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 .االهداف السلة،كرة  التعلم، الموجه، أسلوبأسلوب االكتشاف : الكلمات المفتاحية
 ملخص البحث

يفترض الباحثان: وجود فروق ذات داللة معنويـة إحصـائية فـي تعلـيم بعـض المهـارات األساسـية      
 البعدية ولصالح مجموعة االكتشاف الموجه.بكرة السلة بين المجموعتين التجريبيتين في االختبارات 

تم استخدام المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة مشكلة البحث. اشتمل مجتمع البحث على طالبات      
( والبالغ 2115-2111المرحلة األولى في كلية التربية الرياضية بجامعة ذي قار للعام الدراسي )

( طالبة لكل شعبة ، وقد تم استبعاد 19( بواقع )ب ( طالبة موزعات على شعبتان )أ،11عددهن )
( طالبة 2تم استبعاد )و ، ليمثلن عينة التجارب االستطالعية( طالبات 1( طالبات استخدم منهم )1)

( من %11( طالبة يشكلن نسبة ) 11ألغراض التجانس والتكافؤ وعليه أصبح العدد الكلي للعينة )
بأسلوب القرعة تم توزيع عينة البحث على مجموعتين تجريبيتين ، وبطريقة عشوائية المجموع الكلي

) بأسلوب االكتشاف الموجه(، والثانية متمثلة  األولى متمثلة بشعبة )أ( والتي تأخذ طريقة التدريس
( طالبة لكل مجموعة. 15بشعبة )ب( والتي تأخذ طريقة التدريس) بأسلوب التعلم باألهداف( بواقع )

إلى الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة، وخطوات إجراء البحث المتمثلة  كذلك تطرق الباحثان
 االستطالعية،باختيار وتحديد االختبارات المناسبة للمهارات األساسية بكرة السلة، والتجربة 

االختبارات القبلية وكذلك المنهج التعليمي باستخدام أسلوبي االكتشاف الموجه وأسلوب التعلم 
 ن ثم أجراء االختبارات البعدية فضال عن استخدام بعض الوسائل اإلحصائية.باألهداف، وم

التـي اعتمـدت )أسـلوب االكتشـاف الموجـه( أظهـرت تفوقـا  التجريبية األولـىاالستنتاجات: ان المجوعة 
واضحا على المجموعة التجريبية الثانية التي اعتمدت )أسلوب التعلم باألهداف( في االختبـار البعـدي 

  السلة. األساسية بكرةلمهارات لبعض ا
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The Effect of Guided Discovery and Learning Objectives Approaches 
in Learning Basic Skills in Basketball 

Asst. Ins. Ali Awad (M.A.) Ins.     Rashad Tariq Yousif  (Ph. D.) 
University of Thi-Qar /College of Physical Education 

Abstract 
The researchers assume that there are significant statistical 

differences in teaching some basic skills in basketball between the two 
experimental groups in the posttests in favor of guided discovery group.  

The experimental method is used to suit the study problem. The 
study community consisted of thirty-eight female students of the first grade 
of the College of Physical Education، University Thi-Qar for the academic 
year 2014-2015 distributed on two sections of nineteen students each 
after excluding eight female students: six of them are used in the pilot 
experiments and two are excluded for equalizing the samples. The total 
number of students became thirty females that represent 78% of the grand 
total. The study samples were randomly distributed on two experimental 
groups of fifteen students each. The first group is A which follows the 
guided discovery method while the second group B uses learning 
objectives method.  

The researchers also discussed the means and devices used as well 
as the procedures that include choosing the suitable tests for basic skills in 
basketball، pilot tests، posttests، educational methods of guided discovery 
and learning objectives، then، posttests and statistical procedures.  

The results proved that the firs group which used guided discovery 
proceeded the second group which used learning objective methods in the 
posttest of some basic skills in basketball.   
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 :المقدمة-1
ان طرائق التدريس كانت وال زالت ذات أهمية خاصة بالنسبة لعملية التدريس الصفي وذلك فقد       

ركز التربويون الجزء األكبر من جهودهم البحثية على طرق التدريس المختلفة وفوائدها في تحقيق 
ام بطرق أدى هذا االهتم المختلفة،مخرجات تعليمية مرغوبة لدى الطالب في المراحل التعليمية 
وعمد القائمون على تدريب  ناجحة،التدريس الى انتشار القول بان المعلم الناجح ما هو إال طريقة 

 المعلمين الى تدريب طالبهم على استخدام طرق التدريس المختلفة التي تحقق أهداف التعليم بيسر.
القواعد األساسية في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية في  أحدودرس التربية الرياضية هو      

فالعناية بدرس التربية الرياضية يشكل الخطوة األولى والمهمة التي بواسطتها  المدرسة،الجامعة او 
تجنى الفوائد الموجودة في المنهاج المقرر، ولهذا يؤكد معظم المربين على ضرورة إيجاد أساليب 

واالبتعاد عن األسلوب التقليدي والذي ال يراعي الفروق  السنية،م مع المرحلة تدريسية حديثة تنسج
تباع أساليب تركز على اإلبداع والتفاعل بين  طاعة األوامر وا  الفردية بل يركز على الحفظ والتلقين وا 

 الطلبة.
م لمراعاتها ويؤكد التعليم الحديث على الفروقات الفردية القائمة بين المتعلمين ويوجه االهتما    

