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 ممخص البحث
ألىداؼ التربوية والتعميمية يعد درس التربية الرياضية ىو احد القواعد األساسية في تحقيؽ ا

في الجامعة او المدرسة ، فالعناية بدرس التربية الرياضية يشكؿ الخطوة األولى والميمة التي 
بواسطتيا تجنى الفوائد الموجودة في المنياج المقرر، وليذا يؤكد معظـ المربيف عمى ضرورة 

تعاد عف األسموب التقميدي والذي إيجاد أساليب تدريسية حديثة تنسجـ مع المرحمة السنية ، واالب
تباع أساليب تركز عمى  طاعة األوامر وا  ال يراعي الفروؽ الفردية بؿ يركز عمى الحفظ والتمقيف وا 
اإلبداع والتفاعؿ بيف الطمبة، تكمف أىمية البحث في استخداـ أسموب الموجو في عممية تدريس 

ساسية لمادة العاب القوى )أسموب فعالية القفز العالي لمطالبات كونيا ضمف المفردات اال
االكتشاؼ الموجو(، لتكوف ىذه الدراسة إضافة جديدة لمباحثيف مف خبلؿ تطبيؽ ىذه األساليب 

أف المنيج التعميمي حصمت الباحثة عمى في ضوء نتائج والدراسة الحديثة ومعرفة مدى فاعميتيا.
و لو تأثير ايجابي وفعاؿ في تعميـ المعد مف قبؿ مدرسة المادة باستخداـ أسموب االكتشاؼ الموج

اف المجوعة التجريبية  التي اعتمدت )أسموب االكتشاؼ الموجو( ، و المراحؿ الفنية لمقفز العالي
أظيرت تفوقا واضحا عمى المجموعة الضابطة في االختبار البعدي تعميـ المراحؿ الفنية لمقفز 

ف قبؿ مدرسة المادة باستخداـ أسموب أف المنيج التعميمي المعد م العالي واستنتجت الباحثة
اف المجوعة  ،االكتشاؼ الموجو لو تأثير ايجابي وفعاؿ في تعميـ المراحؿ الفنية لمقفز العالي

التجريبية  التي اعتمدت )أسموب االكتشاؼ الموجو( أظيرت تفوقا واضحا عمى المجموعة 
 الي .الضابطة في االختبار البعدي تعميـ المراحؿ الفنية لمقفز الع
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(Guided discovery method effect in the technical phases of higher 
learning to jump to open educational college students) 

MD Akpal Ammar / Ministry of Education / Educational College open-
Department of Physical Education / Akpal Ammar@gmail.com 

Research Summary 
 
   The lesson of Physical Education is one of the basic rules in achieving the 
educational goals at the university or school, attention given to Padres 
Physical Education is the first step and the task by which reaped the benefits 
in the curriculum of the decision, and this confirms most of the educators on 
the need for modern teaching methods in line with the age group, and stay 
away from the traditional method, which does not take into account individual 
differences but focuses on conservation and indoctrination and to obey orders 
and follow the methods focus on creativity and interaction among students, is 
the importance of research in the use of the router in the teaching of the 
effectiveness of the high jump for the students practical method being within 
the vocabulary of basic material athletics (guided discovery method ), this 
study to be a new addition to the community through the application of these 
modern methods and knowledge of their effectiveness. 
In light of the results of the study and discussion of the researchers should 
use follows. The curriculum prepared by the School article using guided 
discovery has a positive and effective impact in the technical phases of higher 
education to jump style. The experimental ABG adopted (guided discovery 
method) showed clearly superior to the control group in post test the technical 
stages of higher education to jump. 
In light of the results of the study and researcher discussed Stiz follows 
The curriculum prepared by the School article using guided discovery has a 
positive and effective impact in the technical phases of higher education to 
jump style. The experimental ABG adopted (guided discovery method) 
showed clearly superior to the control group in posttest the technical stages of 
higher education to jump. 
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 المقدمة :-1
يعد الجانب العقمػي مػف أعظػـ الجوانػب التػي أودعيػا ان سػبحانو وتعػالى فػي اإلنسػاف، والػذي     

