالة  33817,00 182,79  185  تجرب

ار الدوائر  اخت
 المرقمة

طة  34819,50 188,21 185  ضا
16610,50 -0,489 

غير 
ة دالة  33815,50 182,79  185  تجرب

ي  و الجر الم
 متر 4× 10

طة  29175,00 157,70 185  ضا
11970,00 -0,999 

غير 
ة دالة  39460,00 213,30  185  تجرب

ة   ثالث : متغيرات الخاصة المهار

سرعة التمرر و 
ال  االستق

طة  33797,50 182,69 185  ضا
16592,50 -0,513 

غير 
ة دالة  34837,50  188,31  185  تجرب

سرعة التنط 
 المتعرج

طة  34810,00 188,16 185  ضا
16620,00 -0,479 

غير 
ة دالة  33825,00  182,84  185  تجرب

 قوة رمي الكرة
طة  34180,50 184,76 185  ضا

16975,50 -0,135 
غير 
ة دالة  34454,50  186,24  185  تجرب

 دقة االرسال
طة  34269,50 185,24 185  ضا

17064,50 -0,048 
غير 
ة دالة  34365,50  185,76  185  تجرب

ب من  دقة التصو
 الوثب العالي

طة  35060,50 189,52 185 ضا
16369,50 -0,882 

غير 
ة دالة  33574,50 181,48 185 تجرب

ارة عند مستو الداللة ( مة الحرجة المطلقة للدرجة المع   )2.41=0.01) و عند (1.85=0.05الق
ار مان11جدول رقم (  مثل اخت للتعرف الى الفروق بين المجموعتين  في متغيرات  Uوتني-) : 

ة و التعلم المهار    القدرات الحر
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ار مان 11يتضح من الجدول رقم ( مة " Uوتني-) اخت ا عند مستو Zأن ق " غير دالة احصائ
ارات ، و ه0.05الداللة ( ع االخت ــــ) لجم عــ ة بين المجموعتين ـــــذا  ني أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائ
ة ع المتغيرات  التجرب ارات قيد الدراسة و هذا يدل على التكافؤ في جم ع االخت طة في جم   .و الضا
حث:. 3.2.4 اني و الزماني ل   المجال الم

اني: .1.3.2.4   المجال الم
ة موجودة في دائرة سيد ة  أجرت الدراسة بثانو رةعق س ة    :وهي، وال

ر "  س شير  ة "    ثانو
رة ، مساحتها  1996تم انشاؤها بتارخ  س ة  ة وال ، يبلغ  2م 11475، تقع وس دائرة سيد عق

تلميذا للعام الدراسي  1025أستاذا، اما عدد التالميذ فقد وصل الى  54عدد أساتذة العاملين فيها 
ات 3، موزعين على 2016/2017   . مستو

  المجال الزماني :. 2.3.2.4
ة  حث الميداني أوائل شهر سبتمبر الى أواخر شهر أفرل من السنة الدراس  .2016/2017بدا ال

انات:. 4.2.4   وسائل و أدوات جمع الب
لة  عض األدوات للحصول على معلومات االزمة لحل المش احث  و الوصول الى  أوال،استخدم ال

ا، هذه األدوات هي:األهداف المرجوة من الدرا   سة ثان
ة. 1.4.2.4 تب، ومجالت، وسائل  الدراسة األدب االطالع واسع في المصادر والمراجع من  احث  : قام ال

حث. لة ال ة لمعالجة مش   جامع
ة الدراسة . 2.4.2.4 سى ( :االستطالع ة 2009شير ع ة هي " دراسة تجرب ) أن التجرة االستطالع

قوم بها ال ة  حث واداوته".أول ار أساليب ال امه بدراسته بهدف اخت   احث على عينة صغيرة قبل ق
ة  اجراء الدراسة االستطالع احث   26، وذلك على عينة قوامها 14/09/2016 الى 13من قام ال

ة خارج عينة الدراسة ، و تضمنت الدراسة  ر سيد عق س شير  ة  تالميذ من السنة الثالثة ثانو لثانو
  :مايلي
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ة من أسلوب المقترح: األسلوب المختل (تطبي وحدة  - م أســــلوب التدرس المختل بين االكتشاف تعل
الت) في اليوم األول لمدة ساعتان.  الموجه و حل المش

ةتوزع استمارة  - ة والراض ة البدن ة تطبي أسلوب تدرس مقترح على حصة التر اس مد فاعل  .لق
ارات ال - االخت ام  ةالق ة والتعلم  ميدان اس أثر تطبي أسلوب تدرس المقترح على القدرات الحر لق

 في اليوم الثاني لمدة ساعتان. المهار قيد الدراسة.
ة األداء  -  فا ة ملى استمارة مالحظة الخاصة  عمل ام أستاذ المساعد  ارات ق في نفس الوقت اجراء االخت

ة  . والتعلم القدرات الحر  المهار
ان ة يتجلى  الهدف و   في:من هذه الدراسة االستطالع

ارات. واألجهزة المستخدمةالتأكد من سالمة األدوات  -   في االخت
ة للمرحلة العمرة. -  م  مالئمة محتو الوحدة التعل
ان ومناسبته للتطبي التجرة. -  ة الم  التأكد من صالح
األسلوب المختار. -  ة الوقت لحصة المبرمجة   الوقف مناس
ات ونقائص.الوقف  -   على صعو
 اعداد مسب لعينة الدراسة للدخول في التجرة. - 
 تحضير األساتذة المساعدين. - 

ارات المستخدمة في الدراسة:5.2.4 اسات و االخت   . الق
ون لها أهداف  ل دراسة البد أن  ن تحديد من المعروف أن  م ة  ، ألن بتحديد األهداف الميدان

ه فقدالدراسة تتم بها  والطرق التيالوسائل  ة على  وعل   :ما يليارتكزت دراستنا الميدان
ات للتجرب. -   اخضاع الفرض
اراتتوزع استمارات  - االخت ام  ،  وق ة و التعلم المهار اسات القدرات الحر ة لق   الميدان
  تحليل و تفسير النتائج. -

ة على مجموعة من أدوات نلخصها ف احث في الدراسة األساس   ي الجدول التالي:واعتمد ال
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  الهدف منها  االداة  رقم

ة  01 ان   استمارة استب
ة  ة البدن ة تطبي أسلوب تدرس مقترح على حصة التر اس مد فاعل ق

ة   .والراض

ارات  02   طارة اخت
اس أثر تطبي أسلوب تدرس المقترح على  ة عض ق القدرات الحر

  والتعلم المهار قيد الدراسة.
حث12(  جدول رقم ات المستعملة في ال مثل أدوات جمع الب  : ( 

حث:.1.5.2.4   وصف أدوات ال
اس وات.أد1.1.5.2.4   : الق

اس .1أ.  اسالخاص مق ة: ق ة :و هو  الفاعل ان    االستمارة االستب

ة تهدف هذه األداة الى  ة البدن ة تطبي أسلوب تدرس مقترح على حصة التر اس مد فاعل ق
ة م ه .والراض احث في تصم ة)و اعتمد ال ان عد تفحص عدة دراسات  ذه األداة (االستمارة االستب

ر منها : دراسة عبد الكرم السامرائي ( )، دراسة عمر عمور 1997)، دراسة سيد أحمد عدة (1991نذ
 عبد ) ، دراسة إدير2015( سعيد ، دراسة شيرن M. & Ashworth (2008) دراسة ،)2001(

ر منها :  .Roulin L. J)2006( )، دراسة2010النور( عض الكتب نذ عض اطالع على  ذلك  و 
ة،2010سهيلة محسن(المدخل للتدرس، ة البدن ) ، 2004)، ناهد محمود سعد(طرق التدرس التر

  )2008رشيد بن عبد العزز ( أساليب التدرس، 
م هذه األداة الى  احث تقس ارات  ، شملمحاور  4را ال     :لتاليال محور مجموعة من الع

ارات  المحاور  الرقم   عدد الع

مي و التعلمي.  01   11  الجانب تعل

ة.  02   10  جانب االتصال والتواصل والعمل الجماعي والمشار

ير واالكتشاف واالحترام والمتعة  03   09  جانب التف

ة.  04 ة واجتماع   10  جانب نفس

ا 13جدول رقم ( اس الخاصة  مثل محاور أداة الق ة) :  اس الفاعل   الستمارة ق
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اس .2.أ   تنق المق
ة على ( اس في صورته النهائ لها40يتضمن المق ارات  ارة موزعة على أرع محاور متضمنة ع  ) ع

ار ـــت ــــ ة و تم اخـ ة االوز  موج يرت خــــــــماس ـــــقة ل ة طرــ ات على درجة الفاعل ما هو موضح  ان عند اإلجا
ل التالي:   في الش

  

ة  فاعل

بيرة جدا بيرة  بدرجة  فة  بدرجة متوسطة  بدرجة  فة جدا  بدرجة ضع   بدرجة ضع

  درجة 01  درجات 02  درجات 03  درجات 04  درجات 05
  

ة14جدول رقم (  اس الفاعل االستمارة ق اس الخاصة  مثل أوزان أداة الق  : ( 

ان.3. أ اس ( االستمارة االستب ة للمق ات الصورة األصل   ة)صدق و ث
ة  اغتها اللغو اس األرعة والتأكد من ص عاد المق عد أن تم جمع الفقرات للقائمة وتوزعها على أ

ما يلي: اتها    ان البد من حساب صدقها وث
اس:صدق .1. 1.أ   المق

حث :   هناك عدة أنواع للصدق وقد استخدم في هذا ال
مينالصدق .1. 1.1.أ   : مح

فق ة و اس في صورته األول مجال 61راته الـ(عرض المق ) على مجموعة من الخبراء من المختصين 
ة والمبينة أسماؤهم في ( الملح رقم ة و الراض ة البدن عاد  4التر م على مد مالءمة الفقرات لأل ) للح

اس  عاد األرعة وفي قدرتها على ق عد من أ ة تطبي أسلوب تدرس مقترح ومد مالءمتها لكل  مد فاعل
ةعلى حصة ا ة والراض ة البدن عاد  وأسفر هذا .لتر ارات مناالجراء عن است ة  ع الصورة قبل النها

صدق منطقي مرتفع  اس يتمتع  ارات األخر فهي تشير الى أن المق اس، اما الع   لمق
:.2. 1.1.أ    الصدق التمييز

المقا   ه  تم حسا ة ألفراد عينة الدراسة و ه مد تفاوت الدرجات النهائ ة حيث قصد  رنة الطرف
ا ثم نأخذ  ا أو تنازل ة تصاعد ة و % 27يتم ترتيب الدرجات النهائ من األطراف  % 27من األطراف العلو

حساب الفروق عن طر  ة ثم نقوم  ارالسفل    T.testاإلحصائي  االخت
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 اإلنحراف المتوس العينة تطبي
الفرق بين 

 المتوسطات
مة   Tق

مة  الق
ة  اإلحتمال

ةالدر   0.052 2.2 29 جات العلو
1.6 14.26 0.021 

ة  0.051 4.6 29 الدرجات السفل
  

ة15الجدول رقم(  اس فاعل ة لمق ان   )يبين معامل التميز إستمارة االستب

ة ومتوس 15من خالل النتائج الموجودة في الجدول(   )نالح ان الفرق بين متوس الدرجات العلو
ات أف ة إلجا ساو الدرجات السفل ان  ارات إستمارة  درجة  1.6راد عينة الدراسة على درجات تطبي ع

مة  يبير يدل على وجود فروق وهذا ما بررته ق انت تساو   توهو فارق جوهر  مة  14.26التي  عند الق
ة ة   0.021 االحتمال انت اكبر من ت الجدول ة. 1.64و    وهذا يدل على وجود فروق معنو

ا.2. 1.أ ات المق   س ( األداة):ث
اخ، حيث تم حساب هذا المعامل  حساب معامل ألفاكرون احث  اس قام ال ات المق لحساب معامل الث

ل و قد تم ذلك على عينة قدرها  ارات  اس  26لكل مفردة على حدة و للع مة " ألفا" للمق تلميذا فتراوحت ق
مته ل مة مرتفعة0.985(  وق ما نالحظه  ) و ق اس  ارات المق تشير الى االتساق الداخلي المرتفع لع

  في التالي:
  
  

اس األثر اس  : ب. مق ة والتعلم مق عض القدرات الحر اس أثر تطبي أسلوب تدرس المقترح على  لق

  المهار قيد الدراسة.
ارات الق ة استطالع على الدراسات و المراجع لتحديد االخت عمل احث  ة و قام ال درات الحر

التعلم المهار وذلك ارات الخاصة  ل من دراسة  االخت و ، دراسة ادير  2015شرن ما هو موضح في 
  )1994(منير جرس الكتب 

عد االطالع على المراجع و الدراسات  قة،ف عد استطالع أراء الخبراء المختصين تم التوصل  السا و 
ة  ارات لقدرات حر ار خمس اخت ما في الجدول التالي:الى اخت ارت مهارة    و خمس اخت

Cronbach's Alpha 

,985 
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ة  رقم ارات المستخدم  القدرات البدن اس  االخت ة  وحدة ق   نس

ة  01 ة CMJ الوثب العمود  القوة الحر   %85  ثان

ة  02 م ل  السرعة الحر ة م60الجر المستق   %80  ثان

ار ثني الجذع ألسفل  المرونة  03   %100  سم اخت

04  
  الرشاقة

ار  ة الدوائر المرقمةاخت   %100  ثان

ي   05 و ة متر 4× 10الجر الم   %100  ثان

ارات المستخدم  المهارات  رقم اس  االخت ة  وحدة ق   نس

رة اليد  01 ال  التمرر  ة سرعة التمرر و االستق   %95  ثان

رة اليد  02 ة سرعة التنط المتعرج  التنط    %95  ثان

رة اليد  03   %80  ترم قوة رمي الكرة  قذف 

رة ال  04   %100  عدد مرات دقة االرسال  طائرةاالرسال 

رة السلة  05 ب  ب من الوثب العالي  التصو   %78  عدد مرات دقة التصو
  

ة و التعلم المهار 16جدول رقم (  اس مستو القدرات الحر ارات المستخدمة لق مثل االخت  : (  
ارات الدراسة): .1ب.   صدق األداة (اخت
مين:.1.1.ب   صدق المح

مين احث على صدق المح ارات اعتمد ال ة على  للتأكد من صدق االخت صورة أساس ، اذا اعتدت 
ال صادقا و متجنسا لتحقي الهدف  سها تمث ار ات للمواقف و الجوانب التي تق ة تمثيل االخت ان مد إم

  الذ وضع من أجله.
مين و حيث عرض  حث على مجموعة من المح ارات المقترحة استخدمها في ال احث االخت ال

ارات  أن هذه االخت المختصين في مجال الراضة و التدرب، البداء آرائهم حول مقترحاتهم، وقد أجمعوا 
ة و التعلم المهار  اسه هم القدرات الحر س الواقع المراد ق   .تع
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  حساب الصدق الذاتي:.2.1ب.
ة من مجتمع األصلي من غير قام ال ارات قيد الدراسة على عينة استطالع احث بتطبي االخت

فاصل زمني  20عينة الدراسة و المقدرة ب  ارات على نفس المجموعة  تلميذا و تلميذة ، قد أعيدت االخت
ا 07قدره ب  عي لمعامل الث ه تم حساب الصدق الذاتي من خالل حساب الجذع التر ام . و عل ما أ ت 

  هو موضح ف الجدول التالي:

ارات المستخدم ة  االخت ات  لقدرات الحر   الصدق الذاتي  معامل الث

 CMJ .885 0.9408 الوثب العمود
م ل  0.9429 889. م60الجر المستق

ار ثني الجذع ألسفل  0.9417 887. اخت
ار الدوائر المرقمة  0.9418 887. اخت

ي  و  0.9370 878. متر 4× 10الجر الم
ارات المستخدم لتعلم المهار  ات  االخت   الصدق الذاتي  معامل الث

ال  0.9393 882. سرعة التمرر و االستق
 0.9389 882. سرعة التنط المتعرج

 0.9396 883. قوة رمي الكرة
 0.9428 889. دقة االرسال

ب من الوثب العالي  0.9415 887. دقة التصو
  

م 17جدول رقم ( اس القدرات مستو القدرات ) :  ارات المستخدمة لق ثل معامالت الصدق الذاتي الخت
ة و التعلم المهار    الحر

اس القدرات مستو  ) أن17يتبين من الجدول رقم ( ارات المستخدمة لق معامالت الصدق الذاتي الخت
ة و التعلم المهار  قد تراوحت بين (  م مرتفعة تدل أن )، و 0.9429و  0.9370القدرات الحر ق

. اس يتسم بدرجة جيدة من الصدق الذاتي و قابليته لتطبي   المق
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ات:.2ب.   حساب الث
ة من مجتمع األصلي من غير ق ارات قيد الدراسة على عينة استطالع احث بتطبي االخت ام ال

ارات على نفس المجموعة  20عينة الدراسة و المقدرة ب  فاصل زمني تلميذا و تلميذة ، قد أعيدت االخت
ا بيرسون بين التطبي  07قدره ب  ات من خالل استعمال معامل االرت ه تم حساب معامل الث ام . و عل أ

ما هو موضح ف الجدول التالي:   األول و الثاني : 
اس األول  المتغيرات اس الثاني  الق   الق

معامل 
ات   الث

مستو 
  الداللة

اس القدرات  ارات المس لق االخت
ة   الحر

متوس ال
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

 CMJ 32.14  0.21  33.16  0.19  .885 0.089 الوثب العمود

م ل  0.089 889.  1.2  10.25  1.4  8.25 م60الجر المستق

ار ثني الجذع ألسفل  0.089 887.  0.61  5.1  0.61  5.2 اخت

ار الدوائر المرقمة  0.089 887.  1.25  0.25  1.25  0.24 اخت

ي  و  0.088 878.  1.70  0.33  1.71  0.34 متر 4× 10الجر الم
ارات المستخدم لتعلم  االخت

  المهار 

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

معامل 
ات   الث

مستو 
 الداللة

ال  0.088 882.  0.44  6.14  0.51  6.14 سرعة التمرر و االستق

 0.088 882.  0.36  0.44  1.72  0.45 سرعة التنط المتعرج

 0.088 883.  0.41  22.12  1.33  23.14 قوة رمي الكرة

 0.089 889.  0.52  1.8  0.54  1.2 دقة االرسال

ب من الوثب العالي  0.089 887.  0.82  1.5  0.36  2.1 دقة التصو
مثل معامالت 18جدول رقم ( ار  ) :  ات الخت اس القدرات مستو القدرات الث ات المستخدمة لق

ة و التعلم المهار    الحر
قين األول 18يتضح من الجدول رقم ( ا بين درجات التطب ارات) أن معامالت االرت  والثاني لالخت

م)، 0.889و 0.878(المهارة تراوحت بين  اس يتسم بدرجة جيدة من م مرتفعة تدل على ان وهي ق ق
ات.   الث
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م.2.1.5.2.4     أسلوب المقترح : تصم
الت):(أسلوب المختل  س المختل بين االكتشاف الموجه و حل المش   أســــلوب التدر

م برنامج أسلوب التدرس المقترح وف  احث بتصم ة و  ما جاءقام ال ة البدن في منهاج التر
ل التالي: م على الش ان التصم ة لسنة الثالثة ثانو و    الراض

ة األ س المختل بين االكتشاف الموجه و حل الم(أسلوب المختل   سلوبتسم التأســــلوب التدر   )ش

  أهداف العامة

حة للتعلم مم قة الصح ة الطر ب : يتضمن اكساب المجموعة التجر ا هدف المهار
ر مهاراتهم . ة و تطو ة قدراتهم الحر   تؤد تنم

أنشطهدف المعرفي: يتضمن اكساب التالميذ المعلوم طة  م المرت ة ات و المفاه
  رة السلة -رة الطائرة –رة اليد  –األلعاب القو 

ة ف ة نحو  مشار ة اتجاهات إيجاب ب ساب المجموعة التجر ي هدف الوجداني: ا
ر ذاتهم و قدراتهم. ة و تطو م ة التعل   عمل

قوم عليها   أسس التي 
ة.مراعا -  المراد وصول اليها. تحقي األهداف -  ة الفروق الفرد
التدرج و السهولة. - ة و ف- أن يتميز البرنامج  حق مبدأ التفاعل ة.أن    اعل

ات  ان األدوات و اإلم
  الالزمة لتنفيذ

رات و أقماع و مالعب ة من  م ة و التعل   ل الوسائل البيداغوج

ة و المقدرة بـ   مدة تطبي   أشهر 6ثالث فصول دراس

عدد الوحدات المبرمجة 
  مدة الوحدة و

  حصة 20

ة ساعتان م   مدة الوحدة التعل

  ساعة 400الحجم الساعي لتطبي هذا األسلوب 

ة م   محتو الوحدة التعل

ةالجزء التحضر : االحماء و التهيئة  ولوج   لجسم الفيز

سي: س المقترح التي ت الجزء الرئ أسلوب التدر ات مختلفة  شمل على تدر سهم و
ة القد ون التفي تنم مي المهار حيث  ر الجانب التعل ة و تطو لميذ رات الحر

م انظ ة من خالل قرارات التخط و التنفيذ و التقي م ة التعل   ر الملحمحور العمل

ة ع ة الى الحالة طب ة االسترجاع الحالة الجسم شمل عمل   الجزء الختامي: 

م برنامج أسلوب المق 19جدول رقم ( مثل تصم   ترح) : 
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ار المساعدين:.3.5.2.4   اخت
احث مجموعة الغ عددهم ( اختار ال ة و ال ة لنفس الثانو ة البدن ) 3من المساعدين من أساتذة التر

ة و المارة 5(ملح رقم ارات القدرات الحر اس االخت ة ق ف )، و تم تعرفهم بجوانب الدراسة و أهدفها و 
ضا –قيد الدراسة ، و تم االستعانة بهم  ة الدراسة  -أ   في تجهيز األدوات الالزمة في عمل

  

ة.4.5.2.4 اس القدرات الحر ارات المستخدمة في ق   6: انظر الملح رقمتحديد االخت
  مثلت في :ت
 الوثب العمود CMJ 
 م لا  م60لجر المستق

 ار ثني الجذع ألسفل  اخت
 ار الدوائر المرقمة  اخت

  ي و  متر 4× 10الجر الم
قة أبرزها دراسة ادير ارات من الدراسة السا م هذه االخت  .2015راسة شرن  2010تم تصم

اس التعلم المهار .5.5.2.4 ارات المستخدمة في ق   7: انظر الملح رقمتحديد االخت
  تمثلت في :

 ال ر و االستق  سرعة التمر
 سرعة التنط المتعرج 
 قوة رمي الكرة 
 دقة االرسال 
 ب من الوثب العالي  دقة التصو
 قة أبرزها دراسة ادي ارات من الدراسة السا م هذه االخت  .2015راسة شرن  2010رتم تصم
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  متغيرات الدراسة: .6.2.4
  المتغير المستقل:.1.6.2.4

حث  ه ، و فقا لموضوع ال م ف ع أن يتح ستط ض المتغير المستقل حتى  احث أن  يجب على ال
اته ، فالمتغير المستقل هو أسلوب التدرس المقترح المتمثل في أسلوب المختل  أســــلوب و فرض

س المخ الت.التدر   تل بين االكتشاف الموجه و حل المش
عة:.2.6.2.4   المتغيرات التا

أنه ينتج عن تأثير العامل المستقل ع  ه،عرف المتغير التا و المتغيرات ) 308،ص2002(محجوب وج
حث هم : عة لهذا ال   التا

ة قيد الدراسة. -   عض القدرات الحر
رة اليد -  ة في راضات   رة السلة. -رةرة طائ -عض مهارات أساس
عة هي  -  ة تطبي أسلوب المقترح فالمتغيرات التا ة األولى عند دراسة فاعل مالحظة في يخص الفرض

ة، االتصال و التواصل م ما هي مبينة في جوانب تعل ة  ة و االجتماع ير و االكتشاف، نفس ، التف
ان. ل محاور االستب  ش

ة المستعملة:.7.2.4   األساليب اإلحصائ
حث حثنا هذا فلقد تم استخدام مجموعة من  لكل  عة  ه، نظرا لطب ة خاصة  ات إحصائ علمي تقن

ة عن طر برنامج اإلحصاء( ات اإلحصائ ة Spss.24التقن ات اإلحصائ التقن )، و لقد تم االستعانة 
ة:    التال

 أدوات اإلحصاء الوصفي: تمثلت في: -
 .المتوس الحسابي 
 . ار  االنحراف المع
 ةالنسب الم  ئو
 ة التحسن  نس
 .ة الك لحساب الفاعل  معادلة 
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 حجم األثر 
 : تمثلت في:االستدالليأدوات اإلحصاء  -

  ا بيرسون  معامل االرت
 معامل االلتواء 
 معامل التفلطح 
 معامل تغاير 
 مرع ايتا 
  وتني–مانU. 

