
 
 

 المستثمر على الوقت أثر أسلوب االكتشاف الحر
 بكرة اليد لطالب األساسيةوتعلم بعض المهارات  
 العراق- القادسية محافظة-االعدادي الصف الرابع 

 

The Effect of Using Free Discovery Methods on 

Investing Handball Time and Learning Some Basic 

Skills for the Preparatory Fourth Grade students 
 Al Qadisiyah Governorate / Iraq 

 
 داد ـــعإ

 اهلل المحامده اسعد نعمه عبد
 

 رافـــــشإ
 محمود عبد الرحمن الحديدي االستاذ الدكتور 

 

 
 جفي المناه درجة الماجستير استكماال لمتطلبات الحصول على ةالرسال هذهت دم  ق  

 وطرق التدريس 
  والمناهج قسم االدارةمن  

 كلية العلوم التربوية
 5102كانون أول/



 ب
 

 
 

  

  



 ج
 

  
  



 د
 

 والتقديــــــر الشكـــر

 العمل هذا انجاز على واعانني وفقني الذي العالمين رب الحمدهلل           

  أجمعين وصحبه لهآ وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة المتواضع

 لدكتورا األستاذ إلى اإلمتنان وعظيم الشكر بجزيل أتقدم أن يسعدني فإنه

 نأ منذ الرسالة هذة على باإلشراف تفضله ىعل الحديدي الرحمن عبد محمود

 من له كان وما اآلن، عليه هي ما إلى وصلت حتى لها ورعايته فكرة، كانت

 شحذ في األثر أطيب الكبير وتعاونه لصبره وكان مفيدة، وتوجيهات إرشادات

 إنجازه. في واجهتني التي الصعوبات وتجاوز العمل، هذا إلنجاز همتي

 لجنة وأعضاء االوسط الشرق جامعة السرة يوامتنان شكري وأقدم

 أعضاء من المحكمين واألخوة الرسالة، هذه بمناقشة تفضلهما على المناقشة

 الرسالة. هذه أغنت واقتراحات ومالحظات تعاون من أبدوه لما التدريس هيئة

 وأصدقائي أهلي من والمساعدة العون يد لي قدم لمن شكري وخالص

  العمل. في وزمالئي



 ه
 

 داءـــــــهاإل

 الرسالةخراج هذه إفي  اسهمالى كل من مد يد العون والمساعدة و

وشقيا ألنعم بالراحة والهناء الى من علماني أن ذين سعيا الى الل  

أرتقي سلم ألحياة بحكمتهم وصبرهم ... )والدي ووالدتي رحمهم 

 هللا( ...

ة جوقت الحالطمأنينة االى كل من وقف الى جانبي ومنحني الثقة و

 ... إليها

 )اخواني وأخواتي( ...

 الى كل من علمني أو نصحني 

 

  



 و
 

 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
 أ العنوان 

 ب تفويضال
 ج قرار لجنة المناقشة

 د والتقديرالشكر 
 هـ االهداء

 و قائمة المحتويات 
 الفصل االول

 خلفية الدراسة وأهميتها
 0 المقدمة 

 2 مشكلة الدراسة 
 6 سئلتها أهدف الدراسة و 

 7 همية الدراسة أ
 7 حدود الدراسة

 8 محددات الدراسة
 8 طلحات الدراسةصم

 الفصل الثاني
 االدب النظري والدراسات السابقة

 01  اإلطار النظري
 93 الدراسات السابقة ذات الصلة 

 الفصل الثالث
 الطريقة واالجراءات

 66   منهج الدراسة
 66  سةمجتمع الدرا
 66  عينة الدراسة

 68  دوات جمع البيانات أ



 ز
 

 21  دوات الدراسةأصدق 
 20 دوات الدراسةأثبات 

 25 المخطط الزمني لمفردات اسلوب اكتشاف الحر 
 22 ت الدراسة اءاجر إ

 22 حصائية جة اإلالمعال
 الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

 26 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 65  ائج المتعلقة بالسؤال الثاني النت

 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

56  
 

 72 المصادر العربية 
 89 األجنبيةالمصادر 
 86 المالحق

        

  



 ح
 

 الجداول

 الصفحة  العنوان الرقم

 74 والتجريبيةعدد أفراد عينة البحث للمجموعتين الضابطة   .1

 11   رات األساسية لكرة اليدمعامالت ثبات اختبارات المها  .2

داء أل للقياس القبلي والبعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .3
 اليد بكرة األساسية المهارات على مجموعتي الدراسة

 (الكلية والدرجة والطبطبة، واالستالم، المناولة،) 

14 

 مجموعتي ألداء( MANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )  .7
 الرابع الصف طالب لدى اليد بكرة األساسية المهارات على راسةالد

 (الحر، التقليدي )اإلكتشاف لألسلوب تبعا  البعدية االعدادي

19 

اسة الدر  يألداء مجموعتالمعيارية  ءالمتوسطات الحسابية  المعدلة واألخطا  .1
 السلوب تبعا حدة على وكل مجتمعة األساسية المهارات على

 (التقليدي الحر، افاإلكتش)التدريس

61 

 بعض لملتع الوقت الستثمارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   .6
 دىل الدرس القسام السلوكية االنماط وفق اليد لكرة األساسية المهارات
 أسلوب التدريس(، تبعا لمتغير t)، واختبار االعدادي الرابع الصف طالب

63 

 

  



 ط
 

 المالحق
 

 حة الصف العنوان الرقم

 لبعض المهارات االساسية لكرة اليد استمارة تقييم األداء المهاري   .1

مهارة  –مهارة االستالم )استقبال الكرة(  -مهارة المناولة )التمرير( 

 الطبطبة )التنطيط(

81 

 89 للجنة التحكيم. اسماء السادة والخبراء والمختصين   .2

 99 يم األداء المهاريالخبراء المختصين بكرة اليد لتقياسماء السادة    .3

 91 كادر العمل المساعد  .7

 91  اسئلة اسلوب االكتشاف الحر لبعض المهارات قيد البحث  .1

نموذج الربيعي: ورقة عمل لقياس الوقت المستثمر ألقسام درس التربية   .6

 الرياضية

92 

مهارة كرة اليد(، أسلوب في )االسلوب المتبع  نموذج  وحدة تعليمية  .4

 . االكتشاف الحر

93-99 

 
  



 ي
 

اثر اسلوب االكتشاف الحر على الوقت المستمثر وتعل م بعض المهارات األساسية بكرة 

 / اليد لطالب الصف الرابع االعدادي في المدرسة االعدادية المركزية/بمحافظة القادسية

 العراق

 إعداد: اسعد نعمة عبد اهلل المحامدة

 يديإشراف: األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الحد

 الملخص

 سلوب االكتشاف الحر على الوقت المستثمر وتعلم بعض المهاراتأهدفت الدراسة التعرف إلى أثر 

استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة، وتكون  .بكرة اليد في محافظة القادسية

( طالبًا 127ة، البالغ عددهم )الصف الرابع االعدادي لمدرسة االعدادية المركزي ةمجتمع الدراسة من طلب

موزعين  طالباً ( 79صفوف، وتم إختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية، بمعدل ) ةربعأموزعين على 

طالبًا تعلمت باسلوب االكتشاف الحر  عشرون (29على مجموعتين، مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها )

طالبًا تعلمت بالطريقة االعتيادية، وتم  عشرون (29طة وبلغ عدد أفرادها )بوالثانية المجموعة الضا

استخدام االختبارات التي تقيس األداء المهاري واستمارة تقييم زمن األداء الفعلي بعد التأكد من الصدق 

( وذلك باستخدام المتوسطات SPSSتم استخدام الرزم االحصائية )و  ، والثبات وفق األسس العلمية

( MANCOVAوتحليل التباين المصاحب المتعدد المتغيرات التابعة )ية، الحسابية االنحرافات المعيار 

 .( t-testواختبار )

 وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية: 

( بين متوسطي مجموعتي α≤0.05وجود فروق ذات داللة أحصائية عند مستوى الداللة ) -

سلوب عزى ألت   ةعلى حدفي الدرجة الكلية للمهارات وكل مهارة  والضابطةالتجريبية الدراسة 



 ك
 

علمت لصالح المجموعة التجريبية التي ت، اف الحر( والطريقة االعتياديةسلوب االكتشأالتدريس )

 باستخدام االكتشاف الحر. 

( بين متوسطي مجموعتي الدراسة α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

لوب في استثمار الوقت تعزى لمتغير اسفراد المجموعة التدريبية ألصالح التجريبة والضابطة 

 االكتشاف الحر مقارنة بالطريقة االعتيادية.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة توصيات أهمها: ضرورة استخدام اسلوب االكتشاف الحر في تعلم 

 اليد.المهارات األساسية للعبة كرة 

 

 ة اليد األساسية. االكتشاف الحر، الوقت المستثمر، مهارات كر  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed at reconnoitering the effect of using free discovery methods on investing 

handball time and learning some basic skills of handball for the preparatory Fourth Grade 

students in central preparatory school at Al Qadisiyah Governorate. The researcher used the 

semi – experimental method to achieve the objectives of the study. The population of study 

consisted of students of the Fourth Grade Preparatory students of the  central preparatory 

school, their number amounted to (124) students, distributed among fourth grades. The 

sample of study has been chosen by the decidedly method at an average of (04) students 

distributed between two groups, an experimental group, with the number of its individuals 

amounted to (20) students, taught by the technique of free discovering, and the second 

controlling group with the number of its individuals amounted to (20) students taught by the 

traditional method. Examinations that measure the skillful performance and evaluating from 

of the time of actual performance after ascertaining of validity and reliability in accordance 

with the scientific basics. And statistical parcels (SPSS) were used by arithmetic means and 

standard deviationsand the study use the following variablies its called (MANCOVA), (t – 

test) and Pearson's connection quotient and twisted mess. The study revealed the following 

results:  



 م
 

- Existence of differences with statistical indication at the level of indication (a≤0.05) 

between both averages of the two groups of study, the experimental and the 

controlling  in the high level in the skills, ascribed to the teaching technique ( the free 

discovering technique) and the regular method, in favor of the experimental group 

taught by using the free discovery. 

- Existence of differences with statistical  indication at the level of  (a≤0.05) between 

both groups of study, the experimental and the controling, in favor of the experiance 

group in investing the time ascribed to the variable of free discovery method 

compared to the traditional. 

Keywords: Free Discovery , Investing Time, Handball Basic Skills.  
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 الفصل االول

 وأهميتهاخلفيه الدراسة 

 تمهيد: 

يزال  تباع األساليب الحديثة في عمليات التعليم كان والااالهتمام بطرق التعليم وتطويرها و  إن

لتكنولوجية ايواكب التطورات العلمية  جديد التي تهدف إلى تنشئة جيل،  من أولويات مخططي المناهج

ليمية وحجر عإبراز دور الطالب باعتباره محور العملية التبعنى في عصر االنفجار المعرفي التي ت  

ن دور المدرس في المناهج الحديثة ال يقتصر على ما كان يقوم به في السابق من  األساس ، وا 

الذي كان ال يعطي الفرصة للطالب للمشاركة االيجابية والتي من شأنها ،  األسلوب األمري المتبع

ساليب ومن هذه األ .تعلمأن تنمي المهارات والقدرات العقلية والبدنية واالبداعية لما يخدم عملية ال

ن  ، الحديثة أسلوب االكتشاف الحر الذي يعتمد على التفاعل الفكري والعملي بين المدرس والطالب وا 

قتصر على الذي ي، في رفع الملل عن الطالب اً ومؤثر  ا  أساسي اً تنوع األساليب في عملية التعلم دور ل

 المشار إليه.األسلوب الوحيد 

 هواستراتيجيات التدريس ن معرفة المعلم الواسعة بطرائق( أ2911وصف مرعي والحيلة )

 ؛المتنوعة وقدرته على استخدامها في الظروف المناسبة يجعل من عملية التعليم ممتعة ومشوقة للطلبة

ن يكون أم يجب على المعلإنما طريقة جامدة في التدريس  أوبالتزام طريقة معينة  ا  فالمعلم ليس مطالب

بطرائق  ملماً  ن يكون المعلمفي اتخاذ األسلوب والطريقة المناسبة وال بد أ ر طريقه مرناً في اختيا ا  مبدع

ولى درجة األوانتباه الطلبة يرجع بال في ذلك ثر البارز  ديثة والقديمة ولشخصية المعلم األالتدريس الح

    مقدرة المدرس ومهاراته وخبرته اكثر من مادة الدرس. إلى
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له مداخالته وعملياته  واضحاً  ن التدريس أصبح نظاماً أ( 29:2998) ، ومحمدخفاجة يؤكدو 

ي طرق وتتمثل العمليات ف ،تتمثل المدخالت في األهداف والمناهج والوسائل التعليمية ؛ إذومخرجاته

فيما  وأما المخرجات فتتمثل فيما تحقق من األهداف التي رسمها المعلم أ ، وأساليب التدريس المتبعة

 ولكل مرحلة من تلك المراحل طبيعة مختلفة عن األخرى .األهداف العامة للتربية تم تحقيقه من

بعد ذلك التغذية  ثم تأتي وثيقاً  ووظيفة محددة بالرغم من تسلسل تلك المراحل واتصالها ببعض اتصاالً 

مراحل ن المرحلة م ةيأفي  الراجعة التي يكون من نتائجها عمليات االستمرار أو التعديل أو االستبدال

 .السابقة

المعارف المختلفة من المدرس إلى  توصيل   هو التدريس  أن  (36:2911الربيعي ) ويبين

يدة والمجدية د من الطرائق المفولذلك فان الربط بين طرائق التدريس وتأثيرها في الطلبة تع   لطالب،ا

  التدريس.في تقويم عملية 

 واالنتقال من المناهج القديمة واسلوبها المتبعمع التقدم الحاصل في مجال العلوم التربوية و 

عمل ر أساليب وطرق جديدة تبتكانادى العديد من الباحثين بضرورة اإلى عصر االنفجار المعرفي، 

ستخدام طرق تدريس حديثة تتيح (، أن أ2996علم، حيث بينت السفاسفة )إبراز دور المتعلى   

تساب كئق والتعميمات العلمية وتسهم في انتاج الحقاستيدة تساعده على اللمتعلم خبرات متنوعة عد

 (Bruner) برونر  ومواقف تعلم جديدة. ويعد نتقال أثرها إلى أنشطة  في ا مهارات تكون أكثر سهولةً 

شار إلى أنه طريقة لفهم المشكالت أكثر من ستخدام استراتيجية االكتشاف حيث أأول من نادى با

 ما من المعرفة.  كونها إنتاجًا تعليميًا، أو مادةً 

كتشاف يحتاج إلى التخطيط الشرحي إلى أن التعلم باال (2919المحاميد )زغلول، و  أشارو  

ختبار األسئلة المتعلقة بالموضوع المراد ب ن جاهزية م تطبيق أسلوب االكتشاف والتأكد بهتنظيم وا 

 ذلك سيؤدي إلى ضياع الوقت والجهد.  خالف  ف الطلبة ومصادر التعلم،
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ن التعلم الحركي يتم نتيجة للتدريب والتكرار وليس نتيجة أ( 2913لمقابل أوضحت الدليمي )في ا

نضوج نتيجة تطور و  تظهر   التي فهناك الكثير من تغيرات السلوك الحركي ؛النضوج أو الدوافع

 هو نهم المتعلم أي أن هناك عالقة بين التعلم والتدريب فالتدريب هو تكرار واجب معين الغرض  

وير القدرات البدنية والمهارية والعقلية والنفسية، أما التعلم فهو تكرار لحركة معينة تؤدي إلى تط

نما بصورة غير  تغيير في السلوك والتصرف الحركي وال يمكن تقويم التعلم الحركي بصورة مباشرة وا 

 مباشرة عن طريق األداء الحركي.

للتدريس هو إيجاد طرائق عديدة تساعد  ي( أن الهدف الرئيس2996) ، واخرونالربيعي ويعد  

م وحاالت سوف تنمو مهارات ومفاهي بها التي ،الطالب على التعلم والتصميم ورسم التجارب التربوية

كون الهدف من في سيدرسونه،الطلبة وتمكنهم من التمتع بتجارب التعليم والنشاط أو الموضوع الذي 

 ة من المدرس إلى الطالب.  التدريس هو توصيل المعارف والعلوم المتنوع

هي ة التربية الرياضية في العاد التي يتبعها مدرسو  ( أن طريقة التدريس 2999ويؤكد حسين)

ن أجب ن الطالب يبأما اآلن فان المربين المعاصرين يؤمنون أ ، التركيز فيها يكون على النداءات

ذ إيجاد م األسئلة ومحاولة التالميوهذا يتم عن طريق طرح المعل ،يتعلم عن طريق البحث واالستكشاف

وبالتالي يستكشفون الحل أو الحلول المناسبة للمشكلة فكل سؤال من  ،طرق مختلفة لحل المشكلة

عين وتتابع األسئلة من المعلم في موضوع م ، المعلم يحدث استجابة واحدة صحيحة يكتشفها المتعلم

 لمدرساوفي أسلوب االكتشاف يقوم  ، طلوبيجعل المتعلم يستطيع اكتشاف الحركة أو المفهوم الم

ن يصل أن طريق اإلجابة على هذه األسئلة عالطالب بتصميم األسئلة في صورة متعاقبة ويحاول 

كل لن يتحقق من استجابة المتعلم أويجب على المدرس  .إلى الموضوع الدراسي الذي يختاره المدرس

عالم على مستوى دول ال كبيراً  التي شهدت تطوراً ن لعبة كرة اليد واحدة من األلعاب أسؤال ، ويرى 

ويمكن  ،السريع الحتوائها على مهارات فنية وخططية متنوعة ومشوقة للمشاهد وأخذت باالنتشار
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غرض الوصول إلى المستوى بمل على بث التعاون وتوحيد الجهد اعتبارها من األلعاب التي تع

بطبة بمثابة والط االستالمالمناولة و عبة كرة اليد مثل ، وتعد المهارات األساسية في ل الرياضي العالي

وعادة ما تأخذ الوقت األطول في التمرين على مدار فترات مادة التدريس أو التدريب  ،العمود الفقري

لمين في بالنسبة للمتع مهماً  إذ يشكل األداء المهاري عامالً  ؛لذا تتطلب الكثير من الجهد والتفكير

تنظيم الدرس واالستفادة الفعلية من الوقت المخصص عامل مهم في زيادة  د  ويع ، لعبة كرة اليد

للطالب وتقليص الوقت غير المستثمر ومدى تأثير ذلك في االداء المهاري بكره اليد  النشاط الحركي

سلوب االكتشاف الحر في االستفادة من الوقت المستثمر لدرس التربية الرياضية لطالب أتأثير و 

وبهذا نعطي األفضلية في التعليم على حساب الوقت المستثمر كي  وايضا اإلعدادي الصف الرابع

 .لوقت ل تكون دلياًل لكل مدرس ليكون مؤهاًل في اختيار االسلوب التدريسي المناسب االكثر استثماراً 

أن أسلوب االكتشاف الحر من األساليب الحديثة التي تهتم بمسالة الوسائل الباحث ويرى    

 مهمة كرة اليد المهارات كقاعدةوتعتمد  ،مية ومدى االستفادة منها في تعلم المهارات األساسية التعل

للتقدم بحيث تجعل المعلمين يقضون معظم الوقت في التعلم على أداء هذه المهارات وتعلمها بصورة 

عطاء حصة اكبر لها في المناهج التعلمية ألسلوب ا لكن ساعات طويلة من التعلم ليست ، صحيحة وا 

الوحيد لتعلم المهارات الحركية لذلك يتطلب منا أن نبحث عن طرائق وأساليب تسرع في عملية التعلم 

للمتعلم في اكتشاف ما يحتاجه من طرق فهناك الكثير من الطرق  بارزاً  سيما التي تعطي دوراً 

 باالكتشاف.  وب التعلمواألساليب التي تساعد على سرعة تعلم المهارات الحركية واكتسابها ومنها أسل
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 مشكلة الدراسة:

بتدريب ية الميدان وخبرتهة كمدرس لمادة التربية الرياضية وخبرته العملي مالحظة الباحثمن   

وبناًء على المقابالت الشخصية التي قام بها مع بعض الخبراء والمختصين في  يضاً أكرة اليد  لعبة

ي مستوى أداء ف اً أن هناك ضعفوجد الباحث ،  ق التدريسكرة اليد والتعلم الحركي وطرائفي تدريب ال

مري( الذي تخدام المدرس لألسلوب المتبع )األيعود إلى اس ، وأن السبب مهارات كرة اليدفي الطلبة 

الدور  التي ال تعطي ،يكون فيه المدرس هو المسؤول عن جميع تفاصيل الدرس في تعلم المهارات

 موهذا ال يتالءم مع التطور في التعلم من حيث استخدا ه المهارىالكبير للمتعلم في تحسين مستوا

 طالب دوراً وال يعطي لل ،الحديثة لالرتقاء بعملية التعلم في الوقت الحاضر بعض الطرق واألساليب

 ، الدرس وزيع الوقت بشكل منتظم علىفي العملية التعلمية وقلة اهتمام المدرسين بت وفاعالً  أساسياً 

سلوب االكتشاف الحر في استثمار الوقت أستعمال بالخوض في هذه المشكلة أن ث الباح يرىلذا 

لى عدادي ومعرفة مدى تأثيره عرابع اإلبكره اليد لطالب الصف ال األساسيةوتعلم بعض المهارات 

عطاء التغذية الراجعة المناسبة وغيرها من الجوانب التطبيقية والنظرية مستوى الطالب محاواًل  ، وا 

البيئة المناسبة  استخدام أسلوب حديث في التعلم يهتم بتوفير إلى مري(من األسلوب المتبع )األ خروجال

وهذا ما أكدته دراسة غازي  . عطاء الطالب دورًا كبيرًا وفعاالً لنشاط الطالب لمعالجة مشكلة عدم إ

بعض  مسلوب االكتشاف في تعلتوصلت اليها في افضلية استخدام أ (، في النتائج التي2917)

 المهارات وكذلك في استثمار الوقت. 
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 هدف الدراسة وأسئلتها: 

تهدف هذه الدراسة الى معرفه دور اسلوب االكتشاف الحر في استثمار الوقت وتعلم بعض 

 :اآلتياإلجابة على السؤال بعدادي ره اليد لدى طالب الصف الرابع اإلالمهارات األساسية بك

شاف الحر في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد لدى طالب استخدام أسلوب اإلكت اثر ما -

 الصف الرابع االعدادي مقارنة بالطريقة التقليدية؟

 لكرة يةاألساس المهارات بعض لتعلم الوقت استثمار استخدام أسلوب اإلكتشاف الحر في اثر ما -

 تقليدية؟مقارنة بالطريقة ال عدادياال الرابع الصف طالب الدرس لدى القسام السلوكية االنماط وفق اليد

 فرضيات الدراسة: 

 لإلجابة عن سؤالي الدراسة تم اختبار الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين: 

( في تعلم بعض المهارات α≤0.05: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )الفرضية األولى

 ي(. الحرن التقليد )االكتشافدريس االساسية لكرة اليد مجتمعة وكل على حدة تعزى السلوب الت

( في استثمار الوقت لتعلم بعض α≤0.05): ال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الثانية

والختام(  ، والرئيسي،)التحضيريالمهارات االساسية لكرة اليد وفق االنماط السلوكية القسام الدرس 

 . تعزى السلوب التدريس )االكتشاف الحر، التقليدي(
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 الدراسة: هميةأ

 :التاليةالدراسة في النقاط  ةهميأتكمن  

يؤمل أن يستفيد من هذه الدراسة مدرسو التربية الرياضة في المدارس االعدادية من عامل  -

 استثمار الوقت. 

