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عمى اتجاىات طمبة المرحمة اإلعدادية نحو النشاط الرياضي

 ،وداللة الفروق في تمك االتجاىات تبعاً لمتغيرات التخصص والجنس والصف  ،وكذلك معرفة

أثر استخدام أسموب االكتشاف الموجو في تنمية اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي .

وتكونت العينة من (  )160طالبًا وطالبة تم اختيارىم من مدرستين إعدادؼ تين إحداىما لمذكور
واألخرػ لإلناث  ،ممن طبق عمييم مقياس (كنيون لالتجاىات نحو النشاط الرياضي) والمعرب
من قبل دمحم حسن عالوؼ في اختبارين أحدىما قبمي واآلخر بعدؼ  .ويتألف المقياس من
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فقرة موزعة عمى ستة أبعاد وأمام كل فقرة خمسة بدائل لإلجابة  ،تم التحقق من صدقو وثباتو .
واعتمد البحث عمى التصميم شبو التجريبي  ،وتمت معالجة البيانات باستخدام االختبار
التائي لعينة واحدة ولعينتين وتحميل التباين األحادؼ ومعامل ارتباط بيرسون  .وأسفرت النتائج أن
أفراد العينة لدييم اتجاه ايجابي نحو النشاط الرياضي بكل ابعاده  ،وتبين عدم وجود فروق دالة
في االتجاه تبعًا لمتخصص  ،بينما ظير فروق بين الجنسين في أربعة أبعاد لممقياس  ،وتبين

فرق في بعد واحد تبعًا لمصف الدراسي  .وأشارت النتائج إلى وجود فرق دال بين االختبار القبمي
واالختبار البعدؼ في كل األبعاد مما يدل عمى األثر االيجابي الستخدام أسموب االكتشاف

الموجو .
وقدم الباحث جممة من التوصيات والمقترحات بخصوص استخدام أسموب االكتشاف
الموجو في تدريس مادة التربية الرياضة
.1التعريف بالبحث
 -1-1مقدمة:
الشك في أن معظم اإلنجازات العممية والتكنولوجية التي حققتيا البشرية في الماضي ىي
نتاجات أفكار المبدعين  .واذا كان العمم في الماضي يصمم لعالم مستقر  ،فإن المؤسسات
التربوية والتعميمية يعيش اليوم في عالم سريع التغير تحيطو تحديات محمية وعالمية لعل من
أىميا االنفجار المعرفي والتطور التقني  ،وفي سبيل إثراء الحياة اإلنسانية بما في ذلك التدريس،
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فقد أصبحت عممية االستفادة من التقدم التكنولوجي ىدفاً واضحاً من أجل تحسين التعميم وزيادة
فاعمية العممية التدريسية .

ومن ىنا فإن تطوير أساليب التدريس يعد من العناصر الميمة لمتعميم الحديث ،
والتعامل مع المادة بطريقة تربوية لغرض إكساب الطمبة الميارات المطموبة بعيدًا عن أسموب

التمقين والحشو الذؼ يؤدؼ إلى نسيان المعمومات  .السيما وأن بعض الفعاليات الرياضية تعد
صعبة  ،والتي تتطمب أتباع أساليب وطرق التعمم المالئمة لمفعالية من اجل إعطاء فرصة لممتعمم
كي يفكر ويصبح مستقالً عن المدرسين .
ويعد أسموب االكتشاف الموجو من األساليب الحديثة التي تعطي لمطالب دو ًار نشطًا في

عممية التعمم إلكسابو خبرات تربوية من خالل خمق المواقف التعميمية أمام المتعمم حيث تتضمن
مشكالت تنمي لديو الشعور بالحيرة ثم يقوم بعد ذلك بعممية استقصاء دور اإلعالن عن
المعمومات من اجل استدعاء السموك الذؼ يؤدؼ إلى البحث.
وعميو فإن التربية الرياضية لم تعد مجرد نشاط جسمي يستيدف تقوية العضالت

بويا لو أصولو وقواعده ،ولو أىدافو التي تتكامل مع أىداف
وأعضاء الجسم ،وانما أصبحت ًفنا تر ً
الجوانب األخرػ لمعممية التربوية .وال شك ان ىذا التطور في مفيوم التربية الرياضية يرتبط
عموما ،وتطور مفيوم وظيفة المدرسة بشكل خاص ،فالتربية
أساسا بتطور مفيوم التربية والتعميم
ً
ً
وروحا داخل إطار من قيم المجتمع
ال
الحديثة تيدف إلى تربية الفرد تربية متكاممة
جسما وعق ً
ً
ً
وآخرن  : 2008 ،ص  .)360وكما ان لكل مادة من المواد التي تعنى
ا
وتقاليده وأعرافو)سالمة

بالفرد عقال أو روحا طرقا لمتدريس ،فكذلك لمتربية الرياضية طرقيا الخاصة بتدريسيا .وىذه
الطرق تقوم عمى أسس عممية مستقاة من أصول التربية ،ونظرياتيا ،وأصول وأسس عمم النفس
بفروعو المختمفة.
 -2-1أىمية البحث:
لقد أصبح واضحا إن تطوير أساليب التدريس من العناصر الميمة لمتعميم الحديث
والتعامل مع المادة بطريقة تربوية لغرض إكساب الطمبة الميارات المطموبة بعيدا عن أسموب
التمقين وحشو المعمومات  ،والتي البًا مما يؤدؼ إلى نسيان المعمومات وعدم أتباع األسموب

العممي من اجل تمكنيم عمى الفيم والتعبير  ،السيما وأن بعض الفعاليات الرياضية تعد صعبة

وتتطمب أتباع أساليب وطرق التعمم المالئمة لمفعالية من اجل إعطاء فرصة لممتعمم لكي يفكر
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ويصبح مستقالً عن المدرسين  ،ومن ىنا فإن أسموب االكتشاف الموجو الذؼ يعد من األساليب
الحديثة التي تعطي لمطالب دو اًر نشطاً في عممية التعمم إلكسابو خبرات تربوية.

وقد أثبتت دراسة ىوجالند ) (Haugland, 2000أن اكتساب األفراد لمميارات الرياضية

يمكن أن يتم في إذا ما توفرت خصائص ىامة في عممية التعمم منيا،االشتراك النشط ،المشاركة
في المجموعات ،التفاعل المستمر ،االتصال بالعالم الواقعي). (Haugland, 2000 : P.12
وىذه الخصائص يمكن تحقيقيا في استخدام االستراتيجيات التعميمية المناسبة الحديثة مثل :
استراتيجية االكتشاف الموجو موضوع الدراسة الحالية.
ليذا برزت أىمية البحث ليقدم نموذجا الستخدام إحدػ األساليب التعميمية الحديثة التي
تقوم عمى إثارة مشكمة تثير اىتمام الطالب وتستيوؼ انتباىيم وتدفعيم إلى التفكير من اجل
الوصول إلى أداء الواجبات الحركية بكفاءة عالية .ألن اليدف األساسي لمعممية التربوية ىو
االرتقاء بالمتعمم من خالل استخدام أفضل األساليب والطرق التعميمية الميسرة ليكون التعمم أكثر
سرعة واتقان مع وجود إبداع وتجديد .وعميو تتضح أىمية البحث الحالي من النقاط التالية:
-1فاعمية دمج طريقة االكتشاف الموجو في العمل المدرسي في تدريس الرياضة إذ ينبغي أن
يتعمم التالميذ التفكير كما يفكر العمماء ،يالحظون ويجربون ويكتشفون.
-2حداثة البحث إذ يعد من البحوث القميمة في مجال طرائق تدريس الرياضة في إقميم كوردستان
العراق عمى حد عمم الباحث.
-3يمكن أن يساىم البحث في تطوير تدريس الرياضة ليأخذ شكمو التكاممي في تحقيق أىدافو.
-4يمكن أن يكون البحث حمقة من سمسمة أبحاث أخرػ في ىذا المجال ويمكن أن يكون
الخطط التدريسية التي أعدىا الباحث نموذجًا يستفاد منو في تدريس الرياضة.