 T testحساب داللة الفروق   - 
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  خالصة الفصل

حث، وّالتي تعرضنا في هذا الفصل ألهم الخطوات المنهج ة لهذا ال عة في الدراسة الميدان ة المت
حث، ثم تطرقنا إلى الدراسة  ات ال فرض ير  التذ ة  حٍث علمي، قمنا بدا ة أل  يزة األساس تعتبر الر
عد  حث و اني و الزماني لل ذا العينة، ثم المجال الم ع و ان المنهج المت ة ثم تب ة االستطالع التمهيد

حثذلك عرضنا األد عة في هذه ال ة المت  وات المستعملة، ، وأخيرا قدمنا األساليب اإلحصائ
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15 

 
  

 ة درس "  القائلة الت واالكتشاف الموجه) من فاعل س المختل (حل المش د تطبي أسلوب التدر يــــز

ة. ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق اض ة والر ة البدن  تر
  

ــــالخ ار ـ ارهذصحة ت سة سنسعى الى اخت ة الرئ ة: وضالفر  ه الفرض ة التال   الجزئ
  

115
 

  :الت واالكتشاف الموجه) والقائلة يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش

ة لد تالميذ ال ة والراض ة البدن ة درس تر مي على فاعل ة في الجانب تعل ثالثة ثانو بدائرة سيد عق
ة.  والتعلمي لصالح المجموعة التجرب

  

ة وتحليل نتائج  ض. عر 1.1.1.5 ة الجزئ   األولى:الفرض
  
 

ة األولى: وتحليل نتائج ض. عر 1.1.1.1.5 طة للفرض   المجموعة الضا
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اس القبلي1.1.1.1.1.5 طة .  نتائج الق   : للمجموعة الضا
  

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
ة 294 00 00 20 69 96  تكرارات  00 00 10,8 37,3 51,9 %نس

ارة   02الع
ة 262 00 00 22 33 130  تكرارات  00 00 11,9 17,8 70,3 %نس

ارة ال  03ع
ة 351 00 00 56 54 75  تكرارات  00 00 30,3 29,2 40,5 %نس

ارة   04الع
ة 331 00 00 15 116 54  تكرارات  00 00 8,1 62,7 29,2 %نس

ارة   05الع
ة 273 00 00 24 40 121  تكرارات  00 00 13,0 21,6 65,4 %نس

ارة   06الع
ة 370 00 00 62 61 62  تكرارات  00 00 33,5 33,0 33,5 %نس

ارة   07الع
ة 310 00 00 20 85 80  تكرارات  00 00 10,8 45,9 43,2 %نس

ارة   08الع
ة 260 00 00 20 35 130  تكرارات  00 00 10,8 18,9 70,3 %نس

ارة   09الع
ة 357 00 00 59 54 72  تكرارات  00 00 31,9 29,2 38,9 %نس

ارة   10الع
ة 337 00 00 19 114 52  تكرارات  00 00 10,3 61,6 28,1 %نس

ارة   11الع
ة 294 00 00 20 69 96  تكرارات  00 00 10,8 37,3 51,9 %نس

 المجموع
ة 3145 00 00 317 661 872  تكرارات  %0,00 %0,00 %10,08 %21,02 %27,73 %نس

اس ال20(جدول رقم  ات أفراد العينة للمحور األول في ق مثل إجا طة قبلي) :    للمجموعة الضا
ة األسلوب المطب 20(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا

ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر
ة (872( ة 661(فقد تحصل على يف)(بدرجة ضعأما الوزن  ) ،%27,73) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (317تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 21،02%( ) ، أما الوزن %10,08) تكرار بنس

ة (00تحصل على ( (بدرجة جيدة) تحصل على  )جدا (بدرجة جيدة)، أما الوزن %00,00) تكرار بنس
ة (00(   )%00,00) تكرار بنس
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اس 2.1.1.1.1.5 عد.  نتائج الق طة ال   : للمجموعة الضا

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 11 13 21 79 85  تكرارات

ة 413  5,3 6,2 10,0 37,8 40,7 %نس

ارة   02الع
 11 13 42 64 79  تكرارات

ة 440  5,3 6,2 20,1 30,6 37,8 %نس

ارة   03الع
 12 12 17 69 99  تكرارات

ة 396  5,7 5,7 8,1 33,0 47,4 %نس

ارة   04الع
 13 11 12 125 48  تكرارات

ة 443  6,2 5,3 5,7 59,8 23,0 %نس

ارة   05الع
 13 11 39 80 66  تكرارات

ة 452  6,2 5,3 18,7 38,3 31,6 %نس

ارة   06الع
 12 12 13 71 101  تكرارات

ة 390  5,7 5,7 6,2 34,0 48,3 %نس

ارة   07الع
 11 13 25 99 61  تكرارات

ة 441  5,3 6,2 12,0 47,4 29,2 %نس

ارة   08الع
 11 13 39 60 86  تكرارات

ة 430  5,3 6,2 18,7 28,7 41,1 %نس

ارة   09الع
 13 11 14 71 100  تكرارات

ة 393  6,2 5,3 6,7 34,0 47,8 %نس

ارة   10الع
 16 8 12 126 47  تكرارات

ة 447  7,7 3,8 5,7 60,3 22,5 %نس

ارة   11الع
 441  11 13 25 99 61  تكرارات

ة  5,3 6,2 12,0 47,4 29,2 %نس

 المجموع
ة 4245 123 117 234 844 772  تكرارات  %2,90 %2,76 %5,51 %19,88 %18,19 %نس

مثل  )21جدول رقم ( عد:  اس ال ات أفراد العينة للمحور األول في ق طة إجا   للمجموعة الضا
ة األسلوب المطب 21(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا

ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر
ة ( )772( ة 844فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%18,19تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (234تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 19،88%( ) ، أما الوزن %5,51) تكرار بنس

ة (117تحصل على ( (بدرجة جيدة) تحصل على  )جدا (بدرجة جيدة)، أما الوزن %02,76) تكرار بنس
ة () تكر 123(   .)%02,90ار بنس
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طة: 3.1.1.1.1.5 ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل   .  نتائج الق
  

اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

مي و التعلمي   الجانب تعل

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,70 0,71  2,03  1,11  

مة    F 1.125ق
مة  ق

ةا   الحتمال
0.22  

اس القبلي م الق  4245  مجموع ق

عد اس ال م الق   3145  مجموع ق

مة الدرجة العظمى    14  ق

ة   حجم الفاعل
الك   1,981-  حسب معادلة 

ة  معدومة  درجة الفاعل
  

طة22(جدول رقم  ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل مثل: نتائج ق   في المحور األول ) 
  

ار(نالح من الجدول أعال مة االخت ـــاه Fه أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ ) لداللة الفروق لتحليل الت
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس على الاإلجا مي فاعل ة  والتعلمي خاللجانب تعل درس التر

ة ألفراد عينة الدراسة تساو ( ة والراض ة (1.125البدن مة االحتمال مة  ) وهي0,22) عند الق أكبر من الق
ــــات درجات 0,05( ا بين متوسطـــ ة أسلوب التدرس ) وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ فاعل

مي على ال ة والتعلمي خاللجانب تعل ة والراض ة البدن ة درس التر ان حجم فاعل أسلوب التدرس . فحين 
مي المطب على عينة في ال ة معدومة.وهو  1.981-بــ:  مقدر والتعلميجانب تعل   درجة فاعل
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ة األولى:و تحليل  ض. عر 2.1.1.1.5 ة للفرض ب   نتائج المجموعة التجر

ة: 1.2.1.1.1.5 ب اس القبلي للمجموعة التجر  .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة  متوسطة بيرة    بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 00 00 20,00 69,00 96,00  تكرارات

294,00 
ة  00 00 09,57 33,01 45,93 %نس

ارة   02الع
 00 00 22,00 33,00 130,00  تكرارات

262,00 
ة  00 00 10,53 15,79 62,20 %نس

ارة   03الع
 00 00 56,00 54,00 75,00  تكرارات

351,00 
ة  00 00 26,79 25,84 35,89 %نس

ارة   04الع
 00 00 15,00 116,00 54,00  تكرارات

331,00 
ة  00 00 07,18 55,50 25,84 %نس

ارة   05الع
 00 00 24,00 40,00 121,00  تكرارات

273,00 
ة  00 00 11,48 19,14 57,89 %نس

ارة   06الع
 00 00 62,00 61,00 62,00  تكرارات

370,00 
ة  00 00 29,67 29,19 29,67 %نس

ارة   07الع
 00 00 20,00 85,00 80,00  تكرارات

310,00 
ة  00 00 09,57 40,67 38,28 %نس

ارة   08الع
 00 00 20,00 35,00 130,00  تكرارات

260,00 
ة  00 00 09,57 16,75 62,20 %نس

ارة   09الع
 00 00 59,00 54,00 72,00  تكرارات

357,00 
ة  00 00 28,23 25,84 34,45 %نس

ارة   10الع
 00 00 19,00 114,00 52,00  تكرارات

337,00 
ة  00 00 09,09 54,55 24,88 %نس

ارة   11الع
 00 00 36,00 84,00 65,00  تكرارات

341.00 
ة  00 00 18,67 40,23 31,67 %نس

 المجموع
 0,00 0,00 353,00 745,00 937,00  تكرارات

3486 
ة  %0,00 %0,00 %10,13 %21,37 %26,88 %نس

ة23(جدول رقم  ب اس القبلي للمجموعة التجر ات أفراد العينة للمحور األول في ق مثل إجا  : (  
ة األسلوب المطب 23(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا

ة لد تالميذ ثالثة ثان ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)و حيث حضي الوزن في درس التر
ة (937( ة 745فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%26,88) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (353تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 21،37%( ) ، أما الوزن %10,13) تكرار بنس

  انعدمت. )جدا (بدرجة جيدةو  (بدرجة جيدة)
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ة: 2.2.1.1.1.5 ب عد للمجموعة التجر اس ال  .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 85,00 82,00 18,00 00,00 00,00  تكرارات

807,00 
ة  40,67 39,23 08,61 00,00 00,00 %نس

ارة ا  02لع
 79,00 82,00 24,00 00,00 00,00  تكرارات

795,00 
ة  37,80 39,23 11,48 00,00 00,00 %نس

ارة   03الع
 99,00 77,00 09,00 00,00 00,00  تكرارات

830,00 
ة  47,37 36,84 04,31 00,00 00,00 %نس

ارة   04الع
 48,00 131,00 06,00 00,00 00,00  تكرارات

782,00 
ة  22,97 62,68 02,87 00,00 00,00 %نس

ارة   05الع
 66,00 96,00 23,00 00,00 00,00  تكرارات

783,00 
ة  31,58 45,93 11,00 00,00 00,00 %نس

ارة   06الع
 101,00 78,00 06,00 00,00 00,00  تكرارات

835,00 
ة  48,33 37,32 02,87 00,00 00,00 %نس

ارة   07الع
 61,00 111,00 13,00 00,00 00,00  تكرارات

788,00 
ة  29,19 53,11 06,22 00,00 00,00 %نس

ارة   08الع
 86,00 76,00 23,00 00,00 00,00  تكرارات

803,00 
ة  41,15 36,36 11,00 00,00 00,00 %نس

ارة   09الع
 100,00 77,00 08,00 00,00 00,00  تكرارات

832,00 
ة  47,85 36,84 03,83 00,00 00,00 %نس

ارة   10الع
 47,00 132,00 06,00 00,00 00,00  تكرارات

781,00 
ة  22,49 63,16 02,87 00,00 00,00 %نس

ارة   11الع
 82,00 93,00 10,00 00,00 00,00  تكرارات

812 
ة  %44,32 %50,27 %5,41 00,00 00,00 %نس

 المجموع
 854,00 1035,00 146,00 0,00 0,00  تكرارات

ة 8848  %9,65 %11,70 %1,65 %0,00 %0,00 %نس
ة24(جدول رقم  ب عد للمجموعة التجر اس ال ات أفراد العينة للمحور األول في ق مثل إجا  : (  

ة األسلوب المطب  )24نالح من خالل الجدول رقم (القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ان إجا
ة لد تال ة و الراض ة البدن تحصل  (بدرجة متوسطة) ميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن في درس التر

ة (146على ( ة 1035تحصل على ( (بدرجة جيدة)) ، أما الوزن %01,65) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (854تحصل على ( )جدا (بدرجة جيدة)، أما الوزن 11,70%( أما األوزان  .)%09,65) تكرار بنس

مها.   األخر انعدمت ق
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ة:   .3.2.1.1.1.5 ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل   نتائج الق

اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

مي و التعلمي   الجانب تعل

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,72 0,75  4,37  0,60  

مة    F 4.236ق
مة  ق

ة   االحتمال
0.018  

ا م الق  8848  س القبليمجموع ق
عد اس ال م الق   3486  مجموع ق
مة الدرجة العظمى    49  ق

ة   حجم الفاعل
الك   1,027  حسب معادلة 

ة ة  درجة الفاعل  قو

  
  

ة )25جدول رقم ( ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل   مثل: نتائج ق
  

ار( مة االخت ـــاه ) لداللة الفروق لتحليل التFنالح من الجدول أعاله أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس على الاإلجا مي فاعل ة  والتعلمي خاللجانب تعل درس التر

ة ألفراد عينة الدراسة تساو  ة والراض ة (4.23( البدن مة االحتمال مة 0.018) عند الق ) وهي أكبر من الق
ــــات درجات  ) وهذه النتيجة تثبت أنه ال0,05( ا بين متوسطـــ ة أسلوب التدرس توجد فروق دالة إحصائ فاعل

مي على ال ة والتعلمي خاللجانب تعل ة والراض ة البدن ة درس التر ان حجم فاعل أسلوب التدرس . فحين 
مي المطب على عينة في ال ة وهو  1.027والتعلمي مقدر بــ: جانب تعل ةدرجة فاعل   قو

  
  
  
  



 

 

122 
 

.....................
 الميدانية
ة األولى:2.1.1.5 ة الجزئ   . مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرض

ما يتعل بهذا الفرض الذ  س المختل (حل نص" ف يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدر
ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة  اض ة والر ة البدن ة درس تر الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة. سيد  ب مي والتعلمي لصالح المجموعة التجر ة في الجانب تعل ه عق عد عرض نتائج المحصل عل و 
ة ــــ، و ال)24،23،21،20في الجداول ( عد ة و ال اسات القبل طة تي تعلقت بنتائج الق مجموعتين الضا

ة و    .التجرب
اين في أسفرت   ة في احيث الحظنا عدم وجود فا نتائج.على وجود ت ة لكل من عل اسات القبل   لق

طة  ةالمجموعتين الضا ة 25،22(ما هو مبين في جدولي  والمجموعة التجرب ) في حين وجد فاعل
مة ( (األسلوبلألسلوب المقترح  ق ة  ) في المجموعة التجرب ة مقارنة ال توجد 1.027المختل م قو ) بتقي

ة في تطبي األسلوب المعتاد    فاعل
احث سبب  طة يرجع ال ة بين المجموعة الضا ةهذا التطور في معدل الفاعل  والمجموعة التجرب

مي  بيرة لجانب التعل ة  عطي أهم والحصول مستواه خالل تحسين  والتعلمي منالى أن األسلوب المختل 
ر القدراتأحسن النتائج  على ة  وتطو طرقةالبدن ة والمهارة  ل أنشط والحر ة في  مة مع المشار ة سل

ة  ةالصف   .والالصف
عض األهداف  أساليب التدرس  والمميزات اليأن هذا األسلوب يتميز ب رناها في الفصل الخاص  ذ

ي االكتشاف  التض في أسلو ة في. حيث رأينا أن المتعلم له الحرة وحل المش قرارات  واالستقالل
م مماالتنفيذ  ة يؤثر على جوا وهذا ماتجعله عنصر فعال  والتقو م ة ولقد اتفقته التعل مع نتائج  والتعلم

  مع:هذه الدراسة في هذا الفرض 
ة  ،2009عمور عمر دراسة  -  ة والراض ة البدن عض أساليب تدرس التر التي تمحورت حول اسهامات 

عض المهارات  ة  ة،الحديثة في تنم ات ضرورة استخدام أساليب الحديثة  الح احث  حيث أوصى ال
التي االكتشاف ض أسلو ة  وحل المش وله لما تأثره على الجانب التعلمي تجعل المتعلم ذو مسؤول

ة اتي للفرد. فاعل  في درس هذا يؤثر على المتعلم مما يؤثر في الجانب الح
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أسلوب التعلم المتداخل في اكتساب  التي تمحورت حول تأثير، 2013الحديد ذلك اتفقت مع دراسة 
ة في الكرة الطائرةمهارة التمرر من أ ة الراض ة التر ل ضرورة استخدام  والذ أوصى سفل لد طالب 

  .مد تأثيره على الجانب التعلمي أسلوب التدرس المتداخل

ة  -  تاب التر اسين ( احثين أمثال: حسين أحمد  ومناهجها ذلك نتائج هذا الفرض مع أر عدة 
تا2012وأساليبها عي ( ي 2011التدرسب طرائ )، محمود داود الر ة أسلو )، حيث اشراء الى أهم

ة  الت في العمل ة،االكتشاف الموجه و حل المش م ر  التعل سعى الى تطو ودورهم في جعل المتعلم 
 معارفه و قدراته.

ة األولى ة الجزئ سي األول و التي تنص على "  ومنه نتأكد من صحة الفرض الفرض الرئ الخاصة 

ة درس  يوجد أثر إيجابي الت واالكتشاف الموجه) على فاعل في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش
مي والتعلمي لصالح  ة في الجانب تعل ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن تر

ة.   المجموعة التجرب
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215 
 

  

ة وتحليل نتائج  ض. عر 1.2.1.5 ة الجزئ ةالفرض   :الثان
  

  :الت واالكتشاف الموجه) والقائلة يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش

ة  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ة درس تر في الجانب على فاعل
ة. ة لصالح المجموعة التجرب  االتصال والتواصل والعمل الجماعي والمشار

 

طة للفرض ض. عر 1.1.2.1.5 ةنتائج المجموعة الضا   :ة الثان
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طة: 1.1.1.2.1.5 اس القبلي للمجموعة الضا   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   جاتالدر 
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 00,00 00,00 10,00 69,00 106,00  تكرارات

274,00 
ة  00,00 00,00 04,78 33,01 50,72 %نس

ارة   02الع
 00,00 00,00 59,00 49,00 77,00  تكرارات

352,00 
ة  00,00 00,00 28,23 23,44 36,84 %نس

ارة   03الع
 00,00 00,00 30,00 66,00 89,00  تكرارات

311,00 
ة  00,00 00,00 14,35 31,58 42,58 %نس

ارة   04الع
 00,00 00,00 61,00 47,00 77,00  تكرارات

354,00 
ة  00,00 00,00 29,19 22,49 36,84 %نس

ارة   05الع
 00,00 00,00 29,00 70,00 86,00  تكرارات

313,00 
ة  00,00 00,00 13,88 33,49 41,15 %نس

ارة   06الع
 00,00 00,00 10,00 45,00 130,00  تكرارات

250,00 
ة  00,00 00,00 04,78 21,53 62,20 %نس

ارة   07الع
 00,00 00,00 21,00 53,00 111,00  تكرارات

280,00 
ة  00,00 00,00 10,05 25,36 53,11 %نس

ارة   08الع
 00,00 00,00 66,00 48,00 71,00  اراتتكر 

365,00 
ة  00,00 00,00 31,58 22,97 33,97 %نس

ارة   09الع
 00,00 00,00 29,00 76,00 80,00  تكرارات

319,00 
ة  00,00 00,00 13,88 36,36 38,28 %نس

ارة   10الع
 00,00 00,00 61,00 49,00 75,00  تكرارات

356,00 
ة  00,00 00,00 29,19 23,44 35,89 %نس

 المجموع
ة 3174 00,00 00,00 376,00 572,00 902,00  تكرارات  %0,00 %0,00 %11,85 %18,02 %28,42 %نس

مثل  )26جدول رقم ( ات أفراد العينة للمحور الثاني:  طة إجا اس القبلي للمجموعة الضا   في ق
ات أفراد26(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ة األسلوب المطب  ) ان إجا عينة الدراسة على فاعل

ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر
ة (902( ة 572فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%28,42) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (376على (تحصل  (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 18،02%( ) ،أما الوزن %11,85) تكرار بنس

  انعدمت. )جدا (بدرجة جيدةو  (بدرجة جيدة)
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طة: 2.1.1.2.1.5 عد للمجموعة الضا اس ال   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ا   01رة الع
 17,00 07,00 31,00 91,00 63,00  تكرارات