تفرد بيا عمى غيره مف المخموقات وطالما بقي الجانب العقمي في حالتو الطبيعية فدنو يستطيع أف 
لػؼ، ويرّكػب، يستغؿ كؿ مػا فػي األرض مػف أجػؿ مصػمحة البشػرية جمعػاء، فيبتكػر، ويختػرع، ويؤ 

أمػػا إذا مػػا أعيقػػت قدراتػػو العقميػػة المعرفيػػة فدنػػو يجػػد صػػعوبة بالغػػة فػػي ، ويحمػػؿ، ويطػػور، ويتقػػدـ
يجد صعوبة كبيرة في العيش مع و القياـ بمختمؼ العمميات المعرفية حتى العادي أو البسيط منيا، 

 نفسيا.اآلخريف في إطار الجماعة 
د األساسية في تحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية في حد القواعأودرس التربية الرياضية ىو    

فالعناية بدرس التربية الرياضية يشكؿ الخطوة األولى والميمة التي  المدرسة،الجامعة او 
بواسطتيا تجنى الفوائد الموجودة في المنياج المقرر، وليذا يؤكد معظـ المربيف عمى ضرورة 

واالبتعاد عف األسموب التقميدي والذي ال  السنية،مرحمة إيجاد أساليب تدريسية حديثة تنسجـ مع ال
تباع أساليب تركز عمى  طاعة األوامر وا  يراعي الفروؽ الفردية بؿ يركز عمى الحفظ والتمقيف وا 

وعمى الرغـ مف وجود اختبلؼ في الرأي بالنسبة  الى االداء ، اإلبداع والتفاعؿ بيف الطمبة
ف ىناؾ اتفاقا عمى ما تحتويو الميارات االساسية مف تبايف  في الحركي لفعالية القفز العالي اال ا

زمف بذؿ لمقوة واختبلؼ في زوايا الجسـ في اثناء العمؿ واتقاف االداء،  والتوافؽ العضمي 
عف  سرعة التردد العالية، والتغمب عمى القوة الخارجية كقوة الجاذبية  العصبي العالي فضبلً 

يث عمى الفروقات الفردية القائمة بيف المتعمميف ويوجو االىتماـ االرضية، ويؤكد التعميـ الحد
لمراعاتيا بمختمؼ السبؿ ، ومنيا تعدد أساليب التدريس وتنويعيا ألنيا تيتـ بنمو المتعمميف الى 
أقصى ما تستطيعو مف قدرات كؿ منيـ ، وبناء أىداؼ التدريس عمى حاجات المتعمميف الحقيقية 

ة المنبثقة عف األىداؼ مبنية لحاجتيـ ، فيتفاعموف مع المدرس مف جية بجعؿ المواقؼ التدريسي
ومع زمبلئيـ مف جية أخرى تفاعبل عميقا ومستمرا ومؤثرا، فاألسموب التدريسي ىو الوسيمة 
الناقمة لمعمـ والمعرفة لممتعمـ، وكمما كانت مبلئمة لمموقؼ التعميمي ومنسجمة مع عمر المتعمـ 

 لو كانت األىداؼ التربوية المتحققة عبرىا أوسع وأكثر عمقًا وفائدة .وذكائو وقابميتو وميو 
تكمف أىمية البحث في استخداـ أسموب الموجو في عممية تدريس فعالية القفز العالي     

لمطالبات كونيا ضمف المفردات االساسية لمادة العاب القوى )أسموب االكتشاؼ الموجو(، لتكوف 
لمباحثيف مف خبلؿ تطبيؽ ىذه األساليب الحديثة ومعرفة مدى ىذه الدراسة إضافة جديدة 