-5يمكن أن يفيد القائمين عمى عممية التربية والتعميم في تطوير المناىج الدراسية ،بحيث ينظم

منيج التربية الرياضية وفقاً لطريقة االكتشاف في الصف  ،ومن ثم وضع برامج لتدريب معممي

الرياضة عمى كيفية تخطيط وتنفيذ دروسيم وفق ىذه الطريقة.
 -3-1أىداف البحث :
ييدف البحث التعرف إلى:

. ١اتجاىات الطمبة نحو الرياضة كخبرة اجتماعية  ،ولمصحة والمياقة  ،وكخبرة توتر ومخاطرة ،
وجمالية  ،ولخفض التوتر  ،ولمتفوق الرياضي .
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. ٢داللة الفروق في اتجاىات الطمبة نحو الرياضة كخبرة اجتماعية  ،ولمصحة والمياقة  ،وكخبرة
توتر ومخاطرة  ،وجمالية  ،ولخفض التوتر  ،ولمتفوق الرياضي تبعاً لمتغيرات  :التخصص ،
والجنس  ،والصف.

. ٣أثر استخدام أسموب االكتشاف الموجو لتدريس مادة التربية الرياضية في اتجاىات الطمبة
نحو الرياضة كخبرة اجتماعية  ،ولمصحة والمياقة  ،وكخبرة توتر ومخاطرة  ،وجمالية  ،ولخفض
التوتر  ،ولمتفوق الرياضي .
 -4-1فرضية البحث :
ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) (0.05بين االختبارات القبمية والبعدية
لعينة البحث في اتجاىاتيم نحو النشاط الرياضي بأبعاده المتمثمة في الخبرة

االجتماعية ،

والصحة والمياقة  ،وتوتر ومخاطرة  ،وجمالية  ،ولخفض التوتر  ،ولمتفوق الرياضي  .ولصالح
االختبارات البعدية.
 -5-1مجاالت البحث :
 -1-5-1المجال البشرر :
ب المرحمة اإلعدادية في الصفوف العاشر والحادؼ عشر والثاني عشر
عينة من طلة
 -2-5-1المجال الزماني :
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2014/2013م.
 -3-5-1المجال المكاني :
القاعات الدراسية في المدارس اإلعدادية في مدينة دىوك.
 -6-1تحديد المصطمحات:
 -1-6-1أسموب االكتشاف الموجو(Guided discovery style) :
يعرفو آرثر وكارين ) (Arthur & Carin, 1993بأنو  :أسموب تدريسي يتيح لمتالميذ
مزيداً من السيطرة أكثر مما ىو متوفر في التدريس المباشر " (Art her & Carin, 1993 :

P.37) .

كما يعرف فريدريك ه .بل )(1993االكتشاف الموجو  :بأنو" وسيمة يكتسب بيا شخص
ما معرفة عن طريق استخدام مصادره العقمية والفيزيقية – ىذا بالمعنى الواسع – أما بالمعنى
الضيق فيو التعمم الذؼ يحدث نتيجة لمعالجة الفرد المتعمم لممعمومات وتركيبيا وتحويميا حتى
يصل إلى معمومات جديدة" (فريدريك  : 1993 ،ص. )98
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وعرف (فر مي )2002 ،االكتشاف الموجو بأنو :ىو تعمم استقصائي بحثي ذاتي ولكنو
موجو وتحت إشراف وسيطرة المعمم ،ويعتمد ىذا األسموب عمى نوع من التفاعل الفكرؼ بين
المعمم والطالب ،حيث يقوم بطرح أسئمة متتالية عمييم يقابميااستجابة حركية منيم ،أؼ سؤال واحد
من المعمم يتبعو استجابة واحدة ،مجموعة من أسئمة متعاقبة يتبعيا مجموعة استجابات حركية
تؤدؼ إلى اكتشاف الحركة المراد الوصول إليو(فر مي  : 2002 ،ص. )64
 -2-6-1االتجاه :
عرف أوسكمب (  )Oskampاالتجاه بأنو " متغير وسيط ير مالحع  ،يؤثر عمى
العالقة بين أحداث المثيرات واالستجابة السموكية "(الخالدؼ  : 2001 ،ص. )145
وعرفو سميث وآخرون ( )Smith& Othersأن االتجاىات ىي تقويمات تعبر عن
الحب أو الكره – التفضيل أو عدم التفضيل أو ىي ردود الفعل لممواضيع أو األشخاص أو
المواقف أو الجوانب األخرػ من العالم  ،والذؼ تتضمن األفكار المجردة والمؤسسات االجتماعية
(. )Smith & Others, 2003 : P.658
وعرف كريك (  )Kreackاالتجاه بأنو  " :نظام دائم من التقييمات االيجابية والسمبية
واالنفعاالت والمشاعر  ،وىو نزوع نحو الموافقة أو عدم الموافقة " (جابر  : 2004 ،ص.)266
 -2الدراسات النظرية والمشابية
 -1-2الدراسات النظرية:
منذ أن قدم العالم موسكا موستن )(Muska Mosstonسمسمتو الشييرة في أساليب
التدريس والتي أطمق عمييا اسم طيف أساليب التدريس )(spectrum of teaching styles
كبيرا،
ًا
في أواسط الستينات من القرن الماضي ،فقد شيد ميدان تدريس التربية الرياضية
تطور ً
وحظي باىتمام العديد من الباحثين والدارسين ،حتى ان البعض وصف سمسمة أساليب موستن
كبير في ميدان تدريس التربية الرياضية في العصر الحديث(النداف
بأنيا الحدث الذؼ خمق تحوالً ًا
 : 2004 ،ص.) 88
لقد اعتمدت المعايير العالمية لمجودة في التدريس استراتيجية االكتشاف التي نادػ بيا
برونر )(Brunerومن بعده صند وتروبدج ) ( Sund and Trowbridgeألنيا تحقق تعمماً

قوامو الفيم وتجعل المتعمم محور العممية التعميمية وتتيح لو الفرصة لممارسة عمميات العمم وأن