       بمختلف السبل، ومنها تعدد أساليب التدريس وتنويعها ألنها تهتم بنمو المتعلمين الى أقصى
، وبناء أهداف التدريس على حاجات المتعلمين الحقيقية بجعل ماتستطيعه من قدرات كل منهم

من جهة ومع  ، فيتفاعلون مع المدرسمنبثقة عن األهداف مبنية لحاجتهمالمواقف التدريسية ال
زمالئهم من جهة أخرى تفاعال عميقا ومستمرا ومؤثرا، فاألسلوب التدريسي هو الوسيلة الناقلة للعلم 
والمعرفة للمتعلم، وكلما كانت مالئمة للموقف التعليمي ومنسجمة مع عمر المتعلم وذكائه وقابليته 

 وفائدة .وميوله كانت األهداف التربوية المتحققة عبرها أوسع وأكثر عمقًا 
ولعل مادة كرة السلة من الدروس العملية المهمة والحيوية نظرا لكثرة وتعدد مهاراتها التي تحتم     

على القائم بالعملية التعليمة التعدد والتنوع واالنتقال في استخدام طرائق تدريسية فعالة قائمة على 
 التفاعل الفاعل بين المدرس والطالب.

ن أهمية البحث في تسليط الضوء على استخدام أسلوبين حديثين في وفي ضوء ما تقدم تكم    
عملية تدريس مادة كرة السلة وهما )أسلوب االكتشاف الموجه وأسلوب التعلم باألهداف(، لتكون هذه 
الدراسة إضافة جديدة للباحثين من خالل تطبيق هذه األساليب الحديثة ومعرفة مدى فاعليتها. 

 (1: 2111 :الربيعي)
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كسابه    ان عملية التدريس في بعض معانيها الى إحداث تغيرات مرغوبة في سلوك المتعلم وا 
ومن اجل تحقيق هذه األهداف التعليمية  المرغوبة،المعلومات والمعارف والمهارات واالتجاهات والقيم 

تعليمي يتوجب على المعلم ان ينقل هذه المعارف والمعلومات المطلوبة لتحقيق التغير السلوكي ال
بطريقة شيقة تثير اهتمام المتعلم ورغبته وتدفعه الى التعلم مع األخذ بعين االعتبار صفات المتعلم 

 وخصائصه النفسية واالجتماعية والعقلية والجسمية.
 استخدامها،ان معرفة المعلم الواسعة بطرائق التدريس واستراتيجيات التعليم المتنوعة وقدرته على    

ي معرفة الظروف التدريسية المناسبة للتطبيق وممتعة للطلبة وتناسب قدراتهم تساعده بال شك ف
 ووثيقة الصلة بحياتهم اليومية واحتياجاتهم وميولهم ورغباتهم.

وهنا تتجلى مشكلة البحث في محاولة جديدة للكشف عن تجريب استخدام أسلوبي )االكتشاف    
 كرة السلة لطالبات المرحلة األولى. الموجه وأسلوب التعلم باألهداف( في تدريس مادة

  إجراءات البحث:– 2
 البحث: منهج 2-1

إذ  البحث،أستخدم الباحثان المنهج التجريبي ذو المجموعات المتكافئة لمالئمته لطبيعة مشكلة      
يعد هذا المنهج أفضل ما يمكن إتباعه للوصول إلى نتائج دقيقة فهو " المنهج الوحيد الذي يمكنه 

 (211: 1999:وراتب  عالوياالختبار الحقيقي لفروض العالقات بالسبب أو األثر " )
  وعينته:البحث  مجتمع 2-2
الرياضية بجامعة ذي قار اشتمل مجتمع البحث على طالبات المرحلة األولى في كلية التربية    

ن )أ،ب( بواقع ي( طالبة موزعات على شعبت11دهن )( والبالغ عد2115-2111للعام الدراسي )
ليمثلن عينة التجارب ( طالبات 1( طالبات استخدم منهم )1، وقد تم استبعاد )ة( طالبة لكل شعب19)

( من المجموع  %11نسبة ) ن ( طالبة يشكل11، وعليه أصبح العدد الكلي للعينة )االستطالعية
، وبطريقة عشوائية بأسلوب القرعة تم توزيع عينة البحث على مجموعتين تجريبيتين األولى الكلي

متمثلة بشعبة )أ( والتي تأخذ طريقة التعليم) بأسلوب االكتشاف الموجه(، والثانية متمثلة بشعبة )ب( 
 ( طالبة لكل مجموعة.15واقع )والتي تأخذ طريقة التعليم) بأسلوب التعلم باألهداف( ب

 تجانس العينة: 2-2-1
قام الباحثان بإجراء التجانس لمنع المؤثرات التي تؤثر على نتائج االختبارات من الفروق الفردية     

لدى أفراد العينة المتمثلة بـ )العمر والوزن والطول ومهارة الطبطبة العالية والطبطبة بتغيير االتجاه 
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ة( وقد استعمل الباحثان معامل االلتواء إلجراء التجانس وكما مبين في الجدولين والمناولة الصدري
(1.) 