 اليد.كرة ساسية باألمهارات المن هذه الدراسة في ايجاد طريقة جديدة لتعليم  ي ستفاديؤمل أن  -

ستراتيجيات جديدة في درس التربية فاد يستيؤمل أن  - من هذه الدراسة في تطبيق أساليب وا 

 الرياضية. 

 ومشاركةً  اً ويقوتش ةً من هذه الدراسة في جعل درس التربية الرياضية أكثر متع يستفاديؤمل أن  -

 من الطالب.  إيجابيةً 

 :ومحدداتهاحدود الدراسة 

 البشرية: الحدود

 االعدادي.ى طالب الصف الرابع تم تطبيق هذه الدراسة عل    
 

  :المكانيةالحدود 

 .العراق/  القادسية ةفي محافظ المركزية اإلعداديةالمدرسة تم تطبيق هذه الدراسة في   

  :الزمانيةالحدود 

 .2911-2917 الفصل الثاني من العام الدراسي في الدراسةتم تطبيق هذه   
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 :ةمحددات الدراس

 دالالتبنه العينة والمجتمعات المماثلة أخ ذت مهذه الدراسة على المجتمع الذي م تعميم نتائج يت  

  صدق وثبات ادواتها.

  الدراسة:مصطلحات 

الطالب للحصول على  يبذلهانه المجهود الذي ( 5112) عبيدات وابو السميدعرفه االكتشاف الحر: 

 ي يحتاج الى حل.او الموقف الغامض الذ يوجههامعلومات تفسر له المشكلة التي 

 .ق اسلوب االكتشاف الحرالباحث وف أعدهابالخطط التدريسية التي  :إجرائيا  ويعرفه الباحث 

هو االستفادة بكفاءة وفاعلية الوقت الرسمي ( في تعريفه 2999) يشير الربيعي: استثمار الوقت

 األهدافق إلى تحقيللوصول  داخل الحرم المدرسيوجوده في  أثناءفي  من المدرستعليم لالمخصص ل

وهو  ث اجرائياً ويعرفه الباح وفق استمارة معدة لذلك.وتم قياسه  والتعليم،لوبة من عمليتي التعلم المط

الزمن المستغرق بالثانية من االنماط السلوكية )الوقت غير المستغل، وقت النشاط الحركي، وقت 

يري، ار( حسب اقسام الدرس )قسم التحضالشرح والعرض واالدلة، وقت التنظيم، ووقت التوقف واالنتظ

 (. 2917وفق استمارة الربيعي المشار إليها في غازي ) القسم الرئيسي، القسم الختامي(.

تشتمل على  والتي اليد،لعبة كرة  االتي تبنى عليه المهمةهي القاعدة مهارات األساسية بكرة اليد: ال

  المعدة لذلك. باالختباراتوتقاس  والطبطبة االستالمو  المناولة
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اما المهارات التي سيتناولها  ودفاعية،وتصنف المهارات في كرة اليد الى مهارات هجومية 

 الباحث فتشمل المهارات الهجومية ومنها:

هي مهارة تستخدم في الربط بين الالعب وبقية زمالئه وتبرز اهميتها في دقة المناولة )التمرير(:  -

 ان المناسب الى الزميل. ايصال الكرة في الزمن والمك

تعتبر من المهارات المهمة الواجب توفرها عند العبي رياضة مهارة اإلستالم )استقبال الكرة(:  -

 في التمرير. والدقة الكرةعلى عدم فقدان  المهارة يساعدكرة اليد واتقان هذه 

ا ي ظروف خاصة عندموهي من المهارات الهجومية المهمة وتستخدم فمهارة الطبطبة )التنطيط(:  -

 ال يكون هنالك زميل خالي من الرقابة وتستخدم ايضا لكسب مسافة بالتقدم في ساحة الفريق الخصم.
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقهاإل

 الصلةات ذ السابقةالنظري والدراسات  لألدب تفصيلياً  هذا الفصل عرضاً الباحث في تناول 

أهميته كتشاف و : استراتيجيات التدريس، اإلالموضوعات التاليةاول تن  م ت من جانب ومن جانب آخر

 وأهمية الوقت واستثماره. علم في أسلوب االكتشاف ومميزاته ودور الم وأنواعه،وأساليبه 

 النظري: األدب: أوال  

 :التدريسنماذج وأساليب 

عملية ي والطرق الحديثة ف الوسائلبفي مجال التربية  معرفياً  يشهد عالمنا المعاصر انفجاراً 

بحاث التي تؤيد االهتمام بميول الطالب واستعداداته وتهدف الى اكسابه التعلم وظهور العديد من األ

ي هذا موجه( وسيتناول الباحث فالغير وال سيما مهارة االكتشاف الحر )المهارات والخبرات المختلفة 

 .الصلة بموضوع الدراسةلفرعية ذات ا الموضوعاتمن  اً الجزء من دراسته عدد

( أن نماذج واساليب التدريس ماهي إال خطط تم اعدادها 2919الزغلول، المحاميد )أشار 

بعناية من اجل تحقيق األهداف واحداث التغيير المطلوب في العملية التربوية، ويرى أن على مخططي 

ءمة األهداف، والمحتوى، المناهج مراعاة اختيار النماذج وأساليب التدريسية المناسبة، ومدى مال

سائل، واساليب التقويم مع بعضها، ومراعاة الخصائص المعرفية والنفسية للمتعلم، واالنشطة والو 

 من النماذج واالساليب المتنوعة وبحسب النظريات التي تنطلق منها.  ويوجد العديد
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ق أجل تحقي التدريس تمثل كل ما يفعله المدرس من أساليب وطرائق ،(2999) حسينويرى 

حيث تشتمل على االفكار والمبادئ التي تتناول مجااًل من مجاالت المعرفة االنسانية  المنهج،أهداف 

قيق غرض تحببصورة شاملة متكاملة وتتضمن جميع الخطوات واإلجراءات التي خطط لها المدرس 

تنمية رس من أجل االهتمام بنها تعني مجموع القرارات المهمة التي يؤديها المدإولهذا ف المنهج،أهداف 

ت ومساعدتهم في االعتماد على أنفسهم في التعلم وكيفية تنظيم الوق المتعلمين،العمليات الذهنية عند 

د  عالية. ارة الصف الدراسي بفعاليةوا 

واستخدام الوسائل واإلمكانات  اختيارالتدريس هي فن  اساليبأن إلى ( 2911)الربيعي أشارو 

استخدام هي فن قيادة عملية التدريس ب أو ، التدريس لتحقيق األهداف المنشودةعملية المتاحة في قيادة 

 داخل في مجموعة تحركات المدرسأنها  ، أو الوسائل واإلمكانات المتاحة لتحقيق أهداف الدرس

ن أأي  ،بقاً مس المعدةالصف التي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل بهدف تحقيق األهداف التدريسية 

في  وبالتدريس لتنفيذ طريقة التدريس المرغفي لرغم من انه يسير وفقًا ألسلوبه الخاص ابالمدرس 

وأضاف أن  ،يسير وفقها لتنفيذ أهداف الدرس محددة الخطوات استراتيجيةيتبع  نه  أإال  ،تباعهاا

ن التعلم باالكتشاف يتطلب قيام كل من المدرس أالتعريفات كثيرة ألسلوب االكتشاف لكن المهم 

العالقة التي  واكتشاف ،لمتعلم بأنشطة محددة تسهم في الوصول الى االكتشافات التي يتم تحقيقهاوا

 متربط بين المتغيرات او اكتشاف القاعدة التي يقوم عليها الحل شريطة اخذ المرحلة العمرية للمتعل

دة ليكتشف قاع سيفال يمكن تكليف متدني المستوى العقلي او الدرا ،ومستواه الدراسي بعين االعتبار

وكلتا  ،وبعكسه الموهوب ال يمكن تكليفه الكتشاف عالقة بسيطة  ،عريضة تتسم بالتعقيد والتجريد

ي وبالتالي على المدرس ان يقف على المستوى العقل ، نصل باالكتشاف للنتائج المرجوةالحالتين ال



12 
 

ستخدام االنطالق المناسبة ال فيستطيع ان يحدد بدقة لكل منهم نقطة ،والدراسي لكل متعلم على حده 

 .  الطريقةهذه 

ويرى الباحث ان جميع االهداف التي تسعى اليها اساليب وطرائق التدريس المتنوعة في عملية 

التعلم، هو مساعدة المتعلمين على النمو العقلي والمعرفي بحيث يكونوا قادرين على تحديد اهدافهم 

 ر اهدافهم التعليمية.والقيام بالنشاط التعليمي الالزم للتطوي

التدريس تتكون من األهداف التعليمية والتحركات  استراتيجيةفيرى أن  (2999) أما حسين

رح األسئلة على تتمثل في طفهي  وبالتالي ةالتي يقوم بها المدرس وينظمها ليسير وفقها في تدريسي

الطلبة  جاباتواستالدرس  وكذلك التنظيم الصفي لحصة ،وتوجيههم نحو مسألة ما الستثارتهمالطلبة 

 .الناتجة عن المثيرات التي ينظمها المدرس

 مفهوم االكتشاف: 

ثرها على أتناول كثير من الخبراء والباحثون في مجال التربية العالقة بين استراتيجيات التدريس و  

اهم احد  الذي وضعه (Brunner)ويعد نموذج برونر  ،دور المتعلم في رفع كفاءته وتأهيله العلمي

البرامج التربوية التي تعتمد باالساس على التعلم المعرفي ويستند فيه على بنية المعرفة في تنظيم 

المادة بشكل يساعد المتعلم على اكتشاف وادراك خفايا الموضوع، واالستعداد للتعلم حيث يرى انه 

لنمو لدى االفراد ا ليس من الضروري تحديد العمر لكي نستطيع تقديم الخبرة، بل يؤمن بفكرة تسريع

من خالل استخدام الوسائل واالساليب التعليمية المناسبة، ويأتي دور المعلم في تنظيم بيئة التعلم 

واثارة الدافعية بين المتعلمين وحث هم على البحث والتقصي وطرح االسئلة التي تساعدهم في فهم 
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ية ف من المفاهيم الحديثة في عملسلوب االكتشاأ واكتشاف العالقات الجديدة للموضوع. ويالحظ أن

 تشاف الحر)غير الموجه( بشكل خاص.كاإلسلوب أالتعليم بشكل عام و 

( أن لالكتشاف دور بارز في التقدم الحاصل بالعملية من خالل 2919وأشار الزغلول والمحاميد )

العقلية في  هبناء المعرفة، فليس الهدف جعل الطالب مكتبة متنقلة بل السعي في استغالل كافة قدرات

 الحصول على المعرفة 

االكتشاف هو جميع اشكال المعرفة التي يكتسبها الفرد بنفسه  (:Brunner)وقد عرف برونر 

 (2993كما ورد في دراسة إسليم )مستخدما قدراته العقلية الخاصة. 

(: االكتشاف عملية يتم من خاللها تمثيل مفاجئ للمعلومات او Suchmanويصف سيكمان )

 (1987كما ورد في دراسة خصاونة ) يرات التي يستقبلها الفرد بموقف ما.المث

 تحليل المعلومات المعطاة بها(، أنه عملية ذهنية عالية المستوى يتم 2991،172وقد عرفه فرج )  

 خراجها بشكل جديد بغرض الوصول الى استنتاجات جديدة غير معروفة من قبل.إعادة ا  و 

ن التعلم باالكتشاف هو عبارة عن موقف يكون فيه المتعلم نشطا أإلى ( 2998حمودة )شار أو  

 باحثا مستكشفا في مواجهة المواقف. 

ويعرفه الباحث بعد االطالع على الدراسات السابقة وآراء الخبراء والباحثين انه موقف يكون فيه  

كيك المشكلة وتفالمتعلم هو صاحب القرار في كيفية ايجاد الفرضيات والحلول في مواجهة مشكلة ما 

 ب والتصنيف. التحليل والتركيبسباب واعادة صياغتها بطريقة جديدة بغرض فهم األسباب حدوثها أالى 
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كتشاف من األساليب التعليمية التي توفر للمتعلم فرص باال( بأن التعلم 2913أفادت الديلمي )

ن العالقة  بداعلمبادرة واإلختبار وتطوير صفات ااكتشاف الحركة أو المهارة عن طريق التجريب واال وا 

التي تنشأ بين المدرس والطالب هي عالقة إيجابية في مفهوم التعلم باإلكتشاف ويكون دور المدرس 

يجاد الحوافز عند المتعلم   تنويع الحركات أو المهارات وفسح المجال أمامبهو التوجيه والتشجيع وا 

لم في موقف دور المتعيكون معرفة بنفسه، وهنا المتعلم لتحديد ما يرغب القيام به والحصول على ال

 مواجهة المشكلة والتخطيط لحلها وجمع النتائج وتبويبها.بالمكتشف ال المنفذ، 

اسلوب التعلم باإلكتشاف يحظى بإهتمام الكثير من مخططي المناهج وعلماء  أن ويرى الباحث

معلومات في مواجهة المشكلة وجمع ال التربية لما له من أهمية في تشجيع المتعلم االعتماد على نفسه

تخاذ القرار.  وا 

نتائج لاالكتشاف على انه العملية التي يصل بها المتعلم إلى الحل أو ا إلى (1993) الجابري وينظر

 مشكلة،للإن االكتشاف يتكون عند مواجهة الطالب  يضاً أ يرى وكذلك بعينها،أو الوصول لمعلومة 

( Tabaوترى هيلدا تابا ) التفكير،يزيد قدرته على  ممادة الحل فيستجيب عن طريق الحل أو إعا

ن االكتشاف يساعد الطالب على تخزين المعلومات بطريقة تجعله أ( 2911)الربيعي المشار اليها في

 يشاء.يستطيع استرجاعها بسهولة وقت ما 
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ونة لومات المخز إعادة تنظيم المع أنه عملية تفكير تتطلب من المتعلم( بـ2994)ماهروعرفه 

 .لديه وتكيفها بشكل يمكنه من رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة لديه من قبل

 باالكتشاف:أهمية التعلم 

من كونه يحقق العديد من األهداف التي ينبع  باالكتشافأهمية التعلم ن أ( 2999) ةتبين قدور 

  باآلتي: تتمثل 

الت ائج على نحو يمكنهم من التعامل مع المشكيساعد المتعلمين على تتبع الدالئل وتسجيل النت -

 الجديدة.

 ينمي قدرات التفكير المنطقي لدى المتعلمين مما يمكنهم من التوصل الى استدالالت جديدة.  -

مثل ذلك كينمي مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين ويسهم في تنمية القدرات العقلية لديهم  -

  والتقويم.قدرات التحليل والتركيب 

  لآلخرين.ينمي لدى المتعلمين االستقاللية واالعتماد على الذات وعدم التبعية  -

  المعلومات.يجابي للمتعلمين في التعلم واكتشاف يؤكد الدور اإل -

 بداع واالبتكار. ينمي لدى المتعلمين قدرات اإل -

 لديهم.يزيد من دافعية المتعلمين نحو التعلم ويوفر عوامل االثارة والتشويق  -

نه إ( أن للتعلم بأسلوب االكتشاف أهمية كبيرة في العملية التعليمية إذ 2912عز الدين ) ويرى 

يساعد على بناء عمليات التعلم التي تجعل من الطالب متعلمًا مستقاًل ذاتي التفكير لذا البد لمدرس 

لوصول الى ة لبأساليب معين ويستخدمهامكانات والوسائل ن يوفر مجموعة من اإلأالتربية الرياضية 

اختيار مدرس حر ب ن لكل  ألهذا نجد  الشخصية،ساسية بخصائصه أالتي ترتبط بصورة  ،هدافهأ
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الجيد  مجموعة قواعد تؤدي الى االنعكاسبسلوب المالئم في تنفيذ طريقة التدريس بوسيلة عملية اإل

 مع المتعلمين.

في التدريس ألنها تتيح ( أنه من الضروري استخدام طريقة االكتشاف 2991)ةاشتي تؤكدو 

ل والتعلم باالكتشاف يتيح الفرصة أمام الطلبة للتفكير المستق تعلمهم،في  فعاالً  للطالب اشتراكاً 

والحصول على المعرفة بأنفسهم ويأخذ هذا االتجاه بصمات الموقف التعليمي المتكامل الذي يضع 

حتاج إلى حل وعليه أن يخطط الطالب في موقف المكتشف ال المنفذ فهو يضعه أمام مشكالت ت

 لها.  بنفسه لحلها ويصمم التجارب الالزمة ويجمع النتائج ويبوبها ويضع تفسيراً 

 ( أن التعلم بأسلوب االكتشاف يمر بثالث خطوات هي: 2991شار جابر )وأ

 (.خطوة التفكير العصبي )الشعور بالمشكلة -
 خرى في الموقف. خطوة االنتباه الى أشياء أ -
 ضة الفجائيه )االستبصار(. خطوة الوم -
ساليب التي تشجع المتعلمين على أن التعلم باالكتشاف من أحد األ فيرى( 2996اما السفاسفة ) 

ن القرارات باالعتماد على أنفسهم بعيدًا ع واتخاذمهارات البحث وجمع المعلومات  واستخدامالتفكير 

 ،تفكيرلمتعلم فهي تقوده الى االكتشاف والتدخل المدرس المباشر، وأن حالة التشتت التي تحدث لدى ا

ن الحاجة الى االكتشاف تحدث بواسطة عدم القناعة الذهنية وان عدم القناعة تجبر الذهن على إ إذ

ريق العمل عن ط بأداءحيث يقوم الطالب  ،التركيز على المشكلة وتوقظ احتمال حدوث االكتشاف 

عضها والت مختلفة ينتقي ويكرر المناسب منها ويدمج باستكشافاته إلمكاناته وقدراته بحيث يؤدي محا

وينحصر دور المدرس في تحفيز الطالب   ،بالبعض االخر بهدف الوصول الى االنجاز الصحيح 

ثارتهم بالتوجيه  بحيث يتمكن التالميذ من استخدام عقولهم في التفكير لالستكشاف واالختيار. وا 
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 باالكتشاف:لمدرس في أسلوب التعلم دور ا

  :بالتالي (2991حسنين )يتحدد دور المدرس في أسلوب التعلم باالكتشاف كما يراه   

 بشكل متعاقب. وتصميها تخطيط األسئلة -

 اختيار تصميم تعاقب األسئلة وتجربته على بعض األفراد.  -

 ينتظر المدرس استجابة المتعلم وأن يكون صبورًا وال يتعجل استجاباته.  -

يحدد المفاهيم العلمية والمبادئ التي  نأولهذا وجب على المدرس  ئمًا،إعطاء تغذية راجعة دا -

 وطرحها في صورة تساؤل او مشكلة.سيتم تعلمها 

  الدرس.المواد التعليمية الالزمة لتنفيذ  إعداد -

  .سئلة فرعية بحيث تنمي مهارة فرض الفروض لدى المتعلمينأصياغة المشكلة على هيئة  -

  ن.المتعلمو االكتشافية التي سينفذها  والتجارب األنشطةتحديد  -

  جديدة.تقويم المتعلمين ومساعدتهم على تطبيق ما تعلموه في مواقف  -

 ساسية في تعلم االكتشاف: األ الشروط والخطوات

 ضرورية لكي يتم التعلم بطريقة االكتشاف هي:  شروطن هناك إلى أ( 1999شار زيتون )أ

 تشاف. عطاء الحرية للمتعلم لتقصي واالكإ -

 فر الخبرات السابقة بحيث تكون القاعدة التي يستند عليها في التفكير والبحث. اتو  -

عرض المشكلة ثم وضع الفروض ثم اختبارها والوصول الى من التعلم باالكتشاف يكون  -

 النتائج وتعميمها ثم تطبيقها في مواقف جديدة. 

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.  -
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 سلوب االكتشاف يجب مراعاة ما يلي: أعداد الخطط الدراسية بفي إ هنأ إلى (2991شار الهويدي )وأ

 عرض العنوان الرئيسي.  -

 عرض معلومة او نتيجة للطلبة لها عالقة بالدرس.  -

 عدادها من الطالب. ا  تكوين الفرضيات و  -

 االختبار وذلك للتأكد من صحة الفرضيات.  -

 قة بالدرس. الوصول الى المفاهيم والمصطلحات ذات العال -

 سئلة ومشكالت جديدة تحتاج الى االكتشاف. واصلة طرح األم  ة على حث الطلب -

رة في الطريقة التقليدية المباشيتبعون التربية البدنية  ين مدرس( أ2994) شلتوت،وخفاجةيبين 

الطالب  أنباآلن فإن المربين المعاصرين يؤمنون  أما ، ي كان التركيز فيها على النداءاتالت ،التدريس

اولة حوهذا يتم عن طريق طرح المدرس األسئلة وم ،يجب أن يتعلم عن طريق البحث واالستكشاف

 ،كلة و الحلول المناسبة للمشأوبالتالي يستكشفون الحل  ،إيجاد طرق مختلفة لحل المشكلة الطلبة

طرق تختلف الومثل هذه  ، طرائق تدريسية تقوم على االكتشافمعلم استخدام عدة ن على الإوعليه ف

و أعدة أنواع  هناكو  .ثناء عملية التعلم والتعليم الصفيأ في بتباين دور كل من المدرس والمتعلمين

 .نجيه الذي يقدمه المدرس للمتعلميأشكال تدريسية لهذا النوع من التعلم وذلك بحسب مقدار التو 
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 أنواع االكتشاف

  :االكتشاف الموجه أوال:

عن  نواع االكتشاف يكون فيه المعلم مسؤوالً أحد أ( هو 211، 2919) ، وآخرونعرفه شبر

لها وذلك لتزويد الطالب بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على الخبرة التعليمية  نشطة الطلبة وموجهاً أ

 فكارهم.ألتنظيم 

انها طريقة تشجع الطالب على البحث والحصول  إلى ( في تعريفها2913شارت الديلمي )أو 

 شراف مباشر من المعلم.إقيمة مستغال قدراته العقلية تحت العلى الخبرة ذات 

شراف إو المشكلة تحت أفي اختيار الموضوع  هو موقف يكون فيه الطالب مقيداً  :ويعرفه الباحث

    مباشر من المعلم. 