ة 451,00  08,13 03,35 14,83 43,54 30,14 %نس

ارة   02الع
 13,00 11,00 21,00 66,00 98,00  تكرارات

ة 402,00  06,22 05,26 10,05 31,58 46,89 %نس

ارة   03الع
 17,00 07,00 19,00 96,00 70,00  تكرارات

ة 432,00  08,13 03,35 09,09 45,93 33,49 %نس

ارة   04الع
 16,00 08,00 17,00 68,00 100,00  تكرارات

ة 399,00  07,66 03,83 08,13 32,54 47,85 %نس

ارة   05الع
 15,00 09,00 25,00 89,00 71,00  تكرارات

ة 435,00  07,18 04,31 11,96 42,58 33,97 %نس

ارة   06الع
 14,00 10,00 39,00 79,00 67,00  تكرارات

ة 452,00  06,70 04,78 18,66 37,80 32,06 %نس

ارة   07الع
 16,00 08,00 30,00 82,00 73,00  تكرارات

ة 439,00  07,66 03,83 14,35 39,23 34,93 %نس

ارة   08الع
 17,00 07,00 17,00 61,00 107,00  تكرارات

ة 393,00  08,13 03,35 08,13 29,19 51,20 %نس

 09ارة الع
 16,00 08,00 17,00 104,00 64,00  تكرارات

ة 435,00  07,66 03,83 08,13 49,76 30,62 %نس

ارة   10الع
 14,00 10,00 22,00 59,00 104,00  تكرارات

ة 398,00  06,70 04,78 10,53 28,23 49,76 %نس

 المجموع
ة 4236 155,00 85,00 238,00 795,00 817,00  تكرارات  %3,66 %2,01 %5,62 %18,77 %19,29 %نس

مثل 27(جدول رقم  ات أفراد العينة للمحور الثاني) :  طة إجا عد للمجموعة الضا اس ال   في ق
ة األسلوب المطب 27(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا

ة لد تالمي ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)ذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن في درس التر
ة (817( ة 795فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%19.29) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (238تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 18.77%( ) ، أما الوزن %5.62) تكرار بنس

ة (85تحصل على ( (بدرجة جيدة) تحصل على  )جدا (بدرجة جيدة)، أما الوزن %2.01) تكرار بنس
ة (155(   .)%03,66) تكرار بنس
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طة: 3.1.1.2.1.5 ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل   .  نتائج الق
اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

الجانب االتصال والتواصل 
ة   والعمل الجماعي والمشار

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ا   ر المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,72 0,75  2,03  1,15  

مة    F 4.18ق
مة  ق

ة   االحتمال
0.51  

اس القبلي م الق  4236  مجموع ق
عد اس ال م الق   3174  مجموع ق
مة الدرجة العظمى    55  ق

ة   حجم الفاعل
الك   0,151  حسب معادلة 

ة  معدومة  درجة الفاعل
  

  

طةمثل )28جدول رقم ( ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل   : نتائج ق
  

ار( مة االخت ـــاه Fنالح من الجدول أعاله أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ ) لداللة الفروق لتحليل الت
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس على اإلجا الجانب االتصال والتواصل والعمل الجماعي فاعل

ة ة ألفراد عينة الدراسة تساو (درس التر  خالل والمشار ة والراض ة 4.18ة البدن مة االحتمال ) عند الق
مة (0.51( ـــــات 0,05) وهي أكبر من الق ا بين متوسطــ ) وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ

ة أسلوب التدرس على درجات  درس  خالل ةالجانب االتصال والتواصل والعمل الجماعي والمشارفاعل
ة ة والراض ة البدن ة التر ان حجم فاعل الجانب االتصال أسلوب التدرس المطب على عينة في . فحين 

ة ةوهو  0.151مقدر بــ:  والتواصل والعمل الجماعي والمشار   معدوم فاعل
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ةنتائج المجموعة ال ض. عر 2.1.2.1.5 ة الثان ة للفرض ب   :تجر

ا1.2.1.2.1.5 ة: .  نتائج الق ب   س القبلي للمجموعة التجر

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

فة   الدرجات بدرجة ضع
فة  جدا بدرجة   بدرجة ضع

بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 
  جدا

ارة    01الع
 00 00 10,00 69,00 106,00  تكرارات

ة 274,00  00 00 04,78 33,01 50,72 %نس

ارة   02الع
 00 00 59,00 49,00 77,00  تكرارات

ة 352,00  00 00 28,23 23,44 36,84 %نس

ارة   03الع
 00 00 30,00 66,00 89,00  تكرارات

ة 311,00  00 00 14,35 31,58 42,58 %نس

ارة   04الع
 00 00 61,00 47,00 77,00  تكرارات

ة 354,00  00 00 29,19 22,49 36,84 %نس

ارة   05الع
 00 00 29,00 70,00 86,00  تكرارات

ة 313,00  00 00 13,88 33,49 41,15 %نس

ارة   06الع
 00 00 10,00 45,00 130,00  تكرارات

ة 250,00  00 00 04,78 21,53 62,20 %نس

ارة   07الع
 00 00 21,00 53,00 111,00  تكرارات

ة 280,00  00 00 10,05 25,36 53,11 %نس

ارة   08الع
 00 00 66,00 48,00 71,00  تكرارات

ة 365,00  00 00 31,58 22,97 33,97 %نس

ارة   09الع
 00 00 29,00 76,00 80,00  تكرارات

ة 319,00  00 00 13,88 36,36 38,28 %نس

ارة   10الع
 00 00 61,00 49,00 75,00  تكرارات

ة 356,00  00 00 29,19 23,44 35,89 %نس

  جموعالم
ة 3174,00 00,00 00,00 376,00 572,00 902,00  تكرارات  %0,00 %0,00 %11,85 %18,02 %28,42 %نس

مثل 29(جدول رقم  ات أفراد العينة للمحور الثاني) :  ة إجا ب اس القبلي للمجموعة التجر   في ق
  

ة األسلوب المطب 29(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن في درس ال ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)تر

ة (902( ة 572فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%28,42) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (376تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 18.02%( ) ، أما الوزن %11.85) تكرار بنس

مهم منعدمة )جدا (بدرجة جيدةو  جيدة) (بدرجة   جاءت ق
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ة: 2.2.1.2.1.5 ب عد للمجموعة التجر اس ال   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 63,00 102,00 20,00 00 00  تكرارات

ة 783,00  30,14 48,80 09,57 00 00 %نس

ارة   02الع
 98,00 76,00 11,00 00 00  تكرارات

ة 827,00  46,89 36,36 05,26 00 00 %نس

ارة   03الع
 70,00 102,00 13,00 00 00  تكرارات

ة 797,00  33,49 48,80 06,22 00 00 %نس

ارة   04الع
 100,00 77,00 08,00 00 00  تكرارات

ة 832,00  47,85 36,84 03,83 00 00 %نس

ارة   05الع
 71,00 101,00 13,00 00 00  تكرارات

ة 798,00  33,97 48,33 06,22 00 00 %نس

ارة   06الع
 67,00 95,00 23,00 00 00  تكرارات

ة 784,00  32,06 45,45 11,00 00 00 %نس

ارة   07الع
 73,00 98,00 14,00 00 00  تكرارات

ة 799,00  34,93 46,89 06,70 00 00 %نس

ارة   08الع
 107,00 69,00 09,00 00 00  تكرارات

ة 838,00  51,20 33,01 04,31 00 00 %نس

ارة   09الع
 64,00 114,00 07,00 00 00  تكرارات

ة 797,00  30,62 54,55 03,35 00 00 %نس

ارة   10الع
 104,00 70,00 11,00 00 00  تكرارات

ة 833,00  49,76 33,49 05,26 00 00 %نس

 المجموع
 817,00 904,00 129,00 00,00 00,00  تكرارات

ة 8088,00  %10,10 %11,18 %1,59 %0,00 %0,00 %نس

ات أفراد العينة للمحور ا30(جدول رقم  مثل إجا ة لثاني) :  ب عد للمجموعة التجر اس ال   في ق
  

ة األسلوب المطب 30(رقم  نالح من خالل الجدولالقراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن تحصل  (بدرجة متوسطة)في درس التر

ة (129على ( ة 904تحصل على ( (بدرجة جيدة)) ، أما الوزن %1.59) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (817تحصل على ( (بدرجة جيدة)ن )، أما الوز 11.18%( ة %10.10) تكرار بنس انت نس )،في حين 

مجموع العام هو ( ة المحور مقارنة    و في حين األوزان األخر انعدمت )%21,82إجا
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ة: 3.2.1.2.1.5 ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل   .  نتائج الق

اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

   الجانب

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,72 0,75  4,37  0,60  

مة    F 6.84ق
مة  ق

ة   االحتمال
0.081  

اس القبلي م الق  8088  مجموع ق

عد اس ال م الق   3174  مجموع ق

مة الدرجة العظمى    49  ق

ة   حجم الفاعل
الك   حسب معادلة 

1,027  

ةدرجة الف ة  اعل  قو

  
  

ة )31جدول رقم ( ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل   مثل: نتائج ق
  

ار( مة االخت ـــاه Fنالح من الجدول أعاله أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ ) لداللة الفروق لتحليل الت
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس على اإلجا مل الجماعي الجانب االتصال والتواصل والعفاعل

ة ة ألفراد عينة الدراسة تساو ( خالل والمشار ة والراض ة البدن ة 6.84درس التر مة االحتمال ) عند الق
مة (0.081( ـــــات 0,05) وهي أكبر من الق ا بين متوسطــ ) وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ

ة أسلوب التدرس على درجات  ةالجانب االتصفاعل درس  خالل ال والتواصل والعمل الجماعي والمشار
ة ة والراض ة البدن ة التر ان حجم فاعل الجانب االتصال أسلوب التدرس المطب على عينة في . فحين 

ة ة.وهو  1.027مقدر بــ:  والتواصل والعمل الجماعي والمشار   قو الفاعل
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ة . مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير ن2.2.1.5 ة الجزئ ةـــتائج الفرض   :الثان
ما يتعل بهذا الفرض الذ نص"  س المختل (حل ف يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدر

ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة  اض ة والر ة البدن ة درس تر الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش
ة في الجانب االتصال والتواصل والعمل ة. سيد عق ب ة لصالح المجموعة التجر و  الجماعي والمشار

ه في الجداول ( ة ــــ) ، و ال30،29،27،26عد عرض نتائج المحصل عل اسات القبل تي تعلقت بنتائج الق
ة . طة والتجرب مجموعتين الضا ة  عد   و ال

اين في   اسات الق نتائج.أسفرت على وجود ت ة في الق ة لكل من حيث الحظنا عدم وجود فاعل   بل
ما هو مبين في جدولي ( ة  طة والمجموعة التجرب ة 31،28المجموعتين الضا ) في حين وجد فاعل

مة ( ق ة  ) في المجموعة التجرب ة مقارنة ال توجد 1.027لألسلوب المقترح (األسلوب المختل م قو ) بتقي
ة في تطبي األسلوب المعتاد    فاعل

احث سبب هذا التطور  ة يرجع ال ة لصالح في معدل الفاعل  ألسلوب المطبالمجموعة التجرب
طة على المجموعة المختل  بيرة ألالضا ة  االتصال والتواصل والعمل جوانب التي يوليها هذا األسلوب هم

ة من خالل  لة المتعلم لمساعدة الجماعي والمشار ة، بناء عالقات زمالئي على إيجاد حلول بديلة لمش م تعل
سعى، ومع المدرساخل المجموعة جيدة د ذلك    هذا األسلوب الى تعزز العمل الجماعي. و

ة المتطرق اليها في الجانب النظر أما ر  ات األدب قا من خالل المرجع ة  والتي أبرزتينا سا أهم
ي الت وسعي أسلو ة فعالةبناء عالقات جيدة  االكتشاف وحل المش ذا تن ومشار ش للمتعلم أثناء الدرس و

ة  ذا الوصول الى بناء شخص ة ، و  م الت تعل ي ومساعدة  المتعلم لزميله في حل مش العمل التشار
ة متعاونة للمتعلم  ة  منحيث اجتماع م  التي يجدها المتعلم في اتخاذالحرة واالستقالل قرارات التنفيذ والتقو

  مع:نتائج هذا الفرض الجزئي ولقد اتفقت 
ي و ي تمحورت حول ، الت2010 اديردراسة  -  عض أساليب التدرس على مستو التعلم الحر أثر 

 استخدام ه مواف لهذا الطرح ، و التي أوصىجاءت نتائج دراست، حيث المهار و التحصيل المعرفي
الت لما  ي االكتشاف وحل المش االتصال و التواصل و تعزز العمل جوانب تأثره على له أسلو

ة.في درس  عالف فرد اجتماعي المتعلمو جعل الجماعي  ة و الراض ة البدن  التر
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الكشف عن تأثير استخدام االكتشاف  : التي نصت 2012حسين أحالم صادق  مع دراسةما اتفقت  - 

ة  عض القدرات البدن ر  ة  وتعلم الثقلالموجه في تطو ة الراض قسم التر لد طالب المرحلة ثالثة 
أسلوب االكتشاف الموجه ساهم في تحسين  ها علىتائجوأسفرت ن،  جامع المستنصرة إن التدرس 

 عمل الجماعي و تواصل في تعلم المهارة .
ة ومناهجها  -  تاب التر اسين ( احثين أمثال: حسين أحمد  ذلك نتائج هذا الفرض مع أر عدة 

تاب طرائ التدرس2012وأساليبها عي ( ي  )، حيث اشراء الى2011)، محمود داود الر ة أسلو أهم
سعى الى  ة، ودورهم في جعل المتعلم  م ة التعل الت في العمل بناء االكتشاف الموجه و حل المش

اإلضافة الى تعزز العمل الجماعي. ة جيدة   عالقات اجتماع
ة الومنه نتأ ة الجزئ ةكد من صحة الفرض سي األول  ثان الفرض الرئ على "  والتي تنصالخاصة 

ة درس يوجد أثر إيجا الت واالكتشاف الموجه) على فاعل بي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش
ة في الجانب االتصال والتواصل والعمل  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن تر

ة. ة لصالح المجموعة التجرب   الجماعي والمشار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

133 
 

.....................
 الميدانية

  

  
  

315
 

  

ةوتحليل نتائج  ض. عر 1.3.1.5 ة الجزئ   :الثالثة الفرض
  

  :الت واالكتشاف الموجه) والقائلة يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش

ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد  ة والراض ة البدن ة درس تر ير على فاعل ة في الجانب التف عق
ة.  واالكتشاف واالحترام والمتعة لصالح المجموعة التجرب

 

ة  ض. عر 1.1.3.1.5 طة للفرض   :الثالثةنتائج المجموعة الضا
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طة: 1.1.1.3.1.5 اس القبلي للمجموعة الضا   .  نتائج الق
  

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   تالدرجا
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 00,00 00,00 17,00 66,00 102,00  تكرارات

285,00 
ة  00,00 00,00 08,13 31,58 48,80 %نس

ارة   02الع
 00,00 00,00 16,00 77,00 92,00  تكرارات

294,00 
ة  00,00 00,00 07,66 36,84 44,02 %نس

ارة   03الع
 00,00 00,00 14,00 29,00 142,00  تكرارات

242,00 
ة  00,00 00,00 06,70 13,88 67,94 %نس

ارة   04الع
 00,00 00,00 79,00 53,00 53,00  تكرارات

396,00 
ة  00,00 00,00 37,80 25,36 25,36 %نس

ارة   05الع
 00,00 00,00 34,00 70,00 81,00  تكرارات

323,00 
ة  00,00 00,00 16,27 33,49 38,76 %نس

ارة   06الع
 00,00 00,00 65,00 43,00 77,00  تكرارات

358,00 
ة  00,00 00,00 31,10 20,57 36,84 %نس

ارة   07الع
 00,00 00,00 46,00 71,00 68,00  تكرارات

348,00 
ة  00,00 00,00 22,01 33,97 32,54 %نس

ارة   08الع
 00,00 00,00 25,00 46,00 114,00  تتكرارا

281,00 
ة  00,00 00,00 11,96 22,01 54,55 %نس

ارة   09الع
 00,00 00,00 61,00 46,00 78,00  تكرارات

353,00 
ة  00,00 00,00 29,19 22,01 37,32 %نس

 المجموع
 2880,00 00,00 00,00 357,00 501,00 807,00  تكرارات

ة  %0,00 %0,00 %12,40 %17,40 %28,02 %نس
ات أفراد العينة للمحور32(جدول رقم  مثل إجا طة الثالث ) :  اس القبلي للمجموعة الضا   في ق

  

ة األسلوب المطب 32(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثان ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)و حيث حضي الوزن في درس التر

ة (807( ة 501فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%28.02) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (357تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 17.40%( ) ، أما الوزن %12.40) تكرار بنس

مهم منعدمة )جدا (بدرجة جيدة و (بدرجة جيدة)   جاءت ق
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طة: 2.1.1.3.1.5 عد للمجموعة الضا اس ال   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 15,00 09,00 26,00 88,00 71,00  تكرارات

436,00 
ة  07,18 04,31 12,44 42,11 33,97 %نس

ارة   02الع
 14,00 10,00 28,00 96,00 61,00  تكرارات

447,00 
ة  06,70 04,78 13,40 45,93 29,19 %نس

ارة   03الع
 12,00 12,00 14,00 91,00 80,00  تكرارات

412,00 
ة  05,74 05,74 06,70 43,54 38,28 %نس

ارة   04الع
 16,00 08,00 14,00 63,00 108,00  تكرارات

388,00 
ة  07,66 03,83 06,70 30,14 51,67 %نس

ارة   05الع
 14,00 10,00 19,00 90,00 76,00  تكرارات

423,00 
ة  06,70 04,78 09,09 43,06 36,36 %نس

ارة   06الع
 15,00 09,00 17,00 60,00 108,00  تكرارات

390,00 
ة  07,18 04,31 08,13 28,71 51,67 %نس

ارة   07الع
 11,00 13,00 12,00 76,00 97,00  تكرارات

392,00 
ة  05,26 06,22 05,74 36,36 46,41 %نس

ارة   08الع
 19,00 05,00 14,00 85,00 86,00  تكرارات

413,00 
ة  09,09 02,39 06,70 40,67 41,15 %نس

ارة   09الع
 16,00 08,00 19,00 61,00 105,00  تكرارات

396,00 
ة  07,66 03,83 09,09 29,19 50,24 %نس

 المجموع
 3697,00 132,00 84,00 163,00 710,00 792,00  تكرارات

ة  %3,57 %2,27 %4,41 %19,20 %21,42 %نس
ات أفراد العينة للمحور 33(جدول رقم  مثل إجا طة الثالث) :  عد للمجموعة الضا اس ال   في ق

ات أفراد عينة33(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ة األسلوب المطب  ) ان إجا الدراسة على فاعل
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر

ة (792( ة 710فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%21.42) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (163تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 19،20%( ) ، أما الوزن %4.41) تكرار بنس

ة (84تحصل على ( (بدرجة جيدة) ) 132تحصل على ( (بدرجة جيدة))، أما الوزن %2,27) تكرار بنس
ة (   .)%3,57تكرار بنس
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طة: 3.1.1.3.1.5 ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل   .  نتائج الق
  

اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

ير واالكتشاف االجانب  لتف
  واالحترام والمتعة

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,73 0,75  1,97  1,15  

مة    F 9.15ق
مة  ق

ة   االحتمال
0.081  

اس القبلي م الق  3697  مجموع ق
عد اس ال م الق   2880  مجموع ق
مة الدرجة العظمى    55  ق

  ةحجم الفاعل
الك   0,111  حسب معادلة 

ة  معدومة  درجة الفاعل
  

طة34(جدول رقم  ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  (  
  

ار( مة االخت ـــاه Fنالح من الجدول أعاله أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ ) لداللة الفروق لتحليل الت
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس اإلجا ير واالكتشاف واالحترام والمتعة جانب على الفاعل التف

ة ألفراد عينة الدراسة تساو ( خالل ة والراض ة البدن ة (9.15درس التر مة االحتمال ) 0.081) عند الق
مة ( ــات درجات 0,05وهي أكبر من الق ــــ ا بين متوسطـ ) وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ

ة أسلو  ير واالكتشاف واالحترام والمتعة جانب ب التدرس على الفاعل ة  خاللالتف ة البدن درس التر
ة ة والراض ان حجم فاعل ير واالكتشاف جانب أسلوب التدرس المطب على عينة في ال. فحين  التف

ة معدومة 0.111مقدر بــ: واالحترام والمتعة    ذو فاعل
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ةنتائج المجموعة التج ض. عر 2.1.3.1.5 ة للفرض ب   :ةالثالث ر

ة: 1.2.1.3.1.5 ب اس القبلي للمجموعة التجر   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

فة   الدرجات بدرجة ضع
فة  جدا بدرجة   بدرجة ضع

بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 
  جدا

ارة    01الع
 00,00 00,00 17,00 66,00 102,00  تكرارات

285,00 
ة  00,00 00,00 08,13 31,58 48,80 %نس

ارة   02الع
 00,00 00,00 16,00 77,00 92,00  تكرارات

294,00 
ة  00,00 00,00 07,66 36,84 44,02 %نس

ارة   03الع
 00,00 00,00 14,00 29,00 142,00  تكرارات

242,00 
ة  00,00 00,00 06,70 13,88 67,94 %نس

ارة   04الع
 00,00 00,00 79,00 53,00 53,00  تكرارات

396,00 
ة  00,00 00,00 37,80 25,36 25,36 %نس

ارة   05الع
 00,00 00,00 34,00 70,00 81,00  تكرارات

323,00 
ة  00,00 00,00 16,27 33,49 38,76 %نس

ارة   06الع
 00,00 00,00 65,00 43,00 77,00  تكرارات

358,00 
ة  00,00 00,00 31,10 20,57 36,84 %نس

ارة   07الع
 00,00 00,00 46,00 71,00 68,00  تكرارات

348,00 
ة  00,00 00,00 22,01 33,97 32,54 %نس

ارة   08الع
 00,00 00,00 25,00 46,00 114,00  تكرارات

281,00 
ة  00,00 00,00 11,96 22,01 54,55 %نس

ارة   09الع
 00,00 00,00 61,00 46,00 78,00  تكرارات

353,00 
 00,00 00,00 29,19 22,01 37,32 %ةنس

 المجموع
 2880,00 00,00 00,00 357,00 501,00 807,00  تكرارات

ة  %0,00 %0,00 %12,40 %17,40 %28,02 %نس
ات أفراد العينة للمحور ا )35جدول رقم ( مثل إجا ة لثالث:  ب اس القبلي للمجموعة التجر   في ق

  

ة األسلوب المطب  )35قم (نالح من خالل الجدول ر القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر

ة (807( ة 501فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%28.02) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (357تحصل على ( (بدرجة متوسطة)زن ) ، أما الو 17،40%( ) ، أما الوزن %12.40) تكرار بنس

مهم منعدمة (بدرجة جيدة) و (بدرجة جيدة)   جاءت ق
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ة: 2.2.1.3.1.5 ب عد للمجموعة التجر اس ال   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   بيرة  بدرجة  متوسطة بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 71,00 98,00 16,00 98,00 16,00  تكرارات