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لجميع متغيرات البحث (1جدول )
 معامل االلتواء الوسيط ع َس  وحدة القياس متغيرات الدراسة ت

1  
 
 

المجموعة 
التجريبية 
 األولى
 
 

 1.55 228 12.55 232 شهر العمر

 1.71 158 6.25 155.53 سم الطول 2

 1.55 55 5.23 57.33 كغم الوزن 3

 1.62 11 1.34 11.28 زمن الطبطبة العالية 4

 1.25 21.21 1.41 21.33 زمن الطبطبة بتغير االتجاه 5

 1.44 4 1.83 3.73 زمن المناولة الصدرية 6

1 

 
 

المجموعة 
التجريبية 
 الثانية

 1.53 228 11.25 231 شهر العمر

 1.15 155 4.18 158.73 سم الطول 2

 1.84 54 12.58 57.66 كغم الوزن 3

 1.85 11 1.46 11.43 زمن الطبطبة العالية 4

 1.74 21.5 1.82 21.55 زمن الطبطبة بتغير االتجاه 5

 1.65 3 1.84 3.4 زمن المناولة الصدرية 6

 ( مما يدل على تجانس أفراد العينة في المتغيرات أعاله.1قيم معامل االلتواء كانت بين )+ *جميع
 تكافؤ العينة: 3-2-2

لغرض تحديد نقطة الشروع قام الباحثان بإيجاد التكافؤ بين المجموعتين باستعمال اختبار      
 ( يبين ذلك. 2)ت( للعينات المستقلة في متغيرات الدراسة والجدول )
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يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(المحسوبة و الجدولية  (2جدول )
 للمجموعتين التجريبيتين في متغيرات البحث

 المعالجات االحصائية
 المتغيرات

 قيمة )ت( المجموعة التجريبية)ب( (التجريبية)أالمجموعة 
 الداللة

 جدولية محسوبة +ع َس  +ع َس 
 1.4 11.25 231 12.55 232 الطول

2.15 

 غير معنوي

 غير معنوي 1.18 4.18 158.73 6.25 155.53 الوزن

 غير معنوي 1.44 12.58 57.66 5.23 57.33 العمر

 غير معنوي 1.28 1.46 11.43 1.34 11.28 الطبطبة العالية

 غير معنوي 1.11 1.82 21.55 1.41 21.33 الطبطبة بتغيير االتجاه

 غير معنوي 1.21 1.84 3.4 1.83 3.73 المناولة الصدرية

 ( 2.15( هي )1.15( ومستوى داللة )28*قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 تحديد المهارات المستعملة في البحث: 2-3

تم تحديد مهارات كرة السلة المستعملة في البحث على وفق مفردات المادة المنهجية المقررة      
 يان أجر يلباحثجامعة ذي قار، ولكون ا –لطالبات السنة الدراسية األولى في كلية التربية الرياضية

الل هذه المدة ا المهارات التي تدرس خسي األول من السنة لذا فقد اختار بحثهما خالل الفصل الدرا
وفقا لتسلسل المنهج ألجراء الدراسة عليها، وهذه المهارات هي: )المناولة الصدرية، الطبطبة العالية، 

 الطبطبة بتغيير االتجاه(
 المستخدمة:تحديد االختبارات  2-3-1

بغية تحقيق أهداف البحث وقياس متغيراته استعمل الباحثان مجموعة من االختبارات لغرض      
بهدف الوصول إلى مقارنة الفرد مع غيره أو مقارنة  قياسه،المعلومات عن السلوك الذي ننوي  "جمع

 (211: 2111:)الحموزالفرد مع نفسه في ضوء سلم معين أو مقاييس محددة " 
( 1ملحق) الدراسة،لتحديد االختبارات األنسب للمهارات قيد  انةان بأعداد استمارة استبقام الباحث    

(، 2الستمارة على مجموعة من الخبراء والمختصين في علوم التربية الرياضية ملحق )وتم عرض ا
 ( يبين ذلك.1فقد تم ترشيح االختبار الحاصل على أعلى نسبة من التأشير وجدول )
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 يبين نسب اختيار الخبراء لالختبارات المهارية بكرة السلة (3جدول )
 النسبة المئوية االختبار المهارة
 الطبطبة
 العالية

 .( م21الطبطبة بين خطان متوازيان مسافة )-1
 .( م11الطبطبة ذهابا وايابا مسافة )-2

85.71% 
14.28% 

الطبطبة 
 بتغيير االتجاه

 حواجز بأقل زمن. 4بين  الطبطبة-1
 حواجز بأقل زمن. 6بين  الطبطبة-2

28.75% 
71.42% 

المناولة 
 الصدرية

 على الحائط بأقصى سرعةمناولة الكرة نحو دوائر مرسومة -1
 ثا. 11الكرة على مستطيل مرسوم على الحائط بأقصى سرعة خالل  مناولة-2

42.85% 
57.14% 

 إجراءات البحث الميدانية: 2-4
 التجربة االستطالعية: 2-4-1
لغرض الحصول على نتائج دقيقة وموثوق بها يؤكد خبراء البحث العلمي على إجراء التجربة    

في عملي للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات التي تقابله  " تدريباالستطالعية والتي تعرف بأنها 
  (11: 1911والشاطئ: )المندالوي  ".أثناء االختبار لتفاديها

من  ( طالبات1تطالعية في كلية التربية الرياضية على عينة مكونة من )تم أجراء التجربة االس    
الساعة العاشرة صباحًا ألداء االختبارات  11/11/2111وذلك بتاريخ  الدراسية،نفس المرحلة 

الساعة العاشرة تم أعادة  21/11/2111 وبتاريخ والمختصون،المهارية التي رشحها الخبراء 
د األسس العلمية لالختبار، وكان الغرض من إجراء التجربة االستطالعية االختبارات المهارية إليجا