فسح المجال للمتعلم في االعتماد على ت التياألساليب التدريسية ، ان  (2991) زغلوليرى 

وأن التعلم  ، وفي إيجاد الحلول للمشكالت التي تعترضه في عملية التعلم ،المهارات نفسه في تعلم

كانها ن تأخذ مأعد الشرط األساسي لتطوير هذه المهارات التي يجب ي  إتقان المهارات األساسية ب

  .تصعب عملية إتقان المهارة للمتعلم ، ألنه من دون مستوى مهاري عال   البارز في التعلم

 الذي يعمل األول يعد األسلوباالكتشاف الموجه  أسلوب نأ شير إلىفي (2994)نمحسأما 

هو العالقة الخاصة التي  األسلوبوجوهر هذا  شغال الطالب في عملية االكتشاف،إو يؤدي الى أ

االستجابات  التي يوجهها المدرس للتوصل الى المتتالية   االسئلة   تقود   وفيهاتنشأ بين المدرس والطالب 

 هذه األسئلة. الئم معتتو لب ي يقوم بها الطاالت

مكانة خاصة عند  يحتل أسلوب االكتشاف الموجه أن( 2991ويبين عبد المجيد والياسري )

ظهرت ألتي ا، المعلمين والمربين فقد تم تصنيف هذا االسلوب من ضمن اساليب التدريس الحديثة 
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لمثمر اعله ام الذاتي المستمر وايجابية المتعلم وتفالتي تؤكد على مبدأ التعل ، في ظل الفلسفة التقدمية

بها الطالب  التي يصل األساليبمن يعد االكتشاف الموجه بأسلوب  التدريسالموقف التعليمي، وأن ب

قد تأخذ الطابع و  ،التي يقوم بها المدرس ةاألسئلة والمناقشة الموجبإلى المفاهيم والنظريات والتعليمات 

ي وصل والتعليمات الت ،والنظريات ، وم المدرس بتصحيح صياغة المفاهيماالستنباطي على أن يق

ومهمة المدرس التوجيه نحو االكتشاف موجه ومنير للطالب  ،صياغة لفظية صحيحة هالبط  إليها 

تحثهم على تتحدى تفكيرهم و  ،مواقف أو أسئلة تفكريةب ،يشجعهم على البحث والتقصي واالكتشاف

ويتحمل جانبًا من  لب فهو نشط في العملية التعليمية،أما الطا ،س والتنبؤالبحث والمالحظة والقيا

ية بنفسه وينظم المادة التعليم ،لكي يكتشف الحل يوفر المدرس له المواد واألدوات، ذإ ،مسؤولية تعلمه

 نتيجة إلتاحة الفرصة له الكتشاف العالقات الكامنة بين أجزاء تلك المادة. 

 :ف الموجهاالكتشا أسلوبمميزات  

 منها:تعلم بأسلوب االكتشاف له مميزات ( بأن ال2913وضحت الدليمي ) 

يساعد المتعلم في تعلم كيفية تتبع الدالئل وتسجيل النتائج لكي يتمكن من التعامل في حل  -

 المشكالت التي تواجهه. 

 .استنباطياأم  استقرائيأكان ايوفر للمتعلم فرصًا عديدة في استعمال التفكير المنطقي سواء  -

 يشجع على التفكير الناقد ويعمل على المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب والتقويم. -

 يشجع المتعلم على التخلص من التسليم للغير والتبعية التقليدية في التعلم. -

 الشعور بالرضى من المتعلم مما يساعده على االحتفاظ بالتعلم. -

 بداع واالبتكار.ين المتعلمين في جانب اإلب هاويظهر ينمي الفروق الفردية  -
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 أسلوب االكتشاف الموجه: المعوقات التي تواجه تطبيق 

تطبيق أسلوب االكتشاف  التي تواجهإلى وجود كثير من المعوقات  (2916عايش )يشير 

 أهمها:الموجه 

  المهارة. ألداءصعوبة تحديد وقت معين  -

  المدرس.على عاتق المسؤولية تقع  -

  الكبيرة.من دقة استجاباتهم في الصفوف ذات االعداد  طالب والتأكدصعوبة متابعة كل  -

     الموجه:االكتشاف شبه ثانيا : 

هو موقف يقدم المعلم فيه المشكلة ومعها بعض التوجيهات  :(131,2999عرفته قدورة )

 اً ضوع ويكون دور المدرس موجهالعامة بحيث ال يقيد وال يحرم الطالب من المشاركة في اختيار المو 

 عند الحاجة. 

عها وم شبه الموجه هو عرض المشكلة وتقديمها للطالبشاف أن االكت( 2998) يذكر شحاتة

يعطي المتعلمين ي و من فرصة النشاط العلمي والعقل تحرمهوال  تقيدهبعض التوجيهات العامة بحيث ال 

ساعدة في المالحظة واالكتشاف ووضع ويقتصر دور المدرس على مجرد الم ، بعض التوجيهات

 سئلةً أن يسأل المدرس الطالب أعد مثال ذلك ب   منومساعدة المدرس تكون  ،الخطط المناسبة لعملها

عطي فرصة وفي هذه الطريقة ي ،ن يجبرهم بشكل مباشر ماذا يفعلون أتساعدهم على التفكير بدالً من 

درس له خطوة بخطوة فيتاح للطالب فرصة دون توجيه الممن للطالب ليصل الى اكتشاف معين 

وات ارشادية وهنالك خط ،فيشعر بالرضا والتشويق  ،المبادرة او التفكير الذاتي للوصول لالكتشاف

 االكتشاف شبه الموجه هي:  خداميمكن للمدرس اتباعها عند است

  . ان يهيئ المدرس الموقف التعليمي بحيث يتضمن بعض المعلومات والبيانات المناسبة -
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ان يطلب من الطالب اكتشاف معلومة معينة او قاعدة من البيانات المتاحة ويتركهم يعملون  -

  منه.دون تدخل من 

  االكتشاف.من  هالي توصلواان يتيح المدرس للطالب الفرصة لكي يتبادل ما  -

هو  نهأاتطالع الباحث على الدراسات السابقة وآراء الخبراء في مجال التربية عرفه الباحث و 

يكون غرض الوصول الى النتائج و بالموقف  أكثر للمتعلم في مواجهة المشكلة أاعطاء فرصة وحرية 

 . ومحفزاً  مرشداً دور المعلم 

  (:غير الموجه)الحر االكتشاف 

ا م يواجه مشكلةً الذي ( بأنه موقف يترك فيه المتعلم 2919،117) ، والمحاميدعرفه زغلول

 تسبها. معتمدًا على الخبرات التي اك

( بأنه فسح المجال للطالب من دون تدخل المدرس، بحيث يكون 2911وقد عرفه عطية)

 العمل.دوره مراقبة األجهزة واألدوات واالهتمام بها ومراقبة عناصر األمان والسالمة في 

يكون الدور  بأنه:كتشاف الحر ( تعريفًا آخر لمفهوم اإل2913،121) الدليميوأضاف 

 علم. دخل الممن دون ت تعلم باستخدام الخبرات السابقة لكي يعلم نفسه بنفسهالرئيسي فيه للم

( أن مفهوم االكتشاف عند برونر يتمثل في أن الطلبة يتعلمون بطريقة 2911وضح الحيلة )

العلماء بالتجريب وبالسؤال وباالكتشاف لكن النمط السائد في التعليم يفرض عليهم طرق الحفظ 

علم نشطًا ن التعلم باالكتشاف يجعل المتإ إذ، الفع   م  ولهذا يفسر لنا عدم حدوث تعل  والتلقين وااللقاء، 

 في السعي للحصول على المعرفة ويصبح التعلم ذي معنى. 
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ن و مه المتعلفين يخوض أو أرقى أنواع االكتشاف وال يجوز ه "( 2911،98وعرفه الربيعي )

م يطلب منهم ث ،محددةً  وفيه يواجه المتعلمون مشكلةً  السابقين،ن يكونوا قد مارسوا النوعين أإال بعد 

  .  " الوصول إلى حل لها وتترك لهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيذها

 موجه(:الغير )الحر خطوات التعلم باالكتشاف 

 من هذه الخطوات:  ،م باستخدام االكتشاف الحرتعل  ( أن هناك خطوات 2911يذكر عطية )

الظواهر أو المعلومات الجديدة التي  يالحظ الطالبفيها  ،تعد اولى خطوات االكتشاف المالحظة: -

لم تكن معروفة لديه سابقاً ويشترط في المالحظة أن تكون دقيقة ومنظمة شاملة لجميع جوانب الظاهرة 

 مقصودة.ن تكون هادفة أو 

 أتي مرحلة تصنيف هذه المعلوماتبعد جمع المعلومات عن طريق المالحظة ت تصنيف المعلومات: -

نف صبموجبها ت   المالحظة،من قياسها فالتصنيف عملية عقلية أرقى من من الطالب ليتمكن 

ن تصنيفها يبنى على اكتشاف العالقات أو إ إذ مالحظات،ما طرأ عليها من  حسبماالمعلومات 

 االرتباطات بين عناصر االشياء التي تمت مالحظتها. 

 م باالكتشاف الحر )غير الموجه(:مميزات التعل

 منها:  ميزات  ( أن التعلم باالكتشاف له 2998) ، والهاشميبين الدليمي

 تزيد من فاعلية الطالب في التعليم. -

 تنمي قدرة الطالب في االعتماد على نفسه في التعلم. -

 والتقويم.تنمي القدرات العقلية في التحليل والتركيب  -

 العلمية.عة على استنتاج الحقائق والتعميمات زود الطالب بخبرات متنو ت   -

  



20 
 

 (:طريق االكتشاف الحر )غير الموجه خصائص التعلم عن

 :فيما يليتتلخص تشاف الحر خصائص التعلم عن طريق االكن أ (2998) الطناوي أشارت

ى لتؤكد على األسئلة ذات اإلجابة المتعددة بداًل من األسئلة ذات اإلجابة المقيدة حيث تركز ع -

 لتفكيره.توجيه األسئلة المنشطة للطالب والمحفزة 

ولكن  ين،معتؤكد على أن العملية التعليمية مستمرة ال تنتهي بمجرد االنتهاء من دراسة موضوع  _

 ينظر لدراسة هذا الموضوع كنقطة انطالق لدراسات أخرى مرتبطة بها. 

ر لديك فان تتو ألالكتشاف الحر، ينبغي  ن تكون ممارسًا جيداً أن اردت إنك بأ( 2999) حسينويرى  

ن تكون محبًا لالستطالع ولديك ميل قوي في اكتشاف الحقيقة أأي  ،نت بنفسكأ ،نحو البحث ميول  

 . ايضاً تكون متفائاًل  بالطريقة االمبيريقية والناقد والعقالنية وينبغي ان

رية ورد الغريزة الفطب ويرى الباحث أن طريقة االكتشاف الحر تكون مرتبطة بحب االستطالع

  .الفعل تجاه المواقف التي تواجه المتعلم حين يواجه مشكلة ما والبحث عن حلول

 الكتشاف الحر: دور المدرس في ا

النقاط التي تبين دور المدرس في االكتشاف  أهم نه يمكن توضيحأ( 2912شارت دراسة عز الدين )أ

 الحر هي: 

 المعلم. دون تدخل   من ب للبحث واالكتشافتهيئة الظروف المناسبة امام الطال  –

 جديدة امام الطالب لتحفيزه واستثارته.  موضوعاتطرح  –

 واالستقصاء.للبحث  كافة دوات الالزمةاألتزويد الطالب بالمواد و  –

 وال يتدخل في اجوبة الطالب بل مناقشة ما توصل اليه.  اً مراقب يكون المدرس   –
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 مفهوم الوقت:

" قل إن األولين واآلخرين لمجموعون إلى وجل:لوقت هو كالم اهلل عز أفضل ما قيل في ا

 (. 19-79ميقات معلوم". )الواقعة: 

( بأنه شيء مطلق يتدفق دائمًا بالتتابع واالتساق نفسه بغض 1672وضح إسحق نيوتن )

 النظر عن أية عوامل خارجية.

ث يتم تقسيم اليوم إلى بأن وحدة قياس الوقت هي الساعة بحي (11، 2911وعرفه سالمة )

دون أي تأخير أو تقديم، وال يمكن بأي حال من من نتظام مجموع عدد الساعات والوقت يمضي با

 األحوال إيقافه إو إلغاؤه. 

( هو المادة الخام نطوعها كما نشاء من أجل أداء الحياة 2917،14)أيضًا وعرفه عقيالن 

 جل حياة ناجحة. أمن  وتحقيق ما نريد من أهداف واستغالله بشكل منظم

( في تعريفه إلدارة الوقت الجيد بأنه وضع خطة متكاملة 2913،38وأشار أبو شيخة )

 ومتجانسة ذات أهداف محددة والسعي في تحقيق هذه األهداف على المدى القريب والبعيد. 

 تنظيم الوقت واستثماره: 

صول جل الحالتي تستخدم من أ المهارة الفكريةتلك  بأنه(  2913،299) ، والصباغعرفه سعادة

 مرتبطة بنوع محددة ألهداف وأغراض أو مهمات واجبات  لى أفضل استغالل للوقت المرتبط بع

  النشاط.

أما بالنسبة للطلبة والمتعلمين فتعني هذه المهارة العمل على استخدام الوقت أو استغالله بحكمة 

 يوم. قات الفراغ وتوزيع النشاط على مدار الأو تامة تنظيم 
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 التخطيط الجيد الستثمار الوقت:

الملقاة  ماتن الخطة ليست إال مجرد مقاصد أو غايات والمهأ (Drucker, 1988)يرى دركر 

نماعلى المسؤول ال تبدأ بال بإحاطته بكيفية استغالل الوقت األمثل لتحقيق أهداف  تخطيط فقط وا 

 التخطيط. 

هو قائم فعاًل وبين ما نسعى إلى  بما يمر  وقت ن التخطيط الجيد لل( أ2913أبو شيخة )يؤكد 

فيه قدر كبير من الصعوبة إال أنه يعني وضع إطار مسبق  وتخطيطه تحقيقه، فإن تنظيم الوقت

ن نقطة البدء في تخطيط الوقت هي االنطالقة األولى المرتبطة بتحديد  للوقت ووضع حدود له وا 

 األهداف بدقة عالية وموعد إنجاز العمل. 

 :( إلى أن الوقت المراد تنظيمه يتكون من نوعين2917ار عقيالن )وأش

 الذهني.وفيه يكون وقت المتعلم في كامل نشاطه وحضوره النوع األول: وقت الذروة:  

النوع الثاني: وقت الخمول: وفيه يكون المتعلم أقل تركيزًا وحضوره الذهني قليل بسبب عدم تنظيم 

 الجهد المرتبط بالوقت. 

( مفهوم وقت العمل بأنه الهدف الذي يشغل ويستغرق حياة اإلنسان 2911) يوضح سالمة

وكلما  .ذاته ويحققهذا النشاط يكسب رزقه ويستمد أهميته  ومنفاإلنسان ولد ليعمل وليمارس نشاطًا 

 زاد وقت العمل زادت األعباء والمسؤوليات فال بد من دراسة الوقت وتحليل جوانبه وأبعاده. 

 اع الوقت وعدم استثماره:أسباب ضي

 أسباب هدر الوقت وضياعه: على(، 2913( وابو شيخة )2917اتفقت كل من عقيالن )

 عدم واقعية األهداف المراد قياسها عند التنفيذ. -

 نتهاء العمل.او  زمني لبدءالعشوائية وعدم وجود مخطط  -
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واألنشطة تتأثر  أثناء وضع األهداف وبعض األعمال فيعدم مراعاة التغيرات التي تحدث  -

 أثناء األداء. في بعوامل الطقس والمناخ

يعزو الباحث سبب ضياع الوقع وعدم استثماره إلى االفتقار في التتنظيم والتخطيط الجيد للنشاط 

 قبل الشروع بتنفيذه وتوفير األجهزة واألدوات التي تساعد في تحقيق األهداف. 

 الوقت:  استثمار

يجعل طالبه متفاعلين مع لكي مدرس التربية الرياضية أن  ( إلى2996شار الربيعي )أ  

مهارات داء الأالذي قد يؤدي الى ابتعاد الطالب عن  ،مفردات الوحدة التعليمية وعدم شعورهم بالملل

ي خبرة التعلم. يجابيًا فإيحدث مالم يشترك الطالب اشتراكًا  فالتعلم ال ،الحركية والنشاطات الرياضية

عطاء ا  عديدة للطالب مثل استقبال المعلومات و  مظاهر سلوكربية الرياضية في درس التتحدث 

 ،خرىأالى الجوانب التنظيمية والراحة وأشياء  ضافةً إ ،داء النشاط الحركيأالمعلومات وتغي ر الموقع و 

ركي داء النشاط الحأالطالب في  يقضيهنظمة المالحظة الخاصة لقياس الوقت الذي أوعليه صممت 

وهو  (الفعلي في درس التربية الرياضية اثناء الدرس وهو ما يسمى وقت )التعلمفي  الةفع بصورة  

ص عطاء معلومات تخا  ستقبال معلومات و او أداء نشاط حركي أالوقت الذي ينشغل فيه الطلبة في 

 .داء بمستوى مالئم من النجاحاأل

 كون فيه الطالب منشغالً ن معرفة المدرس لمقدار الوقت المستثمر الذي يأ  (1992أكد سايد ) 

من النجاح له أهمية كبيرة فهو يساعد المدرس على تحليل  مالءمة وبنسب   ،بأداء النشاط المطلوب

فقد تكون  ،هاقطبالتي أو في الوحدة التعليمية ، واكتشاف نقاط القوة والضعف في المنهج الذي وضعه

عض و قد يمارس الطالب بأ ،شاط الحركيدائه النأمقدار  الى فترات االنتظار للطالب طويلة قياساً 

لذا يجدر بالمدرس الكفوء تغطية هذه الهفوات  ،التي تمت بصلة الى موضوع الدرس مظاهر السلوك
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جهزة ن األفر ماوالعمل بما يتو  مالءمةالتشكيالت ال واختيارسلوب التدريسي المناسب اإل استخدامب

 ،ل وقت االنشغال بالدرس يقود الى التعلموبصورة طبيعية ليس ك ،دوات في تطبيق النشاطواأل

الفعاليات  يف فالطالب من المحتمل ان ينشغلوا باللعب ولكن ليس بالطريقة التي تطورهم فمشاركتهم

سنهم وهذا ال يؤدي الى تح داء المهاري سهالً وقد يكون األ ،الرياضية الصعبة تؤدي الى تعلم قليل

ر وقاد هذا الى ظهو  .جب المطلوب مناسبًا لقدرات الطالبن يكون الواأوبهذا يجب ايضًا وتطويرهم 

افات الى اكتش التدريس، وقادت حوث تخص  ب  في  حدثت ثورةً أانظمة خاصة في المجال الرياضي 

( ونظام Smith – 1980( ظهر نظام )1989عام )الالتدريس المؤثرة , ففي مهمة حول طبيعة 

(Bellack – 1980( ونظام )Alexander - 1980 ثم نظام )أ( ندرسونAnderson – 1980). 

 الصفات الشخصية لمدرس التربية الرياضية:

 ( أهم الصفات التي يتمتع بها مدرس التربية الرياضية منها:2997بين عزمي )

 أن يكون قدوة في مظهره . -
 اللباقة والفطنة والصبر والعدل. -
 يراعي الفروق الفردية للطلبة. -
 يحب مهنته ويؤمن برسالتها. -
 الخبرات الميدانية.  -

ن الفرق بين األسلوب القديم المتبع في درس التربية أ( 2999) ابونمرة، وسعادةيصف و 

خاصة من يختار المهارات الفيه أن األسلوب القديم يكون المدرس  هواألساليب الحديثة و الرياضية 

يفية أداء ى عن كلبعض األلعاب والفعاليات ويقوم بعرضها بنفسه أو بواسطة وسائل بصرية أخر 

المهارة ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع طالبه إلى مجموعات للبدء في تطبيق تلك المهارة، ويكون المدرس 

هو المسؤول عن جميع القرارات منذ بداية الدرس إلى نهايته من تصحيح األخطاء إما باأللفاظ أو 

 باإلشارة، مما يؤدي إلى فقدان الدرس لعنصر اإلثارة والتشويق.
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راز دور الطالب على إب غالبيتهاالتي ركزت  ،جديدةالستراتيجيات االد ظهور نظريات التعلم و وبع

فساح المجال أمامه في المشاركة الفعالة وااليجابية، أصبح درس التربية الرياضية   ثارةً ا  متعة و  ثرأكوا 

ب نصيب في الحيث يكون للط موستن(سلوب )أ باستخدامالدافعية والتعزيز التي يتلقاها الطالب ب

هي وضع المناسب ألداء النشاط وقت البداية في  يتخذ قرارات   إذاتخاذ القرارات المتعلقة بالدرس، 

 اإليقاع الحركي الذي يتناسب مع قدراته فترة الراحة. و النشاط، 

 ويحق للطالب طرح األسئلة وتبادل الخبرة مع المدرس.

ذ ،جعل درس التربية الرياضية ممتعاً  ن هذا األسلوب هو أكثر فاعلية فيأويرى الباحث  ما  اوا 

 بين االكتشاف الحر والتعلم الذاتي.  اً ركزنا في تفاصيله سنجده مزيج

 على ضياع الوقت:  وأثرهاء في تطبيق درس التريبة الرياضية أخطا

أثناء تطبيق درس التربية  في تؤدي إلى أخطاء اً ( إلى أن هناك أسباب2997أشار عزمي )

 منها:، الرياضية

التحضير للدرس بصورة منظمة وعدم الربط بين المعلومات السابقة  الخاطىء: عدمالتخطيط  -

 والالحقة، وكذلك عدم االهتمام بمستوى األهداف السلوكية والتعليمية.

نشاط غير مناسب لحالة الطقس في  (: بإختياراألخطاء في اإلعداد العام للدرس )التحضير -

 ختيار تمارين ال تتناسب مع مستوى وعمر المتعلم.ي بداية الدرس، وارهاق التالميذ فأدائه وا  

اإلطالة في الشرح النظري وتجاهل التركيز على الخطوات باألخطاء في اإلعداد الخاص: ويكون  -

عتماد تشكيل ثابت وغير متحرك ستشارة ثناء تطبيق المهارة، وتجاهل افي أ التعليمية للمهارة، وا 

 لهم الجيدة. التالميذ، وتعزيز أعما
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أثناء تطبيق  يف عدم تهدئة التالميذ بدنياً ونفسيًا، بعد الجهد الذي بذلوهاألخطاء في ختام الدرس:  -

عدم مرافقة المدرس للطلبة إلى و دون التقيد بالنظام،  من الذهاب إلى غرف الصفو النشاط، 

 غرفة الصف. 

ل يتناسب ع وقت الدرس بشكعدم توزيتتمثل في تجاهل و بالمدرس حيث  الشخصية: المتعلقةاألخطاء  -

رتداء زي غير مناسب لتدريس التربية الرياضية، و ه، مع أجزائ بين  تجاهل تنمية الروح القياديةو ا 

ضعف استخدام المعززات المادية والمعنوية و الصافرة أكثر من الالزم،  ستخدامالتالميذ، وكذلك إ

 اعاة الفروق الفردية بين الطلبة.  همال مر ا  و 

 الرياضية:تعلم المهارات ة الدافعية في عالق

ن الدافعية هي المحرك لسلوك الفرد في المواقف أ( 1984كل من الديري والبطاينة ) يرى 

م فيه، وبما في ضبط السلوك والتحك وتوظيفها يساعدنا توضيح هذه الدوافع فإن لذلك ،التي يواجهها

فبرزت  ،هو عرضة ألن يتأثر بدوافع مختلفةحد أنواع السلوك اإلنساني فأأن النشاط الرياضي هو 

 : فيما يليهمية هذه الدوافع أ

 تساعد وتحدد الفرد المتعلم في إختيار نوع النشاط والرياضة التي يرغب في ممارستها. -

 ستمرار في التدريب واالرتقاء بالمستوى المطلوب.في االالدافعية تساعد  -

مكانال قدرات المتللدافعية أهمية واضحة في استغال -  تها الذاتية.علم الكامنة وا 

 رجي.التعزيز الداخلي والخابتؤثر الدافعية على نوعية ومستوى الجهد الذي يبذله الرياضي  -

 لعبة كرة اليد:

بيًا ملفتًا شع قباالً إوالقت تعد لعبة كرة اليد من األلعاب المنظمة الجماعية التي ظهرت حديثًا 

كاء ثارة روح التنافس والمتعة التي تعتمد على القوة البدنية، والذللنظر وذلك لما تتمتع به اللعبة من إ
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يكون وقت و  ليد يتكون كل فريق من سبعة العبيرياضة كرة اوفي التنوع في خطط اللعب، باني الميد

دقيقة مقسمة على شوطين، ويتم نقل الكرة بين الالعبين الفريق الواحد والبحث عن  (69)المباراة 

ة اليد كباقي ، ورياضة لعبة كر هداف في مرمى الخصملخططي المتبع في تحقيق األتكتيك االبالفرص 

كون ت عداد العام وفيهيشمل اإل ومتكامل   متسلسل   عداد برنامج  إلعاب الجماعية المنظمة تحتاج الى األ

الى اإلعداد قال ، ثم االنتتنمية القوة والسرعة والمرونة والرشاقة واللياقة البدنيةب تهيئة الالعب بدنياً 

 ة لعبة كرة اليد. متعلق بالجانب المهاري والخططي وأساسيات رياضعداد الالخاص وهو اإل

ن لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية المنظمة، ونظرًا لألداء الحديث أ( 1999بين درويش )

وصول إلى للفي كرة اليد وما تتطلبه من زيادة هائلة في األحمال التدريبية من حيث الشدة والحجم 

 المستويات العالية في اللعبة. 