1007,00 
ة  33,97 46,89 07,66 46,89 07,66 %نس

ارة   02الع
 61,00 105,00 19,00 105,00 19,00  تكرارات

1011,00 
ة  29,19 50,24 09,09 50,24 09,09 %نس

ارة   03الع
 80,00 91,00 14,00 91,00 14,00  تكرارات

1002,00 
ة  38,28 43,54 06,70 43,54 06,70 %نس

ارة   04الع
 108,00 69,00 08,00 69,00 08,00  تكرارات

986,00 
ة  51,67 33,01 03,83 33,01 03,83 %نس

ارة   05الع
 76,00 98,00 11,00 98,00 11,00  تكرارات

1012,00 
ة  36,36 46,89 05,26 46,89 05,26 %نس

ارة   06الع
 108,00 68,00 09,00 68,00 09,00  تكرارات

984,00 
ة  51,67 32,54 04,31 32,54 04,31 %نس

ارة   07الع
 97,00 79,00 09,00 79,00 09,00  تكرارات

995,00 
ة  46,41 37,80 04,31 37,80 04,31 %نس

ارة   08الع
 86,00 85,00 14,00 85,00 14,00  تكرارات

996,00 
ة  41,15 40,67 06,70 40,67 06,70 %نس

ارة   09الع
 105,00 68,00 12,00 68,00 12,00  تكرارات

981,00 
ة  50,24 32,54 05,74 32,54 05,74 %نس

 المجموع
 792,00 761,00 112,00 761,00 112,00  تكرارات

8974,00 
ة  %8,83 %8,48 %1,25 %8,48 %1,25 %نس

ا36(جدول رقم  مثل إجا ة الثالثت أفراد العينة للمحور ) :  ب عد للمجموعة التجر اس ال   في ق
  

ة األسلوب المطب 36(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر

ة () 112( ة 761فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%1.25تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (112تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 8.48%( (بدرجة ) ، أما الوزن %1.25) تكرار بنس

ة (761تحصل على ( جيدة) ) تكرار 792تحصل على ( (بدرجة جيدة))، أما الوزن %8.48) تكرار بنس
ة   )%8.83( بنس
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ة: 3.2.1.3.1.5 ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل   .  نتائج الق

اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

  الجانب 

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,73 0,75  4,41  0,61  

مة    F 9.15ق
مة  ق

ة   االحتمال
0.091  

م  اس القبليمجموع ق  8974  الق
عد اس ال م الق   2880  مجموع ق
مة الدرجة العظمى    55  ق

ة   حجم الفاعل
الك   1,2  حسب معادلة 

ة ة  درجة الفاعل  قو
  

ة )37جدول رقم ( ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل   مثل: نتائج ق
  

ار( مة االخت ـــاه ) لداللة الفروق لتحليل اFنالح من الجدول أعاله أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ لت
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس على الاإلجا ير واالكتشاف واالحترام والمتعة جانب فاعل التف

ة ألفراد عينة الدراسة تساو ( خالل ة والراض ة البدن ة (9.15درس التر مة االحتمال ) 0.91) عند الق
مة ( ــات درجات ) وهذ0,05وهي أكبر من الق ــــ ا بين متوسطـ ه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ

ة أسلوب التدرس على ال ير واالكتشاف واالحترام والمتعة جانب فاعل ة  خاللالتف ة البدن درس التر
ة ة والراض ان حجم فاعل ير واالكتشاف جانب أسلوب التدرس المطب على عينة في ال. فحين  التف

ةوهو  1.20مقدر بــ: حترام والمتعة واال ة من فاعل   ذو درجة قو
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ة 2.3.1.5 ة الجزئ   :الثالثة. مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرض
ما يتعل بهذا الفرض الذ نص" يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل  ف

الت واالكتشاف الموجه) على فاعل ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة المش ة والراض ة البدن ة درس تر
ة ير واالكتشاف واالحترام والمتعة لصالح المجموعة التجرب ة في الجانب التف عد عرض  .سيد عق و 

ه في الجداول ( ة ــــ) ، و ال36،35،33،32نتائج المحصل عل عد ة و ال اسات القبل تي تعلقت بنتائج الق
ة .مجمو  طة والتجرب   عتين الضا

اين في   ة لكل من  نتائج.أسفرت على وجود ت اسات القبل ة في الق   حيث الحظنا عدم وجود فاعل
ما هو مبين في جدولي ( ة  طة والمجموعة التجرب ة 37،34المجموعتين الضا ) في حين وجد فاعل

ة  ) في المجموعة التجرب مة (لألسلوب المقترح (األسلوب المختل ة 1.2ق ة مقارنة ال توجد فاعل م قو ) بتقي
   في تطبي األسلوب المعتاد

ة  احث سبب هذا التطور في معدل الفاعل ة لصالح يرجع ال  ألسلوب المطبالمجموعة التجرب
طة على المجموعة المختل  بيرة ألالضا ة  ير واالكتشاف واالحترام التي يوليها هذا األسلوب جوانب هم التف

ةوا م ة في المواقف التعل ذلك هلد والقوة الضعف  واكتشاف نقا لمتعة من خالل اكتشاف الحلول المثال ، و
ير الجماعي و التعاونيسعى هذا األسلوب الى  ة الدينام التف   .في األداء الدرس ةو المشار

ة المتطرق اليها في الجانب النظر أما ر  ات األدب قا من خالل المرجع ة ينا سا  والتي أبرزت أهم
ي الت وسعي أسلو ير واكتشاف الحلول االكتشاف وحل المش م متعلم في التف ة في المواقف  لتدع المثال

ة م هالضعف  واكتشاف نقا التعل ذلك والقوة لد ير الجماعي و التعاوني، و ة الفعالة في  التف و المشار
  مع:ي نتائج هذا الفرض الجزئولقد اتفقت  األداء الدرس،

التعرف إلى تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في الخبرة حول  والتي تمحورت 2010حسن  دراسة - 
ة، والتعرف إلى تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في تعلم مهار  وأظهرت النتائج أن األسلوب ة اإلدراك

ة اإلدراك ًا في عمل ير، االكتشاف الموجه تأثيرًا إيجاب ة على حيث تفوق أفراد الم والتف جموعة التجرب
ة طة في الخبرة اإلدراك ير المجموعة الضا  .والتف

التعرف إلى تأثير و التي تمحورت حول  ،2004هشام حجاز عبد الحميد  دراسةما اتفقت مع  - 
ة  ة والمهارة والمعرف ات البدن عض أساليب التدرس على المتطل دراسته موافق فجاءت نتائج استخدام 
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حث فرض حيث أسفرت هذه الدراسة أن لنتائج هذا ال استخدام اساليب التدرس قيد ال مي  البرنامج التعل
الت) له  (أسلوب ة.االكتشاف و حل المش ة والمهارة والمعرف ات البدن ا على المتطل    تأثيرا إيجا
ة  -  تاب التر اسين ( احثين أمثال: حسين أحمد  ذلك نتائج هذا الفرض مع أر عدة 

تاب طرائ التدرس2012ا وأساليبهاومناهجه عي ( ة 2011)، محمود داود الر )، حيث اشراء الى أهم
سعى الى  ة، ودورهم في جعل المتعلم  م ة التعل الت في العمل ي االكتشاف الموجه و حل المش أسلو

ذلك نقا الضعف و القوة لد اكتشاف  ير الجماعي و التعاونيه، و ة الفعال التف ة في األداء و المشار
  الدرس

 ة ال ة الجزئ سي األول  ثالثةومنه نتأكد من صحة الفرض الفرض الرئ على "  والتي تنصالخاصة 
ة  الت واالكتشاف الموجه) على فاعل يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش

ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سي ة والراض ة البدن ير واالكتشاف درس تر ة في الجانب التف د عق
ة.  واالحترام والمتعة لصالح المجموعة التجرب
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415 

 
  

ة وتحليل نتائج  ض. عر 1.4.1.5 ة الجزئ عةالفرض   :الرا
  

  :الت واالكتشاف الموجه)  يوجد أثر إيجابيوالقائلة في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش

ة في الجوانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ة درس تر على فاعل
ة. ة لصالح المجموعة التجرب ة واالجتماع  النفس

 

ة  ض. عر 1.1.1.1.5 طة للفرض عةنتائج المجموعة الضا   :الرا
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طة: 1.1.1.4.1.5 اس القبلي للمجموعة الضا   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 329,00 00,00 00,00 42,00 60,00 83,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 20,10 28,71 39,71 %نس

ارة   02الع
 348,00 00,00 00,00 67,00 29,00 89,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 32,06 13,88 42,58 %نس

ارة   03الع
 291,00 00,00 00,00 21,00 64,00 100,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 10,05 30,62 47,85 %نس

ارة   04الع
 277,00 00,00 00,00 33,00 26,00 126,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 15,79 12,44 60,29 %نس

ارة   05الع
 348,00 00,00 00,00 59,00 45,00 81,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 28,23 21,53 38,76 %نس

ارة   06الع
 336,00 00,00 00,00 45,00 61,00 79,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 21,53 29,19 37,80 %نس

ارة   07الع
 349,00 00,00 00,00 68,00 28,00 89,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 32,54 13,40 42,58 %نس

ارة   08الع
 310,00 00,00 00,00 28,00 69,00 88,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 13,40 33,01 42,11 %نس

ارة   09الع
 277,00 00,00 00,00 31,00 30,00 124,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 14,83 14,35 59,33 %نس

ارة   10الع
 256,00 00,00 00,00 13,00 45,00 127,00  تكرارات

ة  00,00 00,00 06,22 21,53 60,77 %نس

 المجموع
 3121,00 00,00 00,00 407,00 457,00 986,00  تكرارات

ة  %0,00 %0,00 %13,04 %14,64 %31,59 %نس
ات أفراد العينة للمحور :  )38جدول رقم ( عمثل إجا طة الرا اس القبلي للمجموعة الضا   في ق

  
ة األسلوب المطب 38(نالح من خالل الجدول رقم القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا

ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن ى عل (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر
ة (986( ة 457فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%31.59) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (407تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 14.647%( ) ، أما الوزن %13.04) تكرار بنس

مهم منعدمة (بدرجة جيدة) و (بدرجة جيدة)   فجاءت ق
  



 

 

144 
 

.....................
 الميدانية

عد للمج2.1.1.4.1.5 اس ال طة: .  نتائج الق   موعة الضا

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 15,00 09,00 10,00 92,00 83,00  تكرارات

408,00 
ة  07,18 04,31 04,78 44,02 39,71 %نس

ارة   02الع
 17,00 07,00 15,00 80,00 90,00  تكرارات

408,00 
ة  08,13 03,35 07,18 38,28 43,06 %نس

ارة   03الع
 16,00 08,00 21,00 74,00 90,00  تكرارات

413,00 
ة  07,66 03,83 10,05 35,41 43,06 %نس

ارة   04الع
 17,00 07,00 05,00 102,00 78,00  تكرارات

410,00 
ة  08,13 03,35 02,39 48,80 37,32 %نس

ارة   05الع
 16,00 08,00 13,00 69,00 103,00  تكرارات

392,00 
ة  07,66 03,83 06,22 33,01 49,28 %نس

ارة   06الع
 19,00 05,00 12,00 76,00 97,00  تكرارات

400,00 
ة  09,09 02,39 05,74 36,36 46,41 %نس

ارة   07الع
 14,00 10,00 14,00 44,00 127,00  تكرارات

367,00 
 06,70 04,78 06,70 21,05 60,77 %ةنس

ارة   08الع
 19,00 05,00 25,00 89,00 71,00  تكرارات

439,00 
ة  09,09 02,39 11,96 42,58 33,97 %نس

ارة   09الع
 12,00 12,00 16,00 83,00 86,00  تكرارات

408,00 
ة  05,74 05,74 07,66 39,71 41,15 %نس

ارة   10الع
 18,00 06,00 33,00 74,00 78,00  تكرارات

439,00 
ة  08,61 02,87 15,79 35,41 37,32 %نس

 المجموع
 4084,00 163,00 77,00 164,00 783,00 903,00  تكرارات

ة  %3,99 %1,89 %4,02 %19,17 %22,11 %نس
ات أفراد العينة للمحور 39(جدول رقم  مثل إجا ع ) :  طةالرا عد للمجموعة الضا اس ال   في ق

ة األسلوب المطب 39(نالح من خالل الجدول رقم لقراءة: ا ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ) ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر

ة (903( ة ) 783فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ) ،%22.11) تكرار بنس تكرار بنس
ة (164تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 19.17%( ) ، أما الوزن %4.02) تكرار بنس

ة (77تحصل على ( (بدرجة جيدة) ) 163تحصل على ( (بدرجة جيدة))، أما الوزن %1.89) تكرار بنس
ة (   .)%3.99تكرار بنس
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ة للمجموعة الضا3.1.1.4.1.5 اس درجة فاعل   طة: .  نتائج الق
  

اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

  الجانب 

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,69 0,79 1,95 1,16 

مة    F 5.25ق
مة  ق

ة   االحتمال
0.061  

اس القبلي م الق  4084  مجموع ق
عد اس ال م الق   3121  مجموع ق

مة الدرجة ا   5  لعظمى ق
ة   حجم الفاعل

الك   0,136  حسب معادلة 

ة  معدومة  درجة الفاعل
  

طة40(جدول رقم  ة للمجموعة الضا اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  (  
  

ار( مة االخت ـــاه Fنالح من الجدول أعاله أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ ) لداللة الفروق لتحليل الت
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس على الاإلجا ة جانب فاعل ة واالجتماع درس  خاللالنفس

ة ألفراد عينة الدراسة تساو ( ة والراض ة البدن ة (5.25التر مة االحتمال ) وهي أكبر 0.061) عند الق
مة ( ـــات درجات 0,05من الق ا بين متوسطــــ ة) وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ  فاعل

ة جانب أسلوب التدرس على ال ة واالجتماع ة خاللالنفس ة والراض ة البدن ان حجم درس التر . فحين 
ة  ة جانب أسلوب التدرس المطب على عينة في الفاعل ة واالجتماع ذو درجة وهو  0.136مقدر بــ: النفس

  معدومة.
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ة  ض. عر 2.1.4.1.5 ة للفرض ب عةنتائج المجموعة التجر   :الرا

ة: 1.2.1.4.1.5 ب اس القبلي للمجموعة التجر   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   األوزان

فة   الدرجات بدرجة ضع
فة  جدا بدرجة   بدرجة ضع

بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 
  جدا

ارة    01الع
 00,00 00,00 42,00 60,00 83,00  تكرارات

329,00 
ة  00,00 00,00 20,10 28,71 39,71 %نس

ارة   02الع
 00,00 00,00 67,00 29,00 89,00  تكرارات

348,00 
ة  00,00 00,00 32,06 13,88 42,58 %نس

ارة   03الع
 00,00 00,00 21,00 64,00 100,00  تكرارات

291,00 
ة  00,00 00,00 10,05 30,62 47,85 %نس

ارة   04الع
 00,00 00,00 33,00 26,00 126,00  تكرارات

277,00 
ة  00,00 00,00 15,79 12,44 60,29 %نس

ارة   05الع
 00,00 00,00 59,00 45,00 81,00  تكرارات

348,00 
ة  00,00 00,00 28,23 21,53 38,76 %نس

ارة   06الع
 00,00 00,00 45,00 61,00 79,00  تكرارات

336,00 
ة  00,00 00,00 21,53 29,19 37,80 %نس

ارة   07الع
 00,00 00,00 68,00 28,00 89,00  تكرارات

349,00 
ة  00,00 00,00 32,54 13,40 42,58 %نس

ارة   08الع
 00,00 00,00 28,00 69,00 88,00  تكرارات

310,00 
ة  00,00 00,00 13,40 33,01 42,11 %نس

ارة   09الع
 00,00 00,00 31,00 30,00 124,00  تكرارات

277,00 
ة  00,00 00,00 14,83 14,35 59,33 %نس

ارة   10الع
 00,00 00,00 13,00 45,00 127,00  تكرارات

256,00 
ة  00,00 00,00 06,22 21,53 60,77 %نس

 المجموع
 3121,00 00,00 00,00 407,00 457,00 986,00  تكرارات

ة  %0,00 %0,00 %13,04 %14,64 %31,59 %نس
ات أفراد العينة للمحور )41جدول رقم ( مثل إجا ع :  ة الرا ب اس القبلي للمجموعة التجر   في ق

  

ة األسلوب المطب  )41نالح من خالل الجدول رقم (القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن على  (بدرجة ضعيف جدا)في درس التر

ة (986( ة 457فقد تحصل على ( (بدرجة ضعيف)أما الوزن  ،) %31.59) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (407تحصل على ( (بدرجة متوسطة)) ، أما الوزن 14.64%( ) ، أما الوزن %13.04) تكرار بنس

  جاءت منعدمة. (بدرجة جيدة) و (بدرجة جيدة)
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ة: 2.2.1.4.1.5 ب عد للمجموعة التجر اس ال   .  نتائج الق

ارات   المتغير الع
مجموع   وزاناأل

بدرجة   الدرجات
فة جدا   ضع

بدرجة 
فة   ضع

بدرجة 
بيرة   متوسطة بيرة   بدرجة  بدرجة 

  جدا

ارة    01الع
 92,00 83,00 10,00 00,00 00,00  تكرارات

822,00 
ة  44,02 39,71 04,78 00,00 00,00 %نس

ارة   02الع
 80,00 90,00 15,00 00,00 00,00  تكرارات

805,00 
ة  38,28 43,06 07,18 00,00 00,00 %نس

ارة   03الع
 74,00 90,00 21,00 00,00 00,00  تكرارات

793,00 
ة  35,41 43,06 10,05 00,00 00,00 %نس

ارة   04الع
 102,00 78,00 05,00 00,00 00,00  تكرارات

837,00 
ة  48,80 37,32 02,39 00,00 00,00 %نس

ارة   05الع
 69,00 103,00 13,00 00,00 00,00  تكرارات

796,00 
ة  33,01 49,28 06,22 00,00 00,00 %نس

ارة   06الع
 76,00 97,00 12,00 00,00 00,00  تكرارات

804,00 
ة  36,36 46,41 05,74 00,00 00,00 %نس

ارة   07الع
 44,00 127,00 14,00 00,00 00,00  تكرارات

770,00 
ة  21,05 60,77 06,70 00,00 00,00 %نس

ارة   08الع
 89,00 71,00 25,00 00,00 00,00  تكرارات

804,00 
ة  42,58 33,97 11,96 00,00 00,00 %نس

ارة   09الع
 83,00 86,00 16,00 00,00 00,00  تكرارات

807,00 
ة  39,71 41,15 07,66 00,00 00,00 %نس

ارة   10الع
 74,00 78,00 33,00 00,00 00,00  تكرارات

781,00 
ة  35,41 37,32 15,79 00,00 00,00 %نس

 المجموع
 8019,00 783,00 903,00 164,00 00,00 00,00  تكرارات

ة  %9,76 %11,26 %2,05 %0,00 %0,00 %نس
ات أفراد العينة للمحور  )42جدول رقم ( مثل إجا ع:  ة الرا ب عد للمجموعة التجر اس ال   في ق

ة األسلوب المطب  )42نالح من خالل الجدول رقم (القراءة:  ات أفراد عينة الدراسة على فاعل ان إجا
ة لد تالميذ ثالثة ثانو حيث حضي الوزن  ة و الراض ة البدن تحصل  (بدرجة متوسطة)في درس التر

ة (164على ( ة 903تحصل على ( (بدرجة جيدة)) ، أما الوزن %2.05) تكرار بنس ) تكرار بنس
ة (783تحصل على ( ة جيدة)(بدرج)، أما الوزن 11.26%( ة %9.76) تكرار بنس انت نس )،في حين 

مجموع العام هو ( ة المحور مقارنة    أما األوزان األخر جاءت منعدمة. )%21,82إجا
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ة: 3.2.1.4.1.5 ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل   .  نتائج الق

اس القبلي  المحور األول عد  الق اس ال   الق

  الجانب 

 المتوس
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1,69 0,79  1,95  1,16  

مة    F 12.53ق
مة  ق

ة   االحتمال
0.171  

اس القبلي م الق  8019  مجموع ق
عد اس ال م الق   3121  مجموع ق
مة الدرجة العظمى    49  ق

ة   حجم الفاعل
الك   1,013  حسب معادلة 

ة ةق  درجة الفاعل  و
  

ة43(جدول رقم  ب ة للمجموعة التجر اس درجة فاعل مثل: نتائج ق  (  
  

ار( مة االخت ـــاه Fنالح من الجدول أعاله أن ق ــــ ـــ اين أحاد االتجــ ) لداللة الفروق لتحليل الت
ة خاصة لمتوسطات درجات  ة أسلوب التدرس على الاإلجا ة جانب فاعل ة واالجتماع درس  خاللالنفس

ة ألفراد عينة الدراسة تساو ( ة والراض ة البدن ة (12.53التر مة االحتمال ) وهي أكبر 0.171) عند الق
مة ( ـــات درجات 0,05من الق ا بين متوسطــــ ة ) وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ فاعل

ة جانب أسلوب التدرس على ال ة واالجتماع ةدرس التر خاللالنفس ة والراض ان حجم ة البدن . فحين 
ة  ة جانب أسلوب التدرس المطب على عينة في الفاعل ة واالجتماع ذو درجة  وهو 1.013مقدر بــ: النفس

ة. ة من فاعل   قو
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ة 2.4.1.5 ة الجزئ عة. مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرض   :الرا
 ما يتعل بهذا الفرض الذ ن الت ف ص" يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش

ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد  ة والراض ة البدن ة درس تر واالكتشاف الموجه) على فاعل
ة ة لصالح المجموعة التجرب ة واالجتماع ة في الجوانب النفس ه  .عق عد عرض نتائج المحصل عل و 

طة ــــ) ، و ال42،41،39،38ل (في الجداو  مجموعتين الضا ة  عد ة و ال اسات القبل تي تعلقت بنتائج الق
ة .   والتجرب

اين في   ة لكل من  نتائج.أسفرت على وجود ت اسات القبل ة في الق   حيث الحظنا عدم وجود فاعل
ما هو مبين في جدولي ( ة  طة والمجموعة التجرب ة ) ف43،40المجموعتين الضا ي حين وجد فاعل

مة ( ق ة  ) في المجموعة التجرب ة مقارنة ال توجد 1.01لألسلوب المقترح (األسلوب المختل م قو ) بتقي
ة في تطبي األسلوب المعتاد    فاعل

ة  احث سبب هذا التطور في معدل الفاعل ة لصالح يرجع ال  ألسلوب المطبالمجموعة التجرب
طعلى المجموعة المختل  بيرة ألة الضا ة  ة من التي يوليها هذا األسلوب جوانب هم ة واالجتماع النفس

ل حرةو خالل التعبير عن مشاعر  ذلك  زادة قوة اإلرادة و عدم الخوف لدو  تعبير عن رأ  ، و
  .ض انفعاالتي و الثقة في النفسسعى هذا األسلوب الى 

ة الأما ر  ات األدب قا من خالل المرجع ة ينا سا متطرق اليها في الجانب النظر والتي أبرزت أهم
ي الت وسعي أسلو م متعلم في  االكتشاف وحل المش اته و التي تتجلى لتدع بناء شخصيته و ض سلو

ل حرةفي  ذلك  زادة قوة اإلرادة و عدم الخوف لدو  تعبير عن رأ  ض  و الثقة في النفس، و
  مع:هذا الفرض الجزئي نتائج ولقد اتفقت  ،.انفعاالتي

ة 2009دراسة عمور عمر  -  ة والراض ة البدن عض أساليب تدرس التر ، التي تمحورت حول اسهامات 
ضرورة استخدام أساليب الحديثة  احث  ة، حيث أوصى ال ات عض المهارات الح ة  الحديثة في تنم

الت لما تأثره على الجانب  ي االكتشاف وحل المش ة تجعلالنفسض أسلو المتعلم له  ة واالجتماع
 ثقة في نفسه.