 هو:
 أثناء إجراء االختبارات.في الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث  تعرف-1
 مستخدم.الزمن المستغرق لكل اختبار  تعرف-2
 االختبار ومدى كفاءتهم في تطبيقها. لمفردات المساعدمن استيعاب فريق العمل  التأكد-1
 الشروط والمعامالت العلمية لالختبارات )صدق، ثبات، موضوعية(. أيجاد-1
 االختبار.مالئمة األدوات واألجهزة المستخدمة في  مدى-5

 األسس العلمية لالختبارات: 2-4-2
 صدق االختبار: 2-4-2-1

لقياسه بشكل دقيق وعدم قياسه لشيء آخر صدق االختبار هو" قياس االختبار لما وضع         
(، وهنالك عدة طرائق لقياس الصدق لالختبارات منها صدق المحتوى وهو 211 :2111)ملحم:
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على مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال الذي يقيسه  انةعملية عرض استمارات االستب
 االختبار، ويمكن االعتماد على آرائهم في صحة االختبار وصدقه. 

 ثبات االختبار: 3-4-2-2
"مفهوم الثبات هو درجة الثقة أي نتيجة االختبار ذو قيمة ثابتة خالل التكرار أو اإلعادة أي       

)محجوب  بمعنى الثبات للنتائج التي حصل عليها الباحث أذا أعيدت التجربة على المجموعة نفسها"
 (152 :1915:وآخرون

خراج معامل الثبات وكانت أالختبارات استخدم الباحثان قانون معامل االرتباط ) بيرسون (، الست    
 (.1المهارية تتمتع بقدر عال من الثبات وكما في الجدول )

 الموضوعية: 2-4-2-3
فر في االختبار الجيد هو شرط الموضوعية وتعني اإن من العوامل المهمة التي يجب أن تتو     

 التخلص من التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية. 
تعرف الموضوعية لالختبارات باستعمال معامل وتم  لذا فان االختبارات المهارية فيها محكمان   

االرتباط )يرسون( بين نتائج المحكمين وكانت االختبارات تتمتع بموضوعية عالية وكما في الجدول 
 (.1رقم )

 يبين األسس العلمية لالختبار (4جدول )
 الموضوعية الثبات المهارات األساسية ت
 1.58 1.81 المناولة الصدرية 1
 1.56 1.82 الطبطبة العالية 2
 1.51 1.75 الطبطبة بتغيير االتجاه 3

 (1.15( ومستوى داللة )4بدرجة حرية ) 1.37* قيمة معامل االرتباط )ر(=        
 االختبارات المستخدمة في البحث: 2-4-3
 االختبارات المهارية: 2-4-3-1

 (111 :2111:)شابا العالية:أوال: اختبار الطبطبة 
 وصف األداء: 

( المرسوم على األرض ومعه )أيتخذ الالعب وضع االستعداد من البدء العالي خلف خط البدء  -
 الكرة.

إعطاء إشارة البدء لالعب الذي يقوم بالركض مع الطبطبة العالية بالذراع المسيطرة بأقصى سرعة  -
 .)ب(ممكنة حتى يقطع خط النهاية 
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 :تعليمات االختبار
 ومعه الكرة. العالي(االستعداد من البدء  )وضعاخذ الالعب الوضع الصحيح  -
  ب(ينتهي االختبار بان يقطع الالعب خط النهاية ) -
 لكل العب محاولة واحدة فقط. -
 المنافسة.يعلن الرقم الذي يسجله الالعب على الالعب الذي يليه لضمان عامل  -

 إدارة االختبار 
عطاء  -  البدء أوال وتسجيل النتائج ثانيا. اشارةمسجل: يقوم بالنداء على األسماء وا 
 .)ب(مؤقت: يقوم بالتوقيت فضاًل عن انه يقف عند خط النهاية  -

 :حساب الدرجات
إشارة البدء عند  درجة كل العب هي الزمن الذي يستغرقه في أداء االختبار منذ لحظة إعطائه -

 .)ب(وحتى يقطع خط النهاية  )أ(الخط 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح اختبار الطبطبة العالية1شكل )
 (129-111: 1999:حسانينو الدايم اختبار المحاورة بين العوائق ) ثانيًا:

 
 

 
 
 

 ( اختبار المحاورة بين العوائق2)شكل 
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 ثالثا: اختبار المناولة الصدرية:
المختبر خلف الخط المرسوم على األرض والذي يبعد عن الحائط بمقدار  األداء: يقفمواصفات  -
، باستخدام كرة السلة يقوم المختبر بالتمرير على المستطيل المرسوم على الحائط سم( 11)أقدام  1

 ممكن من التمريرات المتتالية في عشر ثواني، على أال تلمس الكرة األرض خالل األداء.ألكبر عدد 
( بعد ارتدادها من على الحائط في إل )تمرير: يسجل عدد مرات مالمسة الالعب للكرة التسجيل -

 ثواني المقررة لالختبار، مع مالحظة ضرورة أن توجه الكرة نحو المستطيل في كل مرة. 11
 
 

 
 
 
 
 

 
 يوضح اختبار المناولة الصدرية (3شكل )

 االختبارات القبلية: 2-5-4
في يوم  كافة، تم إجراء االختبارات القبلية بعد توفر الشروط والمستلزمات الالزمة لالختبارات    