ن االنتشار الكبير الذي القته كرة اليد لم يكن وليد الصدفة، بل يعزو أ( 2916ويرى عودة )

 الحركية والعمل الجماعي ذلك إلى أنها لعبة مشوقة تعتمد على القوة البدنية والمهارية، والمهارة

 المنظم. 

ركات الهادفة واالقتصادية التي تسمح باستمرار اللعب الح بأنها (Aleen,1970)وعرفها   

ة الدعامة لعبة من األلعاب الرياضي ةوتعد  المهارات األساسية ألي قانونية،في مواقفه المتعددة بطريقة 

 القوية التي تبنى عليها اللعبة وهي الحجر األساس لها وعلى إتقانها يتوقف إلى حد كبير نجاح  

 . الالعب والفريق
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 ساسية في لعبة كرة اليد: لمهارات األا

المهارات التي يؤديها الالعب عندما يكون  بأنها( 162، 2917، والمشهداني )عرفها الجبوري

 على الكرة. مستحوذاً 

لجماعي المتفق عليه وأن وسيلة لتنفيذ العمل الخططي ا بأنها( 2917،31وعرفها جوكل )

 ساسية في رياضة لعبة كرة اليد.ان المهارات األمن دون اتق داء الخططي ال يكون مثمراً األ

دون الكرة ومهارات لعبة كرة اليد إلى هجومية من  مهارات (2991) والحيالي لخياطف صن  

،  لكرةطبطبة او االستالم  بالكرة  ستقبالوتمرير الكرة واالكرة فهي مسك أما الهجومية  ؛دفاعية

 التحركو  والتوقف البدءدون الكرة فهي )من لهجومية وأما المهارات ا ،التمويه والخداعو  التصويبو 

 ( .الحجزو الخداع بالجسم و ،  الهبوطو والطيران  السقوطو  الوثبو  والخلف للجانب

ن الهدف من أداء الالعبين للمهارات والجوانب الخططية الهجومية أ (2991)محسن وقال 

دد من ى الفريق المنافس بأكثر عهو تسجيل األهداف والفريق الفائز هو الذي ينجح في إصابة مرم

ارات وخطط ن المهإبل  ،لذا تعد مهارة التصويب الحد الفاصل بين الفوز والهزيمة  ،المباراةباألهداف 

تصويب وتتوج في النهاية بال تهإذ لم تن ،اللعب الهجومية بأنواعها المختلفة تصبح عديمة الجدوى

هو الهدف النهائي للهجوم الذي يظهر خالصة  ويقول فياال بأن التصويب ، الناجح على المرمى

نوع  يتوقف على اختيار كما أن النجاح في إحراز األهداف ، التعاون المنسجم لالعبين فيما بينهم

التصويب الذي يتناسب مع المكان الذي سيؤدي الالعب منه التصويب وموقف الالعب المدافع 

  وحارس المرمى.
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كرة  ساسية في رياضة لعبةين على االهتمام بالمهارات األدربمن الخبراء والم كثيرونوصى أ

 دون الكرة. من صنف هذه المهارات الى: مهارات هجومية بالكرة،  إذ (2911قبالن ) منهم:، اليد

 المهارات الهجومية بالكرة: 

دم ن ع، إذ إساسية في كرة اليديعد مسك الكرة من المهارات األ :مهارة االستالم )مسك الكرة( -

 ك الكرة بالشكل الصحيح يؤديوعدم مسهذه المهارات سوف يؤثر على باقي المهارات،  قانإت

عبة كرة ساس في لأن األخطاء وعدم دقة في التسليم )المناولة( والتصويب بصورة صحيحة الى أ

ة وخطفها اع الكر اليد هو كيف يكون استقبال الكرة من الزميل ومسكها كي ال يتسبب في ضي

 الخصم. من 

( إن مهارة االستالم )استقبال الكرة( هي الحجر االساسي الذي ينطلق منه العب 2916يرى عودة )و 

كرة اليد، ويجب االهتمام بها إذن ان اتقانها بالشكل السليم يكون المفتاح لباقي المهارات، كالتمرير، 

نفها ت وصوالتصويب، والخداع، ويرى إن استقبال الكرة يتوقف على حجم الكف وطول السالميا

 الى: 

استقبال الكرة بيد واحدة: ويؤكد على ان تكون االصابع منتشرة خلف الكرة ويشكل االبهام  -

 والخنصر حزاما حول الكرة، بحيث يكون استناد الكرة على االصابع وليست على راحة اليد.

امان يكونان هاستقبال الكرة بكلتا اليدين: وهنا يؤكد على ان تكون قاعدة اليدين خلف الكرة واالب -

 متقابلين في االتجاه، وعدم الضغط على الكرة عند استقبالها في راحة اليد. 
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  الى:( بتقسيم مراحل مسك الكرة 2998قام حمودي )

ون توتر من د فوق الكرة والى الخلف قليالً  صابع جميعاً سك الكرة بيد واحدة حيث تنتشر األم -

 ة اليد فوق مركز الكرة.بحيث تكون راح

ث تكون دون توتر بحيمن صابع منتشرة على جانبي الكرة وتكون األ اليدين بكلتاك الكرة مس -

 صابع.يات األالم  قاعدة اليدين في مؤخرة الكرة مع وجوب استناد الكرة على س  

 :(استقبال الكرةاالستالم )مهارة 

 نيباليدن يكون ان االستقبال الجيد للكرة يجب أ( 2992حاسنين )و وضح كل من اسماعيل،  

يتمتع  نأالى ذلك  ضافةً ، وا  داء مناولة جيدةعدم فقدان الكرة كما يساعد على أ النه يساعد على معاً 

ي أ ليهم بصورة صحيحة في أية لحظة وفيإيصال الكرة لالعب بنظرة واسعة لبقية زمالئه بغرض إا

ساس بناء من مواصفات وأ بال )استالم الكرة(اتجاه عند استقباله ومسكه للكرة، واتقان مهارة االستق

ًً أكان التمرير  العب رياضة كرة اليد، فكلما كان االستالم صحيحاً   وصنفوها الى :  كثر دقة 

و أ معاً  رض ويتم باليدينواء قبل ارتدادها ووصولها الى األلقف الكرة: هو استالم الكرة في اله -

 معا. لقف الكرة باليدين واحدة ويتوقف ذلك حسب االتجاه الذي تأتي منه الكرة ويفضل بيد  

لى ض أو عند سقوط الكرة عر عند استقبال كرة متدحرجة على األ التقاط الكرة: يكون استخدامها -

لكرة موقف الذي تكون فيه ارض عند استالمها وتحتاج الى دقة واتقان عند االلتقاط وحسب الاأل

 و متحركة. ثابتة أ

ذلك في الحاالت التي يصعب فيها استالم الكرة و  يقاف الكرة والسيطرة عليها: يتم ايقاف الكرةإ -

 و وجود منافس قريب من الالعب.أبسبب المناولة الخاطئه من الزميل 
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رتدادها رض وبعد ابدفعها باتجاه األيقاف الكرة رة العالية يقوم الالعب وبمرونة إوإليقاف الك -

  تجاه المرمى.وبكلتا اليدين أو يستمر في الطبطبة بايمسكها بسرعة 

 : )التمرير( مهارة المناولة

عضاء الفريق لالعب وبيقة أنها مهارة مهمة تهدف الى الربط بين ا( أ2998،48عرفها حمودي )

د الخططي داعانها يؤدي الى تحقيق ونجاح في اإل، واتقالمناسبينالوقت واللحظة في  ايصال الكرةب

 ،)التمرير( داء المناولةجب مراعاتها عند أد المهمة التي ين هناك بعض القواعالمتفق عليها، وقد بين أ

 منها: 

 الخصم. كم في قوة وشدة المناولة لتفادي إعاقتها منالتح -

لدائرة و العب الالعب المجاور أالعادة الى ناولة: المناولة القصيرة تستخدم في مراعاة مسافة الم -

 وم السريع. بينما المناولة الطويلة تستخدم في تغيير اتجاه اللعب وكذلك في الهج

 اطعات(.ام والخلف والتقدائها )من االم  أثناء أ في اتجاه المناولة: يجب ان تتم بحرفية ودقة عالية -

در أعلى نقطة في مستوى الص بين الزمالء المناولة   تكون   العادة المناولة: فيمراعاة مستوى أداء  -

تكون  نداء فمن الممكن أاقف والظروف واألتتغير في المستوى حسب المو سفل الرأس لكن قد وأ

 و على شكل قوس. أ مرتدةً 

م رهاق الخصهو إالمناولة السريعة  منالغرض داء المناولة: ناء أثفي أ جب مراعاة التوقيتت -

 كسب مزيد من الوقت. هوالمناولة البطيئة الهدف من بينما 

عمل الهجومي التي يتم ( أن مهارة المناولة )التمرير(، هي أداة ال2917أشار الجبوري، المشهداني )

من خاللها االداء الجماعي بين اعضاء الفريق الواحد، وهي العامل المشترك بجميع المهارات 

 ويقسمها الى: 
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 المناولة )التمرير( التي تستعمل في المسافات القصيرة.  -
 المناولة )التمرير( التي تستعمل في المسافات المتوسطة.  -
 في المسافات الطويلة.  المناولة )التمرير( التي تستعمل -

 مهارة التنطيط )الطبطبة(: 

عضاء الجسم ويقوم بها بأنها توافق عقلي عصبي بين جميع أ( 1998،87عرفها ابراهيم )

 الالعب للتحكم بالكرة ويصنفها الى: 

 التنطيط السريع: وتستخدم في أداء الهجوم السريع في حالة عدم وجود خصم.  -

عض بلكن عند وجود  يضاً أفي الهجوم السريع عين: ويستخدم لتنطيط المتعرج بين المدافا -

 في البحث عن زميل غير مراقب اليصال الكرة اليه. ستخدم  المدافعين المتفرقين، وكذلك ي  

و أالتنطيط مع حركات الخداع والتصويب والمناولة: ويالحظ استخدامها كجزء يسبق التصويب  -

 ضافية. المناولة أو لكسب خطوات ثالث إ

، وتأدى ( أن الطبطبة )التنطيط( من المهارات المهمة اذ ما اح سن استخدامها 2911ن قبالن )يب
في حالة عدم وجود زميل قريب وتمرر اليه الكرة، او عند االنفراد بحارس المرمى ويؤكد اثناء اداء 

 الطبطبة )التنطيط( مراعاة ما يلي: 
 جود مدافع(. ان يكون جسم الالعب بين الخصم والكرة )في حالة و  -
ان ال يكون نظره مركزا على الكرة فقط، بل موزعًا حول الملعب لمشاهدة زمالئه في اثناء نقل  -

 الكرة. 
مراعاة قانون اللعبه حيث يسمح بنقل الكرة من يد الى أخرى أثناء الطبطبة )التنطيط( وال يسمح  -

 بكلتا الدين. 
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 عداد المهاري بكرة اليد:اإل

ها العمود الفقري للعبة كما هو ( مهارات كرة اليد بأن2917) يالجبوري، والمشهدان يصف 

 اليد:محاور أساسية في لعبة كرة  ة  وجد ثالثلحال في باقي األلعاب المنظمة، وتا

 اإلعداد البدني والمهاري. -

 عداد النفسي والمعرفي والذهني.اإل -

 اإلعداد الخططي. -

حيث يحتاج إلى وقت أطول في  ؛بينهاويرى أن اإلعداد المهاري هو األهم واألصعب من 

، فنجد أن عداديدل على التقدم في باقي مراحل اإلألن التقدم والتطور الحاصل فيه  ،التعلم واإلعداد

، فال فسهن المهارات األساسية في كرة اليد يحتاج إليها الالعب الناشيء والالعب المحترف في الوقت

 وفي النهاية التصويب عند كل منهما.  يمكن االستغناء عن التنطيط، أو التمرير،

( أنه من أجل الوصول بالالعبين إلى المستويات العالية 2917وفي المقابل وضح جوكل )

تقان المهاراتبوهذا ال يتحقق إال ب ،في لعبة كرة اليد  ناء برنامج صحيح ومنظم ومتسلسل في تعلم وا 

 في لعبة كرة اليد. 

 إلى:ية ( المهارات األساس2916صنف عودة )

داهما جزء من حارة االستقبال والتمرير مهارتين إمه وت عد  : (التمرير( والمناولة )ستقبالاالستالم )ا -
اآلخر يصعب الفصل بينهما. وتأتي أهمية هاتين المهارتين في أن الخطأ في أي منهما يسبب 

سجيل الهدف.  فرص تإلى ضياع  وبالتالي انتقال حيازة الكرة للفريق الخصم إضافةً  ،فقدان الكرة
ينصح المختصون فيه أن يكون استقبال الكرة باليدين معاً ما أمكن حيث تساعد إجادة  ؛االستقبال

تقانها في حسن وسرعة التصرف بالكرة.  هذه المهارة وا 
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رض غلالعب الواقف في المكان المناسب بالتمرير: نقل الكرة بين الالعبين اليصال الكرة إلى ا -
تجاهها، والمسافة وتوقيت تصويب الكرة أو  التخلص من الخصم، ويجب مراعاة قوة التمرير وا 

 التمرير. 
كسب ي فتستخدم هذه المهارة في حالة رغبة الفريق المستحوذ على الكرة  ( :الطبطبة)التنطيط  -

 في حالة مواجهة حارس المرمى . هدف، أومسافة للوصول بسرعة إلى ال

دفع وال أي أن الكرة ت ،كرة بيد واحدة أن تكون األصابع مرتخيةنه عند تنطيط الألويجب االنتباه 

 جب مراعاة ما يلي: وفي حالة وجود خصم قريب ت اليًا،عتضرب ويكون التنطيط 

 يكون التنطيط باليد البعيدة عن الخصم. -

 مراعاة الظرف المناسب للتنطيط. -

 ال يستخدم التنطيط في حال وجود فرص للتمرير.  -
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 بقة:الساالدراسات 

 :منها ،من الدراسات السابقة ذات الصلة حث على عددلقد اطلع البا

أثر استخدام التدريب الدائري في تحسين إلى ( دراسة هدفت التعرف 1998أجرى العقول )

لتجريبي، دم الباحث المنهج ااألداء المهاري في لعبة كرة اليد لطالب المرحلة الثانوية في األردن، استخ

ع الدراسة بالطريقة العمدية وهي مدرسة دير أبي سعيد في األردن، وتكونت عينة ختيار مجتموتم ا

وا بالطريقة ع  ز  طالبًا، و   سبعون (49البالغ عددهم )الب الصف األول الثانوي المهني، الدراسة من ط

العشوائية على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك 

ز ي  ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في مستوى األداء المهاري، وهذا  اً قفرو  إلى عز 

 استخدام األسلوب الدائري في تحسين مستوى األداء البدني والمهاري من الباحث. 

( بدراسة توضح دوافع ممارسة لعبة كرة اليد عند العبي أندية الدرجة 1999قام سعادة)

استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث قام بتصميم مقياس دوافع ممارسة  .في األردناألولى والثانية 

عبي ال التي تكونت من( فقرة تم اختيار العينة بالطريقة العمدية، 79ة اليد واشتمل على )لعبة كر 

ة ر وتوصلت نتائج الدراسة إلى االهتمام بلعبة ك ( العبًا.174الغ عددهم )البالدرجة األولى والثانية، 

الداخلي والخارجي،  تعزيزو تعزيز الدافعية، العالي لالعبي كرة اليد، برتقاء بالمستوى الرياضي اليد واال

 وتنمية مهارات اللعبة.والبناء الصحيح لالعب 

إعداد حقيبة تعليمية لتعلم بعض المهارات الهجومية  إلى هدفت دراسةً ( 2919)جرى عاجلأو 

م الحقيبة التعليمية المقترحة في تعلم واحتفاظ بعض المهارات ومعرفة تأثير استخدا.في كرة اليد

في تعلم بعض  ياً إيجاب تأثيراً إن للحقيبة التعليمية المقترحة  ،البحث.أما فروض الهجومية في كرة اليد

 لمتكافئتين،ابأسلوب المجموعتين الباحث المنهج التجريبي  استخدم .المهارات الهجومية في كرة اليد
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طالبًا قسموا إلى اثنان واربعون  (72( طالبًا إذ اختير منهم )189)على  عينة البحثواشتملت 

حقيبة ال أغنت قد وتجريبية( وكانت هذه االستنتاجات ضابطة،( طالبًا )21مجموعتين كل مجموعة )

ات قيد علم المهار لت حفظاً ن هنالك أوأظهرت  ،الدراسةالتعليمية في تعلم العينة التجريبية مهارات قيد 

 .يبيةالتجر واالحتفاظ للعينة  البعديالدراسة بين االختبار 

أثر االكتشاف الحر في تعلم بعض أنواع إلى ( دراسة هدفت التعرف 2911جرى محمد)أو    

 لباحثالدى طلبة المرحلة الثانية في كلية التربية جامعة القادسية وقد استخدم  ، التصويب لكرة اليد

بية جامعة من كلية التر قصديًا وهم طالب المرحلة الثانية  الدراسةد حدد مجتمع ، وق المنهج التجريبي

 بتقسيم العينة إلى الباحث، وقام  طالبًا عينة البحث ستة وثالثين (36البالغ عددهم ) ،القادسية

ب االكتشاف بأسلو  الباحث الذي أعده، وتوصلت النتائج إلى أن المنهج  مجموعتين ضابطة وتجريبية

ت النتائج أن ، وكذلك أظهر  أسهم في تعلم المتغيرات المبحوثة لبعض أنواع التصويب بكرة اليد الحر

 األسلوب الحر أكثر فاعلية من أسلوب المنهج من المدرس في تعلم بعض أشكال التصويب .

 لإلسهام المادي إلغناء (Florin & Valantin, 2011)وكذلك هدفت دراسة فلورين وفالنتين 

فر ألولئك الذين اختاروا المبادرة الذاتية في لعبة كرة اليد من أجل تعلم حركات خاصة المتو األسلوب ا

ئيسي كذلك كان الهدف الر و للعبة قريبة من مبادئ لعبة كرة اليد وضمن المتطلبات المحددة للعبة، 

يث ح ،هو عرض الفائدة من استخدام  نموذج للتدريب الرياضي في التدريبات الخاصة بكرة اليد

رياضيين كمتغير معتمد، وضمت المجموعة  ةمن عشر  مكونةً  تجريبيةً  مجموعةً استخدم الباحث 

البدني  باألهمية لإلعداد رياضيين كمتغير مستقل وكان الرياضيون على معرفةعشرة ( 01الضابطة )

و جابة االستو السرعة، منها  عديدةعوامل  بفترات التدريب وضم نموذج التدريب الرياضيالخاص 

 .مقاومة الخاصةال خيراً وأ قوة خاصةو ، تدريب العضالتو ، مهارات خاصةو التكرار واإلنجاز، 
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استثمار عامل الوقت والجهد في تنمية بعض المهارات االساسية في  إلى وتوصلت نتائج الدراسة

 لعبة كرة اليد.