، وفي الوقت الحاضر تعتمد الكميات عمى ما ىو متوافر مف (7: 2000:الربيعيفاعميتيا. )
اجيزة مف دوف االىتماـ بمدى فاعميتيا في تطوير مستوى االداء ونتائج الطبلب بعد تعميميـ 

رتيا المتواضعة في مجاؿ تدريس ىذه الفعاليات اف الميارة، وقد الحظت الباحثة مف خبلؿ خب
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ىناؾ ضعفا  في المستوى تعمـ وتدنيا واضحا في النتائج التي تسجميا الطالبات في فعالية القفز 
العالي ـ ومف اسباب ذلؾ االعتماد عمى النموذج البشري فقط في تقديـ الميارة، وىنا تتجمى 

جريب استخداـ أسموب )االكتشاؼ الموجو( في مشكمة البحث في محاولة جديدة لمكشؼ عف ت
 بغداد.-تدريس فعالية القفز العالي لمطالبات المرحمة االولى في الكمية التربوية المفتوحة 

 إجراءات البحث: -2
 منيج البحث :  2-1

إذ يعد ىذا المنيج أفضؿ ما يمكف إتباعو لموصوؿ إلى  التجريبي،الباحثة المنيج  استخدمت    
يقة فيو " المنيج الوحيد الذي يمكنو االختبار الحقيقي لفروض العبلقات بالسبب أو األثر نتائج دق
 (277: 1999ووراتب : " )عبلوي

  وعينتو:البحث  مجتمع 2-2
اشتمؿ مجتمع البحث عمى طالبات المرحمة األولى في كمية التربوية المفتوحة بغداد قسـ    

( موزعة عمى مجموعتيف 12( والبالغ عددىف )2016-2015التربية الرياضية لمعاـ الدراسي )
% ( مف المجموع 100( طالبات لكؿ المجموعة ، يشكمف نسبة ) 6والضابطة بواقع ) ةالتجريبي

الكمي لممرحمة االولى الطالبات ، بأسموب القرعة تـ توزيع عينة البحث عمى مجموعتيف تجريبية 
لموجو(، المجموعة الضابطة والتي تأخذ طريقة والتي تأخذ طريقة التعميـ) بأسموب االكتشاؼ ا

 التعميـ) بأسموب التقميدي( 
 تجانس العينة: 2-2-1

قامت الباحثة بدجراء التجانس لمنع المؤثرات التي تؤثر عمى نتائج االختبارات مف الفروؽ     
عامؿ االلتواء الفردية لدى أفراد العينة المتمثمة بػ )العمر والوزف والطوؿ( وقد استعممت الباحثة م

 (.1إلجراء التجانس وكما مبيف في الجدوليف )
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 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لجميع متغيرات البحث (1جدول )

وحدة  متغيرات الدراسة
 معامل االلتواء الوسيط ع س   القياس

 
 

 المجموعة التجريبية 
 
 

 0.98 27 11.22 27.45 سنة العمر

 0.75 160 5.35 160.53 سم الطول

 0.85 65 5،33 65.67 كغم الوزن

 المجموعة الضابطة

 0.94 28 10.22 28.56 سنة العمر

 0.85 162 5.35 162.53 سم الطول

 0.67 63 5،33 63.75 كغم الوزن

 ي المتغيرات أعاله.( مما يدل عمى تجانس أفراد العينة ف3*جميع قيم معامل االلتواء كانت بين )+
 تكافؤ العينة: 3-2-2

             المحسوبة  يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( (2جدول)
 والجدولية لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات البحث

 المعالجات االحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 قيمة )ت( لضابطةالمجموعة ا المجموعة التجريبية
 الداللة

 جدولية محسوبة +ع س   +ع س  
 0.982 2.12 173 2.34 175 سم اختبار الوثب العمودي

 
 

1.81 
 

 غير معنوي
اختبار الجموس من 

وضع مد  )منالرقود 
 ثا10 الرجمين(

 غير معنوي 0.564 0.234 6 0.234 6 عدد

اختبار ثني الذراعين 
ومدىما من وضع 

 )الشناو(ئل االنبطاح الما
 في عشر ثواني .