 المساعد.وبوجود فريق العمل  21/11/2111االثنين الموافق 
 التعليمي: المنهج 2-5

لمــنهج الدراســي المقــرر مــن قبــل الــوزارة والخــاص بتعلــيم مهــارات كــرة الســلة قــام الباحثــان باعتمــاد ا    
للمـدة مـن يـوم الثالثـاء الموافـق  أسـابيع،( 1فقد بلغت مدة المنهج التعليمـي ) التجريبيتين،للمجموعتين 

( وحـدة تعليميـة 12ج). حيـث تضـمن المـنه11/1/2115الموافـق  السبتولغاية يوم  25/11/2111
ثالثـة أقسـام هـي كـاألتي: )القسـم  علـىن في األسبوع قسمت الوحدة التعليميـة يتعليميت نيوبواقع وحدات
 دقائق(. 11الختامي: القسم-دقيقة 11:الرئيس القسم-دقائق 11التحضيري: 

 عمل المجموعتين:
المجموعة التجريبية األولى )االكتشـاف الموجـه(: تأخـذ المـنهج التعليمـي المعـد مـن قبـل مـدرس المـادة 

 الموجه.والخاص ببعض المهارات األساسية بكرة السلة وباستعمال أسلوب االكتشاف 
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تأخـذ نفـس المـنهج التعليمـي المعطـى مـن قبـل  (:المجموعة التجريبية الثانيـة )أسـلوب الـتعلم باألهـداف
مدرس المـادة والخـاص بـبعض المهـارات األساسـية بكـرة إال أن االخـتالف يكمـن فـي اسـتعمال أسـلوب 

 التعلم باألهداف.
 البعدية:االختبارات  2-6

تم أجراء االختبارات البعدية على أفراد عينة البحث بعد االنتهاء من تنفيذ المنهج التعليمي في      
ن يمباشر من قبل الباحث الرياضية وبإشرافكلية التربية  في قاعة 1/1/2115يوم الخميس الموافق 

وذلك لمعرفة تأثير المنهج التعليمي وقد حرص الباحثان على تهيئة ظروف مشابهة لالختبارات 
األجهزة واألدوات المستعملة( وذلك  –فريق العمل المساعد  –الزمان  –القبلية من حيث )المكان

 لغرض الحصول على نتائج دقيقة.
 اإلحصائية: الوسائل 2-7
 االنحراف المعياري -2الوسط الحسابي                             -1
 معامل االلتواء -1    الوسيط                                 -1
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون( -1النسبة المئوية                               -5
 قانون )ت( للعينات المستقلة -1  )ت( للعينات المتناظرة              قانون -1
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
 . هاوتحليل عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لبعض المهارات األساسية بكرة السلة 1-1
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لبعض المهارات األساسية بكرة السلة للمجموعة  1-1-1

 ها.وتحليل األولى )مجموعة االكتشاف الموجه(التجريبية 
يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ( 5)جدول 

 مجموعة التجريبية األولى )مجموعة االكتشاف الموجه(لالختبارات القبلية والبعدية لل
 المعالجات اإلحصائية

 المتغيرات
  قيمة ت الختبارات البعدية االختبارات القبلية

 الجدولية المحسوبة +ع س +ع س الداللة
 11.314 1.517 7.755 1.34 11.28 الطبطبة العالية

2.14 
 معنوي

 معنوي 8.545 1.553 18.155 1.41 21.33 الطبطبة بتغيير االتجاه
 معنوي 15.488 1.254 7.4 1.83 3.73 المناولة الصدرية

 ( 2.14) ي( ه14( ودرجة حرية )1.15* قيمة )ت( تحت مستوى داللة )
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لبعض المهارات األساسية بكرة السلة للمجموعة  1-1-2

 ها.وتحليل )مجموعة التعلم باألهداف(لثانية التجريبية ا
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يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ( 6)جدول 
 لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية الثانية )مجموعة التعلم باألهداف(

 المعالجات اإلحصائية
 المتغيرات

  قيمة ت االختبارات البعدية االختبارات القبلية
 الجدولية المحسوبة +ع س +ع س الداللة

 5.614 1.455 8.844 1.46 11.434 الطبطبة العالية
2.14 

 معنوي
 معنوي 5.646 1.114 15.151 1.82 21.55 الطبطبة بتغيير االتجاه
 معنوي 5.434 1.417 6.133 1.84 3.4 المناولة الصدرية

 ( 2.14( هي )14( ودرجة حرية )1.15* قيمة )ت( الجدولية تحت مستوى داللة )
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لبعض المهارات األساسية بكرة السلة للمجموعتين  1-1-1

 . هاوتحليل التجريبيتين
يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية  (7جدول )

 البعدية لمتغيرات البحث التجريبيتين لالختباراتللمجموعتين 

 المعالجات اإلحصائية
 المتغيرات

المجموعة 
 (1التجريبية)

 المجموعة
 (2الضابطة)

 قيمة ت
 الداللة

 الجدولية المحسوبة +ع س +ع س
 3.856 1.455 8.844 1.517 7.755 الطبطبة العالية

2.15 
 معنوي

 معنوي 7.323 1.114 15.151 1.553 18.155 الطبطبة بتغيير االتجاه
 معنوي 2.748 1.417 6.133 1.254 7.4 المناولة الصدرية

 (2.15( وهي )28( ودرجة )1.15*قيمة )ت( الجدولية تحت مستوى داللة )
مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لبعض أنواع  1-2