يسمك سموك العمماء في البحث والسؤال ،فيو يحدد المشكمة ويفرض الفروض ويجمع المعمومات
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ويجرب ويتوصل إلى النتائج وىذا ما يحقق لو الثقة بالنفس والشعور باإلنجاز وينمي لديو
اتجاىات إيجابية نحو العموم ويحقق لو المتعة والتشويق واالستم اررية وينمي لديو التفكير(النجدؼ
وآخرون  : 2005 ،ص.)95
وقد لوحع في اآلونة األخيرة إن ىناك من األساليب الحديثة في التدريس تسعى إلى
تطبيق أفضل الطرق لمتعمم والتي عن طريقيا يستطيع المعمم الوصول بالمبتدغ إلى أفضل
مستوػ ممكن في األداء الفني  .ويعد أسموب االكتشاف الموجو احد األساليب التدريسية الحديثة
 ،إذ يعمل االكتشاف بصفة عامة عمى الوصول إلى شيء موجود ولكنو لم يكن معروفا
لممكتشف .فاالكتشاف احد مراحل االبتكار  .وأسموب االكتشاف الموجو ىو عبارة عن عدم
إخبار المعمم لممتعمم بالمفيوم أو القاعدة التي يتوقع أن يتعمميا  ،كما إن التعمم يحدث كنتيجة
لمعمميات العقمية التي يقوم بيا المتعمم إؼ أن المعمم والمتعمم في مواقف أكثر تعاونية  ،وموقف
المتعمم ليس سمبيا من حيث المعمومات المعطاة لو بل موقفو ايجابيًا نشطًا في صيا ة ما

يتعممو ،فالمتعمم يكتشف المعمومات بنفسو بدال من أن يأخذىا جاىزة من قبل المعمم أو الكتاب .
إذ يؤكد مصطفى عبد القوؼ " إن االكتشاف كأسموب لمتدريس والتعمم يعني خمق المواقف
التعميمية أمام المتعمم حيث تتضمن مشكالت تنمي لديو الشعور بالحيرة ثم يقوم بعد ذلك بعممية
استقصاء دون اإلعالن عن المعمومات أو التعميمات من اجل استدعاء السموك الذؼ يؤدؼ إلى
البحث " (جواد وحسين  : 2014 ،ص.)436
إن أسموب االكتشاف الموجو يعتبر األسموب األول الذؼ يؤدؼ إلى إشغال الطالب في
عممية االكتشاف من خالل العالقة الخاصة التي تنشأ بين المعمم والطالب  ،والتي من خالليا
تقود األسئمة المتتالية التي يوجييا المعمم لمتوصل إلى االستجابات التي يقوم بيا الطالب والتي
تتالءم مع ىذه األسئمة ،حيث ان كل سؤال يوجيو المعمم يؤدؼ إلى استجابة واحدة صحيحة يقوم
الطالب باكتشافيا .وتؤدؼ عممية التوافق بين السؤال واالستجابة إلى اكتشاف قاعدة أو مفيوم أو
وآخرن  . )1991 ،وتعتبر التغذية الراجعة التي يحصل عمييا
ا
فكرة معينة أو البحث عنيا(حسن
وآخرن ،
ا
الطالب في الجزء التقويمي بمثابة تعزيز يشير إلى نجاحو في ذلك الجزء(سالمة
 : 2008ص.)361
وتعد استراتيجية االكتشاف الموجو من أكثر االستراتيجيات التي يمكن من خالليا اكتساب
وتعمم مختمف المفاىيم فيي قائمة عمى التفكير العممي ،والذؼ من خاللو تتاح الفرصة أمام
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المتعممين لممارسة االكتشاف بأنفسيم ،وذلك بإتاحة الظروف المناسبة مع التوجيو المستمر من
قبل المعمم(حنفي  : 2006 ،ص. )85
فاالكتشاف الموجو من االستراتيجيات التدريسية التي تقوم عمى نشاط المتعمم ،والتوجيو
من المعمم لموصول إلى األىداف التعميمية المطموب تحقيقيا من خالل الموقف التعميمي ،فيعتمد
التدريس بأسموب االكتشاف عمى أسموب حل المشكالت ،حيث يكون ىذا األسموب ذا فعالية
كبيرة في تدريس مجموعة الميارات الصعبة ،وخاصة بالنسبة لألطفال ،حيث إنيم في حاجة ألن
يفيموا العالم من حوليم ويكونوا مفاىيم وميارات مختمفة ،وذلك من خالل التفاعل المباشر مع
األشياء ومالحظتيا واكتشاف مكوناتيا(سراج  : 2000 ،ص. )40-38
ويكون المعمم في ىذا األسموب مسئوال عن إجراءات أو عمميات ما قبل التدريس حيث
يحدد لنفسو اليدف الحركي النيائي الذؼ يريد أن يصل إليو الطالب( تمرين بدني – ميارة
حركية) ،ووضع قائمة باألسئمة في ضوء توقعو الستجاباتيم الحركية يراعى فييا التسمسل وكل
سؤال يميد لما بعده في طريق الوصول لميدف  ،كما يراعى إعداد أسئمة إضافية في حالة
االستجابة ير الصحيحة لتقريب مفيوم الحركة إلى ذىنو  ،كما يشترك المعمم معيم أيضا في
عمميات التغذية الراجعة أثناء تنفيذ الحركة المطموبة أو بعد أدائيا مباشرة ،وتعد بمثابة تعزيز
ليم ،وىى عممية مستمرة طوال خطوات االكتشاف وتكون إيجابية وعامة مثل أن يقول المعمم
ممتاز – جيد – ال بأس – أحسن – صح – حاول تفكر – ويمكن استخدام ىذا األسموب مع
جميع المراحل السنية(حمص  : 1997 ،ص . )100ومن مزايا التعمم باالكتشاف الموجو:
• تنمية الكفايات الفعمية لمطالب· .
• يقدم تعزي از مستم ار لمطالب بعد التقدم من خطوة إلى أخرػ  ،مما يؤدؼ إلى زيادة الدافعية
·والر بة في االستمرار  ،مما يجعل التعزيز لدػ الطالب داخميا وليس خارجيا.
• يقمل من ظاىرة النسيان ويجعل المادة قابمة لمفيم واالستيعاب· .
• يزيد من الثقة لدػ الطالب ويوجيو إلى التعمم الذاتي· .
• يساعد الطالب عمى تعمم كيف يتعمم واستعمال الميارات العقمية العميا· .
• ينمي لدػ الطالب االستقاللية واالعتماد عمى النفس· .
• يحول الطالب من متمقي لممعرفة إلى صانعيا(النجدؼ  : ٢٠٠٣ ،ص.)١٥٩
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- 2الدراسات السابقة:
- 2
 -1-2-2دراسة (غباين: )1992،
ىدفت الدراسة إلى قياس أثر طريقة االكتشاف في تحصيل المفاىيم العممية واالحتفاظ
بيا لدػ طالب المرحمة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث  .وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة
من ( )340طالباً و ( )228طالبة من طمبة الصف السابع .وتوصمت الدراسة إلى تفوق أفراد
المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة االكتشاف عمى أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا

بالطرائق العرضية في اختبار المفاىيم البعدؼ المباشر والمؤجل .وقد أكدت الدراسة السابقة
لمباحث فاعمية االكتشاف في تحصيل المفاىيم العممية( باين . )1992 ،
 -2-2-2دراسة(عبدهللا :)١٩٩٩ ،
ت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام أسموب التدريس باالكتشاف الموجو "
ىدف
بجزء الجمباز " بدرس التربية الرياضية لتمميذات المرحمة اإلعدادية عمى مستوػ أدا ء بعض
الميارات الحركية في الجمباز(الدحرجة الخمفية – الوقوف عمى الرأس) ،والتعرف عمى تأثير
استخدام األسموب التقميدؼ عمى مستوػ أداء ىذه الميارات  ،وقد بمغ حجم العينة( )٨٠تمميذة من
تمميذات الصف األول اإلعدادؼ مقسمين عمى مجموعتين بالتساوؼ  ،إحداىما تجريبية واألخرػ
ضابطة  ،ومن أىم النتائج  :أن االعتماد عمى الذات يزيد الدافعية لدػ الطالبات لتحقيق
األىداف المرجوة  ،ومعرفة متطمبات األداء قد أدػ إلى سيولة استيعاب الطالبات لعناصر
الميارات الحركية(عبدهللا .)1999 ،
 -3-2-2دراسة مورجان ووخرون(Morgan & Others, 2005) :
ىدفت الدراسة إلى فحص أثر بعض أساليب التدريس عمى السموكيات التدريسية التي
تؤثر عمى استجابات الطالب العقمية والعاطفية في التربية الرياضية .تكونت عينة الدراسة من
أربعة معممين متدربين و )(92طالبا وطالبة  ،بواقع ) (47طالبا و )(45طالبة تم اختيارىم من
مدرستين في المممكة المتحدة .قام معمم متدرب بتدريس الطالب باستخدام ثالثة أساليب تدريسية
مختمفة) األمرؼ ،التبادلي ،واالكتشاف الموجو )وتم تصوير ىذه الدروس عمى شرائط فيديو ،وقد
أشارت النتائج إلى ان األسموبين التبادلي ،واالكتشاف الموجو ،أدت إلى إتقان األداء بشكل
أفضل ،والى تحسن استجابات الطالب العقمية والعاطفية وتكيفيم بشكل أفضل من األسموب
األمرؼ).(Morgan & Others, 2005
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 -4-2-2دراسة (الحايك والحمورر :)2005 ،
ىدفت التعرف إلى أساليب التدريس التي يفضميا الطمبة في تعمم الميارات المقررة في
منياج كرة السمة ومنياج العاب المضرب بكمية التربية الرياضية في الجامعة األردنية ،كما ىدفت
إلى التعرف عمى اتجاىات الطمبة نحو األسموب التدريسي المفضل .تكونت عينة الدراسة من (
طالبا وطالبة مسجمين في مساقات كرة السمة وألعاب المضرب  .قام الباحثان بتدريس طمبة
) ً 78
المجموعتين الميارات المختمفة المقررة في ىذين المساقين باستخدام خمسة من أساليب موستن
واشوورث )(Mosston and Ashworthلمدة عشرة أسابيع .أسفرت النتائج عن عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين طمبة كرة السمة وطمبة العاب المضرب في درجة تفضيميم عمى
األسموب األمرؼ ،واألسموب التدريبي ،واألسموب التبادلي ،فيما ظيرت فروق إحصائية بين طمبة
المجموعتين عمى أسموب االكتشاف الموجو ولصالح طمبة العاب المضرب ،كما أظيرت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور في درجة تفضيميم عمى أربعة من
األساليب الخمسة المستخدمة ،فيما ظيرت الفروق بينيم عمى األسموب األمرؼ فقط ولصالح
اإلناث ،كذلك توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين
وبين الجنسين في اتجاىاتيم نحو األساليب المفضمة(الحايك والحمورؼ . )2005 ،
ووخرن :)2008 ،
ا
 -5-2-2دراسة (سالمة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام أسموبي التقييم الذاتي واالكتشاف
وتحديدا ميارتا
الموجو عمى تحسين األداء في بعض الميارات األساسية في لعبة كرة الطاولة،
ً
الضربة األمامية القاطعة ،والضربة الخمفية القاطعة .تكونت عينة الدراسة التي تم اختيارىا
طالبا من طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة
بالطريقة العمدية من ) ً ( 40
ائيا إلى مجموعتين تجريبيتين متساويتين ومتكافئتين .تعمم أفراد
الياشمية تم توزيعيم عشو ً
المجموعة التجريبية األولى بأسموب التقييم الذاتي ،وأفراد المجموعة الثانية تعمموا بأسموب

إحصائيا أظيرت النتائج ان األسموبين
االكتشاف الموجو .وبعد أن تم تحميل البيانات
ً
المستخدمين(التقييم الذاتي ،واالكتشاف الموجو)كان ليما تأثير إيجابي عمى تعمم ميارتي الضربة
األمامية القاطعة ،والضربة الخمفية القاطعة في كرة الطاولة .كما أظيرت النتائج ان أسموب
تأثير من أسموب االكتشاف الموجو في تحسين تعمم ميارتي الضربة
التقييم الذاتي كان أكثر ًا
األمامية القاطعة ،والضربة الخمفية القاطعة في كرة الطاولة(سالمة وآخرون .)2008 ،
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 -6-2-2دراسة (جواد وحسين :)2014 ،
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام أسموب االكتشاف الموجو في تعمم وتطوير
بعض القدرات البدنية المرتبطة بفعالية قذف الثقل لطمبة المرحمة الثالثة بقسم التربية الرياضية
مقارنة بطريقة التدريس المعتادة .إذ تم استخدام المنيج التجريبي وتم اختيار عينة البحث من
طالب المرحمة الثالثة بقسم التربية الرياضية في كمية التربية األساسية الجامعة المستنصرية.
وأسفرت النتائج إن التدريس بأسموب االكتشاف الموجو ساىم في تحسين تعمم فعالية قذف الثقل
وتطوير القدرات البدنية المرتبطة بالفعالية لدػ أفراد عينة البحث(جواد وحسين .)2014 ،
- 3إجراءات البحث:
يوضح الباحث في ىذا الجزء اإلجراءات المتبعة في البحث الحالي  ،حيث يعرض منيج
البحث والخطوات اإلجرائية وعينة الدراسة ،وأداة البحث والوسائل اإلحصائية المستخدمة فيو ،
وعمى النحو اآلتي :
 -1-3منيج البحث:
حيث إعتمد البحث عمى المنيج التجريبي حيث قام الباحث باستخدام تصميم شبو تجريبي
قائم عمى أساس االختبار القبمي والبعدؼ لممجموعة  ،وذلك من خالل التعرف عمى اتجاىات
الطمبة نحو النشاط الرياضي قبل وبعد تطبيق البرنامج التعميمي المتمثل في درس التربية
الرياضية باستخدام أسموب االكتشاف الموجو  .حيث شارك جميع الطمبة عينة الدراسة في
ممارسة األنشطة المتضمنة في مادة التربية الرياضية .
- 2الخطوات اإلجرائية لمبحث:
- 3
قام الباحث في إجراء الجانب العممي من البحث بالخطوات اآلتية:
 -1االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت متغير االتجاه نحو النشاط الرياضي  ،إذ
تم اختيار مقياس كنيون لالتجاىات نحو النشاط البدني أداة لمقياس .
 -2إجراء مقابمة مع مدرسي مادة التربية الرياضية في المدارس المشمولة بالبحث  ،وذلك لالتفاق
معيم حول تدريس مادة التربية الرياضية باستخدام أسموب االكتشاف الموجو .
 .3حصر أعداد الطمبة في الصفوف العاشر والحادؼ عشر والثاني عشر بالمرحمة اإلعدادية في
المدارس العربية بمدينة دىوك ممن مثموا مجتمع البحث  ،وكما موضح في الجدول (.)1
 -4تحديد عينة الدراسة .
 -5إجراء القياس القبمي لمقياس االتجاه نحو النشاط الرياضي عمى الطالب والطالبات عينة الدراسة.
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 -6تطبيق البرنامج التعميمي القائم عمى أسموب التعمم باالكتشاف الموجو عمى عينة الدراسة.
 -7إجراء القياس البعدؼ عمى الطالب والطالبات عينة الدراسة.
الجدول ()1
توزيع أفراد مجتمع البحث بحسب المدرسة والصف والجنس
المدرسة