 

 غير معنوي 0.536 0.33 6 0.34 5 عدد
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 المستخدمة:تحديد االختبارات  2-4
بغية تحقيؽ أىداؼ البحث وقياس متغيراتو استعممت الباحثة مجموعة مف االختبارات لغرض     

غيره أو بيدؼ الوصوؿ إلى مقارنة الفرد مع  قياسو،"جمع المعمومات عف السموؾ الذي ننوي 
 (207:  2004مقارنة الفرد مع نفسو في ضوء سمـ معيف أو مقاييس محددة " ) الحموز:

 (88 : 2004 العمودي )جواد:اختبار الوثب  2-4-1
 العمودي لؤلعمى . : قياس القدرة العضمية لمرجميف في الوثبالغرض من االختبار -
 األدوات الالزمة : -
( نرسـ  1.5( وطوليا )  0.5وف األسود عرضيا )لوحة مف الخشب ) سبورة ( مدىونة بالم  -

 سـ ( . 2عمييا خطوط بالموف األبيض والمسافة بيف كؿ خط وآخر ) 
 ـ ( . 3.60حائط أممس ال يقؿ ارتفاعو مف األرض عف ) -
قطعة طباشير أو مسحوؽ مف الجير مع قطعة مف القماش لمسح عبلمات الجير أو  -

 يا .الطباشير بعد قراءة كؿ محاولة يقوـ ب
 يمكف االستغناء عف السبورة بقطعة مدرجة مف الخشب تثبت عمى الحائط . -
 وصف االداء : -
يمسؾ المختبر قطعة مف الطباشير ثـ يقؼ مواجو لموحة ويمد الذراع عاليًا القصى ما يمكف  -

ويحدد عبلمة بالطباشير، يقؼ بعد ذلؾ المختبر مواجيا" لموحة بالجانب بحيث تكوف القدميف 
 .عمى الخط

يقوـ المختبر بعد ذلؾ بمرجحة الذراعيف لؤلسفؿ والى الخمؼ مع ثني الجذع لبلماـ واألسفؿ  -
 وثني الركبتيف إلى وضع الزاوية القائمة فقط.

يقوـ المختبر بمد الركبتيف والدفع بالقدميف معًا لموثب إلى األعمى مع مرجحة الذراعيف بقوة  -
ممكف حيث يقوـ بوضع عبلمة بالطباشير  لبلماـ واألعمى لموصوؿ بيا إلى أقصى ارتفاع

 عمى الموحة أو الحائط في أعمى نقطة يصؿ إلييا .
 حساب الدرجات : -

درجة المختبر ىي عدد السنتمترات بيف الخط الذي يصؿ إليو مف وضع الوقوؼ والعبلمة التي 
 سـ ( .1يصؿ إلييا نتيجة الوثب مقربة ألقرب )

 االختبار الثاني :2-4-2
 ثا .10وس من الرقود ) من وضع مد الرجمين ( اختبار الجم -
قيػػاس القػػوة العضػػمية الديناميػػة لمجموعػػة عضػػبلت الػػبطف والعضػػبلت  :االختبررارالغرررض مررن  -

 المثبتة لمجذع .
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 : بساط مف القماش يرقد عميو المختبر  األدوات الالزمة -
الجمػػوس  : عنػػد إعطػػاء المختبػػر إشػػارة البػػدء يقػػـو بثنػػي الجػػذع التخػػاذ وضػػع وصررف األداء -