 السلة.التصويب بكرة 
( نجد أن قيمة )ت( المحسوبة في جميع 1،5من خالل النتائج التي أظهرتها الجداول )     

)ت( الجدولية وهذا  االختبارات الخاصة ببعض المهارات األساسية بكرة السلة كانت أكبر من قيمة
وفق ما جاء في الفرض على يعني أن الفرق المعنوي ولصالح االختبارات البعدية لمجموعتي البحث 

 أهمها:ويعزو الباحثان ذلك إلى عدة أسباب  الدراسة،األول من 
على تمارين مختـارة بصـوره علميـه وبتكـرارات صـحيحة ومتناسـقة  ؤهسالمة المنهج التعليمي واحتوا - 

ــــدريب منســــ ــــى أســــاس الممارســــة الصــــحيحة، فالت ــــة وقائمــــه عل ــــات أفــــراد العين جمة مــــع مســــتوى وقابلي
حــداث تطـور فـي القابليــة  والممارسـة علـى مهــارة معينـه ضـمن واجــب حركـي يـؤدي إلــى زيـادة الخبـرة وا 
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ـــتعلم للمهـــارات المعقـــدة وحتـــى  ـــة ال ـــر فـــي عملي ـــة، كـــذلك فـــان الممارســـة تعـــد أهـــم متغي ـــة والبدني العقلي
 .(51 :1999: شلبيإسماعيل و يطة. )البس
-دورا كبيـرا فـي هـذا التطـور سـواء كافـة كـذلك فـان للتغذيـة الراجعـة التـي حصـلت عليهـا المجـاميع    

كانت التغذية الراجعة تعطى بصورة عامة أثنـاء عمليـة الـتعلم أو القيـام باالتصـال مـع كـل مـتعلم علـى 
تعلم وهي عامل بالغ األهمية في السيطرة على تعديل حدة وذلك باعتبارها محورا ضروريا لكل عملية 

مســار الحركــة والســلوك الحركــي للمــتعلم كمــا أن معرفــة المــتعلم لنتائجــه تعينــه علــى النجــاح فــي الــتعلم 
( بقولــه " أن   Schmideوزيــادة إنتاجــه مــن حيــث مقــداره ونوعــه وســرعته وهــذا مــا يؤكــده ) شــمت

 التغذيــة الراجعــة تزيــد مــن طاقــة األفــراد ودافعيــتهم وتعــزز األداء الصــحيح وتجنــب األداء الخــاطئ
Schmide & Wrisber 2000.  282)  ) 

 :مناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين لبعض المهارات األساسية بكرة السلة 1-1
( نجـــد أن قيمـــة )ت( المحســـوبة فـــي جميـــع االختبـــارات 1ا جـــدول )مـــن خـــالل النتـــائج التـــي أظهرهـــ  

المهاريــــة كانــــت اكبــــر مــــن قيمــــة )ت( الجدوليــــة وهــــذا يعنــــي أن الفــــرق المعنــــوي ولصــــالح المجموعــــة 
  منها:ويعزو الباحثان ذلك إلى عدة أسباب  (،التجريبية األولى )مجموعة االكتشاف الموجه

د على استثارة العمليات العقلية لدى المتعلمـات مـن خـالل خصوصية هذا األسلوب في كونه يعتم    
مـــا تتضـــمنه األســـئلة المطروحـــة الخاصـــة بالمهـــارات المـــراد تعلمهـــا مـــن اســـتفهام يجبـــر المـــتعلم علـــى 
اسـتخدام مجموعــة مـن العمليــات العقليـة ) كــاإلدراك والتفكيـر والتصــور ( وغيرهـا وبالتــالي نقـل المــتعلم 

معطى له من قبل المعلم في الطريقة التقليديـة ) الشـرح والعـرض ( إلـى دور من دور المقلد للنموذج ال
المنتج للحركة وذلك من خالل اقتران عملية التعلم )التطبيق العملي( بعملية تفكير آتية مـن إدراك تـام 

أثنــاء عمليــة االكتشــاف بكــل تفاصــيل الحركــة فــي لكــل جــزء مــن أجــزاء المهــارة نتيجــة لتفكيــر المــتعلم 
الي إدراك الحركــة كاملــة وهــذا يتفــق مــع رأي محمــود عنــان الــذي يؤكــد  أن " اإلدراك يلعــب دورا وبالتــ

هامــا فــي حــل المشــكالت التــي تواجــه الفــرد الــذي يحتــاج إلــى أن يــدرك دائمــا عناصــر الموقــف الــذي 
 يواجهـه حتـى يسـتطيع أن يتغلـب دائمـا علـى الظـروف المتغيـرة وان التفكيـر الصـحيح ال يكـون إال بعــد

 (51 :2111)عنان:إدراك صحيح لكافة عناصر الموقف  . 
كــذلك يعـــزو الباحثــان هـــذا التبـــاين ولصــالح المجموعـــة التجريبيـــة المســتخدمة ألســـلوب االكتشـــاف     

الموجه إلى كـون المـتعلم فـي هـذا األسـلوب يـتعلم المهـارة بنفسـه مـن خـالل اكتشـافها ممـا جعـل عمليـة 
ثا الن المتعلم يشعر بقيمة عمليـة  باألهداف( )التعلمرة من التعلم بطريقة التعلم أكثر فاعلية وتشويق وا 