ي والمهار ، التي تمحورت حول 2010 اديردراسة  -  عض أساليب التدرس على مستو التعلم الحر أثر 
استخدام، حيث والتحصيل المعرفي ي  جاءت نتائج دراسته مواف لهذا الطرح، والتي أوصى  أسلو
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الت لما  ة جوانب تأثره على له االكتشاف وحل المش ة واالجتماع الثقة في النفس و بناء و تعزز النفس
ة  المتعلم. شخص

ة  -  تاب التر اسين ( احثين أمثال: حسين أحمد  ذلك نتائج هذا الفرض مع أر عدة 
تاب طرائ التدرس2012ومناهجها وأساليبها عي ( ة 2011)، محمود داود الر )، حيث اشراء الى أهم

ي االكتشاف الم سعى الى أسلو ة، ودورهم في جعل المتعلم  م ة التعل الت في العمل وجه و حل المش
ل حرة ذلك  زادة قوة اإلرادة و عدم الخوف لدو  تعبير عن رأ  ض  و الثقة في النفس، و

 .انفعاالتي
 ة ال ة الجزئ عةومنه نتأكد من صحة الفرض سي األول  را الفرض الرئ على "  والتي تنصالخاصة 

ة ي الت واالكتشاف الموجه) على فاعل وجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدرس المختل (حل المش
ة  ة واالجتماع ة في الجوانب النفس ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن درس تر

ة.  لصالح المجموعة التجرب

ة األول3.4.1.5 س ة الرئ  ى:. تأكيد صحة الفرض

  األثر اإليجابي ة والتي جاءت  ات الجزئ ناء على النتائج المحصل عليها في الفرض و

الت واالكتشاف الموجه حل( لتطبي األسلوب المختل  .ة) على العينة التجربالمش

  ـــعة من خالل ــــ ة األر ـــــزئ ات الجــ ــفرضـــــــ ـــــحة الـــ ـــــــلى تأكيد صـ ـــناء عـ ـــ ار صحتها.و  اخت
  انت الك في المحاور األرع التي  معادلة  ة  ناء على نتائج المحصل عليها في حساب معدل الفاعل و

ة.   قو
د صحة األجزاء تعني صحة الكل ، و و  ة ف لمنط الراضي الذ يؤ د صحة الفرض ه نؤ عل

ة األولى والتي تنص "  س س المختلــــيالرئ د تطبي أسلوب التدر الت واالكتشاف الموجه)  (حل ز المش
ة  ة البدن ة درس تر ة لدمن فاعل اض ة. والر  تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق
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25 

 
  

س المختل "  القائلة الت واالكتشاف الموجه) على ال (حليوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدر مش

ة  عض القدرات الحر ة. والتعلم المهار مستو   لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق
  

ار سة سنسعى الى اخت ة الرئ ار هذه الفرض ة: وضالفر  الخت ة التال   الجزئ
  

125    
 

  
  

ة عند مستو داللة (تــوالقائلة:  ـــــــــــروق ذات داللة إحـصائ ـــوجد ف ة α ≤ 0.05ــــ ) بين المجموعة التجرب

اس  ة في الق عض القدرات الحر طة (األسلوب المعتاد) في مستو  ) والمجموعة الضا (أسلوب المختل
ة. عد لصالح المجموعة التجرب   ال

 

ة اوتحليل نتائج  ض. عر 1.1.2.5 ة الفرض   األولى:لجزئ
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ار الوثب العمود  ض. عر 1.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال لمجموعة  CMJنتائج الفروق بين الق

طة   الضا
 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

  الوثب العمود
 CMJ  

32.37  1.24  32.56  1.24  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.12  ق
ة ادالة   الداللة االحصائ   احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة

طة في  )44(جدول رقم  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال يبين داللة الفروق بين الق
ار    CMJالوثب العمود اخت

 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن ذات دال أعاله أن ال توجد فروقا يتضح من الجدول ا بين متوسطات درجات االخت لة احصائ

ة  مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق اس الوثب العمود لد المجموعة الضا ار ق عد في اخت القبلي و ال
مة أ 0.12 بـ : ة عند مستو داللة ( قلو هي ق مة الجدول   ) .0.05من الق
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ار الوثب العمود نت ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال لمجموعة  CMJائج الفروق بين الق

ة: ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

  الوثب العمود
 CMJ  

31.30  1.66  37.16  1.66  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   39.3  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ال45(جدول رقم  اس القبلي و ال ة) يبين داللة الفروق بين الق ب في  تجر

ار   CMJالوثب العمود  اخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ا بي كيتضح من الجدول أعاله أن هنا ارن القبلي و فروقا دالة احصائ ن متوسطات درجات االخت

ة  مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق اس الوثب العمود لد المجموعة الضا ار ق عد في اخت بــ : ال
ة عند مستو داللة ( 39.3 مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05و هي ق
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طة . 3.1.1.2.5 اروالتجرعرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا ة الخت   CMJالوثب العمود  ب
 

  المجموعة  غيرتالم
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

ار الوثب العمود  الخت
CMJ  

طة   الضا
ا  4.21  1.746  0.05   دالة احصائ

ة ب   التجر

  

ب يبين: )46(رقمجدول  طة والتجر   ةنتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار الوثب العمود      CMJالخت

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة  –ت  –أكبر من   4.21الحساب الجدول

عد بين المجموعة فروق ذات وهذا يدل على وجود  1.74المقدرة بــ :  اس ال ا على الق داللة احصائ
طة  ة و المجموعة الضا ة التجرب ار الوثب  0.05عند مستو داللة و لصالح المجموعة التجرب في اخت

.   العمود
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ار  ض. عر 1.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال م ل نتائج الفروق بين الق لمجموعة  م60الجر المستق
طة   الضا

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

متوس ال
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

م  الجر المستق
  م60ل

11.09  0.67  11.03  0.708  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.268  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
طة ف )47جدول رقم ( عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ي يبين داللة الفروق بين الق

ار  م ل اخت   م60الجر المستق
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن ذات داليتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا  ا بين متوسطات درجات االخت لة احصائ

اس  ار ق عد في اخت م ل القبلي و ال مة (ت)  م60الجر المستق طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة بـ :  ة عند مستو داللة (و هي ق 0.268المحسو مة الجدول   ) .0.05مة أقل من الق
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عد  ض. عر 2.1.1.2.5 اس القبلي وال ار الجر نتائج الفروق بين الق م ل الخت لمجموعة  م60المستق

ة: ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

م  الجر المستق
  م60ل

11.09  0.88  7.26  5.65  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   1.82  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ال48(جدول رقم  اس القبلي و ال ة) يبين داللة الفروق بين الق ب في  تجر

ار  م اخت   م60ل الجر المستق
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

ار  عد في اخت اس الجر ال م ل ق ة  م60المستق مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة عند مس 5.65بــ :  مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05تو داللة (و هي ق
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ار 3.1.1.2.5 ة الخت ب طة والتجر م ل. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا   م60الجر المستق
 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

م ل   م60الجر المستق
طة   الضا

ا  8.41  1.746  0.05   دالة احصائ
ةالت ب   جر

  

ةيبين: ) 49(جدول رقم  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار    م ل الخت   م60الجر المستق

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة المقدرة  –ت  –أكبر من   33.12الحساب الجدول

ة و وهذا يدل على وجود ف 8.41بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق روق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار  0.05المجموعة الضا م  في اخت الجر المستق

  .م60ل
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ار  ض. عر 1.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال  لمجموعةألسفل ثني الجذع نتائج الفروق بين الق

طةا   لضا
 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار ثني الجذع  اخت
  ألسفل

7.61  1.15  7.48  1.12  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.268  ق
ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة

طة في 50(جدول رقم  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ) يبين داللة الفروق بين الق
ار    ثني الجذع ألسفلاخت

 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن ذات داليتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا  ا بين متوسطات درجات االخت لة احصائ

اس  ار ق عد في اخت مة (ت)  سفلثني الجذع ألالقبلي و ال طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة بـ :  ة عند مستو داللة ( 0.268المحسو مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05و هي ق
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ار  ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال لمجموعة  ثني الجذع ألسفلنتائج الفروق بين الق

ة: ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي اس   الق عدالق   ال

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار ثني الجذع  اخت
  ألسفل

7.65  0.93  10.13  0.93  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   12.425  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ايبين داللة الفر  )51جدول رقم ( اس القبلي و ال ةوق بين الق ب في  لتجر

ار ثني الجذع ألسفل   اخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

عد في  ار ثني الجذع ألسفلال مة (ت) الم اخت طة ـ حيث بلغت ق ة بــ : لد المجموعة الضا حسو
ة عند مستو داللة ( 12.425 مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05و هي ق
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ار 3.1.1.2.5 ة الخت ب طة والتجر   ثني الجذع ألسفل. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

ا   ر اخت
  ثني الجذع ألسفل

طة   الضا
ا  22.15  1.746  0.05   دالة احصائ

ة ب   التجر

  

ةيبين: ) 52(جدول رقم  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار ثني الجذع ألسفل     اخت

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ : –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة المقدرة  –ت  –ن أكبر م  22.15الحساب الجدول

ة  1.746بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار ثني الجذع ألسفلفي  0.05و المجموعة الضا   اخت
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ار نتائج الفروق بين ال ض. عر 1.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال لمجموعة الدوائر المرقمة ق
طة   الضا

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار   اخت
  الدوائر المرقمة 

0.339  0.055  0.339  0.073  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.471  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
طة في  )53جدول رقم ( عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال يبين داللة الفروق بين الق

ار الدوائر المرقمة   اخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ا بين متوسطات در ذات داليتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا  ارن لة احصائ جات االخت

عد في  ار الدوائر المرقمة القبلي و ال ة بـ : اخت مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة عند مستو داللة ( 0.471 مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05و هي ق
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ار  ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال ار الدوائنتائج الفروق بين الق لمجموعة  ر المرقمة اخت

ة: ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار    اخت
  الدوائر المرقمة

0.34  0.05  0.27  0.05  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   19.34  ق

ة ادالة احصا  الداللة االحصائ   ئ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ال54(جدول رقم  اس القبلي و ال ة) يبين داللة الفروق بين الق ب  في تجر

ار الدوائر المرقمة    اخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

عد في  ارال ة بــ : الدوائر المرقمة  اخت مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق  19.34لد المجموعة الضا
ة عند مستو داللة ( مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05و هي ق
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ة 3.1.1.2.5 ب طة والتجر ار الدوائر المرقمةال. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا   خت
 

  المجموعة  المتغير
مستو 

  داللةال
مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

ار    اخت
  الدوائر المرقمة

طة   الضا
ا  23.14  1.746  0.05   دالة احصائ

ة ب   التجر

  

ةيبين: ) 55(جدول رقم  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار الدوائر المرقمةال   خت

ة:   القراءة اإلحصائ
م يتضح من الج ة و المقدرة بـ :  –ت  –دول أعاله أن ق ة المقدرة  –ت  –أكبر من  23.14الحساب الجدول

ة  1.746بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار افي  0.05و المجموعة الضا   لدوائر المرقمةاخت
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ار  ض. عر 1.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال ي نتائج الفروق بين الق و  متر 4× 10الجر الم
طة   لمجموعة الضا

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار الجر  ي  اخت و الم
  متر 4× 10

31.32  0.554  32.56  0.552  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.384  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
طة في  )56جدول رقم ( عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال يبين داللة الفروق بين الق

ار  ي  الجر اخت و   متر 4× 10الم
 

ة: القراءة ا   إلحصائ
ارن ذات داليتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا  ا بين متوسطات درجات االخت لة احصائ

اس  ار ق عد في اخت ي القبلي و ال و مة  متر 4× 10الجر الم طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة بـ :  ة عند مستو د 0.384(ت) المحسو مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05اللة (و هي ق
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ار  ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال ي نتائج الفروق بين الق و  متر 4× 10الجر الم

ة:لمجموعة  ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار الجر  ي  اخت و الم
  متر 4× 10

31.79  0.89  25.02  0.55  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   16.14  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ال )57جدول رقم ( اس القبلي و ال بيبين داللة الفروق بين الق في  ةتجر

ار  ي اخت و   متر 4× 10الجر الم
 

ة: القراءة اإلح   صائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

اس  ار ق عد في اخت ي ال و مة (ت)  متر 4× 10الجر الم طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة بــ :  ة عند مستو داللة ( 16.14المحسو مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05و هي ق
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ار 3.1.1.2.5 ة الخت ب طة والتجر ي . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا و × 10الجر الم
  متر 4
 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

ار  ي الخت و الجر الم
  متر 4× 10

طة   الضا
ا  36.2  1.746  0.05   دالة احصائ

ة ب   التجر

  

ةيبين: ) 58( رقمجدول  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار    ي الخت و   متر 4× 10الجر الم

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة المقدرة  –ت  –أكبر من   36.20الحساب الجدول

ة وهذا يدل عل 1.746بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق ى وجود فروق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار  0.05و المجموعة الضا ي في اخت و الجر الم

  .متر 4× 10
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ة األولى:. 2.1.2.5 ة الجزئ   مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرض

ة قيد الدراسة ف ع المتغيرات القدرات الحر ما يتعل بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جم
عد أسفرت النتائج على: اس ال ة في الق ب   لصالح المجموعة التجر

ا - اس  هناك فروقا دالة احصائ ار ق عد في اخت ارن القبلي و ال الوثب بين متوسطات درجات االخت
ما هو مبيالمجموعة ا لدالعمود  طة ـ  عدم وجود فروق ـ  )46في الجدول رقم (  نلضا مقارنة 

طة  طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضا ة في المجموعة الضا ذات داللة إحصائ
ار ة الخت ة  والتجرب دالوثب العمود على وجود فروق ذات داللة إحصائ على أن األسلوب  وهذا يؤ
ار المطب في المجم ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين نتائج اخت ة  وعة التجرب

ار الوثب العمود  .  الخت
اـــــروقا دالـــــــناك فــــــه - اس  ة احصائ ار ق عد في اخت ارن القبلي و ال بين متوسطات درجات االخت

م  ما هو مبين  لدم 60الجر المستق طة ـ  عدم وجود  )49في الجدول رقم (المجموعة الضا مقارنة 
طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة  ة في المجموعة الضا فروق ذات داللة إحصائ

ار  ة الخت طة و التجرب م الضا د م 60الجر المستق ة و هذا يؤ على وجود فروق ذات داللة إحصائ
ان ة  له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين  على أن األسلوب المطب في المجموعة التجرب

ار  م نتائج اخت  م60الجر المستق
ا - اس  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائ ار ق عد في اخت ارن القبلي و ال بين متوسطات درجات االخت

ما هو مبين في الجدول رقم ثني الجذع  طة ـ  عدم و 52(لد المجموعة الضا جود فروق ) مقارنة 

طة  طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضا ة في المجموعة الضا ذات داللة إحصائ
ار  ة الخت د على أن األسلوب ثني الجذع و التجرب ة و هذا يؤ على وجود فروق ذات داللة إحصائ

ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تح ة  ار المطب في المجموعة التجرب سين نتائج اخت
 .  ثني الجذع

ا - اس هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائ ار ق عد في اخت ارن القبلي و ال  بين متوسطات درجات االخت
ما هو مبين في الجدول رقم (دوائر المرقمة  طة ـ  عدم وجود فروق  55لد المجموعة الضا ) مقارنة 
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ة في المجموعة الض طة ذات داللة إحصائ طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضا ا
ة  ار  والتجرب د على أن األسلوب دوائر المرقمة الخت ة و هذا يؤ على وجود فروق ذات داللة إحصائ

ار  ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين نتائج اخت ة  المطب في المجموعة التجرب
 .  دوائر المرقمة

اهـــ - عد في  ـــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائ ارن القبلي و ال ار بين متوسطات درجات االخت  الجر الخت
ي  و ما هو مبين في الجدول رقم  لد متر 4× 10الم طة ـ  عدم 58(المجموعة الضا ) مقارنة 

طة. في حين أسفرت النتائج فر  ة في المجموعة الضا وق بين المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائ
ار  ة الخت طة و التجرب ي  الجر الضا و ة و  على متر 4× 10الم وجود فروق ذات داللة إحصائ

ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة  ة  د على أن األسلوب المطب في المجموعة التجرب هذا يؤ
ار  ي  الجر في تحسين نتائج اخت و  .    متر 4× 10الم

 

او  اسات المجموعة التجربحث رجع ال ة بين الق طة  ةسبب و جود فروق ذات داللة إحصائ و الضا
عد عند مستو داللة  ةلصالح المجموعة التجرب اس ال ة  0.05في الق الى اعتماد و المجموعة التجرب

الت واال المختلأسلوب التدرس على توظيف و تطبي أسلوب المقترح و المتمثل في  كتشاف "حل المش
وفره هذا األسلوب من الموجه"، قدمه و مما للعمل  متعلمينحماس ال خل روحعنصر االثارة والتشو  لما 

ا على قدرات المتعلم على تحسين قدراته ة التعلم التي تأثر ايجا ة المتعلم في عمل ، يؤثر هذا على مشار
عمل أسلوب التدرس  الت واالكتشافذلك  ة القدرات الا المتداخل "حل المش ةلموجه" على تقو ح  حر ت و

  لنفسه عند التدرس  ةخاص سبلالفرصة للمتعلم لوضع 

احث على أنه  استكشاف  ير ال ام المتعلم  ه توالي األسئلة إلى ق األسلوب الوحيد الذ يؤد ف
مصادر االهتمام والدافع والتشو إ حة فضال عن إن هذا األسلوب يتم  لى التعلم مجموعة واحدة صح

عضو في  فرد و ون سلوك المتعلم في هذا األسلوب سلوك مستقل  ما  اه التلقائي والعمل النش  واالنت
عض المساعدة من جانب المدرس للمتعلم  شير هذا األسلوب إلى أنه أسلوب التعلم القائم على  مجموعته إذ 

ة التعلم أ الدور األساسي في عمل قوم  ه المتعلم ، فالمتعلم هو الذ  قتصر على توج ما دور المدرس ف
ة االكتشافوتح عمل ام    ، فيزه على الق
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االكتشاف مات تكفي ضمان  ما إن أسلوب التعلم  الت يزود المتعلم بتعل الموجه وحل المش
م  ضمن اتجاهاته في استخدام قدراته الكتشافه المفاه مة وذلك  ادحصوله على خبرة ق ة  والم   العلم

ارز والواضح هذا  ه و عل ة  في  له الدور ال ل توظيف األسلوب قيد الدراسة، فتسلس القدرات الحر
ةطرقة عرض  في ح واألسلوب و  قدرة الحر ح  فياستخدمت  التيالطرقة التدرج العلمى الصح توض

ة ر القدرات الحر قوم متعلميننحو ال واالنجذابالنموذج جعلت هناك نوعًا من التشو  تطو ضًا ما  ، أ
ةه األسلوب من تكرار ممارسة ال بير وٕاعطاء ألكثر من مرة  قدرات الحر ل  ش نماذج مختلفة ساعد و

عاب ال ةعلى فهم واست ة واستغالًال لعامل الزمن  أسلوب، وهذا مما جعل متعلم لقدرة الحر التعلم أكثر جد
مي، وهذا بدور  ه ا سلوبه أد إلى نجاح األلكي يتم االستفادة من البرنامج التعل مي الذ اعتمدت عل لتعل

احث   .في در استها ال

دراسة الحديد ، دراسة عمور على أن  النور،و قد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ادير عبد 
الت أكثر متعة و استمتاعا للمتعلمين ، و يزد من قدراتهم في حل  أسلوب التدرس االكتشاف و حل المش

ا على االكتساب في الوحدة  اأشارو . و متواجههات التي الصعو  س إيجا ة،أن تنوع األساليب ينع  التعلم
ة المتعلم على  ين في حرة المتعلم في توظيف معرفه و التعلم  التعلم،مما تزد دافع ة األسلو ذلك إيجاب

ر و تحالخبرة و الم صفة عامة و قالحظة تجعله قادر على تطو صفة خاصة.دراته سن قدراته  ة   الحر

ة د صحة الفرض ة عند مستو تنص "  يالمطروحة و الت و من نؤ تـــــــــوجد فـــــــــــروق ذات داللة إحـصائ
طة (األسلوب المعتاد) α ≤ 0.05داللة ( ) والمجموعة الضا ة (أسلوب المختل ب ) بين المجموعة التجر

ةفي مستو  ةفي الق عض القدرات الحر ب عد لصالح المجموعة التجر  .اس ال
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2.2.5 . 
  