 الطويؿ مع مبلحظة بقاء الركبتيف ممدودتيف .
 ثا.10: يحتسب عدد التكرارات اتي يستطيع الفرد إنجازىا خبلؿ  حساب الدرجات -
 االختبار الثالث :اختبار ثني الذراعين ومدىما من وضع االنبطاح المائل ) الشناو (-2-4-3

 (144-143  : 1984 :رضواف و  عبلوي)في عشر ثواني . 
 : قياس القوة المميزة بالسرعة لمعضبلت المادة لمذراعيف . رض االختبارغ -
 : زميؿ لحساب عدد المرات ) الثني والمد ( . األدوات -
مػػف وضػػع االنبطػػاح المائػػؿ مػػع مبلحظػػة أخػػذ الجسػػـ الوضػػع الجيػػد والصػػحيح  وصررف األداء: -

 " .ومبلمسة الصدر أثناء ثني الذراعيف كامبل" ثـ مد الذراعيف كامبل
 : عدد مرات الثني والمد في عشر ثواني . حساب الدرجات -
 إجراءات البحث : 2-5
 التجربة االستطالعية: 2-5-1

)الوزرية(عمى عينة مكونة مف  الرياضية لمبناتتـ أجراء التجربة االستطبلعية في كمية التربية 
ة العاشرة صباحًا الساع 15/10/2015وذلؾ بتاريخ  الدراسية،مف نفس المرحمة  ( طالبات3)

 االختبارات.ألداء 
 االختبارات القبمية: 2-5-4

، في كافة  فر الشروط والمستمزمات البلزمة لبلختباراتاتـ إجراء االختبارات القبمية بعد تو     
 المساعد.وبوجود فريؽ العمؿ  20/10/2015يـو الثبلثاء الموافؽ 

 التعميمي: المنيج 2-5
المػػنيج الدراسػػي المقػػرر مػػف قبػػؿ الػػوزارة والخػػاص بتعمػػيـ فعاليػػة القفػػز قامػػت الباحثػػة باعتمػػاد     

لممػدة مػف  أسػابيع،( 6فقػد بمغػت مػدة المػنيج التعميمػي ) والضػابطة،العالي لممجموعتيف التجريبيػة 
تضػػػػػمف  اذ. 13/12/2015ولغايػػػػػة يػػػػػـو االحػػػػػد الموافػػػػػؽ  25/10/2015يػػػػػـو االحػػػػػد الموافػػػػػؽ 

ثبلثة  عففي األسبوع قسمت الوحدة التعميمية تيفف تعميميتيوحد ع( وحدة تعميمية وبواق12المنيج)
 10الختػامي: القسػـ-دقيقػة 60الرئيسػي: القسػـ-دقػائؽ 10: )القسـ التحضيري: كاالتيأقساـ ىي 

االكتشاؼ الموجػو(: تأخػذ المػنيج التعميمػي المعػد مػف قبػؿ التجريبية )دقائؽ(. اذ تودي المجموعة 
 الموجو.أسموب االكتشاؼ  العالي وباستعماؿية القفز مدرسة المادة والخاصة بفعال

المجموعة الضابطة: تأخذ نفس المنيج التعميمي المعطى مف قبؿ مدرسة المادة والخاصة بفعالية 
 سموب التقميدي.االأف االختبلؼ يكمف في استعماؿ  العالي إالالقفز 
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 االختبارات البعدية: 2-6
مى أفراد عينة البحث بعد االنتياء مف تنفيذ المنيج التعميمي تـ أجراء االختبارات البعدية ع     

وذلؾ  ريةفي قاعة كمية التربية الرياضية لمبنات في الوزي 15/12/2015في يوـ الثبلثاء الموافؽ 
الباحثة عمى تييئة ظروؼ مشابية لبلختبارات القبمية  تلمعرفة تأثير المنيج التعميمي وقد حرص

األجيزة واألدوات المستعممة( وذلؾ لغرض  –فريؽ العمؿ المساعد  – الزماف –مف حيث )المكاف
 الحصوؿ عمى نتائج دقيقة.