مما زاد  للمهارة.التعلم لكونه قد ساهم فيها وقد وجد أن مساهمته هي منتجة وكانت حصيلتها اكتشافه 
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مــن دافعيــة المــتعلم نحــو الــتعلم بهــذا األســلوب وتــرجيح كفــة الــتعلم بــه علــى كفــة الــتعلم باألهــداف التــي 
الـــذي يـــرى" أن الـــتعلم  ســـعد( )احمـــدمـــا كـــان دور المـــتعلم فيهـــا هـــو المتلقـــي فقـــط وهـــذا مـــا يؤكـــد لطال

ثـارة يشـعر بهـا المـتعلم  هفر اباالكتشاف يزيد من دافعية التلميذ نحو التعلم لما يو  أثنـاء فـي من تشـويق وا 
 (19 :اكتشاف للمعلومات بنفسه ". )الدين

كــذلك يرجــع الباحثــان الســبب فـــي ايجابيــة نتــائج المجموعــة التجريبيـــة األولــى  إلــى كــون أســـلوب     
االكتشــاف يعــد احــد األســاليب التــي تعتمــد العالقــة بــين التلميــذ والمعلــم والتــي تؤكــد علــى جعــل التلميــذ 

لعمليـة محور العملية التعليمية وذلـك مـن خـالل إعطائـه الفرصـة فـي اتخـاذ بعـض القـرارات الخاصـة با
أثنــاء عمليــة طــرح األســئلة مــن قبــل المعلــم والتفكيــر فــي التعليميــة المتأتيــة مــن خــالل مشــاركته المعلــم 

عطــاء اإلجابــة مــن قبــل ) المــتعلم ( وبالتــالي فــان هــذه الشــراكة فــي عمليــة االكتشــاف تعتمــد بشــكل  وا 
بالمهـــارة المـــراد أساســي علـــى امتـــزاج خبــرة المعلـــم التـــي تظهـــر مــن خـــالل صـــياغته لألســئلة الخاصـــة 

تعلمها مع إمكانيات الطالب وقدراته الفكريـة والتـي تـنعكس فـي الجانـب التطبيقـي علـى قـدرات الطالـب 
المهاريــة وبالتــالي إنجــاح العمليــة التعليميــة إذ أننــا نعلــم أن نجــاح العمليــة التعليميــة يعتمــد بشــكل كبيــر 

) صبحي حمدان أبو جاللة ( الذي يعتقد أن على التفاعل بين المعلم والمتعلم والهدف وهذا ما يؤكده 
"عملية التدريس تعد موقفا يتميز بالتفاعل بين المعلم والتلميذ ولكل منهما دورة الذي يمارسـه مـن اجـل 
تحقيق أهداف معينة لذلك أصبحت عملية التدريس هي خبرات تعليمية يخطط لها المعلم وينفـذها مـن 

 (ةتعليمية معينة ".) أبو جالل اجل مساعدة التالميذ على تحقيق أهداف
 :الخاتمة-4

فــي ضــوء نتــائج والدراســة ومناقشــتها يســتنج الباحثــان أن المــنهج التعليمــي المعــد مــن قبــل مــدرس     
أســلوب الــتعلم باألهــداف( لــه تــأثير ايجــابي وفعــال فــي  الموجــه،المــادة باســتخدام أســلوبي )االكتشــاف 
التــي اعتمــدت )أســلوب  التجريبيــة األولــىالمجوعــة  ن. واالســلةتعلــيم بعــض المهــارات األساســية بكــرة 

االكتشــاف الموجـــه( أظهــرت تفوقـــا واضــحا علـــى المجموعــة التجريبيـــة الثانيــة التـــي اعتمــدت )أســـلوب 
التأكيــد علــى وأوصــى  الســلة. األساســية بكــرةالــتعلم باألهــداف( فــي االختبــار البعــدي لــبعض المهــارات 

عنــد تعلـيم بعــض المهـارات األساسـية بكــرة السـلة لــدوره الفعـال فــي اسـتخدام أسـلوب االكتشــاف الموجـه 
أجراء بحوث ودراسات مشابهه للدراسة الحالية تعمل ، و إشراك المتعلم بصورة مباشرة في العملية التعلم

 على دمج التدريب الذهني بدورات اإليقاع الحيوي األخرى عند تعليم المهارات األساسية بكرة السلة.
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 ( نموذج وحدة تعليمية ألسلوب االكتشاف الموجه1ملحق)
 طالبة 15الهدف/ تعليم مهارة المناولة الصدرية بكرة السلة           العدد/ 

 التشكيالت التكرار التفاصيل الزمن القسم
 بصيحة االصطفاف واخذ الحضور، وبدأ الدرس - د 11 التحضيري

 وشرح واجبات الوحدة التعليمية.  -
 هرولة حول الملعب. -
تمارين اإلحماء والتمطية وتهيئة الجهازين التنفسي  -

 والدوران

  

    د 11 الرئيس
 قسم تعليمي د11 

 يتم فيه شرح كامل للمهارة مع االداء
 Xxxx 

x      
Xxxx 

 االسئلةتطبيقي ويقوم فيه المدرس بطرح جملة من  د 51 
مع التطبيق  نهاوالتي على الطالبات االجابة ع

 العملي بعد كل اجابة عن السؤال

  

ن امتداد ااثناء دفع الكرة هل تمتد المرفق -1  
كامال؟ يفسح المدرس المجال أمام الطلبة 

للتفكير في اإلجابة واعطاء الجواب 
 الصحيح.