التخصص

التآخي

عممي

أواز

عممي

أدبي

المجموع

أدبي

الصف

العاشر

ذكور

إناث
-

122

-

الحادؼ عشر

ذكور

إناث
-

138

ذكور
196

إناث
-

456

-

222

267

637

-

47

-

76

-

140

263

187

227

203

266

288

407

1578

65
-

180

-

الثاني عشر

المجموع

65
-

190

92
-

- 3عينة البحث:
- 3
قام الباحث بتحديد عينة الدراسة من خالل القيام بحصر أعداد الطمبة  ،واشترط خمو جميع
أفراد العينة من أؼ إعاقات جسمية  ،وأن يكون من المنتظمين بالدراسة وال يتغيب لفترات طويمة.
وبذلك اختار قصديًا عينة تكونت من (  )160طالبًا وطالبة يمثمون نسبة (  )%10من مدرستين
ىما إعدادية التآخي لمبنين واعدادية آواز لمبنات  ،وبواقع (  )110طالباً وطالبة في الفرع العممي

و( )50طالباً وطالبة في الفرع األدبي  .ويتوزعون وفقاً لمتغير الجنس بواقع (  )69طالباً و( )91
طالبة  ،وحسب الصفوف بواقع (  )42طالبًا وطالبة في الصف العاشر  ،و(  )48طالبًا وطالبة

في الصف الحادؼ عشر ،و( )70طالبًا وطالبة في الصف الثاني عشر  ،وكما في الجدول (.)2
الجدول ()2

توزيع أفراد عينة البحث بحسب المدرسة والصف والجنس
الصف
المدرسة

التخصص

التآخي
أواز

الحادؼ عشر

العاشر

الثاني عشر

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

عممي

12

-

14

-

20

-

46

أدبي

7

-

7

-

9

-

23

عممي

-

18

-

19

-

27

64
11

أدبي
المجموع

-

5

-

8

-

14

27

19

23

21

27

29

41

160

- 4أداة البحث:
- 3
استخدم الباحث مقياس االتجاه نحو النشاط البدني المعد من قبل (جيرالد كنيون) والمترجم
إلى المغة العربية من قبل دمحم حسن عالوؼ (عالوؼ ،

 : 1998ص . )455-444ويتألف

المقياس من ( )54فقرة موزعة عمى ستة ابعاد لالتجاىات نحو النشاط البدني (النشاط الرياضي)
وىي:
-1النشاط البدني كخبرة اجتماعيةSOCIAL EXPERIENCE :
من المفترض ان النشاط البدني (النشاط الرياضي) الذػ يشترك فيو جماعة من اثنين فأكثر
ينطوػ فى نظر بعض عمى قيمة اجتماعية و عمى امكانية اشباع حاجات اجتماعية معينة,وعمى
ذالك فان النشاط البدني كخبرة اجتماعية.
-2النشاط البدني لمصحة و المياقةHEALTH AND FITNESS :
انطالقا من الفكرة السائدة لدػ الكثيرين سواء من الممارسين او من ير الممارسين لمنشاط
الرياضي ان ىذا المون من النشاط يمكن ان يفيد الصحة ويسيم فى اكساب المياقة البدنية,فمن
المعتمد ان ىناك بعض األنشطة البدنية يمكن ان تتميز اساسا باسياميا و بدرجة كبيرة فى
تحسين صحة الفرد والياقة و البدنية.
-3النشاط الرياضي كخبرة وتوتر و مخاطرSOCIAL EXPERIENCE :
المقصود بذلمك تمك األنشطة الرياضية التى تشتمل عمى جوانب معينة من مخاطر يدركيا الفرد
و تثير لدية شعو ار بالتوتر والتى قد تظير فى بعض األنشطة الرياضية التى تتميز باستخدام
السرعة الزائدة او التغير السريع المفاجىء لمحركات او توقع التعرض لبعض االخطار مع
افتراض قدرة الفرد-بصفة عامة-عمى التحكم فى مثل ىذه الموقف والسيطرة عمييا.
-4النشاط البدني كخبرة جماليةAESTHETIC EXPERIENCE :
يرػ الكثير من األفراد أن ىناك أنشطة رياضية ليا قيمة جمالية.وىذا يعنى ان ىناك أنشطة
رياضية معينة يدركيا الفرد عمى أنيا ذات طابع جمالي او قد تربط بنوعيات فنية او جمالية
معينة او قد تمتمك القدرة عمى إشباع التذوق الجمالي او الفني لدػ البعض.
-5النشاط البدني لخفض التوترCATHARSIS :
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قد يكون النشاط البدني فى نظر البعض وسيمة لخفض التوترات الناجمة عن اإلحباط الناشئة
من ضغوط الحياة العصرية ,وعمى ذلك يصبح الناشط البدني فى ىذه الحالة وسيمة لمترويح و
قضاء وقت الفراغ و كعامل مساعد في تفريغ االنفعاالت المكبوتة و بالتالي خفض التوتر.
-6النشاط البدني كخبرة لمتفوق الرياضيASCETIC EXPERIENCE :
يرػ البعض ان النشاط الرياضي(البدني)قد يوفر المجال لإلشباع الحاجة الى التفوق الرياضي
والمنافسة الرياضية وقد يبدو ان ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية والمعاصرة وخاصة فى
مجال المستويات الرياضية العالية تربط بنوع من الخبرات تدفع الى المثابرة عمى التدريب الشاق
وبذل الجيد و كبح جمال النفس فى العديد من المواقف كما تتطمب التخمى عن كثير من
المصادر التى تشبع بعض الر بات.
ويصمح عمى المراحل السنية ابتداء من سن  14فأكثر لمبنين و البنات  ،ويتمتع المقياس بدرجة
عالية من الثبات والصدق(عالوؼ  : 1998 ،ص. )455-444
 -1-4-3صدق المقياس:
اعتمد الباحث عمى صدق المحكمين  ،وذلك من خالل عرض المقياس عمى عدد من المحكمين
المتخصصين في التربية وعمم النفس  ،وكانت نسبة االتفاق بينيم أكثر من .%86
 -2-4-3ثبات المقياس:
قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار وذلك من خالل تطبيق المقياس
عمى عينة تكونت من (  )60طالباً وطالبة تم اختيارىم من الفرعين العممي واألدبي في إعدادية

التآخي لمبنين واعدادية آواز لمبنات  ،ثم أعيد تطبيق المقياس عمى نفس األفراد بفاصل زمني
قدره أسبوعين ،وبمغت قيم معامالت الثبات باستخدام معامل بيرسون ألبعاد المقياس (

، 0.87

.)0.87 ، 0.82 ، 0.91 ، 0.88 ، 0.84
- 5تصحيح المقياس:
- 3
يتم تصحيح المقياس من خالل جمع الدرجات لكل بعد عمى حدة وال تجمع درجات األبعاد
الستة معًا  ،إذ ليس لممقياس درجة كمية  ،تعد الدرجة المرتفعة عمى كل بعد من أبعاد المقياس