 اإلحصائية: الوسائل 2-7
 (spssاستخدمة الباحثة الحقيبة االحصائية)

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا: -3
  .ياوتحميم عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لفعالية القفز العالي 3-1
لممجموعة  يعرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممراحل الفنية لمقفز العال 3-1-1

 :ياوتحميم التجريبية
يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ( 3)جدول 

 والجدولية لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية 
 ةالمعالجات اإلحصائي

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

  قيمة ت الختبارات البعدية االختبارات القبمية
 الجدولية المحسوبة +ع س +ع س الداللة

 2.034 2.12 185 2.34 175 سم اختبار الوثب العمودي

1.94 

 معنوي
اختبار الجموس من 

وضع مد  )منالرقود 
 ثا10الرجمين ( 

 معنوي 1.97 0.845 8 0.234 6 عدد

ختبار ثني الذراعين ا
ومدىما من وضع 
        االنبطاح المائل 

الشناو ( في عشر  )
 ثواني .

 

 معنوي 1.95 0.586 7 0.34 5 عدد
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عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممراحل افنية لمقفز العالي لممجموعة  3-1-2
 :ياوتحميم الضابطة
قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة يبين ( 4)جدول 

 والجدولية لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة
 المعالجات اإلحصائية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

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

  الوثب العمودياختبار 
 سم

 
173 
 

 
2.12 
 

180 1.98 1.99 

1.94 

 غير معنوي

اختبار الجموس من الرقود 
) من وضع مد الرجمين ( 

 ثا10

 
 عدد

 
6 
 

 
 غير معنوي 0.983 0.143 7 0.234

اختبار ثني الذراعين 
ومدىما من وضع االنبطاح 

المائل ) الشناو ( في 
 عشر ثواني 

 

 
 
 عدد
 

 
 
6 
 

 
0.33 

 
6 

 
0.33 

 
 غير معنوي 0.534

ي لممجموعتين والبعدية لممراحل الفنية لمقفز العالالقبمية عرض نتائج االختبارات  3-1-3
  :ياوتحميم التجريبية والضابطة

يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة  (5جدول )
 البعدية لمتغيرات البحث اراتوالضابطة لالختبوالجدولية لممجموعتين التجريبية 

 المعالجات اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

المجموعة 
 (1التجريبية)

 المجموعة
 قيمة ت (2الضابطة)

 الداللة
 الجدولية المحسوبة +ع س +ع س

  اختبار الوثب العمودي
 2.23 1.98 180 2.12 185 سم

1.81 

 معنوي

اختبار الجموس من الرقود ) من وضع 
 ثا10د الرجمين ( م

 
 معنوي 1.98 0.143 7 0.845 8 عدد

اختبار ثني الذراعين ومدىما من وضع 
االنبطاح المائل ) الشناو ( في عشر 

 ثواني 
 

 معنوي 1.89 0.33 6 0.586 7 عدد
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مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة لفعاليرة القفرز  3-2
 :مطالبات  الكمية التربوية المفتوحةالعالي ل

( نجػػػػد أف قيمػػػػة )ت( المحسػػػػوبة فػػػػي جميػػػػع 3مػػػػف خػػػػبلؿ النتػػػػائج التػػػػي أظيرتيػػػػا الجػػػػداوؿ )     
االختبػػارات الخاصػػة لممراحػػؿ الفنيػػة  الخاصػػة بػػالقفز العػػالي لمطالبػػات كانػػت أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( 

ممجموعػػة التجريبيػػة ، وتعػػزو لبعديػػة الجدوليػػة وىػػذا يعنػػي أف الفػػرؽ المعنػػوي ولصػػالح االختبػػارات ال
أسػػموب االكتشػػاؼ الموجػػو يعػػد احػػد  اسػػتخدمتالباحثػػة ذلػػؾ اف نتػػائج المجموعػػة التجريبيػػة   التػػي 