  
  

ة عند مستو داللة (والقائلة:  ـــــــــــروق ذات داللة إحـصائ ـــوجد ف ــــ ة α ≤ 0.05تــ ) بين المجموعة التجرب

) وال طة (األسلوب المعتاد) في مستو (أسلوب المختل عد  التعلم المهار مجموعة الضا اس ال في الق
ة.   لصالح المجموعة التجرب

 

ة وتحليل نتائج  ض. عر 1.2.2.5 ة الجزئ ةالفرض   :الثان
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عد  ض. عر 1.1.2.2.5 اس القبلي وال ار سرعةنتائج الفروق بين الق ال ر التمر  الخت واالستق
طة لمجموعة   الضا

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ر و  سرعة التمر
ال   االستق

12.78  1.703  12.89  1.724  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.304  ق

ة ادالة   الداللة االحصائ   احصائ
  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة

طة في 59جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ) يبين داللة الفروق بين الق
ار  ال اخت ر و االستق   سرعة التمر

 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن ذات داليتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا  ا بين متوسطات درجات االخت لة احصائ

اس الق ار ق عد في اخت ال بلي و ال مة  سرعة التمرر و االستق طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة بـ :  ة عند مستو داللة ( 0.304(ت) المحسو مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05و هي ق
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ار  ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال ر و  نتائج الفروق بين الق السرعة التمر  االستق

ة:لمجموعة  ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ر و  سرعة التمر
ال   االستق

12.89  1.72  22.17  2.82  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   25.14  ق

ة ادالة اح  الداللة االحصائ   صائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ال60جدول رقم (  اس القبلي و ال ة) يبين داللة الفروق بين الق ب في  تجر

ار  ال اخت ر و االستق   سرعة التمر
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

ع اس ال ار ق ال د في اخت مة (ت)  سرعة التمرر و االستق طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة بــ :  ة عند مستو داللة ( 25.14المحسو مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05و هي ق
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ار 3.1.1.2.5 ة الخت ب طة والتجر ر و . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا  سرعة التمر
ال   االستق

 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

ار  ر و  الخت سرعة التمر
ال   االستق

طة   الضا
ا  33.84  1.746  0.05   دالة احصائ

ة ب   التجر

  

ةيبين:  61جدول رقم  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار سرعة   ر  الخت الالتمر   واالستق

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق  –ت  –أكبر من   33.84الحساب

ة المقدرة بــ :  عد بين  1.746الجدول اس ال ا على الق وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائ
طة و ة و المجموعة الضا ة عند مستو داللة  المجموعة التجرب في  0.05لصالح المجموعة التجرب

ار  ال اخت   .سرعة التمرر و االستق
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ار  ض. عر 1.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال لمجموعة  سرعة التنط المتعرج نتائج الفروق بين الق
طة   الضا

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار ا   لمع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

سرعة التنط 
  المتعرج

22.57  0.89  22.54  0.93  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.401  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ
  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة

عد لمجموعة )62جدول رقم ( اس القبلي و ال طة في  يبين داللة الفروق بين الق الضا
ار    سرعة التنط المتعرج اخت

 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن ذات داليتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا  ا بين متوسطات درجات االخت لة احصائ

ار  عد في اخت م ل سرعة التنط المتعرجالقبلي و ال طة ـ حيث بلغت  م60المستق لد المجموعة الضا
مة (ت) المحسو ة عند مستو داللة ( 0.401ة بـ : ق مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05و هي ق
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ار  ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال لمجموعة  سرعة التنط المتعرج نتائج الفروق بين الق

ة: ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

توس الم
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

سرعة التنط 
  المتعرج

22.54  0.89  15.87  0.55  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   17.59  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة  )63جدول رقم ( اس القبلي و ال ةيبين داللة الفروق بين الق ب  في التجر

ار    سرعة التنط المتعرج اخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

اس  ار ق عد في اخت ة  سرعة التنط المتعرج ال مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
مة أكب 17.59بــ :  ة عند مستو داللة (و هي ق مة الجدول   ) .0.05ر من الق
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ار 3.1.1.2.5 ة الخت ب طة والتجر   سرعة التنط المتعرج. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

  سرعة التنط المتعرج
طة   الضا

ا  38.12  1.746  0.05   دالة احصائ
ة ب   التجر

  

ةيبين:  64 جدول رقم  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار سرعة     التنط المتعرج الخت

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة المقدرة –ت  –أكبر من   38.12الحساب  الجدول

ة  1.746بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار  0.05و المجموعة الضا سرعة التنط  في اخت

  المتعرج
  
  
  
  
  
  

  



 

 

177 
 

.....................
 الميدانية
عد ال ض. عر 1.1.1.2.5 اس القبلي وال ار نتائج الفروق بين الق طة قوة رمي الكرةخت   لمجموعة الضا

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار    1.64  14.86  1.72  14.86  قوة رمي الكرةاخت

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.331  ق

ة ا دالة  الداللة االحصائ   احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
طة في 65(جدول رقم  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ) يبين داللة الفروق بين الق

ار    قوة رمي الكرةاخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا ذات دال لة احصائ

عد اس القبلي و ال ار ق ة  قوة رمي الكرة في اخت مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة عند مستو داللة ( 0.331بـ :  مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05و هي ق
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ار  ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال لمجموعة  قوة رمي الكرةنتائج الفروق بين الق

ة: ب  التجر
 

 

  لمتغيرا
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار    2.82  25.17  1.72  14.89  قوة رمي الكرةاخت

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   22.31  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ال )66ل رقم (جدو اس القبلي و ال ةيبين داللة الفروق بين الق ب في  تجر

ار    قوة رمي الكرةاخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

عد في  ار ال طة ـ قوة رمي الكرةاخت ة بــ :  لد المجموعة الضا مة (ت) المحسو   22.31حيث بلغت ق
ة عند مستو داللة ( مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05و هي ق
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ار 3.1.1.2.5 ة الخت ب طة والتجر   قوة رمي الكرة. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

لة دال 
ة   االحصائ

ار    اخت
  قوة رمي الكرة

طة   الضا
ا  37.13  1.746  0.05   دالة احصائ

ة ب   التجر

  

ةيبين:  67 جدول رقم ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار     قوة رمي الكرة اخت

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ  –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة المقدرة  –ت  –أكبر من   37.17: الحساب الجدول

ة  1.746بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار في  0.05و المجموعة الضا   قوة رمي الكرةاخت
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ار نتائج  ض. عر 1.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال طة دقة االرسالالفروق بين الق   لمجموعة الضا
 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار   اخت
  دقة االرسال

3.39  1.24  3.43  1.99  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   0.382  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ
  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة

طة في 68(جدول رقم  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ) يبين داللة الفروق بين الق
ار    دقة االرسالاخت

 

ة:    القراءة اإلحصائ
ا بين متوسطات د ارن يتضح من الجدول أعاله أن ال توجد فروقا ذات دال لة احصائ رجات االخت

عد في  ار القبلي و ال ة  دقة االرسالاخت مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق بـ : لد المجموعة الضا
ة عند مستو داللة ( 0.382 مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05و هي ق
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ار  ض. عر 2.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال ار نتائج الفروق بين الق لمجموعة  الدقة االرساخت

ة: ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار    اخت
  دقة االرسال

3.4  1.24  5.2  1.24  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   18.98  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  اللةمستو الد
عد لمجموعة ال69(جدول رقم  اس القبلي و ال ة) يبين داللة الفروق بين الق ب في  تجر

ار    دقة االرسالاخت
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و  ا بين متوسطات درجات االخت يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

عد في  ار ال ة بــ : لد ال دقة االرسالاخت مة (ت) المحسو طة ـ حيث بلغت ق و  18.98مجموعة الضا
ة عند مستو داللة ( مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05هي ق
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ة ال3.1.1.2.5 ب طة والتجر ار . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا   دقة االرسالخت
 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة  ت ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

ار    اخت
  دقة االرسال

طة   الضا
ا  9.54  1.746  0.05   دالة احصائ

ة ب   التجر

  

ةيبين:  70جدول رقم  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار ال   دقة االرسالخت

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المق –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة المقدرة  –ت  –أكبر من   9.54درة بـ : الحساب الجدول

ة  1.746بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار في  0.05و المجموعة الضا   دقة االرسالاخت
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ار نتا ض. عر 4.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال ب من الوثب العاليئج الفروق بين الق  دقة التصو
طة   لمجموعة الضا

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار  ب اخت دقة التصو
  من الوثب العالي

1.12  0.509  1.14  0.761  

ةق ة  1.746  مة ت الجدول مة ت الحساب   0.427  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
طة في  )71جدول رقم ( عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال يبين داللة الفروق بين الق

ار  ب من الوثب العالياخت   دقة التصو
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن ذات دالأن ال توجد فروقا يتضح من الجدول أعاله  ا بين متوسطات درجات االخت لة احصائ

اس  ار ق عد في اخت ب من الوثب العاليالقبلي و ال طة ـ حيث بلغت  دقة التصو لد المجموعة الضا
ة  مة (ت) المحسو ة عند مستو داللة ( 0.427بـ : ق مة الجدول مة أقل من الق   ) .0.05و هي ق
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ار  ض. عر 5.1.1.2.5 عد الخت اس القبلي وال ب من الوثب العالينتائج الفروق بين الق  دقة التصو

ة:لمجموعة  ب  التجر
 

 

  المتغير
اس القبلي عد  الق اس ال   الق

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ار  ب اخت دقة التصو
  من الوثب العالي

1.02  0.29  1.79  0.68  

ة مة ت الجدول ة  1.746  ق مة ت الحساب   25.74  ق

ة ا  الداللة االحصائ   دالة احصائ

  )α ≤ 0.05(  مستو الداللة
عد لمجموعة ال72(جدول رقم  اس القبلي و ال ة) يبين داللة الفروق بين الق ب في  تجر

ار  ب من الوثب العالياخت   دقة التصو
 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و يتضح من ال ا بين متوسطات درجات االخت جدول أعاله أن هناك فروقا دالة احصائ

اس  ار ق عد في اخت ب من الوثب العاليال مة (ت)  دقة التصو طة ـ حيث بلغت ق لد المجموعة الضا
ة بــ :  ة عند مستو داللة ( 25.74المحسو مة الجدول مة أكبر من الق   ) .0.05و هي ق
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ار6.1.1.2.5 ة الخت ب طة والتجر ب من  . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضا دقة التصو
   الوثب العالي

 

  المجموعة  المتغير
مستو 
  الداللة

مة ت  ق
ة   الجدول

مة ت  ق
ة   الحساب

داللة 
ة   االحصائ

ار  ب من الخت دقة التصو
  الوثب العالي

طة   الضا
ا  7.63  1.746  0.05   دالة احصائ

ةالتج ب   ر

  

ةيبين:  73جدول رقم  ب طة والتجر   نتائج الفروق بين المجموعتين الضا
ار    ب من الوثب العاليالخت   دقة التصو

ة:   القراءة اإلحصائ
م  ة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعاله أن ق ة المقدرة  –ت  –أكبر من   7.63الحساب الجدول

ة وهذا يدل على وج 1.746بــ :  عد بين المجموعة التجرب اس ال ا على الق ود فروق ذات داللة احصائ
ة عند مستو داللة  طة و لصالح المجموعة التجرب ار  0.05و المجموعة الضا ب في اخت دقة التصو

  من الوثب العالي
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ة مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير. 2.1.2.5 ة الثان ة الجزئ   :نـــتائج الفرض

ة قيد الدراسة لصالح ف ع المتغيرات القدرات الحر ما يتعل بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جم
عد أسفرت النتائج على: اس ال ة في الق   المجموعة التجرب

ا - ار  هناك فروقا دالة احصائ عد في اخت ارن القبلي و ال اس بين متوسطات درجات االخت  سرعةق
ال ر و االستق ما هو مبين في الجدول رقم (الم التمر طة ـ  عدم وجود  61جموعة الضا ) ـ مقارنة 

طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة  ة في المجموعة الضا فروق ذات داللة إحصائ
ة  طة والتجرب ار سرعةالضا ال  التمرر  الخت د واالستق ة وهذا يؤ على وجود فروق ذات داللة إحصائ

ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين على أن األسل ة  وب المطب في المجموعة التجرب
ار  ار الخت النتائج اخت  سرعة التمرر و االستق

ا - اس  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائ ار ق عد في اخت ارن القبلي و ال  بين متوسطات درجات االخت
ما هو مبين في الجدول رقم ( لد ال سرعة التنط المتعرج طة ـ  عدم 64مجموعة الضا ) مقارنة 

طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة  ة في المجموعة الضا وجود فروق ذات داللة إحصائ
ار  ة الخت طة و التجرب ة و هذا  سرعة التنط المتعرج الضا على وجود فروق ذات داللة إحصائ

د على أن األسلوب ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في  يؤ ة  المطب في المجموعة التجرب
ار    سرعة التنط المتعرج تحسين نتائج اخت

ا - اس  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائ ار ق عد في اخت ارن القبلي و ال بين متوسطات درجات االخت
ما قوة رمي الكرة طة ـ  عدم وجود فروق 67هو مبين في الجدول رقم (  لد المجموعة الضا ) مقارنة 

طة  طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضا ة في المجموعة الضا ذات داللة إحصائ
ار  ة الخت د على أن األسلوب  قوة رمي الكرةو التجرب ة و هذا يؤ على وجود فروق ذات داللة إحصائ

ار المطب في المجموعة التجرب ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين نتائج اخت ة 
   قوة رمي الكرة

ا - اس هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائ ار ق عد في اخت ارن القبلي و ال  بين متوسطات درجات االخت
ما هو مبين في الجدول رقم (  دقة االرسال طة ـ  عدم وجود فروق ) مقارنة 70لد المجموعة الضا

طة  طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضا ة في المجموعة الضا ذات داللة إحصائ



 

 

187 
 

.....................
 الميدانية

ار  ة  الخت د على أن األسلوب  دقة االرسالوالتجرب ة و هذا يؤ على وجود فروق ذات داللة إحصائ
ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعل ة  ار المطب في المجموعة التجرب ة في تحسين نتائج اخت

 .  دقة االرسال
ا - عد في  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائ ارن القبلي و ال ار بين متوسطات درجات االخت دقة الخت

ب من الوثب العالي ما هو مبين في الجدول رقم (  التصو طة ـ  عدم 73لد المجموعة الضا ) مقارنة 
طة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصا ة في المجموعة الضا ئ

ار  ة الخت طة و التجرب ب من الوثب العاليالضا ة و  دقة التصو على وجود فروق ذات داللة إحصائ
ان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة  ة  د على أن األسلوب المطب في المجموعة التجرب هذا يؤ

ار في تحسين ن ب من الوثب العاليتائج اخت  .  دقة التصو
احث و  اسات المجموعة التجربرجع ال ة بين الق طة  ةسبب و جود فروق ذات داللة إحصائ و الضا

عد عند مستو داللة  ةلصالح المجموعة التجرب اس ال ة  0.05في الق الى اعتماد و المجموعة التجرب
الت واالكتشاف  المختلأسلوب التدرس و المتمثل في  على توظيف و تطبي أسلوب المقترح "حل المش

وفره هذا األسلوب من الموجه"، قدمه و مما للعمل  متعلمينحماس ال خل روحعنصر االثارة والتشو  لما 
ا على قدرات المتعلم على تحسين قدراته ة التعلم التي تأثر ايجا ة المتعلم في عمل ، يؤثر هذا على مشار

ة القدرات ال ذلك الت واالكتشاف الموجه" على تقو ةعمل أسلوب التدرس المتداخل "حل المش ح  حر ت و
  لنفسه عند التدرس  ةخاص سبلالفرصة للمتعلم لوضع 

احث على أنه  استكشاف  ير ال ام المتعلم  ه توالي األسئلة إلى ق األسلوب الوحيد الذ يؤد ف
حة فضال عن  مصادر االهتمام والدافع والتشو إلى التعلم مجموعة واحدة صح إن هذا األسلوب يتم 

عضو في  فرد و ون سلوك المتعلم في هذا األسلوب سلوك مستقل  ما  اه التلقائي والعمل النش  واالنت
عض المساعدة من جانب المدرس للمتعلم  شير هذا األسلوب إلى أنه أسلوب التعلم القائم على  مجموعته إذ 

ه المتعلم ، ف قتصر على توج ة التعلم أما دور المدرس ف الدور األساسي في عمل قوم  المتعلم هو الذ 
ة االكتشاف،  عمل ام    وتحفيزه على الق

مات تكفي ضمان  الت يزود المتعلم بتعل االكتشاف الموجه وحل المش ما إن أسلوب التعلم 
ضمن اتجاهاته في است مة وذلك  م حصوله على خبرة ق ادخدام قدراته الكتشافه المفاه ة  والم   العلم
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ه  ارز والواضح هذا  و عل ارات المهارة  في  له الدور ال قيد الدراسة،  التعلم المهار في االخت
ح واألسلوب والطرقة  المهارةطرقة عرض  فيفتسلسل توظيف األسلوب   التيالتدرج العلمى الصح

ح  فياستخدمت  ر توض ، متعلميننحو ال واالنجذابالنموذج جعلت هناك نوعًا من التشو  راتالمهاتطو
ه األسلوب من تكرار ممارسة ال قوم  ضًا ما  ةأ نماذج مختلفة ساعد وٕاعطاء ألكثر من مرة  قدرات الحر

عاب ال بير على فهم واست ل  ش ة واستغالالً لعا أسلوب، وهذا مما جعل  متعلم لمهاراتو مل التعلم أكثر جد
مي، وهذا بدوره أد إلى نجاح األ مي الذ اعتمدت  سلوبالزمن لكي يتم االستفادة من البرنامج التعل التعل

احث في در استها ه ال   .عل

على أن أسلوب  شرن، دراسة  ديلمي، دراسة الحسنو قد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
الت أكثر متعة و است في  المهارة متاعا للمتعلمين ، و يزد من قدراتهمالتدرس االكتشاف و حل المش

ات التي تواجهه ا على االكتساب في الوحدة  ا. و أشارو فيها  محل الصعو س إيجا أن تنوع األساليب ينع
ين في حرة المتعلم في توظيف معرفه  ة األسلو ذلك إيجاب ة المتعلم على التعلم،  ة، مما تزد دافع التعلم

الخب صفة عامة و قدراته الو التعلم  ر و تحسن قدراته  صفة  مهارةرة و المالحظة تجعله قادر على تطو
  خاصة.

ة المطروحة و التي تنص  د صحة الفرض ة عند مستو " و من نؤ تـــــــــوجد فـــــــــــروق ذات داللة إحـصائ

) والمجموعةα ≤ 0.05داللة ( ة (أسلوب المختل ب طة (األسلوب المعتاد)  ) بين المجموعة التجر الضا
ة. ب عد لصالح المجموعة التجر اس ال  في مستو التعلم المهار في الق
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ة علوالقائلة:  عديوجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرب اس ال طة في الق  ى المجموعة الضا

ة اسات القدرات الحر   .لق
 

ة وتحليل نتائج  ض. عر 1.3.2.5 ة الجزئ   :الثالثةالفرض
  

طة ض. عر 1.1.3.2.5 ة الثالثة نتائج وتحليل المجموعة الضا   :للفرض
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ع ض. عر 1.1.1.3.2.5 اس القبلي و ال ة لمجموعة وتحليل نتائج الق ارات القدرات الحر د الخت
طة:  الضا

 

ار الوثب العمود أ/  ار األول: اخت  :CMJاالخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق
  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  

ار الوثب العمود   اخت
CMJ  32,3798 32,561676 

ة التحسن   %1  نس

  0.0012  حجم األثر
م درجة األ    ضعيف جدا  ثرتقي

 

ة التحسنيبين  )74جدول رقم ( طة في  نس عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال بين الق
اس الوثب العمود    CMJق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن القبلي و ضعيف جدا  تحسنيتضح من الجدول أعاله أن هنا  بين متوسطات درجات االخت

اس الوثب العمود لد ا ار ق عد في اخت طة ـ حيث بلغت ال ة) و هي %1نسبته(لمجموعة الضا  نس
مته (أكبر  ار الوثب العمود  ق م 0.001في حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت ) بتقي

  .ضعيف جدا
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ار الثاني:  ار ب/ االخت م لاخت  :م60الجر المستق
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  لمتوس الحسابيا  المتوس الحسابي  
م  ار الجر المستق اخت

 11,0396 11,0929  م60ل

ة التحسن   %0  نس
  0  حجم األثر

م درجة األثر   معدوم  تقي
 

طة في  )75جدول رقم ( عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق يبين نس
اس  م لق   م60الجر المستق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في يتضح من الجدول أعال ارن القبلي و ال ه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق م لاخت طة ـ حيث بلغت نسبته( م60الجر المستق ة أكبر %0لد المجموعة الضا ) و هي نس
ار  م لفي حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت مته (  م60الجر المستق م 00ق معدوم ) بتقي

  األثر
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ار الثالث:  ار ثني الجذع ألسفلج/ االخت  :اخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ار   اخت

 7,78465 7,61719  ثني الجذع ألسفل

ة التحسن   %2  نس
  0.001  حجم األثر

م درجة األثر   ضعيف جدا  تقي
 

ة التحسن بين 76(جدول رقم  طة في ) يبين نس عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال الق
اس    ثني الجذع ألسفلق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق طة ـ حيث بلغت نسبته( ثني الجذع ألسفلاخت ة أكبر في %2لد المجموعة الضا ) و هي نس
ار  حين مته ( ثني الجذع ألسفلسجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0.001ق ضعيف ) بتقي
  .جدا
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ار  ع: اخت ار الرا  :الدوائر المرقمةخ/ االخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ار    اخت

 0,33924 0,33984  الدوائر المرقمة

ة التحسن   %0  نس
  0  حجم األثر

م درجة األثر   معدوم  تقي
 

طة في 77(جدول رقم  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس    الدوائر المرقمةق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس اخ ار ق طة ـ حيث بلغت نسبته( الدوائر المرقمةت ة أكبر في %00لد المجموعة الضا ) و هي نس
ار  مته ( الدوائر المرقمةحين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0ق   معدوم) بتقي
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ار  ار الخامس: اخت ي د/ االخت و  :متر 4× 10الجر الم
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ي و ار الجر الم   اخت

   متر 4× 10 
31,3233 31,3023 

ة التحسن   %0  نس
  0  حجم األثر

م درجة األثر   معدوم  تقي
 

طة في 78(جدول رقم  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس  ي ق و   متر 4× 10الجر الم

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ي اخت و طة ـ حيث بلغت نسبته ( متر 4× 10الجر الم ) و هي %00لد المجموعة الضا
ار  ة أكبر في حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت ي الجر نس و مته  متر 4× 10 الم ق

م 0(    معدوم) بتقي
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ة لمجموعة  ض. عر 2.1.1.3.2.5 ارات القدرات الحر عد الخت اس القبلي و ال وتحليل نتائج الق
ة: ب  التجر

 

ار الوثب العمود  ار األول: اخت  :CMJأ/ االخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

   الحسابيالمتوس  المتوس الحسابي  

ار الوثب العمود   اخت
CMJ  31,30 37,16 

ة التحسن   %19  نس
  0.51  حجم األثر

م درجة األثر   متوس  تقي
 

ة في 79(جدول رقم  ب عد لمجموعة التجر اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس الوثب العمود    CMJق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في يتضح من الجدول أعاله أن هن ارن القبلي و ال ا تحسن بين متوسطات درجات االخت

ة ـ حيث بلغت نسبته( اس الوثب العمود لد المجموعة التجرب ار ق ة أكبر في %19اخت ) و هي نس
مته ( ار الوثب العمود  ق م 0.51حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت   متوس األثر) بتقي
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ار  ار ب/ االخت م لالثاني: اخت  :م60الجر المستق

  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
م  ار الجر المستق اخت

 07,26 11,09  م60ل

ة التحسن   %34  نس
  0.62  حجم األثر

م درجة األثر   متوس  تقي
 

اس القبلي و80(جدول رقم  ة التحسن بين الق ة في  ) يبين نس ب عد لمجموعة التجر ال
اس  م لق   م60الجر المستق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق م لاخت ة ـ حيث بلغت نسبته( م60الجر المستق ة أكبر %34لد المجموعة التجرب ) و هي نس
ار في حين س م لجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت مته ( م60الجر المستق م 0.62ق ) بتقي

  متوس األثر

  
  
  
  
  

  
 



 

 

197 
 

.....................
 الميدانية

ار الثالث:  ار ثني الجذع ألسفلج/ االخت  :اخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ار   اخت

 10,13 07,65  ثني الجذع ألسفل

  %32  ة التحسننس
  0.59  حجم األثر

م درجة األثر   متوس  تقي
 

ة في  )81جدول رقم ( ب عد لمجموعة التجر اس القبلي و ال ة التحسن بين الق يبين نس
اس    ثني الجذع ألسفلق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد ف ارن القبلي و ال ي يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ة ـ حيث بلغت نسبته( ثني الجذع ألسفلاخت ة أكبر في %32لد المجموعة التجرب ) و هي نس
ار  مته ( ثني الجذع ألسفلحين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0.59ق   .متوس) بتقي
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ار  ع: اخت ار الرا  :الدوائر المرقمةخ/ االخت
  

اس القب  المتغير عد  ليالق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ار    اخت

 00,27 00,34  الدوائر المرقمة

ة التحسن   %19  نس
  0.51  حجم األثر

م درجة األثر   متوس  تقي
 

ة في 82(جدول رقم  ب عد لمجموعة التجر اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس    الدوائر المرقمةق