عليم في ت لى أثر أسلوب االكتشاف الموجهإ( بدراسة هدفت التعرف 2913قام المنصوري )   

كي بناء مقياس الرضا الحر قام ب إذبعض المهارات الهجومية والرضا الحركي للطالب بكرة السلة، 

 لقادسية،البعض مهارات كرة السلة على طالب المرحلة األولى في كلية التربية الرياضية، جامعة 

ه لبعض مهارات كرة  دم الباحث وقد استخ السلة،وكذلك إعداد منهج تعليمي بأسلوب االكتشاف الموج 

( طالبًا 169عينة البحث على ) المرجوة، واشتملتالمنهج التجريبي والوصفي للوصول إلى النتائج 

 وجودلى إوتوصلت النتائج   .جامعة القادسيةب من طالب المرحلة األولى في كلية التربية الرياضية

موعة أسلوب االكتشاف الموجه والمجفروق ذات داللة معنوية بين المجموعة التجريبية التي تعلمت ب

س المادة في تعلم بعض مهارات كرة در  مري المتبع من م  وفق األسلوب األالضابطة التي تعلمت 

السلة، وجود فروق ذات داللة معنوية في الرضا الحركي بين المجموعة التجريبية التي تعلمت بأسلوب 

ه والمجموعة ال  .لمادةمدرس ا مري المتبع منق األسلوب األضابطة التي تعلمت وفاالكتشاف الموج 

ه أكثر فاعلية من األسلوب األوأوصى الباحث بالتعلم بأسلوب االكتشاف ال ع من مري المتبموج 

 الدراسة.المدرس في تعلم المهارات قيد 

 أثر استخدام أسلوب االكتشاف بنوعيه إلىف هدفت التعر  دراسة  (2913)جياد أجرىو 

ن القفز م أمامًا،من القفز  االرتكاز، من)التصويب ه( في تعلم بعض أشكال وج  شبه المو  ،ه)الموج  

ادسية اما جامعة الق –بكرة اليد لطالب المرحلة الثانية كلية التربية الرياضية  السقوط(من  عاليًا،

 من القفز ،االرتكاز من)التصويب ي النوعين أفضل في تعلم بعض أشكال أ إلىالتعرف فهو  الهدف

 –بكرة اليد لطالب المرحلة الثانية كلية التربية الرياضية  السقوط(من و  عاليًا،من القفز و  أمامًا،



02 
 

( طالبًا من طالب المرحلة الثانية في كلية التربية 17واشتملت عينة البحث على ) .جامعة القادسيةب

لمنهج للمهارات قيد البحث واجامعة القادسية وأعد الباحث استمارة لتقييم األداء الفني  –الرياضية 

ه واالكتشاف شبه الموجهالتعليمي الخاص بأسلوب االكتش ات القبلية الى االختبار  ضافةً إ اف الموج 

الوسائل  جراءإوالبعدية واالحتفاظ واألدوات واألجهزة والوسائل المستخدمة في البحث إلى جانب ذلك 

تشاف همها كان ألسلوبي االكأالى نتائج من وتم التوصل  .اإلحصائية لتجانس وتكافؤ عينة البحث

مري( تأثير ايجابي في تعلم بعض أشكال شبه الموجه( واألسلوب المتبع )األبنوعيه )الموجه و 

ن التعلم بأسلوب االكتشاف شبه الموجه هو أفضل من التعلم بأسلوب االكتشاف الموجه  التصويب وا 

صويب من التو التصويب من االرتكاز )التصويب مري( في تعلم بعض أشكال لوب المتبع )األواألس

 من السقوط األمامي( .  والتصويب-عالياً من القفز  والتصويب-أماماً القفز 

تأثير أسلوبي االكتشاف الموجة و شبه  إلىهدفت التعرف  دراسة( 2917) غازيجرى أو    

 إلىف وكذلك التعر  اإلعداديالموجه  في الوقت المستثمر لدرس التربية الرياضية لطالب الخامس 

ب بالكرة رسال والدفاع عن الملعاإل استقبالاالكتشاف الموجه وشبه الموجه في تعلم  سلوبيأتأثير 

وقت  تثماراسسلوبين الموجه وشبه الموجه له االفضلية في أي من األ إلىف الطائرة وكذلك التعر  

 ،ا عينة البحثأملطائرة  لعينة البحث رسال والدفاع عن الملعب بالكرة ااإل استقبالالدرس وتعلم مهارة 

لصف ختار الباحث طالب ااو  ،راب بالطريقة العشوائية )القرعة(فقد تم اختيار طالب ثانوية أبي ت

 مجموعات( طالبًا يمثلون أربع شعب تم تقسيمهم الى ثالث 127البالغ عددهم )عدادي الخامس اإل

وتدرس المجموعة الثانية بأسلوب االكتشاف  المتبع من المدرس باألسلوبولى وعة األتدرس المجم

أن  وتوصلت نتائج الدراسة إلى الموجه .الموجه والمجموعة الثالثة تدرس بأسلوب االكتشاف شبه

سلوب ألا الموجه،سلوب االكتشاف شبه وأ الموجه،سلوب االكتشاف أساليب التدريسية )األ جميع
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ية للمجموعة فضلن األأاال  ،الثالثللمجموعات تطور  المتبع( فعالة في عملية التدريس والدليل حدوث

ال والدفاع عن رسفضل تعلم مهارة استقبال اإلفهو األ الموجه،وب االكتشاف شبه سلستخدمت أالتي ا

 .سلوب المتبعسلوب االكتشاف الموجه واألأقت من الملعب وهو أكثر استثمارًا للو 

إلى كشف األثر للتعلم التعاوني في دفت دراسة ه (Al – Dulaimi, 2014)وأجرى الديلمي 

حالة التعامل، والتهديف(، والتطوير لو ستالم، رات األساسية في لعبة كرة اليد )االتعلم بعض المها

خدم الباحث است، حيث الطالقة النفسية ضمن الطالب في المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية

( 01) بمعدل ( طالبًا،01األسلوب التجريبي بموجوعات متساوية، بينما تكونت عينة الدراسة من )

 لمهارات األساسية للطالب فيالتحقيق المساواة بين ، طالبًا في كل قسم من المجموعة الضابطة

خالصة  وصلت الدراسة إلىتو  .العمر(، والمستوى لحالة الطالقة النفسيةو الطول، و المتغيرات )الوزن، 

ق طالب المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تعلم المهارات األساسية في لعبة كرة تفو  

اليد، وكان السبب في ذلك التفوق يعود إلى التعلم التعاوني الذي انعكس بشكل واضح على مستوى 

 تعلم الطالب في المجموعة التجريبية

( بدراسة هدفت الى وضع Abdel Zahra & Nazem, 2015)وقام عبد الزهار وناظم 

التعلم  تثمار وقتساسية في كرة اليد واسلم تعاوني لتعلم بعض المهارات األمنهاج في نموذج تع

إلى مالحظة األثر لنموذج التعلم التعاوني في تعلم بعض المهارات األساسية في  ضافةً االكاديمي، إ

المتوسطة  المرحلة لدراسة من عينة قصدية تمثل الطالب في صفوفعينة ا، حيث تم اختيار كرة اليد

 ,A)مجموعات  ( طالبًا قسموا إلى ثالث08) وتكونت عينة الدراسة من 3102/3100 للعام الدراسي

B, C) ( طالبًا في مجموعة 21من أجل تمثيل مجتمع الدراسة، و )(B)  كمجموعة تجريبية تعرضوا

، ضابطةً مجموعة ً  (A)الباحثان مجموعة  عدالتعلم األكاديمي و  لنموذج التعلم التعاوني ووقت
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نتائج البحث إلى وجود العالقة االرتباطية المهمة بين التعلم التعاوني وأداء المهارات وتوصلت 

يؤدي االستخدام لنموذج التعلم التعاوني ووقت التعلم األكاديمي إلى تحسين و  ,.الهجومية في كرة اليد

 .اليدكرة  مستوى األداء في

  على الدراسات السابقة: التعليق

   إلى:خلص الباحث الدراسات السابقة ودراستها  عرضبعد 

حر سلوب االكتشاف اللدراسات السابقة من حيث استخدام أالدراسة الحالية عن باقي ا تاختلف -

 مهاراتها االساسية.  في عاملي استثمار الوقت وتعلم بعض

 ( في نوع اللعبة )كرة السلة(.2913ن دراسة المنصوري )اختلفت الدراسة الحالية ع -

سلوب االكتشاف الحر وعامل ( في استخدام أ2917ع دراسة غازي )تشابهت الدراسة الحالية م -

 الوقت. 

(، فلورين وفالنتين 2911محمد )(، 1998تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة كل من عقيالن ) -

 مهارات لعبة كرة اليد.  ( في تعلم بعض2917(، الدليمي )2911)

تناولت معظم الدراسات السابقة أثر استخدام طريقة االكتشاف الموجه وشبه الموجه على أغلب  -

ر في سلوب االكتشاف الحافر دراسة بحثت في أثر استخدام أالدراسات السابقة. بينما لم تتو 

 الوقت وتعلم المهارة على حد علم الباحث. عاملي استثمار 
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 الدراسة الحالية:ما يميز 

 

 ما يلي: بتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

 ثره على عاملي استثمار الوقتى حد علم الباحث لم يتم استخدام أسلوب االكتشاف الحر وأعل -

 وتعلم بعض المهارات في درس التربية الرياضية.

 

 االستفادة من الدراسات السابقة 

ي الخطط الدراسية وف عدادوا  البحث العلمي منهجية  لسابقة فياستفاد الباحث من الدراسات ا -

  حصائية ومناقشة نتائج الدراسة.المعالجة اإل
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 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

تم تطبيقها ألغراض تحقيق أهداف الدراسة الفصل الطريقة واإلجراءات التي  تناول هذا        

ينتها، وع يتم تحديد منهج الدراسة، ومجتمعها، وأداتها، ، حيثعن أسئلتها اإلجابةوالوصول إلى 

جراءات تنفيذها وما يلي توضح لذلك:   ومتغيراتها وا 

 الدراسة:منهج 

  راسة.الدلهذه  مةً كثر مالءوذلك بوصفه المنهج األ التجريبيشبه ستخدم الباحث المنهج ا   

 الدراسة: مجتمع

فظة محافي  عدادية المركزيةللمدرسة اإل عداديرابع اإلطلبة الصف الالدراسة من تكون مجتمع    

  .من واقع السجالت الرسميةصفوف  ةربعأموزعين على  طالباً ( 127البالغ عددهم ) ،/العراق القادسية

  الدراسة:عينة 

ة وبلغ محافظة القادسيببالطريقة العمديه من مدرسة اإلعدادية المركزية /  الدراسةتم اختيار عينة    

ة تجريبية مجموع ،تم توزيعهم عشوائيًا على مجموعتين شعبتين يمثلون اً طالب أربعون (79) دهاعد

 . طالباً  عشرون (29طالبًا والثانية مجموعة ضابطة بلغ أفرادها ) عشرون( 29وبلغ عدد أفرادها )

 توزيع افراد الدراسة:  ( بين1والجدول رقم )
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 (0جدول )ال

 والتجريبية الضابطةمجموعتين عدد أفراد عينة البحث لل

 الشعب
عينة البحث عدد 

 في كل شعبة

 

 المجموعة
 األسلوب المطبق

 29 أ
المجوعة 

 الضابطة

 سلوب المتبع من المدرساأل

 )االعتيادي( 

 29 ب
المجموعة 

 ةيالتجريب
 سلوب االكتشاف الحرأ
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 ادوات جمع البيانات: 

 ( وهي: 2المرفق رقم ) االختبارات التي تقيس االداء المهاري اوال:

  المناولة )التمرير(. اختبار  -

 ()استقبالاختبار االستالم  -

 )الطبطبة( اختبار التنطيط -

 (. 3: استمارة تقييم زمن االداء الفعلي المرفق رقم )ثانيا

 وقد تكونت هذه االستمارة من ثالث اقسام هي: 

 لقياسها وهي: ( دقائق وفيه خمسة انماط سلوكية 19) وله الجزء التمهيدي

  الوقت غير المستغل 

  وقت نشاط حركي 

  وقت الشرح والعرض واالدلة 

  وقت التنظيم 

  .وقت التوقف واالنتظار 

( دقيقة للنشاط 29( دقائق للنشاط التعليمي، و )19( دقيقة موزعة الى )39) الجزء الرئيسي وله

 الصفي وتقاس منه خمسة أنماط سلوكية هي: 

 الوقت غير المستغل  -
 قت النشاط الحركي و  -
 وقت الشرح والعرض واالدلة  -
 وقت التنظيم  -
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 . وقت التوقف واالنتظار -

 ( دقائق وفيه خمسة انماط سلوكية وهي: 1الجزء الختامي وله )

 الوقت غير المستغل  -
 وقت النشاط الحركي  -
 وقت الشرح والعرض واالدلة  -
 وقت التنظيم  -
 . وقت التوقف واالنتظار -

حكمين بقياس استمارة الوقت لالنماط السلوكية في االجزاء الثالثة للمجموعتين الم ( من1وقد قام )

ات المهار  وذلك الن، ةس لكل فرد على حدالتجريبية والضابطة ولكل مجموعة بشكل اجمالي لي

االساسية في هذه الحصة يتم تطبيقها بشكل جماعي في كل مجموعة، حيث قام الباحث بتصوير 

موعة بواسطة الكاميرا بعد االنتهاء من تطبيق التجربة، ونسخت الحصة حصة كاملة عند كل مج

لوقت لكل حصة ل ةبوضع استثمار الى خمس نسخ واعطيت كل نسخة لكل محكم وقام كل محكم 

 عن المجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام االستثمارة المعدة لهذا الغرض. 

 االستطالعية:التجربة 
 من من مجتمع البحث طالبعشرة ( 19الستطالعية على عينة مكونة من )تم إجراء التجربة ا   

من  ليها ستواجه الباحث والعدد الذي يحتاجخارج العينة لكي يتم الوقوف على أهم المعوقات التي 

 .مع التأكد من سالمه سير العمل( 7ملحق)ل الكادر المساعد
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 ومن هذه التجربة يتم التعرف والتوصل إلى ما يلي : 
 . مة االختبارات لمستوى العينةءمعرفة مدى مال -

 معرفة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ االختبارات قيد البحث. -

 . وموضوعية( وثبات، صدق،)يجاد األسس العلمية لالختبارات من إ -

  التجربة.الوقت المستغرق في تنفيذ  الى التعرف -

 .ل المساعدفريق العمالتأكد من كفاءة  -

 البحث.هل العمل يجري بانسيابية مع منهج  -

 . التأكد من كفاءة األجهزة واألدوات -

 ولالختبارات.صالحية العينة واستجابتها للتجربة  -

 نتائج التجربة االستطالعية:

ق واستغر  ،االختبار وعدم وجود صعوبات مالءمةأشارت نتائج الدراسة االستطالعية الى 

 دقيقة.( 71قدره ) اً االستطالعية زمن زمن اختبار الدراسة

 الصدق:
 وذلك عن طريق ,(المضموناعتمد الباحث في استخراج صدق االختبار على صدق المحتوى )

 على مجموعة من الخبراءواستمارة تقيمي استثمار الوقت  عرض استمارة تقييم االداء للمهارات،

من اجل  ليداالتدريب الرياضي/ اختصاص كرة والمختصين في مجال االختبار والقياس والتعلم وعلم 

 .(2ملحق )ال ابراز المالحظات حول تلك االدوات،
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 ت المستخدمة في الدراسةااالختبار الثبات : 

بارات ؛ حيث قام بتطبيق االختاالستمارةعادة تطبيق م الباحث طريقة تطبيق االختبار وا  استخد     

طالب وبفاصل عشرة ( 19البالغ عددهم )نة الدراسة ج عيفراد من مجتمع الدراسة ومن خار على أ

 تبيرسون( وأشار ، وتم احتساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط )سبعة أيام( 4زمني مدته )

 نتائج التطبيق الى معامالت االرتباط التالية: 

 (9,898) (التمريرالمناولة ) _ مهارة

 (9,466) )استقبال( _ مهارة االستالم

 (9,811)( التنطيط)الطبطبة  _مهارة

  ( يوضح ذلك. 2مؤشرًا لثبات اختبار الدراسة والجدول ) هذه القيم تعدو 

  (5جدول )ال
 معامل الثبات الختبارات المهارات األساسية لكرة اليد 

 معامل الثبات اسم االختبار ت

 9,898 المناولة ةداء الفني لمهار األ 1

 9,466 االستالم ةداء الفني لمهار األ 2

 9,811 الطبطبة ةداء الفني لمهار األ 3

 9.991 الكلي المجموع  7
 

الى معامالت الثبات للمهارات االساسية لكرة اليد / اذ بلغ معامل ( 2يشير الجدول رقم )

ومهارة  (9.898( في حين كان معامل الثبات لمهارة المناولة )9.991الثبات الكلي )
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( وتعد هذه القيم مقبولة 9.811يط )الطبطبة( بلغ )( ومهارة التنط9.466االستالم )

 الغراض الدراسة الحالية. 

 : ة المستخدمةهج التعليمياالمن

 فراد المجموعة التجريبية أسلوب االكتشاف الحر المطبق على أ: أوال  

 _ المخطط الزمني 

 (6مرفق رقم )ال_نماذج الوحدات التعليمية 

 فراد المجموعة الضابطة على أ: األسلوب االعتيادي المطبق ثانياً 

 مخطط الزمني ال_ 

 _ نماذج الوحدات التعليمية 

  الحر:سلوب االكتشاف أالمخطط الزمني لمفردات 

 ةأسابيع وبواقع وحدثالثة ( 3تعليمية ولمدة ) اتوحدثالث  (3يتكون المنهج التعليمي من ) 

 التمهيدي،) قسام الثالثة على األ( دقيقة موزع71سبوع ومدة كل وحدة تعليمية )في األ ةتعليمي

 ( الختاميو  الرئيسي،و 

 دقائق.( 19)جزء التمهيديال -

( 29( دقيقة والنشاط التطبيقي )19( دقيقة موزعة على النشاط التعليمي )39الرئيسي ) جزءال -

  دقيقة.

  دقائق.( 1الختامي ) جزءال -
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 البعدية:االختبارات 

 (نينحد واالثاأل)ي د االنتهاء من تطبيق المنهج وذلك يومجراء االختبارات البعدية بعإتم  

ن تكون الظروف مشابهة لالختبارات القبلية من أوقد حرص الباحث  ، 11/6/2911-17ينالموافق

وتم  ،سه الذي طبق االختبارات القبلية حيث المكان والوقت وفريق العمل المساعد ومدرس المادة نف

ألداء المهاري للمهارات قيد الدراسة )المناولة "التمرير"، االستالم اجراء التصوير من قبل الباحث ل

( وتم توزيعها على خمس محكمين C.Dوقام بتفريغها على اقراص ) "استقبال"، الطبطبة "التنطيط"،

اختصاص كرة يد، لتقييم أداء الطالب وحسب االستمارة المعدة لذلك لكل طالب وبعدها تم تفريغ 

يوم  تينتم تصوير درس كامل لكل مجموعة من المجموع احصائيا، وبعد ذلك البيانات ومعالجتها

عرض التصوير على الخبراء والمختصين لغرض تقييم استمارة و  14/6/2911ربعاء الموافق األ

التنظيم  ،شرحو  ،النشاط الحركيو  ،)الوقت غير المستغل  فيالدرس المتمثلة  في أثناءالوقت المستثمر 

ق أهداف غرض التوصل الى تحقيب إحصائياً معالجة النتائج  وتمت( بعدها نتظارلالتوقف و  ،وعرضه

 البحث . 

 
  :األجهزة والوسائل المستخدمة

 
  (.C.D، اقراص )، وشواخصشريط قياسو ، ملعب كرة يدو  كرات،و كاميرا تصوير، و 
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 الدراسة:التصميم المستخدم في 
 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية: 

 اسلوب التدريس وله مستويان:  :ير المستقلالمتغ -
  .االسلوب االكتشاف الحر 
  .)الطريقة االعتيادية )االسلوب المتبع 
 المتغيرات التابعة: -
 االداء المهاري وله ثالث مستويات:  -

  .)مهارة المناولة )التمرير 
  .)مهارة االستالم )استقبال 
  .)مهارة الطبطبة )التنطيط 
 الوقت المستمثر.  -

 ( .G1موعة التجريبية )المج
 (. G2المجموعة الضابطة )

 وبعدي.باختبار قبلي  ابطةالضالتجريبية و  الدراسة تصميم المجموعةاتبعت  

Prepost Test Control Group Design 
  O3 O2 X O1 G1 

O3 O2 - O1 G2 
 

 : حيث
O1  = .القياس القبلي للمهارات 
O2  .القياس البعدي للمهارات = 
O2  =المهارة. و اس استثمار الوقت لدرس قي 

Xالحر.االكتشاف لوب : اس 
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 الطريقة االعتيادية )المجموعة الضابطة(-
 جراءات الدراسة: إ
 الدراسة.تحديد مجتمع  -
 تحديد عينة الدراسة.  -
 اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.  -
 ق األوسط لتطبيق هذه الدراسة. الحصول على كتاب من جامعة الشر  -
 إعداد استمارة لتقييم االداء لكل من )المناولة، واالستالم، والطبطبة "التنطيط" (.  -
 (لمنهج الدراسي )المجموعة الضابطةإعداد نموذج وحدة تعليمية وفقا لإلسلوب المتبع من قبل ا -

 ، والتنطيط. واالستالممهارة المناولة، 
مية باستخدام أسلوب األكتشاف الحر في تعلم مهارة )المناولة، واالستالم، إعداد نموذج وحدة تعلي -

 والتنطيط(. 
 معالجة البيانات باألسلوب االحصائي المناسب.  -
 عرض النتائج وتحليلها.  -
 مناقشة النتائج ووضع التوصيات والمقترحات.    -

 المعالجة اإلحصائية:
تحليل و المعيارية الحسابية واالنحرافات  ول تم استخدام المتوسطاتلالجابة عن السؤال األ -

وذلك ألن المهارات الثالثة مترابطة  (MANCOVAالتباين المصاحب متعدد المتغيرات التابعة )

 فيما بينها. 

اختبار و  لالجابة عن السؤال الثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

(t-test.للعينات المستقلة ) 

 (. عامل ارتباط )بيرسونعادة االختبار باستخدام متطبيق االختبار وا  تم بات الثواليجاد  -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتضــمن هذا الفصــل عرضــًا للنتائج التي توصــلت إليها هذه الدراســة من خالل اإلجابة عن 

 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

استخدام أسلوب اإلكتشاف الحر  اثر ما نصه "باإلجابة عن السؤال األول الذي النتائج المتعلقة 

في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد لدى طالب الصف الرابع االعدادي مقارنة بالطريقة 

 ؟التقليدية

استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء  تم لإلجابة عن هذا السؤال       

تالم، ، واالس)المناولةاليد بكرة األساسية المهاراتعلى ضابطة( )التجريبية وال مجموعتي الدراسة

 الجدولو  ،وعالماتهم القبلية ةالبعدياالعدادي  الرابع الصف طالب لدى والطبطبة، والدرجة الكلية(

 :يوضح ذلك اآلتي( 0رقم )
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 (3جدول )ال

 لىع ألداء مجموعتي الدراسة للقياس القبلي والبعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 صفال طالب لدى( الكلية والدرجة والطبطبة، واالستالم، ،المناولة)اليد  بكرة األساسية المهارات

  االعدادي الرابع

األساسية المهارات  العدد المجموعة 
 البعدي القياس القبلي القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

ف االنحرا

 المعياري

 المناولة

 الضابطة
20 3.43 1.27 4.09 1.39 

 التجريبية
20 3.12 0.98 4.65 0.88 

 المجموع
40 3.27 1.13 4.37 1.18 

 االستالم

 الضابطة
20 3.75 1.11 4.50 0.69 

 التجريبية
20 3.34 0.92 5.14 0.68 

 المجموع
40 3.55 1.03 4.82 0.75 

 الطبطبة

 الضابطة
20 3.69 1.13 4.67 0.69 

 التجريبية
20 3.36 0.92 5.48 0.50 

 المجموع
40 3.52 1.03 5.08 0.72 

 الكلي

 الضابطة
20 10.85 3.16 13.26 1.83 

 التجريبية
20 9.83 2.59 15.27 0.75 

 المجموع
40 10.34 2.90 14.26 1.71 
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، الدرجة الكلية للمهاراتلى ألداء أفراد الدراسة ع( أن المتوسط الحسابي 3يالحظ من الجدول )

المتوسط واخيرًا جاء  (،72.51قد بلغ ) الحر اإلكتشاف أسلوب تللمجموعة التجريبية التي استخدام

الطريقة االعتيادية والتي بلغ متوسطها  الحسابي ألداء أفراد المجموعة الضابطة التي استخدامت

، للمجموعة مهارة المناولةراسة على ألداء أفراد الدأن المتوسط الحسابي و (، 62.31الحسابي )

المتوسط الحسابي واخيرًا جاء  (،2..5قد بلغ ) الحر اإلكتشاف أسلوب تالتجريبية التي استخدام

الطريقة االعتيادية والتي بلغ متوسطها الحسابي  ألداء أفراد المجموعة الضابطة التي استخدامت

ي ، للمجموعة التجريبية التمهارة االستالمعلى  ألداء أفراد الدراسةأن المتوسط الحسابي و  (،4..9)

المتوسط الحسابي ألداء أفراد واخيرًا جاء  (،2.75قد بلغ ) الحر اإلكتشاف أسلوب تاستخدام

أن و  (،...9الطريقة االعتيادية والتي بلغ متوسطها الحسابي ) المجموعة الضابطة التي استخدامت

 أسلوب ت، للمجموعة التجريبية التي استخداممهارة الطبطبة ألداء أفراد الدراسة علىالمتوسط الحسابي 

المتوسط الحسابي ألداء أفراد المجموعة الضابطة التي واخيرًا جاء  (،2.55قد بلغ ) الحر اإلكتشاف

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق  (،9.14الطريقة االعتيادية والتي بلغ متوسطها الحسابي ) استخدامت

تحليل التباين ( تم إجراء α  =4045ة ذات داللة عند مستوى الداللة )بين المتوسطات الحسابي

 ( يبين نتائج التحليل.0) رقم ، والجدول(MANCOVAالمصاحب )
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 (6الجدول )

 المهارات على الدراسة مجموعتي ألداء( MANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
، حرال اإلكتشاف) لألسلوبتبعا  بعديةال االعدادي الرابع الصف طالب لدى اليد بكرة األساسية