األساليب التي تعتمد عمى العبلقة بيف التمميذ والمعمـ والتي تؤكد عمى جعػؿ التمميػذ محػور العمميػة 
بعػػض القػػرارات الخاصػػة بالعمميػػة التعميميػػة التعميميػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إعطائػػو الفرصػػة فػػي اتخػػاذ 

عطػاء فػي المتأتية مف خبلؿ مشاركتو المعمـ  أثنػاء عمميػة طػرح األسػئمة مػف قبػؿ المعمػـ والتفكيػر وا 
اإلجابة مف قبػؿ ) المػتعمـ ( وبالتػالي فػاف ىػذه الشػراكة فػي عمميػة االكتشػاؼ تعتمػد بشػكؿ أساسػي 

صياغتو لؤلسئمة الخاصة بالميارة المراد تعمميا مػع عمى امتزاج خبرة المعمـ التي تظير مف خبلؿ 
إمكانيات الطالب وقدراتو الفكرية والتي تنعكس في الجانب التطبيقػي عمػى قػدرات الطالػب المياريػة 

ننػػا نعمػػـ أف نجػػاح العمميػػة التعميميػػة يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى إالي إنجػػاح العمميػػة التعميميػػة إذ وبالتػػ
واليػدؼ وىػذا مػا يؤكػده ) صػبحي حمػداف أبػو جبللػة ( الػذي يعتقػد أف  التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ

"عممية التدريس تعػد موقفػا يتميػز بالتفاعػؿ بػيف المعمػـ والتمميػذ ولكػؿ منيمػا دورة الػذي يمارسػو مػف 
اجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة لػػذلؾ أصػػبحت عمميػػة التػػدريس ىػػي خبػػرات تعميميػػة يخطػػط ليػػا المعمػػـ 

 تبلميذ عمى تحقيؽ أىداؼ تعميمية معينة ".) أبو جبللو(وينفذىا مف اجؿ مساعدة ال
وكػذلؾ سػبلمة المػنيج التعميمػي واحتوائػو عمػى تمػاريف مختػارة بصػوره عمميػو وبتكػرارات صػػحيحة  

ومتناسػػقة منسػػػجمة مػػػع مسػػػتوى وقابميػػػات أفػػػراد العينػػػة وقائمػػػو عمػػػى أسػػػاس الممارسػػػة الصػػػحيحة، 
حػداث تطػور فالتدريب والممارسة عمى ميارة معينو ضمف  واجب حركي يػؤدي إلػى زيػادة الخبػرة وا 

في القابمية العقمية والبدنية، كذلؾ فاف الممارسة تعد أىـ متغير في عممية التعمـ لمميارات المعقػدة 
 (56 :1999:شمبيو وحتى البسيطة. )اسماعيؿ 

جد أف قيمة نف( 4اما بالنسبة لممجموعة الضابطة ومف خبلؿ النتائج التي أظيرتيا الجداوؿ )     
)ت( المحسوبة في جميع االختبارات الخاصة لممراحؿ الفنية  الخاصة بالقفز العالي لمطالبات 
كانت اصغر مف قيمة )ت( الجدولية وىذا يعني أف الفرؽ  غير معنوي ولصالح االختبارات 

 تاستخدمالتي المجموعة الضابطة ممجموعة الضابطة، وتعزو الباحثة ذلؾ اف نتائج لالبعدية 
المنيج المتبع عمى بعض االساليب القديمة   " مف خبلؿ أنشطة  احتواءسموب التقميدي  إلى اال

األلعاب الصغيرة يمكف ألي متعمـ أف يحقؽ نوعًا مف النجاح لذلؾ فدنيا تعد وسيمة فاعمة في 
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ئمًا ما واأللعاب المختمفة ألف الموقؼ التعميمي مف خبلليا دا ةالميارات الحركيزيادة سرعة تعمـ 
  (. Joseph & B,,1986,P.82) ورضا لممتعمـ   ارتياحيكوف مصدر 