 

ة: القراءة    اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ة ـ حيث بلغت نسبته( الدوائر المرقمةاخت ة أكبر في %19لد المجموعة التجرب ) و هي نس
ار  مته ( الدوائر المرقمةحين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0.51ق   .متوس األثر) بتقي
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ار  ار الخامس: اخت ي د/ االخت و  :متر 4× 10الجر الم
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق
  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  

ي و ار الجر الم   اخت
 25,02 31,79   متر 4× 10 

ة التحسن   %21  نس

  0.53  حجم األثر
م درجة األثر   سمتو   تقي

 

ة في  )83جدول رقم ( ب عد لمجموعة التجر اس القبلي و ال ة التحسن بين الق يبين نس
اس  ي ق و   متر 4× 10الجر الم

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ي اخت و ة ـ حيث بلغت نسبته (لد ا متر 4× 10الجر الم ) و هي %21لمجموعة التجرب
ار  ة أكبر في حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت ي نس و مته  متر 4× 10الجر الم ق

م 0.53(    متوس األثر) بتقي
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ة الثالثة:. 2.3.2.5 ة الجزئ   مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرض
ما يتعل ة قيد الدراسة لصالح ف ع المتغيرات القدرات الحر  بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جم

عد أسفرت النتائج على: اس ال ة في الق   المجموعة التجرب
ه في الجدولبناء على نتائج المحصلة ع -  اس 79( ل تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب ة نس) لق

عد أسفرت أن هناك تحسن بالتدرس المقترح على المجموعة التجرب اس ال  ةمتوسط ةسنة في الق
ار الوثب العمود مع و جود أثر ايجابي متوس  ة لكن عدم و جود في اخت لصالح المجموعة التجرب

. اس الوثب العمود طة لق ة لمجموعة الضا عد  تحسن في نتائج ال
ه في الجدولبناء ع -  ة تح80( لى نتائج المحصلة عل اس نس سن و حجم األثر لتطبي أسلوب ) لق

ة متوسطة  عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال ة في الق التدرس المقترح على المجموعة التجرب
م  ار الجر المستق ة لكن عدم 60مع و جود أثر ايجابي متوس في اخت م لصالح المجموعة التجرب
اس ال طة لق ة لمجموعة الضا عد .و جود تحسن في نتائج ال   وثب العمود

ه في الجدولي ( -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب 81بناء على نتائج المحصلة عل اس نس ) لق
ة متوسطة  عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال ة في الق التدرس المقترح على المجموعة التجرب

ة ار ثني الجذع لصالح المجموعة التجرب لكن عدم و جود  مع و جود أثر ايجابي متوس في اخت
اس ثني الجذع طة لق ة لمجموعة الضا عد   تحسن في نتائج ال

ه في الجدولي ( -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب 82بناء على نتائج المحصلة عل اس نس ) لق
ة متوسطة  عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال ة في الق التدرس المقترح على المجموعة التجرب

ة لكن عدم و جود مع و جود أثر ا ار دوائر المرقمة لصالح المجموعة التجرب يجابي متوس في اخت
اس دوائر المرقمة طة لق ة لمجموعة الضا عد   تحسن في نتائج ال

ه في الجدولبناء ع -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب 83( لى نتائج المحصلة عل اس نس ) لق
ة  ة متوسطة التدرس المقترح على المجموعة التجرب عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال في الق

ار الجر المتعرج  ة لكن  10*4مع و جود أثر ايجابي متوس في اخت متر لصالح المجموعة التجرب
اس الجر المتعرج  طة لق ة لمجموعة الضا عد   متر 10*4عدم و جود تحسن في نتائج ال

عد ، يرجع هذا التطور الى تطبي األسلوب المختل  اس ال ة لصالح الق   على المجموعة التجرب
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ة ال يناسب  ير في  ر القدرات الحر انت متوسطة و هذا ناتج أن زمن تطو احث أن نسب  ال

ة  ة و البدن اقة الحر ر لل حاث في مجال تطو ة ، حسب األ زمن المخصص لتعلم في المؤسسة الترو
ر أ صفة أو قدرة البد من ت سلسل زمني متواصل و مستمر غير منقطع و بوترات ترجح أن تطو

م. لكن  ما هو مخصص للتعل ة  س أسبوع ة و ل ل هذا الحظيوم ة في التعلم و رقم  نا و جود قابل
ر و هذا راجع لأل قة المطروحة سلفا.سلوب المطب التطو   و جات نتائج دراستنا موافقة للدراسات السا

  ة المطروحة د صحة الفرض ة " تنص  يو التو من نؤ يوجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرب

عد اس ال طة في الق ة على المجموعة الضا اسات القدرات الحر  .لق
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425 

 
  

  

  :عديوجد تحسن إيجابي للنتائج الموالقائلة اس ال طة في الق ة على المجموعة الضا  جموعة التجرب

اسات التعلم  .المهار  لق
 

ة وتحليل نتائج  ض. عر 1.4.2.5 ة الجزئ عةالالفرض   :را
  

طة ض. عر 1.1.4.2.5 عة نتائج وتحليل المجموعة الضا ة الرا   :للفرض
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ارات ال وتحليل نتائج ض. عر 1.1.1.4.2.5 عد الخت اس القبلي و ال لمجموعة تعلم المهار الق
طة:  الضا

 

ار  ار األول: اخت الأ/ االخت ر و االستق  :سرعة التمر
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  

ر  ار سرعة التمر   اخت
ال  12,8919 12,7892  و االستق

ة التحسن   %1  نس
  0.001  حجم األثر

م درجة األثر   جدا ضعيف  تقي
 

طة في 84جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس  الق ر و االستق   سرعة التمر

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق الاخت طة ـ حيث بلغت نسبته( سرعة التمرر و االستق ة %1لد المجموعة الضا ) و هي نس
ار  الأكبر في حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت مته ( سرعة التمرر و االستق ) 0.001ق

م    . جدا ضعيفأثر بتقي
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ار  ار الثاني: اخت  : جسرعة التنط المتعر ب/ االخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ار سرعة التنط  اخت

 22,544 22,5728  المتعرج

ة التحسن   %0  نس
  0  حجم األثر

م درجة األثر   معدوم  تقي
 

طة في 85جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس    سرعة التنط المتعرج ق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق طة ـ حيث بلغت نسبته( سرعة التنط المتعرجاخت ة % 00لد المجموعة الضا ) و هي نس
ار  أكبر في حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل مته (  سرعة التنط المتعرجعلى اخت م 00ق ) بتقي

  معدوم
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ار الثالث:  ار ج/ االخت  :قوة رمي الكرةاخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ار   اخت

 14,9514 14,8649  قوة رمي الكرة

ة التحسن   %1  نس
  0.001  حجم األثر

م    جدا ضعيف  درجة األثرتقي
 

طة في 86جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس    قوة رمي الكرةق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق طة ـ حيث بلغت نسبته(لد المجم قوة رمي الكرةاخت ة أكبر في حين %1وعة الضا ) و هي نس
ار  مته ( قوة رمي الكرةسجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0.001ق   جدا. ضعيف) بتقي
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ار  ع: اخت ار الرا  : دقة االرسالخ/ االخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  الحسابي المتوس  المتوس الحسابي  
ار    اخت

 3,43784 3,39459  دقة االرسال

ة التحسن   %1  نس
  0.001  حجم األثر

م درجة األثر   جدا ضعيف  تقي
 

طة في 87جدول رقم (  عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ) يبين نس
اس    دقة االرسالق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن ارن القبلي و ال بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق طة ـ حيث بلغت نسبته( دقة االرسالاخت ة أكبر في حين %1لد المجموعة الضا ) و هي نس
ار  مته ( دقة االرسالسجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0.001ق   .ضعيف جدا) بتقي
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ار الخامس: اخت ب من الوثب العاليار د/ االخت  :دقة التصو
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ب من  ار دقة التصو اخت

 1,14054 1,12432  الوثب العالي

ة التحسن   %1  نس
  0.001  حجم األثر

م درجة األثر   ضعيف جدا  تقي
 

ة التحسن بين الق88جدول رقم (  طة في ) يبين نس عد لمجموعة الضا اس القبلي و ال
اس  ب من الوثب العاليق   دقة التصو

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ب من الوثب العالياخت طة ـ حيث بلغت نسبته ( دقة التصو و هي  )%1لد المجموعة الضا
ار  ة أكبر في حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت ب من الوثب العالينس مته  دقة التصو ق

م 0.001(   جدا. أثر ضعيف) بتقي
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ةنتائج وتحليل المجموعة  ض. عر 2.1.4.2.5 ب عة: التجر ة الرا   للفرض

عد الخ ض. عر 1.2.1.4.2.5 اس القبلي و ال ارات التعلم المهار لمجموعة وتحليل نتائج الق ت
ة ب  :التجر

 

ار  ار األول: اخت الأ/ االخت ر و االستق  :سرعة التمر
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ر  ار سرعة التمر   اخت

ال  22,17 12,89  و االستق

ة التحسن   %72  نس
  0.91  حجم األثر

م درجة    بير  األثرتقي
 

عد لمجموعة 89جدول رقم (  اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ة) يبين نس ب في  التجر
اس  الق ر و االستق   سرعة التمر

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق السرعة التمرر و االساخت ةلد المجموعة  تق ة %72ـ حيث بلغت نسبته( التجرب ) و هي نس
ار  الأكبر في حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت مته ( سرعة التمرر و االستق ) 0.91ق

م  بيربتقي   .ذو أثر 
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ار  ار الثاني: اخت  : سرعة التنط المتعرجب/ االخت
  

اس القبلي  المتغير عدالق  الق   اس ال

  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  
ار سرعة التنط  اخت

 15,87 22,54  المتعرج

ة التحسن   %30  نس
  0.59  حجم األثر

م درجة األثر   متوس  تقي
 

عد لمجموعة 90جدول رقم (  اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ة) يبين نس ب في  التجر
اس     سرعة التنط المتعرجق

 

ة: القر    اءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ةلد المجموعة  سرعة التنط المتعرجاخت ة أكبر %30ـ حيث بلغت نسبته( التجرب ) و هي نس
ار  مته ( متعرجسرعة التنط الفي حين سجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0.59ق ذو ) بتقي

  أثر متوس
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ار الثالث:  ار قوة رمي الكرةج/ االخت  :اخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق
  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  

ار   اخت
 25,17 14,89  قوة رمي الكرة

ة التحسن   %69  نس

  0.91  حجم األثر
م درجة األثر   بير  تقي

 

عد لمجموعة 91رقم ( جدول  اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ة) يبين نس ب في  التجر
اس    قوة رمي الكرةق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ةلد المجموعة  قوة رمي الكرةاخت ة أكبر في حين %69نسبته(ـ حيث بلغت  التجرب ) و هي نس
ار  مته قوة رمي الكرةسجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م  0.91ق بيربتقي   ذو أثر 
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ار  ع: اخت ار الرا  : دقة االرسالخ/ االخت
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق
  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  

ار    اخت
 05,40 03,40  رسالدقة اال 

ة التحسن   %59  نس

  0.86  حجم األثر
م درجة األثر   بير  تقي

 

عد لمجموعة 92جدول رقم (  اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ة) يبين نس ب في  التجر
اس    دقة االرسالق

 

ة:    القراءة اإلحصائ
ارن  عد في يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت القبلي و ال

اس  ار ق ةلد المجموعة  دقة االرسالاخت ة أكبر في حين %59(نسبته ـ حيث بلغت  التجرب ) و هي نس
ار  مته ( دقة االرسالسجلنا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت م 0.86ق بير) بتقي   .ذو أثر 
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ار  ار الخامس: اخت ب من الوثب د/ االخت  :العاليدقة التصو
  

اس القبلي  المتغير عد  الق اس ال   الق
  المتوس الحسابي  المتوس الحسابي  

ب من  ار دقة التصو اخت
 01,79 01,02  الوثب العالي

ة التحسن   %75  نس

  0.91  حجم األثر
م درجة األثر   بير  تقي

 

عد لمجموعة 93جدول رقم (  اس القبلي و ال ة التحسن بين الق ةالتج) يبين نس ب في  ر
اس  ب من الوثب العاليق   دقة التصو

 

ة:    القراءة اإلحصائ
عد في  ارن القبلي و ال يتضح من الجدول أعاله أن هنا تحسن بين متوسطات درجات االخت

اس  ار ق ب من الوثب العالياخت ةلد المجموعة  دقة التصو ) و هي %75ـ حيث بلغت نسبته ( التجرب
ة أكبر في حين سجلن ار نس ب من الوثب العاليا أثر ألسلوب التدرس المختل على اخت مته  دقة التصو ق

م 0.91(  بير) بتقي   ذو أثر 
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عة:. 2.4.2.5 ة الرا ة الجزئ   مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرض

ة  ع المتغيرات القدرات الحر ما يتعل بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جم قيد الدراسة لصالح ف
عد أسفرت النتائج على: اس ال ة في الق   المجموعة التجرب

ه في الجدولبناء ع -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب  89(  لى نتائج المحصلة عل اس نس ) لق
ة متوسطة  عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال ة في الق التدرس المقترح على المجموعة التجرب

ار مع و جود  الأثر ايجابي متوس في اخت ة لكن  سرعة التمرر و االستق لصالح المجموعة التجرب
اس  طة لق ة لمجموعة الضا عد العدم و جود تحسن في نتائج ال  سرعة التمرر و االستق

ه في الجدولبناء ع -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب  90(  لى نتائج المحصلة عل اس نس ) لق
ة متوسطة التدرس ال عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال ة في الق مقترح على المجموعة التجرب

ار  ة لكن عدم  سرعة التنط المتعرجمع و جود أثر ايجابي متوس في اخت لصالح المجموعة التجرب
اس  طة لق ة لمجموعة الضا عد   .سرعة التنط المتعرجو جود تحسن في نتائج ال

ه في الجدولي ( بناء على نتائج ا -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب 91لمحصلة عل اس نس ) لق
ة متوسطة  عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال ة في الق التدرس المقترح على المجموعة التجرب

ار  ة لكن عدم و جود  قوة رمي الكرةمع و جود أثر ايجابي متوس في اخت لصالح المجموعة التجرب
اس تحسن في ن طة لق ة لمجموعة الضا عد   قوة رمي الكرةتائج ال

ه في الجدول بناء عل -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب  92( ى نتائج المحصلة عل اس نس ) لق
ة متوسطة  عد أسفرت أن هناك تحسن بنس اس ال ة في الق التدرس المقترح على المجموعة التجرب

ة لكن عدم و جود  دقة االرسالار مع و جود أثر ايجابي متوس في اخت لصالح المجموعة التجرب
اس  طة لق ة لمجموعة الضا عد   دقة االرسالتحسن في نتائج ال

ه في -  ة تحسن و حجم األثر لتطبي أسلوب  93( الجدول  بناء على نتائج المحصلة عل اس نس ) لق
عد أسفر  اس ال ة في الق ة متوسطة التدرس المقترح على المجموعة التجرب ت أن هناك تحسن بنس

ار  ب من الوثب العاليمع و جود أثر ايجابي متوس في اخت ة  دقة التصو لصالح المجموعة التجرب
اس  طة لق ة لمجموعة الضا عد ب من الوثب العاليلكن عدم و جود تحسن في نتائج ال   دقة التصو

اس يرجع هذا التطور الى تطبي األسلوب المختل على المجموع ة لصالح الق ،ة التجرب عد    ال
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.....................
 الميدانية

ة ال يناسب  ر القدرات الحر انت متوسطة و هذا ناتج أن زمن تطو احث أن نسب  في ير ال
ة،زمن المخصص لتعلم في المؤسسة  ة  الترو ة و البدن اقة الحر ر لل حاث في مجال تطو حسب األ

ر أ صفة أو قدرة البد من تسلسل زمني متو  اصل و مستمر غير منقطع و بوترات ترجح أن تطو
ل هذا الحظنا  م. لكن رقم  ما هو مخصص للتعل ة  س أسبوع ة و ل ةيوم في التعلم و  وجود قابل

قة المطروحة سلفا. ر و هذا راجع لألسلوب المطب و جات نتائج دراستنا موافقة للدراسات السا   التطو

  ة المطروحة و التمن نؤ و ة ي" تنص  يد صحة الفرض ب وجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجر

عد اس ال طة في الق اسات التعلم المهار  على المجموعة الضا  .لق
 ناء على ة  و سة الثان ة الرئ م على صحة الفرض عة نح ة األر ات الجزئ ار الفرض صحة نتائج اخت

س المختلو التي نصت حول "  الت واالكتشاف  (حل يوجد أثر إيجابي في تطبي أسلوب التدر المش
ة  عض القدرات الحر لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد  والتعلم المهار الموجه) على مستو 

ة.  عق
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  االستنتاج العام

ه نتائج الدراسة، وفى ضوء عرض  ما تحق من فروض الدراسة، ووفقا من خالل    لما أشارت إل
نت المعلومات ومناقشة النتائج، وفى حدود عينة الدراسة واألدوات المستخدمة، ومن خالل جمع  قة، تم الدق

احث من التوصيل الى النتائج الت حث هما:ال انت منحصرة في شقين    ي 

ما يلي: انت نتائج  ة األسلوب المقترح و    نتائج تتعل فاعل

 ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش
ة لد ة والراض ة البدن ة في الجانب  درس تر مي تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق  التعلميو تعل

ة.  لصالح المجموعة التجرب
 ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن االتصال والتواصل درس تر
ة ة. والعمل الجماعي والمشار  لصالح المجموعة التجرب

 الت واالكتشاف تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في ة  المش الموجه) على فاعل
ة في الجانب  ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ير واالكتشاف درس تر التف

ة. واالحترام والمتعة  لصالح المجموعة التجرب
 ة  تطبي أسلوب التدرس المختل (حل يوجد أثر إيجابي في الت واالكتشاف الموجه) على فاعل المش

ة في الجوانب الدرس ت ة لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق ة والراض ة البدن ةر ة واالجتماع  نفس
ة.  لصالح المجموعة التجرب

  الت واالكتشاف الموجه)  (حلزد تطبي أسلوب التدرس المختل ــــيو هذه نتائج أكدت أنه المش
ة  ة البدن ة درس تر ة لدمن فاعل ة والراض و هو الش  تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد عق

 .األول من موضوع الدراسة

ما يلي: انت نتائج  األثر األسلوب المقترح: و   أمــــــــــا الشــــــــ الثاني متعل 
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 ) ة عند مستو داللة ـــــروق ذات داللة إحـصائ ــــ ــــوجد فــ ــــ ة (أسلوب α ≤ 0.05تـ ) بين المجموعة التجرب
عد  اس ال ة في الق عض القدرات الحر طة (األسلوب المعتاد) في مستو  ) والمجموعة الضا المختل

ة.  لصالح المجموعة التجرب
  ) ة عند مستو داللة ــــروق ذات داللة إحـصائ ــوجد فـــــــ ــــ ة (أα ≤ 0.05تـــ سلوب ) بين المجموعة التجرب

طة (األسلوب المعتاد) في مستو التعلم  ) والمجموعة الضا عد لصالح  المهار المختل اس ال في الق
ة.  المجموعة التجرب

   عدطفيف يوجد تحسن إيجابي اس ال طة في الق ة على المجموعة الضا  للنتائج المجموعة التجرب
ة اسات القدرات الحر  %32و 19بنسب تحسن تراوحت ما بين  لق

  عدبير يوجد تحسن إيجابي اس ال طة في الق ة على المجموعة الضا  للنتائج المجموعة التجرب
اسات التعلم   %75و 34بنسب تحسن تراوحت ما بين  .المهار لق

الت واالكتشاف  (حلتطبي أسلوب التدرس المختل يوجد أثر إيجابي في أكدت أنه  وهذه نتائج .1 المش
ة  عض القدرات الحر لد تالميذ الثالثة ثانو بدائرة سيد  والتعلم المهار الموجه) على مستو 

ة.  موضوع الدراسة. وهو الش الثاني من عق
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  خالصة العامة ( خاتمة)

ان البد من عمل ثورة في المن ل المجاالت ،  ة على غرار اإلصالحات التي شملت  ظومة الترو
ان  ة ترفع من مستو تطلعات المتعلم و لتثمين هذه اإلصالحات و تغيرات  ة قو م و إعادة بناء نظم تعل

صفعة  ة  م شاملة. للمنظومة الترو ة تقو عمل قوموا  احثين القطاع الترو أن  ةالزما على  م ة التعل  والعمل
ات الوقت الحاضر   صور ة خاصة في ظل التطورات و التحد

، أن التطور في هذا المجال يجب أن يهدف إلى تسطير  احثون حيث ير ال في الميدان الترو
ة لكل مستو ومجال من  م المناس م والتقو ة التقي ة وعمل ات وض منهج األهداف ووضع البرامج والمحتو

م، ة والتعل فاءات مختلفة وأساليب فضل على تحديث  مجاالت التر ة للوصول الى تحقي أهداف و  م   العل

ما  احثين  و ان البد على ال ة هو اختصاصنا،  ة و الراض ة البدن ة و االهتمام أن التر العنا
ة المجتمع ي ن تحقي الكفاءات المسطرة في المنهاج التي تتمشى مع تر م ، بهذه المادة و التي بواسطتها 

ة و أساليب و طرق التدرس ة و المعرف ل الجوانب علم   و هذا االهتمام يخص 

ة التدرس من خالل إعادة تعديل المنهج  ر عمل ع من تطو ر هذه المادة نا ناء على منطل تطو و
ة التي تجعل من المتعلم م ق ما يتماشى مع األساليب الحديثة للتدرس التي تعتبر األداة الحق ن الترو 

أ ادراك الفروق  يتطور و يتقدم من وضع الى وضع أخر و من مستو الى مستو أخر مع تجسيد م
ة.   الفرد

يف يؤثر  و من هذا المنطل جاءت هذه الدراسة  ة احدات تغير في أسلوب التدرس  لتبين أهم
ة حديثة تهدف ال ر و العلمي و األدائي للمتعلم في ظل منظومة ترو الفرد على منتوج الف ى الوصول 

  المتعلم الى فرد مسؤول له ثقة في نفسه.