مؤش ًار لالتجاه اإليجابي نحو ىذا البعد  .والدرجة المنخفضة عمى كل بعد تشير إلى االتجاىات
المنخفضة نحو ىذا البعد .
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- 6تطبيق المقياس:
- 3
أجرػ الباحث تطبيق قبمي عمى عينة الدراسة ثم أعاد تطبيق المقياس بعد تطبيق البرنامج
التعميمي الخاص بدرس التربية الرياضية لمدة شيرين ونصف.
- 4نتائج البحث :
تمت معالجة البيانات الواردة في البحث إحصائياً  ،وسيتم عرض النتائج تبعاً ألىداف

البحث وعمى النحو اآلتي :

 -1-4اليدف األول ( :التعرف عمى اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية ،
ولمصحة والمياقة  ،وكخبرة توتر ومخاطرة  ،وجمالية  ،ولخفض التوتر  ،ولمتفوق الرياضي).
ألجل تحقيق ىذا اليدف استخدم الباحث البيانات التي حصل عمييا من االختبار القبمي
ألفراد العينة  ،وبعد معالجة تمك البيانات باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة  ،وكما موضح
في الجدول ( . )3تبين أن ىناك فروق دالة إحصائيًا في كل األبعاد ولصالح األوساط المتحققة،

ويشير ذلك إلى أن طمبة اإلعدادية بشكل عام يحممون اتجاىات إيجابية نحو النشاط الرياضي .
الجدول ()3
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين األوساط المتحققة في االختبار القبمي
واألوساط الفرضية ألبعاد المقياس
البعد
النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

العدد المتوسط االنحراف المتوسط

القيمة

مستوػ

المتحقق المعيارؼ الفرضي

التائية

الداللة

4.659 28.55 160

24

0.05 12.370

النشاط الرياضي كخبرة لمصحة والمياقة 5.753 43.63 160

33

0.05 23.387

النشاط الرياضي كخبرة توتر ومخاطرة

6.432 24.20 160

27

5.494

0.05

النشاط الرياضي كخبرة جمالية

6.303 35.05 160

27

0.05 16.165

النشاط الرياضي لخفض التوتر

6.355 33.94 160

27

0.05 13.820

النشاط الرياضي كخبرة لمتفوق الرياضي

5.227 26.36 160

24

0.05

5.717

-2-4اليدف الثاني ( :الكشف عن داللة الفروق في اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي
كخبرة اجتماعية  ،ولمصحة والمياقة  ،وكخبرة توتر ومخاطرة  ،وجمالية  ،ولخفض التوتر ،
ولمتفوق الرياضي تبعًا لمتغيرات  :التخصص  ،والجنس  ،والصف).
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ولغرض تحقيق ىذا اليدف تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عمييا من االختبار
القبمي إحصائياً فأظيرت النتائج اآلتي:
أ.الفروق تبع ًا لمتخصص الدراسي :

تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين وسيمة إحصائية في المقارنة بين متوسط

درجات طمبة التخصص العممي ومتوسط درجات طمبة التخصص األدبي  ،وتبين عدم وجود
فروق دالة في أؼ بعد من أبعاد مقياس االتجاه نحو النشاط الرياضي تبعاً لمتغير التخصص

الدراسي  ،والجدول ( )4يوضح ذلك .

الجدول ()4

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في االتجاه نحو النشاط الرياضي تبعاً لمتخصص
البعد

التخصص العدد المتوسط االنحراف
المتحقق المعيارؼ

النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

عممي

28.60 110

4.74

النشاط الرياضي كخبرة لمصحة

عممي

43.80 110

6.08

والمياقة

أدبي
أدبي

50
50

28.46
43.26

النشاط الرياضي كخبرة توتر ومخاطرة

عممي

23.90 110

النشاط الرياضي كخبرة جمالية

عممي

34.91 110

النشاط الرياضي لخفض التوتر

عممي

34.18 110

النشاط الرياضي كخبرة لمتفوق الرياضي

عممي
أدبي

26.03 110
27.08 50

أدبي
أدبي
أدبي

50

24.86

50

35.36

50

33.42

4.51
4.98
6.60
6.03
6.58
5.68
6.55
5.92
5.23
5.18

القيمة
التائية

مستوػ
الداللة

0.176

ير

0.558

ير

دال
دال

0.866

ير

0.410

ير

0.702

ير

1.172

ير
دال

دال
دال
دال

ب.الفروق تبعًا لمتغير الجنس :

وتم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين وسيمة إحصائية في المقارنة بين متوسط

درجات الطمبة الذكور ومتوسط درجات اإلناث من الطمبة ؛ تبين وجود فروق دالة في أربعة أبعاد
وىي  ( :النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية  ،والنشاط الرياضي كخبرة توتر ومخاطرة  ،والنشاط
الرياضي كخبرة جمالية  ،و النشاط الرياضي كخبرة لمتفوق الرياضي) ضمن مقياس االتجاه نحو
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النشاط الرياضي يعزػ لمتغير الجنس ولصالح اإلناث  .في حين لم تظير فروق دالة بين
الجنسين في بعدؼ  :النشاط الرياضي كخبرة لمصحة والمياقة  ،والنشاط الرياضي كخبرة لمتفوق
الرياضي  ،والجدول ( )5يوضح ذلك .

الجدول ()5
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في االتجاه نحو النشاط الرياضي تبعاً لمجنس
البعد

المجموعة

العدد المتوسط االنحراف
المتحقق المعيارؼ

النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

ذكور

69

27.34

4.02

النشاط الرياضي كخبرة لمصحة

ذكور
إناث

69
91

44.00
43.36

5.82
5.71

والمياقة

إناث

النشاط الرياضي كخبرة توتر ومخاطرة

ذكور
إناث

النشاط الرياضي لخفض التوتر

ذكور
إناث

النشاط الرياضي كخبرة جمالية

النشاط الرياضي كخبرة لمتفوق الرياضي

ذكور
إناث

ذكور
إناث

91

69
91
69
91
69
91
69
91

29.47

22.08
25.81
33.59
36.16
32.95
34.69
25.07
27.34

4.91

5.59
6.58
6.41
6.01
6.83
5.89
4.54
5.51

القيمة

التائية

مستوػ
الداللة

0.05 2.924
0.693

ير
دال

0.05 3.778
0.05 2.600
1.721

ير
دال

0.05 2.775

جـ.الفروق تبعاً لمتغير الصف :

وألجل الكشف عن داللة الفروق في اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي عمى وفق

متغير الصف الدراسي  ،تمت معالجة البيانات باستخدام تحميل التباين األحادؼ وسيمة إحصائية
في المقارنة ؛ فأظيرت النتائج وجود فرق دال في بعد واحد وىو( :

النشاط الرياضي كخبرة

اجتماعية)  ،في حين لم تظير فروق دالة في األبعاد األخرػ من أبعاد مقياس االتجاه نحو
النشاط الرياضي يعزػ لمتغير الصف  ،والجدول (  )6يوضح ذلك .
الجدول ()6
نتائج تحميل التباين األحادؼ لداللة الفرق في االتجاه نحو النشاط الرياضي تبعًا لمصف
بعد النشاط
الرياضي
كخبرة اجتماعية

مصدر التباين

بين المجموعات

مجموع
المربعات
147.97

درجات
الحرية
2

متوسط القيمة مستوػ
المربعات الفائية الداللة
0.05 3.516 73.98
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كخبرة لمصحة والمياقة
كخبرة توتر ومخاطرة