 (التقليدي

  المهارات مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

القبلي القياس  

 0.001 13.477 13.722 1 13.722 المناولة

 0.328 0.981 0.456 1 0.456 االستالم

 0.967 0.002 0.001 1 0.001 الطبطبة

 0.001 12.781 18.955 1 18.955 الكلي

 االسلوب

 0.022 5.757 5.862 1 5.862 المناولة

 0.004 9.600 4.461 1 4.461 االستالم

 0.000 16.648 6.249 1 6.249 الطبطبة

 0.000 33.351 49.463 1 49.463 الكلي

 الخطأ

   1.018 37 37.673 المناولة

   0.465 37 17.192 االستالم

   0.375 37 13.889 الطبطبة

   1.483 37 54.875 الكلي

 الكلي المعدل

    39 54.588 المناولة

    39 21.744 االستالم

    39 20.37 الطبطبة

    39 114.231 الكلي
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 (يديالتقل الحر، اإلكتشاف) التدريس السلوب ( بالنسبـةأن قيمة )ف( 7يالحظ من الجدول )

( أن قيمة )فو  (،.....، وبمستوى داللة يساوي )(22.2.6) بلغت ية للمهاراتعلى الدرجة الكل

 ( بالنسبـةأن قيمة )فو  (،33...، وبمستوى داللة يساوي )(4.4..) بلغتلمهارة المناولة  بالنسبـة

لمهارة  ف( بالنسبـةأن قيمة )و  (،9....، وبمستوى داللة يساوي )(..4.1) بلغتلمهارة االستالم 

مما يدل على وجود فروق ذات و (، .....، وبمستوى داللة يساوي )(61.191) لغتبالطبطبة 

 طالب لدى اليد بكرة األساسية المهارات علىالدراسة  تيداللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموع

ض الفرضية وبهذه النتيجة يتم رف، (التقليدي الحر، اإلكتشاف) لألسلوب  تبعا االعدادي الرابع الصف

تعلم بعض المهارات في  (α≤0.05التوجد فروق ذات داللة إحصائية ) ة التي تنص على"الصفري

 .(التقليدي الحر، اإلكتشاف)تعزى السلوب التدريس ةاألساسية مجتمعة وكل على حد

ومن أجل معرفة عائدية الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة، واألخطاء المعيارية     

 السلوب تبعا حدا على وكل مجتمعة األساسية المهاراتسة على الدرا تيمجموع ألداء

 . التالي (5رقم ) ، وتظهر النتائج في الجدول(التقليدي الحر، اإلكتشاف)التدريس
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 ( 5الجدول )

 المهارات علىالدراسة  يألداء مجموعتالمعيارية  ءواألخطا الحسابية المعدلةالمتوسطات 
 (التقليدي الحر، اإلكتشاف)التدريس  السلوب تبعا حدا على وكل مجتمعة األساسية

األساسية المهارات الحسابي المعدل المتوسط المجموعة   
أ خطال

 المعياري

 المناولة
 0.23 3.98 الضابطة

 0.23 4.76 التجريبية

 االستالم
 0.15 4.48 الضابطة

 0.15 5.16 التجريبية

 الطبطبة
 0.14 4.68 الضابطة

يةالتجريب  5.48 0.14 

 الكلي
 0.28 13.14 الضابطة

 0.28 15.40 التجريبية

 

الدرجة الكلية ألداء أفراد الدراسة على  المعدل أن المتوسط الحسابي( 1يالحظ من الجدول )     

واخيرًا  (،72.51قد بلغ ) الحر اإلكتشاف أسلوب استخدامت، للمجموعة التجريبية التي للمهارات

بلغ  الطريقة االعتيادية والتي استخدامتابي ألداء أفراد المجموعة الضابطة التي المتوسط الحسجاء 

 ،مهارة المناولةألداء أفراد الدراسة على  المعدلأن المتوسط الحسابي و (، 62.69متوسطها الحسابي )

المتوسط واخيرًا جاء  (،.5.1قد بلغ ) الحر اإلكتشاف أسلوب استخدامتللمجموعة التجريبية التي 

الطريقة االعتيادية والتي بلغ متوسطها  استخدامتالحسابي ألداء أفراد المجموعة الضابطة التي 

، للمجموعة مهارة االستالمألداء أفراد الدراسة على أن المتوسط الحسابي و  (،2.41الحسابي )

ابي المتوسط الحسواخيرًا جاء  (،.2.7قد بلغ ) الحر اإلكتشاف أسلوب استخدامتالتجريبية التي 

الطريقة االعتيادية والتي بلغ متوسطها الحسابي  استخدامتألداء أفراد المجموعة الضابطة التي 

تي ، للمجموعة التجريبية المهارة الطبطبةألداء أفراد الدراسة على أن المتوسط الحسابي و  (،9.91)
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داء أفراد المتوسط الحسابي ألواخيرًا جاء  (،2.55قد بلغ ) الحر اإلكتشاف أسلوب استخدامت

، وتدل (9.11الطريقة االعتيادية والتي بلغ متوسطها الحسابي ) استخدامتالمجموعة الضابطة التي 

 الحر شافاإلكت أسلوبهذه النتائج على أن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت 

جموعة الضابطة التي في الدرجة الكلية للمهارات االساسية و كل مهارة من المهارات مقارنة بالم

 استخدمت الطريقة االعتيادية. 

 ياستخدام أسلوب اإلكتشاف الحر ف اثر الذي نصه "ما الثانيباإلجابة عن السؤال النتائج المتعلقة 

 لدى لدرسا القسام السلوكية االنماط وفق اليد لكرة األساسية المهارات بعض لتعلم الوقت استثمار

 ؟قارنة بالطريقة التقليديةم االعدادي الرابع الصف طالب

استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء  تم لإلجابة عن هذا السؤال       

 لكرة اسيةاألس المهارات بعض لتعلم الوقت استثمارعلى )التجريبية والضابطة(  مجموعتي الدراسة

 (6رقم ) الجدولو ، االعدادي لرابعا الصف طالب لدى الدرس القسام السلوكية االنماط وفق اليد

 :يوضح ذلك اآلتي

  



63 
 

 (6الجدول )
 ساسيةاأل المهارات بعض لتعلم الوقت الستثمارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 واختبار، االعدادي الرابع الصف طالب لدى الدرس القسام السلوكية االنماط وفق اليد لكرة
(t تبعا لمتغير ،)االسلوب 

  

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة االنماط السلوكية

 "tقيمة "
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 

القسم التحضيري )
0
1

 
دقائق(

 

 الوقت الغير مستغل
 *0.000 57.498 0.004 0.351 التجريبية

 الضابطة
0.520 0.005 

  

 وقت نشاط حركي
 *0.000 144.695 0.003 5.153 التجريبية

   0.009 4.517 الضابطة

 وقت الشرح والعرض واألدلة
 *0.000 48.414 0.002 2.292 التجريبية

   0.005 2.403 الضابطة

 وقت التنظيم
 *0.000 8.946 0.001 1.509 التجريبية

   0.040 1.669 الضابطة

 وقت التوقف واالنتظار
 *0.000 80.394 0.003 0.694 التجريبية

   0.004 0.866 الضابطة

القسم الرئيسي )
3

1
 

دقيقة(
 

 الوقت الغير مستغل
 *0.000 352.805 0.001 4.033 التجريبية

   0.004 4.703 الضابطة

 وقت نشاط حركي
 *0.000 1071.947 0.005 14.787 التجريبية

   0.005 11.209 الضابطة

 وقت الشرح والعرض واألدلة
 *0.000 156.252 0.004 3.946 التجريبية

   0.024 5.642 الضابطة

 وقت التنظيم
 *0.000 311.101 0.006 3.936 التجريبية

   0.002 4.840 الضابطة

 وقت التوقف واالنتظار
 *0.000 101.068 0.004 3.296 التجريبية

   0.005 3.584 الضابطة

القسم الختامي )
5 

دقائق(
 

 الوقت الغير مستغل
 *0.000 176.35 0.002 0.618 التجريبية

   0.004 0.286 الضابطة

 وقت نشاط حركي
 *0.000 257.413 0.004 3.286 التجريبية

   0.004 2.665 الضابطة

 وقت الشرح والعرض واألدلة
 *0.000 63.21 0.003 0.493 التجريبية

   0.002 0.402 الضابطة

 وقت التنظيم
 *0.000 375.640 0.004 0.386 التجريبية

   0.004 1.317 الضابطة

 وقت التوقف واالنتظار
 *0.000 49.713 0.002 0.213 التجريبية

   0.005 0.329 الضابطة

 (  α≤0.01)**دال إحصائيا عند مستوى 
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 (α≤0.05)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 6تشير النتائج في الجدول )

 الدرس سامالق السلوكية االنماط وفق اليد لكرة األساسية اتالمهار  بعض لتعلم الوقت الستثمار

استنادًا  ،، واالعتيادي (الحر االكتشافاالسلوب)، تبعا لمتغير االعدادي الرابع الصف طالب لدى

ق لصالح و الفر  تحيث كانكانت جميعها دالة ولجميع االنماط،  ( المحسوبة إذt) إلى قيم

وهذا يعني أن المجموعة على في كل نمط من تلك االنماط، المجموعة ذات المتوسط الحسابي اال

نمط من ل كالتجريبية التي استخدمت اسلوب االكتشاف الحر استفادت في تخفيض الزمن في 

وهذا يدل على أن المجموعة التجريبية كانت افضل في   ،في االقسام الثالثةالسلوكية  االنماط

 الدرس امالقس السلوكية االنماط وفق اليد لكرة يةاألساس المهارات بعض لتعلم الوقت استثمار

وبهذه النتيجة ترفض الفرضية  .من المجموعة الضابطة االعدادي الرابع الصف طالب لدى

استثمار الوقت في  (α≤0.05التوجد فروق ذات داللة إحصائية ) الصفرية التي تنص على"

يري، التحض)الدرس لوكية القسام لتعلم بعض المهارات األساسية لكرة اليد وفق االنماط الس

 .(التقليدي الحر، اإلكتشاف) التدريسوالرئيسي، والختامي( تعزى السلوب 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات ةمناقش

ل التي توصلت إليها هذه الدراسة من خال الدراسة نتائج مناقشةليتضمن هذا الفصل عرضًا 

 ي:اإلجابة عن أسئلتها، وعلى النحو اآلت

 :باإلجابة عن السؤال األوللنتائج المتعلقة مناقشة ا

استخدام أسلوب اإلكتشاف الحر في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد  اثر ما الذي نصه " 

 ؟لدى طالب الصف الرابع االعدادي مقارنة بالطريقة التقليدية

ئية بين متوسطات وجود فروق ذات داللة إحصا ،(1(، )7(، )3الجداول ) نتائجأظهرت 

بعا ت االعدادي الرابع الصف طالب لدى اليد بكرة األساسية المهارات علىالدراسة  تيأداء مجموع

وأن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت ، (التقليدي الحر، اإلكتشاف) لألسلوب

من المهارات مقارنة  وكل مهارةفي الدرجة الكلية للمهارات االساسية  الحر اإلكتشاف أسلوب

فرية ضوء ذلك تم رفض الفرضية الصوفي  بالمجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة االعتيادية.

 على:التي تنص 

 α = 0.5مستوىال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية عند 

المخطط وفق اسلوب االكتشاف الحر ويعزو الباحث سبب ذلك إلى سالمة المنهج التعليمي 

واحتوائه على تمارين مختارة بصورة علمية وبتكرارات صحيحة ومتناسقة ومنسجمة مع مستوى وقابلية 

أفراد العينة وقائمة على أساس الممارسة الصحيحة ، فالتعلم والممارسة على مهارة معينة ضمن 

حداث تطور في األداء المهاريواجب حركي يؤدي إلى زيادة الخبر  أهم  تعد، لذلك فان الممارسة ة وا 
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أن التقدم  أيضاً ، ويذكر (2991الزم ) متغير في عملية التعلم للمهارات المعقدة وحتى البسيطة

بالحركة أو المهارة يتحقق عن طريق الممارسة والتكرار وتالفي األخطاء ويتم ذلك من األداء العملي 

ة في تعليم ة المتبعيرئيسبحد ذاته هو أحد الخطوات ال في للمتعلم تحت إرشاد المدرس أو المعلم وهذا

 .المهارات الحركية

جل تحسين المسارات الحركية أن التعلم هو تكرار األداء من أ (2919) وهذا ما يؤكده خيون

 المطلوب.للفرد )السلوك الحركي( للوصول إلى األداء 

ويعزو الباحث أسباب هذه الفروق إلى تنظيم الوحدات التعليمية التي تعرض لها الطالب  

مطلوب من الطالب تحقيقه بحيث تضمن للطالب اكتساب أداء هو لتي تتميز بوضوح الهدف وما وا

 دائهم وهذا ما أشار اليه قالدةأمما أدى الى تحسن واضح في  ، مهاري جيد لتحقيق نتيجة جيدة

ن وضوح األهداف وتحديدها في ضوء سلوكية او مستويات أداء معينة فإنها تكون أ( من 1989)

 .ى وفعالية  ذات مغز 

علم األداء الفني في ت ايجابياً  ن أسلوب االكتشاف الحر قد أثر تأثيراً أالنتائج  تحليل ظهروقد أ

ان لها أن الوحدة التعليمية كي بمعنى أ( بكرة اليد الطبطبةو  –االستالم و  – المناولةواالنجاز لمهارة )

 األثر في تحسين مستوى األداء. 

 –االستالم و  – المناولةلحاصل في المهارات األساسية )أن سبب هذا التطور اوأيضا 

إذ  ؛لباحثعدها اأ( بكرة اليد للمجموعة التجريبية هو تأثير أسلوب االكتشاف الحر التي الطبطبةو 

 ،البطداء المهاري واالنجاز للمهارات األساسية قيد الدراسة لدى السهمت هذه الوسائط في تطور األا

العرض البطيء والمشاهدة المتكررة  خصوصارعة عرض األداء المهاري و ن إمكانية التحكم بسإإذ 

أثير في عن التعليق الصوتي له فائدة وت ألكثر من مرة وتناسق األلوان في الوسيلة التعليمية فضالً 
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دراك الحركة ويشير إلى ذلك عبد السميع  ةالمشاهدة المتكررة وبسرع ( في أن2991)محمد  فهم وا 

لتعلم لعملية التعلم وتنقل المتعلم من جو ا جديداً  در التعلم تضفي حيوية وبعداً مختلفة وتنوع مصا

 . التقليدي إلى حالة من التشويق واالنجذاب نحو التعلم

ن استخدام الوسائل التعليمية تساعد المتعلم على الفهم أعلى  يضاً أ( 1998حمادة )كده أهذا ما 

  .البطيء للحركةء عن طريق العرض دامتابعة تسلسل األبواالستيعاب بشكل دقيق 

اإلعداد  ثالكافية من حيوكما يعزو الباحث إن أسلوب االكتشاف الحر قد اتصف بالشمولية 

التي تنسجم مع مستوى عينة البحث وقابليتهم ، معتمدة في أساسها على ، المهاري بجميع فقراته

لتحسن تعلم المهارات الرياضية وان إ، إذ التدرج في التعلم ، وبالتالي أدت إلى تطوير األداء المهاري 

 ،في األداء ناجم عن مجموعة متداخلة من المتغيرات كالممارسة والتدريب والتشويق واإلثارة والدافعية

لتعلم، والقدرة على االستجابة لمما يعطي للمتعلم الثقة سلوب االكتشاف الحر أموجود في هو وهذا ما 

ج للمهارة يعطي فرصة للمتعلم لتكوين صورة كاملة وواضحة ن عملية عرض األنموذأضافة إلى إ

وهذا بدوره يزيد من دافعية المتعلم والتشويق لرؤية المهارة  لألداء سواء أكان األنموذج حيا أو مصوراً 

لحركات التي يعرضها المتعلم دائم التشوق لرؤية كل جديد من ا نأ( إلى 2997الخياط )إذ يشير 

مها ، فمهما بلغت دقة الوصف اللفظي أو الشرح ال يمكن بأي حال من غرض تعلبالمعلم عليه 

 إذ إن عملية التعلم ترتبط ارتباطاً  ؛األحوال أن يعوض المتعلم عن رؤية األنموذج الخاص بالحركة

 بالصورة المرئية الحقيقية.  وثيقاً 

الكتشاف وب اأسلو  –ن كال األسلوبين )األسلوب المتبع من المدرس أ نتائج تحليل ظهروقد أ

( الطبطبةو  –م االستالو  – المناولةفي تعلم األداء الفني واالنجاز لمهارة ) يجابياً إ الحر( قد أثرت تأثيراً 

 .بكرة اليد
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اف التي استخدمت أسلوب االكتش ،ويعزو الباحث ذلك التقدم الذي حدث للمجموعة التجريبية

الب وتحفيزه على بذل الجهد وعدم الشعور ن تعدد الوسائط ساعد على إثارة اهتمام الطأإلى الحر 

ن هذا ا  و  الذاتية،كما إن هذا األسلوب يساعد كل طالب على تعلم المهارة وفقًا لسرعتها  بالملل،

ابها مما أدى إلى استيع ،دون مساعدة المعلممن اإلدراك الذاتي  فياألسلوب يشعرها بقيمتها ودورها 

 .عمليًا وعقليًا للمبتدئين إعداداً  يعدن هذا األسلوب أ كما أفضل، ةللمهارات قيد البحث بصور 

 التين الوسائط التعليمية من أهم األركان أ( الى 1986) ويتفق ذلك مع ما أشار إليه اللقانى

تي هم العناصر التي تساعد على بلوغ األهداف الأية التعلم بل ويمكن اعتبارها من ترتكز عليها عمل

 التعلم.ترجى من عملية 

االكتشاف  سلوب اختيارأن أاد المجموعة التجريبية يرجع الى ن سبب تفوق أفر أويعزو الباحث     

تم تقديمها للطالب كان يناسب مستوى قدراتهم وميولهم وعمل على مراعاة الفروق الفردية  التيالحر 

 تقدمه الوسائط من عرض كامل للمهارة ثم عرض بطيء ثم عرض الصور، الذيبينهم من العرض 

 .جودة التدريس الى النهايةوالتي تؤدي في  ،يجابي للتعلمحماسهم ومساعدتهم على التفكير اإلثارة ا  و 

سلوب الوسائط التعليمية يمكن المعلم من مقابلة أن استخدام أ( الى 1991) بدرانهذا ما يؤكده 

ثارة ا  ابيتهم و ايج تناسبه مما يزيد من التيعطاء كل منهم الخبرات ا  ردية بين المتعلمين و الفروق الف

ستخدام ن اأ أي التدريس،النهاية الى جودة  فيوتؤدى  اإليجابيحماسهم ومساعدتهم على التفكير 

 غراض التعليمية.للوسائط التعليمية يحقق مختلف األالمعلم 

تقسيم  ن أسلوب الوسائط يعمل علىأسبب تفوق أفراد المجموعة التجريبية الى ويعزو الباحث 

وتفهم كل  على تركيز االنتباه خطوات صغيره بطريقة منظمة ومتتابعة مما يساعد التلميذالمهارة إلى 

ن أ( إلى 1991وكامل ) زغلولجزء من أجزاء المهارة وتعلمها بسهولة ويتفق ذلك مع ما أشار اليه 
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ب نتقسيم الموقف التعليمي يؤدى الى زيادة فرص النجاح وتقليل االستجابة الخاطئة مما يؤدى إلى تج

 الخبرة.اكتساب  فيسلبية المتعلمة وزيادة مشاركتها اإليجابية 

ن الوسيلة التعليمية هي أ( 1998) والسامرائي الطالبويتفق الباحث مع ما أشار اليه   

 كثر اتصاالً ألبته بصورة مباشرة وهي ن يتعامل بها المدرس مع طأشياء الحقيقية التي يمكن من األ

ا عن كبر قدر ممكن من الحواس ويتم التعلم بواسطتهأغيرها لكونها تشترك م من التعل   بسيكولوجية

 طريق العمل المباشر.