مناقشة نتائج االختبارات البعديرة لممجمروعتين التجريبيرة الضرابطة لممراحرل الفنيرة لمقفرز  3-3
 :العالي
( نجد أف قيمة )ت( المحسوبة في جميػع االختبػارات  5مف خبلؿ النتائج التي أظيرىا جدوؿ )    

ة  مف قيمة )ت( الجدولية وىػذا يعنػي أف الفػرؽ المعنػوي ولصػالح المجمػوعتيف التجريبيػ كانت اكبر
خصوصػػػية ىػػػذا األسػػػموب فػػػي كونػػػو يعتمػػػد عمػػػى اسػػػتثارة  الػػػىوالضػػػابطة  وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ 

العمميػػات العقميػػة لػػدى المتعممػػات مػػف خػػبلؿ مػػا تتضػػمنو األسػػئمة المطروحػػة الخاصػػة بالميػػارات 
سػتفياـ يجبػر المػتعمـ عمػى اسػتخداـ مجموعػة مػف العمميػات العقميػة ) كػاإلدراؾ المراد تعمميػا مػف ا

والتفكيػػر والتصػػور ( وغيرىػػا وبالتػػالي نقػػؿ المػػتعمـ مػػف دور المقمػػد لمنمػػوذج المعطػػى لػػو مػػف قبػػؿ 
المعمػػـ فػػي الطريقػػة التقميديػػة ) الشػػرح والعػػرض ( إلػػى دور المنػػتج لمحركػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اقتػػراف 

)التطبيؽ العممي( بعممية تفكير آتية مف إدراؾ تاـ لكؿ جزء مف أجزاء الميػارة نتيجػة عممية التعمـ 
أثناء عممية االكتشاؼ بكؿ تفاصػيؿ الحركػة وبالتػالي إدراؾ الحركػة كاممػة وىػذا في لتفكير المتعمـ 

يتفػػؽ مػػع رأي محمػػود عنػػاف الػػذي يؤكػػد  أف " اإلدراؾ يمعػػب دورا ىامػػا فػػي حػػؿ المشػػكبلت التػػي 
حتػػػى يسػػػتطيع أف  يواجيػػػوالفػػػرد الػػػذي يحتػػػاج إلػػػى أف يػػػدرؾ دائمػػػا عناصػػػر الموقػػػؼ الػػػذي  تواجػػػو

عناصػر ليتغمب دائما عمى الظروؼ المتغيرة واف التفكير الصحيح ال يكوف إال بعػد إدراؾ صػحيح 
يؤكػػد ) احمػػد سػػعد ( الػػذي يػػرى" أف الػػتعمـ باالكتشػػاؼ  و(، 56: 2004:. ) عنػػافكافػػةالموقػػؼ  

ثارة يشعر بيا المػتعمـ  يزيد مف دافعية أثنػاء اكتشػاؼ فػي التمميذ نحو التعمـ لما يوفر مف تشويؽ وا 
 (79 :لممعمومات بنفسو ". )الديف

 :الخاتمة-4
سػػتنجت الباحثػػة أف المػػنيج التعميمػػي المعػػد مػػف قبػػؿ مدرسػػة المػػادة افػػي ضػػوء نتػػائج الدراسػػة    

، في تعميـ المراحؿ الفنيػة لمقفػز العػالي باستخداـ أسموب االكتشاؼ الموجو لو تأثير ايجابي وفعاؿ
اعتمػػػدت )أسػػػموب االكتشػػػاؼ الموجػػػو( أظيػػػرت تفوقػػػا واضػػػحا عمػػػى  التجريبيػػػة التػػػياف المجوعػػػة و 

 ـ المراحؿ الفنية لمقفز العالي .تعمفي المجموعة الضابطة في االختبار البعدي 
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