ن القول أنه علينا إعادة النظر فى  م ومن هذه المنطلقات والنتائج التي جاءت في هذه الدراسة، 
ة، هذه األساليب التى  ة والراض ة البدن اجات المتعلم و ال أساليب تدرس مادة التر حت ال تلبي احت أص

ن بها الوصو  الكتشاف م الت  م أن أسلوب حل المش ن الح م فاءات المنهاج. و عيله  ل الى تحقي 
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ة و التعلم  طور نفس في القدرات الحر ،الموجه و في ظل عينة الدراسة قد وف في جعل المتعلم   المهار
ة العالقة بين المتعلم و المعلم . ة في نوع اإلضافة قفزة نوع   وجعله عنصر فعاال في درس 

ة التدرس تعاني و  قى عمل ة ت ن الرغم هذه النتائج الطي ة و تكو ر و هذا راجع عقل التطو
اجات  حق تطلعات و احت م فيها تجعله ينتهج أسلوب منغل ال  أداة للتح المدرس، فنظرته للمتعلم 

ة. ة البدن ة في درس التر حق زادة من فاعل   المتعلمين مما ال 

الو في األخير و  ة لنتائج نقول أننا وفقا لنوع ما في ظل عينة الدراسة  تعيدا على جو التحل العلم
ات  ات و تحد ل صعو ه رغم    للوصول ماكنا نهدف ال
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ات   التوص

ــ  احث ب ل النتائج المحصل عليها و في حيز عينة الدراسة يوصي ال  في ظل 

الت ختلاستخدام أسلوب التدرس المسة عن إجراء العديد من الدرا - واالكتشاف الموجه" في  "حل المش
ة اقي  ة باألنشطة الم والمهارات المتعلقةالقدرات الحر ة البدن ةرمجة في حصة التر   والراض

ة ساتذةلأل ندواتعقد  - ف م لتدربهم على  ة والتعل ختل استخدام أسلوب التدرس الم في مديرات التر
م المختلفةستالت واالكتشاف الموجه" لتحسين مالمش "حل وهذا وف للنتائج  و األداء داخل مؤسسات التعل

  .المحصل عليها

ار أساليب حديثة في تدرس المقررات - حوث الخت ة التطور  إجراء المزد من الدراسات وال ة، ومواك الدراس
  الحادث في الدول المتقدمة.

ة لمرحلة ضرورة ادخال هذا  - ة والراض ة البدن ة المدرجة في منهاج التر م األسلوب ضمن األساليب التعل
.   الثانو

مي من خالل توظيف أساليب تعود  - ة في صورة الدرس التعل ة والراض ة البدن ة خاصة لتر إعطاء أهم
ة مما تجعله فرد صالح في المجتمع. ة واالجتماع ه بنفع في جوانب النفس   عل

حث.ا - ة. وفرق ال ر أساليب التدرس في الفرق المخبرة الجامع طرقة تطو حوث تهتم    دراج 

م - ة في برامج األكاد ق ة التطب ة للبيداغوج ن األستاذ الكفء الذ يتقن  ةإعطاء أهم ة وهذا لتكو الجامع
ة. م   هذه األساليب التعل
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ة:   األفاق المستقبل

ل ص احثبهدف تجسيد مبدأ أن  قترح ال قة  فتح مجموعة من  اغة تبنى على دراسة سا

احثين في مجال  ة أمام ال ةاآلفاق المستقبل ة والراض ة البدن وتدرس صفة عامة  وتدرس التر

ة ق ة التطب احث ما بيداغوج قترح ال   يلي : صفة خاصة، 

ة الطور على عينات أخر  ماثلةإجراء دراسات م -1 مي و التموقع تختلف في من ناح التعل

. ا أخر   العينة في مناط جغراف
ة -2 عينة أكبر من خالل الدراسات المسح   انشاء دراسات مماثلة 

  مختل أخر.أساليب  استخدامإجراء دراسات مشابهة على نفس العينة، -3
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  ) 1ملح (

تور : ..........................................   السيد الد

عد  ة و ة طي   تح

احث /         ة حشانيقوم ال والمشرف:                    عق م بز    سل

ة بإجراء دراسة تهدف الى التعرف على : "  ة و الراض ة البدن ة درس تر اقتراح أسلوب لزادة فاعل
ة و التعلم  عض القدرات الحر ات الحصول على درجة المهار و أثره على  توراه ، وذلك ضمن متطل د

رة  LMDنضام  س مادتكم المساهمة ، فالرجاء من سمن جامعة  ار ارات  في ناءة الب أف تحديد أهم االخت
التعلم المهار للفئة العمرة ثالثة ثانو  ارات التي تتعل  ة و االخت ، وذلك من وجهة نظر القدرات الحر

ادتكم .    س

قبول التقدير واالحترام                 ادتكم  ة بوضع عالمة           وتفضلوا س   ×اإلجا

  رقم
ةالمتغير  ارات   القدرات الحر ةاالخت   القدرات الحر

 
أوافأواف

أواف  
ال 

  

ة  1   القوة الحر
       CMJالوثب العمود 

       SJالعرض العمود 

2  

  السرعة

  
  
  
  
  
  

م لالجر          م60المستق

م          م30الجر المستق

        سرعة الدوران

ة ة األطراف العلو         سرعة استجا

ة         سرعة األطراف السفل
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  المرونة  3

        ثني الجذع ألسفل

        ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف

ة         مرنة األطراف العلو

ة   مرونة األطراف السفل
      

  الرشاقة  4

ار الدوائر المرقمة          اخت

ي  الجر  و         متر 4× 10الم

        الجر متعدد الجهات

        جر المتعرج

        الجر اللولبي

  الدقة  5

ب على الدوائر المتداخلة         التصو

الت ب على المستط         التصو

ز محدد         ضرب الكرة الى مر

  التواف  6

ةتواف اليد مع          األطراف السفل

ة صر مع األطراف العلو         التواف ال

ة         التواف السمعي مع األطراف العلو

7  
م  التوازن          توازن على الخ المستق

        توازن العارضة  
  

ةــي                                                              ع واصل اإلجا  ........ ت
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ة  المتغير التعلم المهار   رقم ارات القدرات الحر   االخت

 
أواف   شدة

أواف
أواف  

ال 
  

  ألعاب القو   1
       قوة دفع ثقل الجلة

       طول مسافة القفز

  رة اليد  2

ال         سرعة التمرر و االستق

        سرعة التنط المتعرج

رة         قوة رمي 

الكرةسرعة          المراوغة 

        الكرة دقة رمي

  رة الطائرة  3

        دقة االرسال

        دقة التمرر

        قوة الصد

        قوة السح

  رة السلة  4

ال         سرعة التمرر و االستق

        سرعة التنط 

        سرعة المحاورة

ب من الوثب العالي         دقة التصو

رة سلة         قوة رمي 
  

را على مساعدتكم لنا                                                              ش
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  02ملح رقم  

  

  

تور:السيد    .......................................... الد
  

عد  ة و ة طي   تح

احث /  ة حشانيقوم ال والمشرف:                    عق م بز   سل
  

ة بإجراء دراسة تهدف الى التعرف على : "  ة و الراض ة البدن ة درس تر اقتراح أسلوب لزادة فاعل
ة و التعلم  عض القدرات الحر ات الحصول على درجة المهار و أثره على  توراه ، وذلك ضمن متطل د

رة  LMDنضام  س مادتكم المساهمة ، فالرجاء من سمن جامعة  ار في ابداء مالحظاتكم حول  ناءة الب أف
مها  ادتكم . صحة الفقرات و مد انسجامها مع المجال المحدد لتصم   ، وذلك من وجهة نظر س

  

ثيرا               م الشخصي  قبول التقدير واالحتراميهمنا رأ ادتكم          وتفضلوا س
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س   الفقرات جانب
تق

س   
 تق

ال
غة  

صا
ير 

تغ
  

مي
تعل

و ال
ي 

لم
 تع

نب
لجا

ا
  

صرامة  ة االحماء         أجر عمل

استمرار        أشارك في الحصص 

ن تتناسب مع  ةأشعر أن التمار        المرحلة السن

قة سهلة طر        تساعدني هذه الحصص على التعلم 

ة قة مناس طر التحرك         تساعدني هذه الحصص 

قة سل طر ة  ة و المهار ة و الحر ر القدرات البدن        مةتساعدني هذه الحصص على تطو

ةتساعدني هذه الحصص على القدرة على الر بين قدراتي  م        و المواقف التعل

ا و الحصول على أحسن النتائج        تساعدني هذه الحصص على تحسين مستوا

       تساعدني هذه الحصص على تصحح األخطاء في األداء

حة قة صح طر        تساعدني هذه الحصص على تفسير نتائج 

ةتوفر لي هذه الحصص الوقت الكافي الستغالل قدرات  ة و الحر ة و المهار        البدن

رة
شا

الم
 و 

عي
جما

ل ال
لعم

و ا
صل 

لتوا
و ا

ال 
تص

 اال
ب 

جان
 

استمرار ة  ة الجماع اض        أشارك في ألعاب الر

استمرار ة  ة الفرد اض        أشارك في ألعاب الر

ة ة و الالصف اضة الصف ة في الر        تحفزني هذه الحصص على المشار

       تساعدني هذه الحصص على احترام زمالئي

ن        تساعدني هذه الحصص على استخدام عدة وسائل اتصال مع األخر

       تساعدني هذه الحصص على العمل في مجموعات

ة جيدة        تساعدني هذه الحصص على انشاء عالقات اجتماع

ة  م        تساعدني هذه الحصص على مشارك أستاذ في بناء المواقف التعل

ة م لة تعل        تساعدني هذه مساعدة زمالئي على إيجاد حلول بديلة لمش

ة        هذ الحصص غيرت لد عدة أفكار سلب

تعة
الم

 و 
ترام

الح
و ا

ف 
شا

الكت
و ا

ير 
التف

ب 
جان

 

ةتساعدني هذه الحصص على اكتشاف  م ة في المواقف التعل        الحلول المثال

       تساعدني هذه الحصص على اكتشاف نقا الضعف و القوة لد

       تساعدني هذه الحصص على االحترام القوانين و القواعد

لة و احدة        تساعدني هذه الحصص على إيجاد العديد من الحلول للمش

ير الجماعي و التعاونيتساعدني هذ الحصص على         التف

       انت هذه الحصص مثيرة لالهتمام

المتعة        هذه الحصص أحسستني 
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اء على مستو العقلي        هذه الحصص قدمت لي الكثير من أش

ة انت دينام        وجدت أن هذه الحصص 

عة
تما

 اج
ة و

فس
ب ن

جان
 

       خل جو منافسة إيجابيتساعدني هذه  الحصص على 

ة         تساعدني هذه الحصص على اضهار روح المسؤول

       تساعدني هذه الحصص على التعبير عن مشاعر 

ات الخاطئة        تساعدني هذه الحصص على التميز بين السلو

ة  ل حر        تساعدني هذه الحصص على تعبير عن رأ 

       الحصص على تقبل النقدتساعدني هذه 

ادة قوة اإلرادة و عدم الخوف لد        تساعدني هذه الحصص على ز

       تساعدني هذه الحصص على ض انفعاالتي

       تعطني هذه الحصص الثقة في النفس

اء على مستو النفسي        هذه الحصص قدمت لي الكثير من أش

  
  شكرا على مساعدتكم لنا                                                                                                             
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  03ملح رقم 

  
  

عد م و   ..السالم عل

حت العلمي لتحضير شهادة   ان الذ يندرج في إطار ال م بهذا االستب أساتذتنا األعزاء نتقدم إل
توراه نظام  ة LMDالد ة والراض ات النشاطات البدن رة  في معهد علوم وتقن ة س ة والراض ة البدن فى التر
عض القدرات تحت عنوان:  ة و أثره على  اض ة و الر ة البدن ة درس تر ادة فاعل اقتراح أسلوب لز

ة و التعلم المهار دراسة ميداني على تالميذ السنة ثالثة ثانو     .الحر

ة  م المشار ل ما  فيلهذا نرجو من ة على  تكم الشخص التفضل إلعطاء أجو حث  انجاز هذا ال
قى سرا بيننا وال  ه ي ل ما ستدلون  م علما أن  ط ة. نح ان ه االستمارة االستب ستعمل إال ألغراض تحو

حت العلم   ي.ال

م ـــوجد أجـــــــــما أنها ال تـــــــ قدر ما يهمنا رأ حة وأخر خاطئة  ة صح  .الشخصيو

            
اح              ة حشاني  : ثالطالب ال و                    عق م بز   المشرف : د.سل

 
 

قبول التقدير واالحترامــــــوتف                           ادتكم   ضلوا س
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وب
ألسل

ا
 

  المحتو 

ه  مجموعة القرارات الثالثة   اعتمد عل

خط
الت

فيذ  
التن

وم  
التق

  

تمد
اع

 
ثيرا

ه 
عل

انا  
 أح

له
 ع

تمد
اع

  

له
 ع

تمد
 اع

ال
  

1 

 :
مر

 األ
لم

لتع
ب ا

سلو
أ

 

ة هذا األسلوب على األوامر فحسب حيث يدفع المعلم طال ه تعتمد بن
ه المتعلم  قوم  ة أو عمل  ا، حيث أن أ حر جب يإلى ما يراه مناس
تخذ المعلم في هذا األسلوب  ه إشارة األمر من المعلم و عجأن تس  م

ا اإلضافة إلى  م  فة القرارات القرارات الثالثة التخط والتنفيذ والتقو
ة، والنها ان، األوضاع والوقت، والبدا ة، الخاصة مثل تحديد الم

قاع، والراحة.   والتوقيت، واإل

        المعلم  المعلم  المعلم

2 

 : 
ي)

رب
لتد

م (ا
معل

ه ال
وج

 بت
طبي

 الت
وب

سل
أ

 

تف مع األسلوب  مو م األمر في قرارات التخط والتقو  التعل
ات  ختلف عنه في قرارات التنفيذ حيث تتحول مجموعة من صالح و

ظهر هذا التحول في الن قا اتخاذ القرار من المعلم إلى المتعلم و
ان  ة -نظام العمل  -األوضاع  –(الم قاع -لعمل لوقت البدا اإل
ي  لة إلقاء األسئ -المظهر  –لراحة ا –النتهاء من العمل ا-الحر

ه مساحة من الوقت لممارسة األدا ما أن المتعلم لد ح)،  عد للتوض ء 
قاع.   تحديد إعطاء إشارة البدء وتحديد السرعة واإل

        المعلم  الطالب  المعلم

3 

 الت
وب

سل
أ

 :(
دلي

لتا
ن (ا

ألقرا
ه ا

وج
 بت

طبي
 

ع المتعلمين إلى مجموعا م القسم وتوز ت في هذا األسلوب يتم تنظ
حيث يتخذ المعلم قر  ادل بين المعلم والمتعلم  تم الت ة و ارات زوج
قو  ما  اتخاذ قرارات التنفيذ  قوم المتعلم المؤد  م المتعلم التخط و

م.   المالح بإصدار قرارات التقو

الطالب   لمعلما
  المؤد

الطالب 
المالح
  

      

4 

ي: 
لذات

 ا
طبي

 الت
وب

سل
أ

 

يزه  قة تر ميز هذا األسلوب عن غيره من األساليب السا لى عإن ما 
قوم بها المتعلم نفسه بدًال من المعلم ع م التي  ة التقو ن طر عمل

عتمد المتعلم على نفسه  ذلك  ي فاستخدامه لورقة العمل (المحك) و
ة الراجعة. حيث يتعرف المتعلم على أخطائه ل بذاته من خال  التغذ

قوم االستمرار في العمل ما  ه بورقة العمل . قوم  الفرد  مقارنة ما 
ة الراجعة. أما التخط  قع على اتخاذ القرارات عند التنفيذ والتغذ

  عات المتعلم.

        الطالب  الطالب  المعلم

5 

 الت
وب

سل
أ

ت:
وا

ست
الم

دد 
متع

ي ال
لذات

 ا
طبي

 

ر أن المتع  قة الذ ميز هذا األسلوب عن األساليب السا لم إن ما 
شارك في العمل  ل متعلم  ات مختلفة وٕان  مستو يؤد المهارة 
ز هذا األسلوب على مراعاة جوان اناته ،حيث ير ب حسب قدراته وٕام

ة لد الطالب وهذا من خالل إتاحة ال ين فرصة للمتعلمالفروق الفرد
ة الرجوع إلى المستو األ ان قل ألداء المهارة حسب قدرتهم. و إم
ة إذا لم ينجح المتعلم في المستو الذ اختاره. أما قرار  صعو

ه المعلم. قوم    التخط 

        الطالب  الطالب  المعلم
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ه :
وج

الم
ف 

تشا
الك

ب ا
سلو

أ
 

عطي ا  ات و ه المعلم البدائل المتعددة من الحر قدم ف لمتعلم والذ 
شتغل  ن من تحديد األفضل. حيث  عًا حتى يتم بها جم فرصة تجر
ة ، ة معينة للحصول على نتيجة نهائ ة استكشاف و  المتعلم في عمل

توقع تحقي األهداف الدرس صمم و ل و ش   المعلم هو الذ 

 -المعلم  المعلم
  بالطال

 -المعلم
  الطالب

      

7 

 : 
لة)

مش
ل ال

 (ح
عب

تش
الم

ير 
التف

ب 
سلو

أ
 

لة (المهارة) على الم طرح المش قوم المعلم  تعلم في هذا  األسلوب 
حاول  ه  ة وف ل سؤال أو موقف محير يتحد قدراتهم العقل ل في ش
ه أسلوب االكتشاف الموج ش لة، و ه متعلم أن يجد الحل لهذه المش

ير واال ة التف أن  ستقصاء واالكتشاف ولكن الفرق بينهما هومن ناح
ون دور الطالب  قدم عدة بدائل و المعلم في االكتشاف الموجه 

لة  اكتشاف ما هو أفضل بين هذه البدائل، أما في أسلوب حل المش
قته في م البدائل المتشابهة ألداءه أو طر تنفيذ  فإن دور الطالب تقد

ة أو المهارة) هذه المهارة (طرق أخر جديدة ألدا   ء الحر

 -الطالب  المعلم
  المعلم

الطالب
- 

  المعلم
      

8 

ب 
سلو

أ
لم 

متع
م ال

صم
ت

:
فرد

ج ال
رنام

للب
 

أعداد برنامج له و على أساس ق  دراته قوم المتعلم في هذا األسلوب 
حيثأشراف  م المشاكل و الح المعلم،  ة تصم ف لول يتخذ قرار عن 

قرر الموضوع و أهدافه.   المتعددة . في حين المعلم هو 
 –المعلم   المعلم

  الطالب

المعلم 
– 

  الطالب
      

9 

الم
ب 

سلو
أ

م: 
تعل

الم
ن 

رة م
اد

 

لته م المتعلم للبرنامج الفرد في بنيته و ه ه أسلوب تصم ، اال  ش
االشتراك في هذا األسلوب ظهر رغبته  ادر و  ،  أن المتعلم هنا ي

صمم  تشف و  ستقصى و  فيتعرف على استعداداته ثم يتحرك ، و 
ه المعلم. ع و توج حث عن حلول للمشاكل بتشج   برنامج و ي

 -المعلم  الطالب
  الطالب

 -المعلم
  الطالب

      

1
0 

ي:
لذات

س ا
تدر

ب ال
سلو

أ
 

م و ف مبدأ المقدرة ع  م قوم المتعلم بتخط و تنفيذ و التقو لى تعل
ن المعلم و  م نفسه بنفسه ، و يتطلب الخبرة لد المتعلم ، و 

ان و في أ مجال يتاح  ستخدم في أ وقت و في أ م اشرافه أن 
  تعلمه.

        الطالب  الطالب  الطالب

شدة العبارات   ال أواف  أواف أواف 

       عدم تقبل أسلوب التدرس 01

ة التالميذ في العمل  02        عدم جد

       عدم اهتمام و حضور التالميذ 03

ة 04 ة األنشطة الفرد ة تالميذ في مشار        عدم رغ

ة دون األلعاب المبرمجة 05 ة في ألعاب الترفيه        مشار

عبرون عن أفكارهم و قدراتهم 06        تشعر أن التالميذ ال 

ة 07        ضعف في القدرات الحر

       ضعف في الجانب المهار  08

سمأسلوب المدرس  09 ة حال  ة و المهار ر القدرات الحر        من تطو

10 
سمح  يذ عالقات و تواصل جيد بين التالم أنشاءأسلوب المدرس ال 

       أثناء الحصة
  شكرا على مساعدتكم لنا                                                                                                      
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  04ملح رقم 

م و سل رة  د.بز س   جامعة 

رة  د.عثماني عبد لقادر س   جامعة 

رة  د.مراد خليل س   جامعة 

  جامعة الجزائر  أ.د. شناتي أحمد

مي   جامعة الجزائر  د.عبد السالم الر

  جامعة الجلفة  د.حرواش لمين

  جامعة األغوا  د. قطاف تمام

  جامعة مسيلة  د.زواو عبد الوهاب

  جامعة العراق  د.أحمد شلغم

  جامعة طرابلس  د.عبد الحاف غوار

اب الحسناو    جامعة العراق  د.ناظم أحمد ع

  جامعة السودان  بت المعتوق المعتوق 
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  05ملح رقم 

ة لطور   سة التجانيع ة الوطن ةمفتش التر ة بدن   الثانو تر

م ثانو   رشيد غمر  ة تعل اض ة و الر ة البدن ون تر   أستاذ م

ر حوحو م ثانو   ش ة تعل اض ة و الر ة البدن ون تر   أستاذ م

م ثانو   أحمد ساعد ة تعل اض ة و الر ة البدن ون تر   أستاذ م

ة م   بوجمعة عل ة تعل اض ة و الر ة البدن سي تر   ثانو أستاذ رئ
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ار اس  اسم االخت اسطر  الهدف و حدة الق ار  قة التنفيذ و أداة الق ل االخت   ش

 الوثب العمود
CMJ 

ة  اس القدرة الحر   ق
ة اس: جزء من ثان  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم

مي المهار  ة من  التعل م ة التعل ون التلميذ محور العمل   حيث 
اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

م  الجر المستق
 م60ل

اس  ةق    السرعة الحر
ة اس: ثان  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم

مي  ة من التعل م ة التعل ون التلميذ محور العمل   المهار حيث 
اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

ار ثني الجذع  اخت
 ألسفل

اس    المرونة ق
اس: سنتمتر  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر ة و تطو ة القدرات الحر الجانب  المقترح التي تسهم في تنم

ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل
اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

ار الدوائر  اخت
 المرقمة

اس     الرشاقةق
ة اس: ثان  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ة و  ة القدرات الحر ر الجانب المقترح التي تسهم في تنم تطو

ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل
اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

ي  و الجر الم
 متر 4× 10

اس    الرشاقةق
ة  اس: الثان  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم
ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل

اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

ة 06ملح رقم  ارات القدرات الحر  اخت
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ار اس  اسم االخت اس  الهدف و حدة الق قة التنفيذ و أداة الق ار  طر ل االخت   ش

ر    سرعة التمر
ال  و االستق

اس  رق    سرعة التمر
ة  اس: الثان  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم
ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل

اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

سرعة التنط 
 المتعرج

اس     سرعة التنطق
ة  اس: الثان  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم
ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل

اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

اس  قوة رمي الكرة    قوة الرميق
اس: متر  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم
ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل

اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

اس  دقة االرسال    دقة االرسالق
اس: عدد مرات  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم
ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل

اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

ب من  دقة التصو
 الوثب العالي

اس  رة ق ب  دقة التصو
  السلة

اس: عدد مرات  وحدة ق

قة  أسلوب التدرس  التنفيذ:طر ات مختلفة  شمل على تدر و
ر الجانب  ة و تطو ة القدرات الحر المقترح التي تسهم في تنم
ة من  م ة التعل ون التلميذ محور العمل مي المهار حيث    التعل

اس ة أداة الق   : جزء من الثان

  

التعلم المهار  07ملح رقم  ارات خاصة   اخت
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  08 ملح
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