كخبرة جمالية
لخفض التوتر
كخبرة لمتفوق الرياضي

داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات

3303.52
184.35
5078.62
73.92
6504.26
128.87
6189.62
51.91
6370.58
28.72
4316.25

157
2
157
2
157
2
157
2
157
2
157

21.04
92.17
32.34
36.96
41.42
64.43
39.42
25.95
40.57
14.36
27.49

ير
دال
ير
دال
ير
دال
ير
دال
ير
دال

2.850
0.892
1.634
0.640
0.522

- 3- 4اليدف الثالث  ( :التعرف عمى أثر استخدام أسموب االكتشاف الموجو لتدريس مادة
التربية الرياضية في اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية  ،ولمصحة
والمياقة  ،وكخبرة توتر ومخاطرة  ،وجمالية  ،ولخفض التوتر  ،ولمتفوق الرياضي).
وألجل تحقيق ىذا اليدف تمت معالجة البيانات باستخدام االختبار التائي لعينتين
مترابطين وسيمة إحصائية في المقارنة بين درجات الطمبة في االختبار القبمي ودرجاتيم في
االختبار البعدؼ ؛ فأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات االختبارين
ولصالح االختبار البعدؼ  ،وىذا يدل عمى فاعمية أسموب االكتشاف الموجو في تدريس مادة

التربية الرياضية وأثره االيجابي في اتجاىات الطمبة نحو الرياضة  .والجدول (  )7يوضح ذلك .
الجدول ()7
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين االختبار القبمي والبعدؼ في االتجاه نحو النشاط الرياضي
بعد النشاط
الرياضي
كخبرة اجتماعية
كخبرة لمصحة والمياقة
كخبرة توتر ومخاطرة

كخبرة جمالية

االختبار

العدد

متوسط
الدرجات

االنحراف
المعيارؼ

القيمة
التائية

مستوػ
الداللة

القبمي
البعدؼ
القبمي
البعدؼ
القبمي
البعدؼ
القبمي
البعدؼ

160
160
160
160
160
160
160
160

28.55
30.55
43.63
45.60
24.20
29.82
35.05
37.48

4.659
3.66
5.753
4.80
6.432
6.43
6.303
4.75

9.724

0.05

9.560

0.05

0.05 11.293
6.697

0.05
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لخفض التوتر
كخبرة لمتفوق الرياضي

القبمي
البعدؼ
القبمي
البعدؼ

160
160
160
160

33.94
36.58
26.36
30.94

6.355
4.68
5.227
5.04

8.159

0.05

0.05 11.151

- 4مناقشة النتائج :
- 4
أظيرت النتائج المعروضة في الجدول (  )3أن اتجاىات أفراد العينة من طمبة المرحمة
اإلعدادية نحو النشاط الرياضي بشكل عام كانت ايجابية في األبعاد المختمفة لممقياس المستخدم
في البحث  .ويمكن تفسير ىذه النتيجة في أن أفراد العينة ىم في مرحمة عمرية تتميز بالقوة
والنشاط والحيوية  ،ولدييم من الطاقة الجسمية والنفسية التي تدفعيم باتجاه ممارسة األنشطة
الرياضية ىذا من جانب  .كما أن انتشار التقنيات ووسائل اإلعالم في الوقت الحاضر من جانب
آخر من شأنو أن يشجع األفراد عمى ممارسة األنشطة الرياضية لما ليا من مردود ايجابي عمى
الفرد سواء كخبرة اجتماعية يستطيع من خالليا الشخص أن يوسع من دائرة عالقاتو االجتماعية
ويزيد من تفاعمو مع اآلخرين  ،أو لتحقيق مزيد من الصحة والمياقة سيما وأن المراىقين
والمراىقات ييتمون بمظيرىم الجسمي بشكل كبير  ،أو باعتبار النشاط الرياضي كخبرة توتر
ومخاطرة إذ تتميز مرحمة المراىقة بالتوتر وحب المغامرة وقبول المجازفة أو المخاطرة  .وفي
نفس الوقت اعتبار الرياضة كخبرة جمالية ألنيا تساعد في الحصول عمى التوازن واالتزان مما
يسيم في خفض التوتر الناجمة عن االحباطات الناشئة من ضغوط الحياة العصرية  .كما أن
ممارسة األنشطة الرياضية قد يؤدؼ إلى اشباع الحاجة لمتفوق الرياضي والمنافسة الرياضية .
وأشارت النتائج المعروضة في الجدول (

 )4إلى عدم وجود فروق دالة في اتجاه الطمبة

نحو النشاط الرياضي تبعاً لمتغير التخصص الدراسي  ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة في أن

االتجاىات تتأثر بعممية التنشئة االجتماعية والخبرات السابقة  ،وال عالقة ليا بالتخصص سيما

وأن الطمبة في كال االختصاصين (العممي واألدبي) لدييم نفس الساعات في درس الرياضة
وسبق ليم أن تعرضوا إلى خبرات مماثمة في المرحمة السابقة من الدراسة .
بينما أظيرت النتائج المعروضة في الجدول (

 )5وجود فرق دال بين الجنسين في عدد

من األبعاد الخاصة بمقياس االتجاه نحو النشاط الرياضي  ،ويمكن أن يعزػ ذلك إلى اختالف
الفرص المتاحة لكال الجنسين وتباين موقف األسرة والمجتمع من ممارسة الرياضة ليما .
وبينت النتائج المعروضة في الجدول (

 )6عدم وجود فروق دالة يعزػ لمتغير الصف في

األبعاد المختمفة التجاىات الطمبة في المرحمة اإلعدادية نحو النشاط الرياضي باستثناء بعد
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النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية  ،وعند الرجوع إلى متوسطات الدرجات يتضح لنا أن الفرق
كان لصالح طمبة الصف العاشر ممن حصموا عمى أعمى متوسط لمدرجات في ىذا البعد  ،وىذا
يدل عمى أن الطمبة في الصف العاشر أكثر اىتمامًا بآراء اآلخرين ومواقفيم من النشاط

الرياضي.

وأخي اًر  ،دلت النتائج المعروضة في الجدول (

 )7أن ىناك فروق دالة بين درجات

االختبارين القبمي والبعدؼ ولصالح االختبار البعدؼ  ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء فاعمية
استخدام أسموب االكتشاف الموجو في تدريس مادة التربية الرياضية  ،وما لو من امتيازات
وخصائص ايجابية .
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ( باين  )1992 ،التي توصمت إلى تفوق أفراد المجموعة
التجريبية الذين درسوا بطريقة االكتشاف  .إذ يتميز ىذا األسموب باالعتماد عمى الذات ،والذؼ
يزيد الدافعية لدػ الطمبة  ،ويؤدؼ إلى سيولة استيعاب العناصر الميارات الحركية  ،وىذا ما
تؤكده دراسة (عبدهللا . )1999 ،
كما تنسجم نتائج البحث الحالي مع دراسة(  (Morgan & Others, 2005التي أشارت
في نتائجيا إلى ان األسموبين التبادلي ،واالكتشاف الموجو ،أدت إلى إتقان األداء بشكل أفضل،
والى تحسن استجابات الطالب العقمية والعاطفية وتكيفيم بشكل أفضل من األسموب
األمرؼ ، (Morgan & Others, 2005 : P.257-285).ودراسة (سالمة وآخرون ،
 )2008التي أظيرت ان أسموب االكتشاف الموجو )كان لو تأثير إيجابي عمى تعمم ميارتي
الضربة األمامية القاطعة ،والضربة الخمفية القاطعة في كرة الطاولة ( سالمة وآخرون : 2008 ،
ص .)360وكذلك دراسة (جواد وحسين ،