 :الثانيباإلجابة عن السؤال النتائج المتعلقة مناقشة 

 المهارات بعض لتعلم الوقت استثمار استخدام أسلوب اإلكتشاف الحر في اثر الذي نصه "ما 

قارنة م االعدادي الرابع الصف طالب لدى الدرس القسام كيةالسلو  االنماط وفق اليد لكرة األساسية

 ؟بالطريقة التقليدية

 (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (،6الجدول رقم ) نتائج أظهرت      

 القسام يةالسلوك االنماط وفق اليد لكرة األساسية المهارات بعض لتعلم الوقت الستثمار الستثمار

، ( ، واالعتياديالحر االكتشافاالسلوب)، تبعا لمتغير االعدادي الرابع الصف البط لدى الدرس

ق لصالح و الفر  تحيث كانكانت جميعها دالة ولجميع االنماط،  ( المحسوبة إذt) استنادًا إلى قيم

وهذا يعني أن المجموعة المجموعة ذات المتوسط الحسابي االعلى في كل نمط من تلك االنماط، 

التي استخدمت اسلوب االكتشاف الحر استفادت في تخفيض الزمن في كل نمط من  التجريبية

وهذا يدل على أن المجموعة التجريبية كانت افضل في ، االنماط السلوكية في االقسام الثالثة

 لدى لدرسا القسام السلوكية االنماط وفق اليد لكرة األساسية المهارات بعض لتعلم الوقت استثمار

  .االعدادي من المجموعة الضابطة لرابعا الصف طالب



74 
 

 الصفرية:وفي ضوء ذلك تم رفض الفرضية  

متوسط درجات طالب  بين α=  99.1حصائية عند المستوى = توجد فروق ذات داللة إال  -

 المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في استثمار الوقت0 

كان له الدور في استثمار وقت التعلم  الذي الحر ويعزو الباحث هذا الى أسلوب االكتشاف

غلب وقت الدرس في عملية التعلم وكون أ باستثماروذلك  ،القسم التحضيري من الدرسمن خالل 

لمها جزاء مما يسهل للطالب تعأعند تعلم المهارة بتجزئتها الى  طبيعة هذا االسلوب يكون التعامل

سلوب ى تجزئتها عند التعلم ففي هذا األو التي تحتاج الأ ،ما إذا كانت من المهارات الصعبةالسي

هو أسلوب غير مباشر في التدريس يعتمد على توجيه المدرس لطالبه الشتراكهم في  الذي يعرف

إلقاء مجموعة من الطالب في االتجاه الصحيح لألداء الحركي مستخدمة في ذلك بعملية التعلم 

ت نمط النشاط الحركي أنه كلما زاد وق ، (2912الحشحوش ) بعض العمليات العقلية والخبرات السابقة

ة نماط السلوكيوقت الدرس بشكل صحيح على عكس األ ن عينة البحث تستثمرأدل ذلك على 

 ية الثانية .بيفضلية للمجموعة التجر يقل وقتها وهذا ما نالحظه بأن األفضلية عندما ن األإخرى فاأل

اط سلوك نمأاستثمار وقت التعلم لكل نمط من  الختبار قسم الرئيسي من الدرسالاما نتائج  

رق وعند المقارنة بين ف ينمجموعتالوقت الدرس فقد ظهرت هنالك فروق معنوية بين  فيالطالب 

و الباحث ز ويع ، الضابطة المجموعةنالحظ تفوق المجموعة التجريبية على  المجموعاتاالوساط بين 

نماط البحث وما يحتويه كل منهج من األمجموعات بقت على ساليب التي طسبب ذلك الى فاعلية األ

 ،عطاء اإلرشادات والتعليمات الخاصة بكل مفردة من مفردات المنهجإداخل الدرس مع في  السلوكية 

، ن الدرسم يالقسم الرئيسفي  ن يتحقق تطور في استثمار وقت التعلم لكل مجموعةألى إدى أمما 

رح مهارات بما يحتويه هذا القسم من النشاط التعليمي الذي فيه يكون شعملية التعلم لل فيهالذي تركز 
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شكل الطالب لإلجابة بسئلة الخاصة بكل أسلوب حول المهارة لتهيئة يه األوعرض المهارة مع توج

الوصول  غرضبداء الصحيح يقي والعمل على زيادة تكرارات األسئلة بالنشاط التطبحركي على األ

فالمجموعة الضابطة تعلمت وفق المنهج المقرر من االشراف التربوي فتم  ،ء داالى االتقان في األ

 .مدرس المادة شرح وعرض كل مهارة من

أسلوب االكتشاف الحر الذي يحتوي على مجموعة  استخدمتالتي أما المجموعة التجريبية    

رس المادة في إذ يتم الشرح والعرض بواسطة مد ،داء الحركي لكل مهارةسئلة عن شكل األمن األ

راد سلوب االكتشاف الحر للمهارة المأسئلة أمن القسم الرئيسي للدرس ثم يوجه الجانب التعليمي 

لمطلوب ن األ ،سئلة التي طرحت عليهمعن األ اً أفكار ن الطالب يكونون إهذا الجانب ف فيتعلمها و 

اف حركي لكون االكتش داءأسئلة بشكل جابة على األاالنتقال الى الجانب التطبيقي اإلمنهم عند 

ت هذا ن وقا  و  ،الموجه يساعد الطلبة على تخزين المعلومات بطريقة يسهل استرجاعها من الذاكرة

ميم السياق في تصالذي يكون فيه المدرس ميااًل الستثمار الوقت في دراسة تركيب النشاط و الجانب 

القابلية ي فشياء المعروضة وثقته األ, وراغبًا في أخذ الفرصة والقيام بالتجربة مع المالئم لألسئلة

كثر من مرة والهدف من ذلك هو التعلم للمهارة المراد أاء دللطلبة مما يتيح للطالب تكرار األالذهنية 

ؤدي الى ر يأغلب المصادر والمراجع تشير الى ان زيادة التكرا كما إنالوحدة التعليمية  فيتعلمها 

ثر ب في ذلك ان الدماغ سوف تحصل فيه تغيرات فسيولوجية تؤ والسب ،ثر التعلمأزيادة التعلم وزيادة 

لمسارات الحركة من حيث ا هليإوم للمهارة المراد تعلمها وتحصل على ترسيخ البرنامج الحركي المرس

لمخطط ا العضالت العاملة التي تقوم بتحريك اجزاء الجسم وفق المسارات بتأثيرالجسم  ألجزاءالحركية 

ساليب التعلم أمن أفضل  يعدن االكتشاف الحر أالى  إضافةً  (2999نوري ) هاريلها ليتم االداء الم

 ،التي يسعى المدرس الى تحقيقها في درس التربية الرياضية  ،هداف التربويةمن حيث تحقيق األ
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يسعى  حيث ، االبتكاريةالقدرات  خصوصاصية الطالب ومواهبه وقدراته و الى تنمية شخ ضافةً إ

مما يدفع الطالب الى مزيد من  ،ل بداًل من اخذها عن طريق المدرسعن الحلو  الطالب الى البحث

  .البحث واالستمرار في العمل

 وعاتمالقسم الرئيسي من الدرس على المجبية في يويعزو الباحث سبب تفوق المجموعة التجر 

مما يولد  ،ءزاجأفيه التعلم بتجزئة المهارة الى  ان طبيعة أسلوب االكتشاف الحر يكون الىاالخرى 

طبيعة طرح االسئلة من مدرس المادة يشجعهم على  ألنهلدى الطالب الرغبة والميول الى التعلم 

لبشر في هو ميل جميع اإن ميل الطلبة إلى االكتشاف كما  عن كيفية االجابة بصورة حركية التفكير

فكيرهم شاط العقلي واستثمار تيعمل على تحفيزهم إلى اإلقبال على هذا اللون من ألوان الن ,هذا المجال

كذلك كون المتعلم في هذا األسلوب يتعلم  ، (2916) عايش  مالءمةفي حل كثير من المشكالت ال

ثارةً  اً وتشويق المهارة بنفسه اكتشافها مما جعله أكثر فاعليةً  ن المتعلم أل ،تبعةنحو التعلم بالطريقة الم وا 

ها اكتشافه ة وكانت حصيلتها وقد وجد أن مساهمته منتجفي أسهميشعر بقيمة عملية التعلم لكونه قد 

مما زاد من دافعية المتعلم نحو التعلم بهذا األسلوب وترجيح كفة التعلم به على كفة التعلم  ،للمهارة

الدليمي  ) هبالطريقة االعتيادية التي لطالما كان دور المتعلم فيها هو المتلقي فقط وهذا ما يؤكد

ن تشويق م يوفرهلتعلم باالكتشاف يزيد من دافعية الطالب نحو التعلم لما الذي يرى أن ا (2913

ثارة يشعر بها المتعلم  الموجه  يرغن االكتشاف أالى  إضافة ،أثناء اكتشاف للمعلومات بنفسهفي وا 

 ،اصةلمحتوى والعمل به بطريقته الخهدافه واختيار اأالب الحرية والمسؤولية في تحديد يوفر للط

مما ساعد الطالب على االستفادة القصوى من الوقت المخصص  ،لتي تتناسب مع قدراتهوبالسرعة ا

واختيار المصادر التي  ،للدرس واستخدام ما تم تعلمه في الحصول على معارف ومهارات جديدة 

 فرة له . ايمكن االستعانة بها بما في ذلك الوسائل المتو 
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 كتشاف الحر الذيالدرس الى أسلوب اال ويعزو الباحث هذا التطور في القسم الختامي من

مما  هاكلسئلة عن المهارة المطلوب تعلمها من الطالب بشكل أجزاء لها وليس يكون فيه طرح األ

ومن جانب  ،جابة المطلوبةذ الوقت الكافي ليكون صورة عن اإليعطي الفرصة للطالب بالتفكير وأخ

 ،جزاء وتعلم كل جزء على انفرادأسيمها الى ن صعوبة المهارة تستدعـــي قيام المدرس بتقإخر فآ

ليها تجزئة المهارة والتدريب ع باإلمكان نإإذ  ؛دائها كوحدة واحدةأجزاء وربطها و وبالتالي دمج تلك األ

جزئة المهارة لوب توبعد ذلك ربط االجزاء والتدريب عليها بالكامل فمعظم المهارات الحركية تعلم بأس

بحيث تكون إجابات الطالب  (2999محجوب )داء األ تدمج الصورة في جزاء وبعدهاأو أالى اقسام 

رئيسي التي طبقت في القسم ال ،نماط السلوكية االخرىوكذلك للنشاط الحركي واأل ،داء حركي أبشكل 

زيادة وقت استثماره ببمن الدرس كان لها الدور الفاعل في استثمار وقت التعلم في القسم الختامي 

 لعاب الترويحية في هذا القسم.  سة األد ممار النشاط الحركي عن
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 التوصيات والمقترحات
 

 تي :ة يوصي الباحث باآلالحالي ةفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراس

 يساعد في جعل درس التربية الرياضية أكثر الحديثةأساليب التدريس  خدامالتاكيد على است -

ثارة.مشاركة   وا 

 د.الياألساسية في لعبة كرة الحر في تعلم المهارات كتشاف سلوب االأ استخدامضرورة  -

 اندفاعةو وقت الدرس بين فترة وأخرى لمعرفة مدى تفاعله  فيضرورة تحليل سلوك الطالب  -

  للتعلم.

ة فادإدرس التربية الرياضية بما يضمن  في أثناءضرورة التأكيد على زيادة النشاط الحركي  -

  التعلم.الطالب من الوقت في 

التدريسية وما هي ساليب على أحدث األ طالعهمإغرض إجراء دورات تدريبية للمدرسين ب -

  الدرس.وقت  فيساليب وكيفية تطبيقها محتويات هذه األ

سلوب االكتشاف الحر في تعلم مهارات في األلعاب الرياضية إجراء دراسات في استخدام أ -

 عليمية مختلفة. لفة وعلى عينات من مجتمعات أخرى وفي مراحل تالمخت

 

 

 

 

 

  



75 
 

 المصادر العربية واألجنبية
   العربية:المصادر  وال :أ
 مركز التميز للنشر، القاهرة.  كرة اليد للجميع،(: 1998ابراهيم، منير جرجس ) -

 دار المسيرة للنشر، عمان، األردن. الوقت،إلى إدارة  مدخل(: 2913أبو شيخة، نادر أحمد ) -

القاهرة  تدريسها،التربية الرياضية وطرائق  (:2999وسعادة، نايف)، محمد خميس، هابو نمر  -

 الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات.

، 3، ج رباعية كرة اليد الحديثة(: 2992اسماعيل، كمال عبد الحميد وحسانين، محمد صبحي ) -

 مركز الكتاب للنشر، القاهرة. 

قتي االكتشاف واالستقصاء والطريقة الوقائية اثر كل من طري(: 3112إسليم، ناصر محمود ) -

في تنمية التفكير االبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة التربية اإلسالمية )رسالة 

 جامعة عمان العربية، عمان، االردن. ماجستير غير منشورة(، 

ياضيات على اثر استخدام طريقة االكتشاف الموجه في الر  : (2991اشتية، مسعدة سليم علي) -

جامعة  ، )رسالة ماجستير غير منشورة ( ، تحصيل واتجاهات الصف السادس األساسي في نابلس

 . ، فلسطيننابلس النجاح الوطنية 

المهارات  تعليم بعضفي الموجه بأسلوب منهج اثر  (:2911أوس يوسف ) المنصوري، -

ة كلية التربية الرياضية جامع اجستير()رسالة م السلة،الهجومية والرضى الحركي للطالب بكرة 

 القادسية. 

كر، دار الف: طرق التدريس العامة ) تخطيطها، وتطبيقاتها التربوية(، ( 3118جابر وليد احمد ) -

 عمان. 
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اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نحو مادة الحاسوب في دولة  (:1993الجابري، نهيل) -

 ، عمان، األردن. ، الجامعة األردنية ر منشورة()رسالة ماجستير غي ،العربيةاالمارات 

 دار دجلة، عمان، األردن.التدريس في كرة اليد،  فسلجة(: 2917جوكل، بزار علي ) -

مجدالوي، عمان،  داروالتدريب، ابداعية في التعليم  طرائق(: 2991حسنين، حسين محمد ) -

 األردن.

دار المسيرة، لقرن الواحد والعشرين، طرق التدريس في ا(: 3118) فرج، عبداللطيف بن حسين -

 عمان. 

، العين: دار الكتاب  خمس استراتيجيات جديدة للتعلم : (2999حسين، عبد الهادي محمد ) -

 الجامعي .

مكتبة المجتمع  ،طرق تدريس التربية الرياضية الحديثة :( 2912)خالد محمد ، الحشحوش  -

 . عمان ،العربي للنشر والتوزيع 

 ،  )التخطيط، التدريب، القيادة( التدريب الرياضي الحديث ( :1998)راهيم اب مفتي، حماد  -
 .القاهرة ،دار الفكر العربي

، ، دار يافاسلوب حل المشكالت في العملية التعليمية التعلميةأ(: 2998حمودة عطية، خليل ) -

 عمان. 

المكتبة  ، عليميةكرة اليد ما لها وما عليها المبادئ الت : (2998عبد الوهاب غازي)،  حمودي -

 .   بغداد ، الوطنية العراقية
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أثر أسلوبي االكتشاف واالستقصاء في العالقة بين التفكير (: 1987خصاونة، امل عبد اهلل ) -

)رسالة ماجستير غير االبداعي والتحصيل في الرياضيات لطلبة المرحلة االعدادية في االردن، 

 اربد، االردن. جامعة اليرموك، منشورة(، 

المدخل إلى طرائق تدريس التربية  (:2998محمد)ومصطفى السايح  علي،جة ميرفت خفا -

  والنشر.دار الوفاء لدنيا الطباعة  اإلسكندرية،الرياضية 

 دام شبكة المعلوماتتأثير منهج تعليمي مقترح باستخ: ( 2997)عمر محمد عبد الرزاق  الخياط، -

نشورة ، أطروحة دكتوراه غير م ت األساسية بلعبة التنسنترنت( في تعلم بعض المهاراالعالمية )اإل 

 . ، جامعة بغداد

 دار الكتب، الموصل. كرة اليد، (: 2991الخياط، ضياء، الحيالي، نوفل ) -

  .بغداد، دار الكتب والوثائق، 2ط ،والتطبيقالتعلم الحركي بين المبدأ  :(2919)يعرب ، خيون -

 مركز الكتاب اليد،األسس الفسيولوجية لتدريب كرة  :(1999) الدين عبد الرحمن درويش، كمال -

 للنشر، القاهرة.

سامة أدار بين التقليد والتجديد،  المناهج(: 2998الهاشمي، عبد الرحمن ) حسين؛الدليمي، طه  -

 للنشر، عمان، األردن.

 .الكتب العلمية، بيروت دارالحركي، في التعلم  أساليب(: 2913الدليمي، ناهدة عبد زيد ) -

، اربد األمل،دار  الرياضية،تدريس التربية  أساليب(: 1984) البطاينة، أحمدعلي؛ الديري،  -

 األردن.

: عالم الكتب األردن  أربد، ،المعاصرةطرائق وأساليب التدريس  (:2996محمود داود ) الربيعي، -

 .الحديث 
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ات الحديثة في تدريس االتجاه : (2996، سعيد صالح ) ، محمود داود واحمد امين الربيعي -

 ، مطبعة منارة . ربيلإ العراق ، ، التربية الرياضية

دار الكتب   ، ، بغداد : نظريات وطرائق، التربية الرياضية (2999، محمود داود ) الربيعي -

    .للطباعة والنشر

 يثةحدالمعالم الكتب ال األردن : ، التعلم التعاوني استراتيجيات:  (2911محمود داود) الربيعي، -

. 

 ، بغداد : دار الكتب العراق ، نظريات وطرائق التربية الرياضية : (2996داود ) محمود،الربيعي  -

 للطباعة والنشر.

طرائق تدريس التربية الرياضية  : (2911، سعيد صالح) محمود داود واحمد أمين، الربيعي -

 : دار الكتب العلمية . , بيروتوأساليبها

 اثر استخدام االكتشاف الحر على مهارتي: ( 1991)يوسف محمد  كامل، ومحمد سعد  زغلول، -

 ،العدد االول  ،المجلد السابع  ، سفل في كرة الطائرةرسال الموجه من األعلى واإل التمرير من األ

 . جامعة حلوان ،كلية التربية الرياضية للبنات 

كتب الكتاب م القاهرة: ،الرياضيةتكنولوجيا التعليم وأساليبها في التربية  (:2991محمد) زغلول، -

 والتوزيع.للنشر 

دار التدريس الصفي،  (: سيكولوجية2919، شاكر عقل )دالرحيم؛ المحاميزغلول، عماد عبد  -

 األردن. عمان،المسرة، 

 ، عالم الكتاب القاهرة.تصميم التدريس رؤية منظومية(: 0111زيتون، حسن ) -
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) ترجمة ( عباس ، الرياضية  ت تدريس التربيةتطوير مهارا : (1992سايد، نتوب داريل ) -

 . السفاسفة

دوافع ممارسة لعبة كرة اليد عند العبي أندية الدرجة األولى  ( :1999زيدان عيسى ) سعادة، -

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االردنية، عمان، االردن. والثانية في األردن ، 

دار مهارات عقلية تنتج أفكارا  إبداعية، (: 2913) سميلة أحمد الصباغ،، سعادة جودت أحمد -

 الثقافة للنشر، عمان.

كتشاف وبرنامج تعليمي اثر عمل من التعلم باال  مقارنة(: 2996السفاسفة، جيهان هاشم، ) -

 .نالكرك، عما مؤتة،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  محسوس في تحصيل الطلبة،

خالق،الوقت، علم وفن  إدارة(: 2911ياسر سالمة ) سالمة، - دار الرضوان للنشر، عمان،  وا 

 األردن.

دار أساسيات التدريس، (: 2919شبر، خليل إبراهيم، جامل عبد الرحمن، أبو زيد، عبد الباقي، ) -

 المناهج، عمان. 

:  لقاهرةا ، استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة العقل العربي : (2998شحاته، حسن) -

 رية اللبنانية .الدار المص

، دار طرق التدريس في التربية الرياضية(: 3112شلتوت، نوال ابراهيم، خفاجة، ميرفت علي ) -

 الوفاء االسكندرية. 

 والرياضية،االحصاء واالختبارات البدنية،  مبادىء(: 1998السامرائي، محمود ) نزار؛الطالب،  -

 دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

 والتوزيع.عمان: دار المسيرة للنشر  الفعال،التدريس  (:2998عفت مصطفى) الطناوي، -
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حقيبة تعليمية باألسلوب الذاتي لتعلم بعض مهارات كرة اليد،  اثر(: 2919، حسن جابر )لعاج -

 رسالة ماجستير غير منشورة.

سيرة الم ردا والرياضية،أساليب تدريس التربية الفنية والمهنية (: 2916عايش، أحمد جميل ) -

 للنشر، عمان، األردن. 

نواع أتأثير اسلوبي من االكتشاف واالحتفاظ في تعلم ( : 2913اكرم ) الحسين،عبد جياد،  -

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة القادسية ، كلية التربية الرياضية ، العراق.التصويب بكرة اليد 

اتجاهات حديثة في طرق تدريس التربية :  (2991محمد جاسم) والياسري،مروان،  المجيد،عبد  -

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. ، ، عمان الرياضية

أثر استراتيجية االكتشاف الموجه واالكتشاف غير الموجه :  (2912عز الدين، حسان محمد) -

جستير )رسالة ما ، في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مادة الكيمياء واتجاهاتهم نحوها

 شورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.غير من

 الوفاء، دارالرياضية، أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية (: 2997عزمي، محمد سعيد ) -

 االسكندرية، مصر.

دار المناهج للنشر  عمان، ،التدريسالمناهج الحديثة وطرائق  (:2911محسن علي) عطية، -

 .والتوزيع

استخدام التدريب الدائري في تحسين األداء المهاري  أثر(: 1998محمد )العقول، حسن علي  -

  عمان.غير منشورة.  ةطروحة دكتوراأوالبدني للعبة كرة اليد، 

 المعتز للنشر، عمان، األردن. داروالذات، الوقت  ةإدار (: 2917عقيالن، فادي حسن ) -
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القرن الواحد والعشرين إستراتيجيات التدريس في (: 2991عبيدات، ذوقان وابوالمسيد، سهيلة ) -

 ديبونو للطباعة والنشر، عمان.)دليل المعلم والمشرف التربوي(، 

مركز الكتاب للنشر، اإلتصال والوسائل التعليمية، (: 2991محمد، مصطفى ) ععبد السمي -

 القاهرة. 

دار المجتمع العربي للنشر، عمان، كرة اليد وعناصرها األساسية، (: 2916عودة، أحمد عريبي ) -

 ردن. األ

اسلوبي االكتشاف الموجه وشبه الموجه في استثمار الوقت  تأثير (:2917حازم علي) غازي، -

طروحة أ) عداديرة الطائرة لطالب الصف الخامس اإلوتعلم استقبال االرسال والدفاع عن الملعب بالك

 العراق. الرياضية،كلية التربية  القادسية،جامعة  (،غير منشورة اةدكتور 

المجتمع العربي للنشر، اصابات، و تدريبات و اليد مهارات  كرة(: 2911صبحي أحمد ) قبالن، -

 عمان، األردن.

 عمان. دجلة،دار  التدريس العامة، طرق(: 2999دالل كامل ) قدورة، -

دار المطبوعات الجديدة، التربوية وتدريب المنااهج،  األهداف(: 1989قالدة، فؤاد سليمان ) -

 .االسكندرية

 . العراقأساسيات التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدم ،  :( 2991)قاسم  ، زمال -

مؤسسة الخليج العربية، التعليمية والمنهج المدرسي،  الوسائل(: 1986اللقاني، أحمد حسين ) -

 القاهرة. 

، الوراق للنشر، اتجاهات حديثة في طرق تدريس التربية الرياضية(: 2991مروان، ابراهيم ) -

  عمان.
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ار الفكر د القاهرة: ،والتطبيقالتدريس في التربية الرياضية بين النظرية  (،2994ماهر، احمد ) -

 العربي.

مكتب العادل  بغداد: ،التدريبالتعلم وجدولة  الحركة،موسوعة علم  (:2999وجيه ) محجوب، -

 للطباعة.

 .نشأة المعارفم اإلسكندرية: ،الرياضيةالمرشد في تدريس التربية  (:1996محسن، محمد ) -

 ،والرياضيةطرق وأساليب التدريس في التربية البدنية  (:2994محسن، محمد حمص ) -

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. اإلسكندرية،

 مطبعة كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد. كرة اليد في التسعينات، (: 2991محسن، سعد ) -

اسلوب االكتشاف الحر في التعلم االبداعي لبعض أنواع  أثر(: 2911ضحى شاكر ) محمد، -

 رسالة ماجستير غير منشورة.المهارات في كرة اليد، 

 دار المسيرة، عمان.طرائق التدريس العامة، (: 3108حمد والحيلة محمد محمود )أمرعي توفيق  -

 عمان. دار الفكر للنشر، فريد التعلم، (: 0110مرعي، توفيق، الحيلية، محمد محمود ) -

دجلة،  داراليد، سيكولوجية كرة  (:2917المشهداني، رائد عبد األمير؛ الجبوري، نبيل كاظم ) -

 األردن. عمان،

 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.  التعليمية، الوسائل(: 1991) بدران، مصطفى -

 كاتمنهج تعليمي بأساليب مختلفة لتطوير مهارات تعليم بعض حر  (:2999حامد ) نوري، -

 لرياضية،ا، كلية التربية ة، غير منشور ةأطروحة دكتورا ،التعلمالجمناستك بعد التعلم وتأثيره على 

  القادسية.جامعة 

 الكتاب الجامعي، العين. ، دارالفعالمهارات التدريس (: 3118الهويدي، زيد ) -
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 (0لحق )مال
 لعبض المهارات االساسية لكرة اليداستمارة تقييم األداء المهاري 

 
 األستاذ الفاضل .................................................المحترم  
 

 طيبة.تحية 
 الموسوم:يروم الباحث إجراء بحثه    

ليد بكرة ا األساسيةرات وتعلم بعض المها المستثمر أسلوب االكتشاف الحر على الوقت أثر))  

 (( .محافظة القادسية   /في مدرسة االعدادية المركزية لطالب الصف الرابع االعدادي

ونظرا لما تتمتعون به من كفاءة وخبرة علمية في مجال االختصاص راجين منكم تقييم    

 المناسبة.( للدرجة √)األداء المهاري ألفراد عينة البحث بوضع عالمة 

 
 لشكر والتقديرمع فائق ا

 
 اسم الخبير .................................................
 مكان العمل ................................................

 االختصاص ..................................................                              
 .................................           التاريخ   ....................

   التوقيع  .......................................................  
 