 د11
اكبر 
 عدد

تقف كل طالبة امام االخرى ومعهم 
تبادل الكرات مع التأكيد  كرة يتم

 على تطبيق االجابة الصحيحة

هل يشترك الرسغان في عملية الدفع  -2
وتوجيه الكرة ؟ يفسح المدرس المجال أمام 
الطلبة للتفكير في اإلجابة واعطاء الجواب 

 الصحيح.

 د11
اكبر 
 عدد

طالبات على شكل  1تقف كل 
مثلث ومعهم كرة يتم تبادل الكرات 

تطبيق االجابة  مع التأكيد على
 الصحيحة

هل تكون االصابع مفتوحة وهل تتابع الكرة  -1
 اثناء الدفع ؟

يفسح المدرس المجال أمام الطلبة للتفكير 
 في اإلجابة واعطاء الجواب الصحيح.

 د11
اكبر 
 عدد

تقف الطالبات في صفين متقابلين 
الصفوف لديهم كرات عند  احد

اعطاء االيعاز يتم تبادل الكرات 
مع التأكيد على تطبيق االجابة 

 الصحيحة
هل يتم الدفع بيد واحدة ام بكلتا اليدين ؟  -1

وهل يتم الدفع من مستوى الصدر بصورة 
افقية؟ يفسح المدرس المجال أمام الطلبة 

للتفكير في اإلجابة واعطاء الجواب 

 د11
اكبر 
 عدد

طالبات على شكل  1تقف كل 
كرات يتم تبادل  2مربع ومعهم 

الكرات فيما بينهم مع التأكيد على 
 تطبيق االجابة الصحيحة
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 الصحيح.
هل يتم النظر الى المستلم وهل يتم التسليم  -5

 بمستوى الصدر؟
 د11

اكبر 
 عدد

تتوزع الطالبات على كامل الملعب 
 بصورة متقابلة على شكل زكزاك

وتقف مجموعة معهم كرات خلف 
الخط النهائي للملعب تبدا الطالبة 

االولى بدفع الكرة الى الزميلة 
المقابلة ثم تذهب لتقف مكانها 
وهكذا بقية الطالبات مع التأكيد 
 على تطبيق االجابة الصحيحة.

 هرولة خفيفة حول الملعب. - د11 الختامي
 تمارين استرخاء . -
عطاء بعض فسح المجال لطرح  - األسئلة وا 

 التوجيهات ثم االنصراف.
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 نموذج وحدة تعليمية ألسلوب التعلم باألهداف (2ملحق)
 طالبة 15العدد/                             الهدف/ تعليم مهارة المناولة الصدرية بكرة السلة           

 التشكيالت التكرار التفاصيل الزمن القسم
 االصطفاف واخذ الحضور، وبدأ الدرس بصيحة - د 11 التحضيري

 وشرح واجبات الوحدة التعليمية.  -
 هرولة حول الملعب. -
تمارين اإلحماء والتمطية وتهيئة الجهازين التنفسي  -

 والدوران

  

    د 11 الرئيس
 قسم تعليمي د11 

 يتم فيه شرح كامل للمهارة مع األداء
 Xxxx 

x      
Xxxx 

    د 51 
توجيه أذهان الطلبة من قبل المدرس اذا يعمل  -1  

 على إثارة أفكارهم نحو مهارة المناولة الصدرية
 د11

اكبر 
 عدد

تقف كل طالبة امام االخرى 
ومعهم كرة يتم تبادل الكرات مع 
التركيز على الوضع الصحيح 

 لحركة الذراعين.
تحليل المهارة الى مكوناتها األساسية بما فيها  -2

حركة الذراعين والرسغين واألصابع وطريقة دفع 
الكرة وتوجيهها مع مراعاة التدرج في إعطاء 
المعلومات من البسيط الى المعقد فضال عن 
توجيه أسئلة مباشرة للطالبات حول صعوبة 

 األداء.

 د11
اكبر 
 عدد

طالبات على شكل  1تقف كل 
مثلث ومعهم كرة يتم تبادل الكرات 

 فيما بينهم.

يعمل المدرس على تسهيل اداء المهارة من خالل  -1
التدرج في التنفيذ وربط المحسوسات بالموجودات 

. 

 د11
اكبر 
 عدد

تقف الطالبات في صفين متقابلين 
احد الصفوف لديهم كرات عند 

 إعطاء اإليعاز يتم تبادل الكرات. 
التأكيد التام على استيعاب الطلبة لجميع محتويات  -1

 التنفيذ الصحيحة.المهارة وطريقة 
 د11

اكبر 
 عدد

طالبات على شكل  1تقف كل 
كرات يتم تبادل  2مربع ومعهم 

 الكرات فيما بينهم .
إجراء تقويم مستمر عن طريق إصدار أحكام من  -5

 خالل التغذية الراجعة وتشخيص األخطاء
 د11

اكبر 
 عدد

تتوزع الطالبات على كامل الملعب 
 بصورة متقابلة على شكل زكزاك

وتقف مجموعة معهم كرات خلف 
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الخط النهائي للملعب تبدا الطالبة 
االولى بدفع الكرة الى الزميلة 
المقابلة ثم تذهب لتقف مكانها 

 وهكذا بقية الطالبات.
 هرولة خفيفة حول الملعب. - د11 الختامي

 تمارين استرخاء . -
عطاء بعض  - فسح المجال لطرح األسئلة وا 

 االنصراف.التوجيهات ثم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