 )2014التي أسفرت نتائجىا عن أن التدريس

بأسموب االكتشاف الموجو ساىم في تحسين تعمم فعالية قذف الثقل وتطوير القدرات البدنية
المرتبطة بالفعالية لدػ أفراد العينة.
 - 5االستنتاجات
في ضوء أىداف الدراسة ،وحدود العينة ،والمعالجة اإلحصائية يمكن استنتاج اآلتي:
.1أن التدريس باستخدام أسموب االكتشاف الموجو لو تأثير إيجابي عمى تحسين اتجاىات الطمبة
من كال الجنسين نحو النشاط الرياضي .
.2أن أسموب االكتشاف الموجو مناسب لتدريس مادة الرياضة في المرحمة االعدادية ألنو يقوم
عمى جيد الطالب توجيو المدرس .
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.3أن متغيرؼ الصف والتخصص ال تؤثر عمى اتجاىات الطمبة نحو النشاط الرياضي .
وفي ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات والمقترحات
اآلتية :
.1ضرورة االىتمام بأسموب االكتشاف الموجو أثناء اعداد المعممين والمدرسين في المؤسسات
الرياضية ( معاىد وكميات التربية الرياضية).
 .2عمى مديرية النشاط الرياضي في المديرية العامة لمتربية فتح دورات تطويرية لمعممي ومدرسي
الرياضة وتدريبيم عمى كيفية توظيف أسموب االكتشاف الموجو في تدريس مادة الرياضة .
 .3إجراء دراسات مشابية عمى عينات من فئات عمرية مختمفة وفي مناطق أخرػ .
.4إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول أساليب التدريس الحديثة ومقارنتيا مع أسموب
االكتشاف الموجو .
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The Effectiveness of Using the Guided-Discovery Style in the
Development of Students' Attitudes toward Sports
Assistant Professor Dr.
Ahmed Qasim Mohammed Hamy
Abstract:
The research aims to identify the trends of high school students
towards physical activity, and to find the significance of differences in
those trends depending on the variables of specialization, sex and gradelevel, as well as recognizing the impact of the use of guided discovery
approach in the development of students' attitudes toward physical
activity. The sample consisted of 160 students, who were selected from
two high schools, one for males and another for females. Kenyon's Scale
of trends toward physical activity was applied on the subjects of the study
(the scale was translated or localized into Arabic by Mohammad Hassan
Allawi, who applied it two pre and post-tests. The scale consists of 54
items distributed on six dimensions and in front of each paragraph; there
are five alternatives to answer. The scale's validity and reliability has
been verified.
The research depends on the quasi-experimental design. The data
were processed using the t-test for one sample and two, as well as the
unilateral analysis of variance and Pearson correlation coefficient. The
results showed that the sample members have a positive trend towards
activity sports in all its dimensions. No significant differences in the trend
depending on the specialization were seen, while the differences between
the sexes appeared in four dimensions of the scale, showing a difference
in just one depending on the grade level. The results indicated the
presence of significant difference between the pre-test and post-test in all
dimensions which shows the positive impact of the use of GuidedDiscovery Approach.
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The researcher presented a series of recommendations and
suggestions regarding the use of guided discovery approach in teaching
physical education.

كازتًَكسىا ب كازًٍَياىا شًَىاشَّ ظُديتيا ئازاضتُ كسّ د طُشُكسىا بىضىىًًَ قىتابًاٌ بُزَظ
وَزششَِ
ث  .ه  .د  .أمحد قاضه حمند محٌ
ثىختُ :
ئازماجنا ظَِ ظُكىلًيَِ ىًاضًيا ئازاضتًًَ قىتابًًَ قىىاغا ئامادَيًَيُ بُزَف ضاالكًا
وَزششِ ىًشاىا جىداًٍا دووَّ ئازاضتًَدا ل طىزَّ ذيَك جىدا بىىا بطجىزّ و زَطُشّ و ثىىلَ
ٍُزوَضا شاىًيا كازيطُزيا شًَىاشَّ ظُديتيا ئازاضتُكسّ دبىذاىدىا ئازضتًًَ قىتابًاٌ دا بُزَف
ضاالكًا وَزششِ ئُف منىىُيُ ذ ( )160قىتابًًَ كىزو كض و ذ دوو قىتاخباىًًَ ئامادَيِ ئًَك يا
كىزاٌ و يادّ يا كضاٌ ثًَك ٍاتًُ ئُويًَ ثًظُزَّ( جريالدكًيًصىًَِ ئازضتاٌ بُزَف ضاالكًا
وَزششِ) ل ضُز ٍاتِ جبحًَكسٌ يَِ كى ذ اليَِ ( حمند حطً عالوٍ)ددوو ئُشمىىاٌ دا (بُزّ و
ثشتِ ) ٍاتًُ وَزطًَساٌ ئُظ ثًظُزَ ذ (  )54بسطاٌ ثًَك دًٍَت و دابُشكسيُ ل ضُز شُش
ٍُلبرازدىاٌ و ل بُزامبُز ٍُز ٍُز بسطُيُكَِ ثًَيخ بُزضظًًَ جَطس يًًَ ٍُيً و ثشت
زاضتبىٌ ل ضُز زاضتًى جًَطريياوّ ٍاتًُ كست
ظُكىلًينَ ثشت بُضنت ل ضُز ىُخشَِ وَك و ئُشمىىَِ كسيُ و زاضتظُكسىا ظاٌ داتاياٌ
بسيكا ئُشمىىا بى ذ بى ٍُلبرازدَيُكَِ و دوو ذيَطستًاٌ ٍاتًُ كسٌ و ٍُز وَضا شسوظُكسىا
جىداًًٍَ تاكِ و ئاالظَِ ثُيىَىديا(بريضىٌ)ّ .ئُجناو ئُو بى كى ئُىدامَِ ذيَطستِ ئازضتُكا
ثىشَتًف و ٍُمُ ئاىل بُزَف ضاالكًا وَزششِ يا ٍُّ ٍُزوَضا ىُبىىا

جىداًًٍَ ئازضتَِ ل

ديف ثطبىزيَِ ىلَ ٍُزدو زَطُش دضىاز داتايًًَ ثًظُزيدا ذيَك جىدا بىٌ ل ديف داتاياٌ و ل ضُز
ئاضتَِ ثىىلَ جىداًٍُك بتيَِ بى مُ دياز بى ئُو طٍُشتًيُ وّ ئُجنامِ كى جىداًٍُكا بُزضاف
يا ٍُّ ل ىاظبُزا ئُشمىىا بُزّ و ثشتِ د ٍُمِ ٍُلبرازدىادا و ئُظُذّ ئاماذَكُ بى كازتًَكسىا
ثىشَتًف يا بكازًٍَياىا شًَىاشَّ ظُديتيا ئازاضتُكسّ
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ل دوماًٍَِ ظُكىلُزّ كىمُكا ثًَشيًازاٌ دايُ دَزبازَّ ب كازشًياىا شًَىاشَّ ظُديتيا
ئازاضتُكسّ د واىُ طىتيا بابُتَِ ثُزوَزدا وَزششِ .
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