 

 
 

 

 الباحث
 اسعد نعمه 
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 استمارة التقييم لمهارة المناولة

 رقم الطالب
 القسم الختامي القسم الرئيسي القسم التحضيري
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 استمارة التقييم لمهارة االستالم

 رقم الطالب
 القسم الختامي القسم الرئيسي القسم التحضيري

1 0 5 9 1 0 5 9 6 2 1 0 5 
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 استمارة التقييم لمهارة الطبطبة

 رقم الطالب
 القسم الختامي القسم الرئيسي القسم التحضيري
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 (5ملحق )ال
 لتحكيمللجنة اأسماء السادة الخبراء والمختصين 

 مكان العمل التخصص اسم الخبير اللقب ت

 جامعة بابل –كلية التربية الرياضية  طرائق تدريس محمود داود الربيعي أ .د  .1

 ةر جامعة البص –كلية التربية الرياضية  كرة يد - تدريب رياضي كامل شنين أ. د  .2

 ةع البصر جام-كلية التربية الرياضية  كرة يد -تدريب رياضي صادق علي  أ.م.د  .3

 سيةالقاد جامعة –كلية التربية الرياضية   كرة يد - تدريب رياضي عبد اهلل الالمي أثير أ.م.د  .7

 يةجامعة القادس –كلية التربية الرياضية  كرة يد -ةفسلج ةاحمد عبد الزهر  أ.م.د  .1

 جامعة ميسان –كلية التربية الرياضية  كرة يد - تعلم حركي محمد عبد الرضا أ.م.د  .6

 يةجامعة القادس –كلية التربية الرياضية  أثقال  - طرائق تدريس عالء خلدون م.دأ.  .4

 يةجامعة القادس –كلية التربية الرياضية  كرة يد - تدريب رياضي مشرق عزيز م.د  .8
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 (9ملحق )ال
 بكرة اليد لتقييم األداء المهاري أسماء السادة الخبراء والمختصين     
 مكان العمل التخصص اسم الخبير لقبال ت

جامعة  –كلية التربية الرياضية  تدريب رياضي حسام محمد جابر أ. د  .1

 البصرة

 بلجامعة با –كلية التربية الرياضية  تعلم حركي سامر يوسف متعب أ.م.د  .2

 رةجامع البص-كلية التربية الرياضية  تدريب رياضي صادق علي  أ.م.د  .3

جامعة  –كلية التربية الرياضية  تدريب رياضي  الالميأثير عبد اهلل أ.م.د  .7

 القادسية

جامعة  –كلية التربية الرياضية  تدريب رياضي مشرق عزيز م.د  .1

 القادسية
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 (6ملحق )ال
 كادر العمل المساعد 

 مكان العمل التخصص االسم اللقب العلمي

 ادسيةالق جامعة –كلية التربية الرياضية  تدريب رياضي مشرق عزيز م.د

 يةجامعة القادس –كلية التربية الرياضية  إدارة وتنظيم علي يعقوب م . م

 يةجامعة القادس –كلية التربية الرياضية  طالب ماجستير عبد الحسين ماجد بكالوريوس

 يةجامعة القادس –كلية التربية الرياضية  مدرب العاب احمد شنيور بكالوريوس
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 (2ملحق )ال
 االكتشاف الحر لبعض المهارات قيد البحثأسئلة اسلوب 

 
 

 المناولةأسئلة مهارة  ت
 المناولةماهي المسافة التي تؤدي منها  ١
 المناولةكم خطوة يمكن إن تؤدي منها  ٢
 المناولةكيف يكون تكتل المدافعين لكي تؤدي  ٣
 المناولةفي إي ذراع يمكن إن تؤدي  ٤
 ولةالمناكيف يمكن إن تحدد اتجاهك عند  ٥
 المناولةكيف يمكن تجنب اإلعاقة عند أداءك  ٦
 االستالمأسئلة مهارة  ت
 االستالمكيف تكون حركة الذراعين عند  ١
 االستالمكيف يكون ارتكاز الجسم عند  ٢
 االستالمماهي الحركة التي يحتاجها الجذع عند  ٣
 االستالمكيف يمكن تحريك القدمين عند  ٤
 ماالستالحتاجه لتحريك الذراعين إماما خلفًا عند هو الشكل الذي ت ما ٥
 االستالمكيف تكون حركة الذراعين عند  ٦
 الطبطبةأسئلة مهارة  ت
 الطبطبةكيف تكون الوقفة الرئيسية  ١
 الطبطبة بكم خطوة تؤدي ٢
 إي رجل تقدم أوال ٣
 الطبطبة ماهي المسافة الواجبة ٤
 طبطبةالكيف يمكن إن توجه اتجاه الكرة  ٥
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 (6)ملحق رقم الربيعي  نموذج

 يوضح ورقة عمل لقياس الوقت المستثمر بأقسام درس التربية الرياضية
لشعبة ............. المدرسة ................ نفذت من قبل ا الصف..................

وقت بداية   .................................... اليوم والتاريخ................. مهام الدرس ....
 الدرس .............. وقت نهاية الدرس ................

  

 
نماط السلوكيةاأل   ع+ س المجموعة 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
 

ي )
ضير

ح
سم الت

الق
5 

ق(
دقائ

 

مستغلالالوقت غير   
     التجريبية

     الضابطة

 وقت نشاط حركي
     التجريبية

     الضابطة

ت الشرح والعرض وق
 واألدلة

     التجريبية

     الضابطة

 وقت التنظيم
     التجريبية

     الضابطة

 وقت التوقف واالنتظار
     التجريبية

     الضابطة

ي )
س
سم الرئي

الق
0
3

 
دقيقة(

 

مستغلالالوقت غير   
     التجريبية

     الضابطة

 وقت نشاط حركي
     التجريبية

ابطةالض      

وقت الشرح والعرض 
 واألدلة

     التجريبية

     الضابطة

 وقت التنظيم
     التجريبية

     الضابطة

 وقت التوقف واالنتظار
     التجريبية

     الضابطة

ي )
ختام

سم ال
الق

0
3

 
ق(

دقائ
 

مستغلالالوقت غير   
     التجريبية

     الضابطة

 وقت نشاط حركي
يةالتجريب      

     الضابطة

وقت الشرح والعرض 
 واألدلة

     التجريبية

     الضابطة

 وقت التنظيم
     التجريبية

     الضابطة

 وقت التوقف واالنتظار
     التجريبية

     الضابطة
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 نموذج لوحدة تعليمية وفقاً لألسلوب المتبع من قبل المدرس )ألمجموعه الضابطة(
                                  31 الطالب: دقيقة عدد 08 الوحدة:زمن    الرابع الدراسية: المرحلة التمرير() المناولهتعلم مهارة  التعليمي:الهدف 
 (6) شاخص-صافرة-( 01كرات يد) األدوات:                الطالب.تنمية روح العمل المنظم بين  :التربويالهدف 

لوحدة أقسام ا ت
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن التعليمية

القسم  -0
 التحضيري

 ××××××××××  د 01
          ◙ 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم 
وضبط المسافات بين الطالب ثم التأكيد على 

 التحية.جيل الغياب وأداء الوقوف نسقاً واحداً لتس د 3 المقدمة  تأدية التمرينات البدنية بشكل صحيح
 ×××××××××× الجسم.تهيئة عامة لجميع أعضاء  د 2 اإلحماء العام 

×××××××××× 
          ◙ 

اإلحماء  
 الخاص

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي  د 8
 الدرس.من 

 ××××××××××  د 21 القسم الرئيسي -3
×                 × 

  ×               × 
×                 × 

          ◙                       

التأكيد على فهم الطالب للنواحي الفنية 
  المدرس.لألداء مع االنتباه لشرح وعرض 

النشاط 
 التعليمي

 د 01
وقوف الطالب على شكل مربع ناقص ضلع مع شرح 

باستخدام نموذج من الطالب  المناولةوعرض مهارة 
 بدونه.للعرض أو 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 08

تطبيق التمارين المهارية لطالب الصف والعمل على 
تصحيح األخطاء من قبل المدرس أو الطالب النموذج , 
مع تعلم األجزاء الصعبة بالمهارة , والعمل على ربط 

 أجزاء المهارة والتدريب عليه كامالً .

     
 
 

×××××××××× 
 
◙          

بصورة صحيحة  المناولةتطبيق مهارة 
والعمل على تصحيح األداء لتنفيذ المهارة 
المحددة من المدرس , الرجوع للمدرس في 
حالة وجود استفسارات حول أداء المهارة 

 من قبل طالب الصف .

االختبارات   
 د 8 التقويمية

اختبارات مهارية تقويمية بين الطالب ألداء مهارة 
  المناوله

        ××××   ◙ 
 

 القوةالعمل على إيجاد وتحسين نقاط 
والضعف لدى طالب الصف لمعرفه 

 االحتياج إلى إعادة المهارة أو ال. 
 ×××××××××× االنصراف.تمرينات تهدئة مع تحية  د 8 القسم الختامي  -2

          ◙ 
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 )ألمجموعه الضابطة( نموذج لوحدة تعليمية وفقاً لألسلوب المتبع من قبل المدرس

                                  31 عدد الطالب :دقيقة     08 زمن الوحدة :الرابع          المرحلة الدراسية :   )استقبال( االستالمتعلم مهارة  الهدف التعليمي :
 (6شاخص ) -صافرة-(01كرات يد) األدوات :                                  تنمية روح العمل المنظم بين الطالب . : الهدف التربوي

أقسام الوحدة  ت
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن التعليمية

القسم  -0
 التحضيري

 ××××××××××  د 01
          ◙ 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم 
وضبط المسافات بين الطالب ثم التأكيد على 

 01 .صحيحبدنية بشكل تأدية التمرينات ال
 د

 الوقوف نسقاً واحداً لتسجيل الغياب وأداء التحية  د 3 المقدمة

 ×××××××××× الجسم.تهيئة عامة لجميع أعضاء  د 2 اإلحماء العام د 3
×××××××××× 

 
          ◙ 

اإلحماء  د 2
 الخاص

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي  د 8
 الدرس.من 

 ××××××××××  د 21 القسم الرئيسي د 8
×                 × 

           ×◙      × 

على فهم الطالب للنواحي الفنية لألداء مع 
 21 المدرس.االنتباه لشرح وعرض 

 د
النشاط 
 التعليمي

  د 01

01 
 د

النشاط 
 التطبيقي

 د 08

تطبيق التمارين المهارية لطالب الصف والعمل على 
صحيح األخطاء من قبل المدرس أو الطالب النموذج , ت

مع تعلم األجزاء الصعبة بالمهارة , والعمل على ربط 
 أجزاء المهارة والتدريب عليه كامالً .

     
 

×××××××××× 
 

          
◙ 

بصتتتورة صتتتحيحة  اإلستتتتالمتطبيق مهارة 
والعمل على تصتتتتحيح األداء لتنفيذ المهارة 

ن المدرس , الرجوع للمدرس في المحددة م
حالة وجود استتتفستتارات حول أداء المهارة 

 من قبل طالب الصف .

08 
 د

االختبارات 
 د 8 التقويمية

اختبارات مهارية تقويمية بين الطالب ألداء مهارة 
   االستالم

        ××××   ◙ 
 

 القوةالعمل على إيجاد وتحسين نقاط 
والضعف لدى طالب الصف لمعرفه 

 الحتياج إلى إعادة المهارة أو ال. ا

 د 8
 القسم الختامي 

 ×××××××××× .االنصرافتمرينات تهدئة مع تحية  د 8
          ◙ 
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 نموذج لوحدة تعليمية وفقاً لألسلوب المتبع من قبل المدرس )ألمجموعه الضابطة(

                                  31 عدد الطالب :دقيقة        08 زمن الوحدة :             الرابع ة :المرحلة الدراسي     )التنطيط( الطبطبهتعلم مهارة  الهدف التعليمي :
 (6شاخص ) -صفاره-(01كرات يد) األدوات :                                   تنمية روح العمل المنظم بين الطالب . :  الهدف التربوي

أقسام الوحدة  ت
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن التعليمية

القسم  -0
 التحضيري

 ××××××××××  د 01
          ◙ 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم 
وضبط المسافات بين الطالب ثم التأكيد على 

 ية الوقوف نسقاً واحداً لتسجيل الغياب وأداء التح د 3 المقدمة  تأدية التمرينات البدنية بشكل صحيح 
 ×××××××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . د 2 اإلحماء العام 
اإلحماء  

 الخاص
تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي  د 8

 من الدرس .
 ××××××××××  د 21 القسم الرئيسي -3

×                 × 
×                 × 

          ◙                       

التأكيد على فهم الطالب للنواحي الفنية 
النشاط   لألداء مع االنتباه لشرح وعرض المدرس 

 التعليمي
 د 01

وقوف الطالب على شكل مربع ناقص ضلع مع شرح 
باستخدام نموذج من  الطبطبة )التنطيط(وعرض مهارة 

 بدونه.الطالب للعرض أو 
 

النشاط 
 التطبيقي

 د 08

المهارية لطالب الصف والعمل على تطبيق التمارين 
 النموذج،تصحيح األخطاء من قبل المدرس أو الطالب 

والعمل على ربط  بالمهارة،مع تعلم األجزاء الصعبة 
 كامالً.أجزاء المهارة والتدريب عليه 

     
 
 

×××××××××× 
 

          
◙ 

رة بصوالطبطبة )التنطيط( تطبيق مهارة 
على تصحيح األداء لتنفيذ  صحيحة والعمل

الرجوع  المدرس،المهارة المحددة من 
للمدرس في حالة وجود استفسارات حول 

 الصف.أداء المهارة من قبل طالب 

االختبارات  
 د 8 التقويمية

اختبارات مهارية تقويمية بين الطالب ألداء مهارة 
  الطبطبه

        ××××   ◙ 
 

 القوة العمل على إيجاد وتحسين نقاط
والضعف لدى طالب الصف لمعرفه 

 االحتياج إلى إعادة المهارة أو ال. 
 ×××××××××× االنصراف.تمرينات تهدئة مع تحية  د 8 القسم الختامي  -2

          ◙ 
 االنصراف.تمرينات تهدئة مع تحية 
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 ( )ألمجموعه التجريبية  الحرنموذج لوحدة تعليمية وفقاً ألسلوب االكتشاف 

                                  31 عدد الطالب :دقيقة        08 زمن الوحدة :             الرابع المرحلة الدراسية :      )التمرير( المناولهتعلم مهارة  هدف التعليمي :ال
 (6شاخص ) -صفاره-(01كرات يد) وات :األد                                    تنمية روح العمل المنظم بين الطالب . : الهدف التربوي

أقسام الوحدة  ت
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن التعليمية

القسم  -0
 التحضيري

 ××××××××××  د 01
          ◙ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم 
وضبط المسافات بين الطالب ثم 
التأكيد على تأدية التمرينات البدنية 

 صحيح.ل بشك

 التحية.الوقوف نسقاً واحداً لتسجيل الغياب وأداء  د 3 المقدمة 
 ×××××××××× الجسم.تهيئة عامة لجميع أعضاء  د 2 اإلحماء العام 

××××××××◙ 
 

اإلحماء  
 الخاص

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي من  د 8
 الدرس.

 ××××××××××  د 21 القسم الرئيسي -3
×                 × 

        ×◙         × 
                                

التأكيد على فهم الطالب للنواحي الفنية 
لألداء مع االنتباه لشرح وعرض 

 المدرس.
 

 
النشاط 
 التعليمي

 د 01
وقوف الطالب على شكل مربع ناقص ضلع مع شرح 

باستخدام نموذج من وعرض مهارة التصويب من االرتكاز 
 الطالب للعرض أو بدونه .

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 08

توجيه مجموعه من األسئلة إلى الطالب حول شكل مهارة 
بشكل عام و تطبيق التمارين المهارية لطالب الصف  المناولة

من خالل تكوين صوره حول شكل المهارة والعمل على 
ة ألجزاء الصعبتصحيح األخطاء من قبل المدرس , مع تعلم ا

بالمهارة , والعمل على ربط أجزاء المهارة والتدريب عليه 
 كامالً .

     
 
 

×××××××××× 
 

          
◙ 

صتتتتتحيحة  بصتتتتتورةالمناولة تطبيق مهارة 
والعمل على تصتتتتحيح األداء لتنفيذ المهارة 
المحتتتددة من المتتتدرس بتوجيتتته عبتتتارات 

و جيد أو ايجابيه أو ستتتتتلبيه مثل أحستتتتتنت أ
غير جيد , الرجوع للمدرس في حالة وجود 
استتتتتتتتفستتتتتتتارات حول أداء المهارة من قبل 

 طالب الصف .
االختبارات  

 د 8 التقويمية
 المناولهاختبارات مهارية تقويمية بين الطالب ألداء مهارة 

  الحركية.عن طريق تكوين الصورة 
 

           ××××◙ 
 

القوه العمل على إيجاد وتحسين نقاط 
والضعف لدى طالب الصف لمعرفه 

 االحتياج إلى إعادة المهارة أو ال. 
القسم  -2

 الختامي 
 د 8

 ×××××××××× االنصراف.تمرينات تهدئة مع تحية 
          ◙ 
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 (التجريبية)ألمجموعه  الحرنموذج لوحدة تعليمية وفقاً ألسلوب االكتشاف 

                                  31 عدد الطالب :دقيقة        08 زمن الوحدة :             الرابع المرحلة الدراسية :      )استقبال( االستالمتعلم مهارة  الهدف التعليمي :

 (6شاخص ) -صفاره-(01كرات يد) األدوات :                             تنمية روح العمل المنظم بين الطالب . : الهدف التربوي

الوحدة  أقسام ت
 التعليمية

 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

القسم  -0
 التحضيري

 ×××××××××× التحية.الوقوف نسقاً واحداً لتسجيل الغياب وأداء  د 01
          ◙ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم 
وضبط المسافات بين الطالب ثم 

ية نالتأكيد على تأدية التمرينات البد
 صحيح.بشكل 

 الجسم.تهيئة عامة لجميع أعضاء  د 3 المقدمة 
تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي  د 2 اإلحماء العام 

 الدرس.من 
×××××××××× 
×××××××××× 

 

          ◙ 
 

اإلحماء  
 الخاص

  د 8

3- 
 د 21 القسم الرئيسي

ص ضلع مع شرح وقوف الطالب على شكل مربع ناق
من القفز أماما باستخدام نموذج  االستالموعرض مهارة 

 بدونه.من الطالب للعرض أو 

×××××××××× 
×                 × 
×                 × 
×                 × 

          ◙                       

التأكيد على فهم الطالب للنواحي الفنية 
وعرض  لألداء مع االنتباه لشرح

 المدرس.
  

النشاط 
 التعليمي

 د 01

توجيه مجموعه من األسئلة إلى الطالب حول شكل مهارة 
بشكل عام و تطبيق التمارين المهارية لطالب  االستالم

الصف من خالل تكوين صوره حول شكل المهارة 
 مع تعلم ،والعمل على تصحيح األخطاء من قبل المدرس

عمل على ربط أجزاء األجزاء الصعبة بالمهارة , وال
 المهارة والتدريب عليه كامالً .

النشاط  
 التطبيقي

 د 08
اختبارات مهارية تقويمية بين الطالب ألداء مهارة 

  الحركية.عن طريق تكوين الصورة  االستالم
 

           ××××◙ 
 

 القوةالعمل على إيجاد وتحسين نقاط 
والضعف لدى طالب الصف لمعرفه 

 ى أعادة المهارة أو ال. االحتياج إل
االختبارات  

 د 8 التقويمية
اختبارات مهارية تقويمية بين الطالب ألداء مهارة 

  الحركية.عن طريق تكوين الصورة  االستالم
 

           ××××◙ 
 

 القوةالعمل على إيجاد وتحسين نقاط 
والضعف لدى طالب الصف لمعرفه 

 االحتياج إلى إعادة المهارة أو ال. 
  ◙××××××××××  االنصراف.تمرينات تهدئة مع تحية  د 8 القسم الختامي  -2
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 ( الحر)ألمجموعه التجريبيةنموذج لوحدة تعليمية وفقاً ألسلوب االكتشاف 

                                  31 عدد الطالب : دقيقة       08 زمن الوحدة :             الرابع المرحلة الدراسية :     )التنطيط( الطبطبهتعلم مهارة  الهدف التعليمي :
 (6شاخص ) -صفاره-(01كرات يد) األدوات :                          تنمية روح العمل المنظم بين الطالب . : الهدف التربوي

أقسام الوحدة  ت
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن التعليمية

القسم  -0
 التحضيري

 ××××××××××  د 01
          ◙ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم 
وضبط المسافات بين الطالب ثم 
التأكيد على تأدية التمرينات البدنية 

 صحيح.بشكل 

 التحية.الوقوف نسقاً واحداً لتسجيل الغياب وأداء  د 3 المقدمة 
 ×××××××××× الجسم.تهيئة عامة لجميع أعضاء  د 2 اإلحماء العام 

×××××××××× 
 

          ◙ 
 

 
اإلحماء 
 الخاص

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي  د 8
 الدرس.من 

 ××××××××××  د 21 القسم الرئيسي -3
×                 × 
×                 × 

          ◙                       

فنية واحي الالتأكيد على فهم الطالب للن
لألداء مع االنتباه لشرح وعرض 

 المدرس.
 

النشاط 
 التعليمي

 د 01
وقوف الطالب على شتتكل مربع ناقص ضتتلع مع شتترح 
وعرض مهتارة التصتتتتتتتويب من القفز عاليا باستتتتتتتتخدام 

 بدونه.نموذج من الطالب للعرض أو 
 

النشاط 
 التطبيقي

 د 08

ل توجيه مجموعه من األستتتتتتتئلة إلى الطالب حول شتتتتتتتك
بشتتتتتتتكل عام و تطبيق التمارين المهارية  الطبطبةمهارة 

لطالب الصتتتتتف من خالل تكوين صتتتتتوره حول شتتتتتكل 
المهارة والعمل على تصتتتحيح األخطاء من قبل المدرس 
, مع تعلم األجزاء الصتتعبة بالمهارة , والعمل على ربط 

 أجزاء المهارة والتدريب عليه كامالً .

     
 
 

×××××××××× 
 

          
◙ 

بصورة صحيحة  الطبطبةتطبيق مهارة 
والعمل على تصحيح األداء لتنفيذ المهارة 

المحددة من المدرس بتوجيه عبارات 
ايجابيه أو سلبيه مثل أحسنت أو جيد أو 
غير جيد , الرجوع للمدرس في حالة 

وجود استفسارات حول أداء المهارة من 
 قبل طالب الصف .

االختبارات  
 د 8 ميةالتقوي

اختبتتتارات مهتتتاريتتتة تقويميتتتة بين الطالب ألداء مهتتتارة 
  الحركية.عن طريق تكوين الصورة  الطبطبه

 
           ××××◙ 

 

 القوةالعمل على إيجاد وتحسين نقاط 
والضعف لدى طالب الصف لمعرفه 
 االحتياج إلى إعادة المهارة أو ال. 

  ◙××××××××××   االنصراف.ة تمرينات تهدئة مع تحي د 8 القسم الختامي  -2
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  هذا الشكل يرمز إلى مدرس المادة  ▲ 

  الشكل يرمز إلى الطالب المتلقي هذا  ×

  أو التصحيح  التطبيق لألداءإلى المدرس أو النموذج عند  هذا الشكل يرمز ◙

 هذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة الطالب المطبق      

 هذا الشكل يرمز إلى التصويب  

 

 

 


