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Effectiveness of using Guided Discovery Style on the Kinetic
Satisfaction, Motor Skill Performance and Achievement for Javelin
Throwing Event
اسماعيل محمود
Ismaiel Mahmoud
قسم التربية البدنية ،كلية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن
بريد الكترونيismailghassab@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،)2016/3/22( :تاريخ القبول)2017/8/24( :
ملخص
هدفت الدراسةةةة للتعرل لث ار اسةةةتسداب سةةةلو امكتهةةةال الضوجا حلث الر ةةةا ال ركي
ومسةةةتوأل األدال الضيارا وامن ال الرقضي للعالية رمي الرمد لدأل ةلبة مسةةةاب العا القوأل في
كلية التربية الريا ةةةةةةية في جامعة اليرموك ،واسةةةةةةتسدب الباتج الض يأ الت ريبي ب سةةةةةةلو
الض ضوحات الضتكافئة ،تكونت حي ة الدراسةةةة م ( )20ةالبا ً م الضسةةة لي لضسةةةاب العا القوأل
لللصةةةةو األول للعاب الدراسةةةةي ( ،)2016/2015تم اختيارهم حضدياً ،تم تقسةةةةيضيم لث م ضوحتي
متكةةافئتي ،بضعةةدل ( )10ةال لكةةو م ضوحةةة .الض ضوحةةة الت ريبيةةة ةبقةةت البرنةةامأ التعليضي
باستسداب سلو امكتهال الضوجا ،بي ضا ةبقت الض ضوحة الضابطة الض ياج الضقرر للعالية رمي
الرمد ب سةةلو التدريا التقليدا ،اسةةتضر تطبيب البرنامأ مدا اضانية سةةابيق ،بواقق االت وتدات
تدريسةةية في األسةةبود ومدا الوتدا التدريسةةية ( )60دقيقة ،و ظيرت نتائأ الدراسةةة ن للبرنامأ
التعليضي باسةةةتسداب سةةةلو امكتهةةةال الضوجا ار ي ابي في ت سةةةي مسةةةتوأل الر ةةةا ال ركي
ومسةةتوأل امدال الضيارا اجن ال الرقضي للعالية رمي الرمد لدأل ةال كلية التربية الريا ةةية،
و وصث الباتج باستسداب البرنامأ التعليضي الضقترح ب سلو امكتهال الضوجا لت سي مستوأل
الر ا ال ركي واألدال الضيارا للعالية رمي الرمد لدأل ةال كلية التربية الريا ية في جامعة
اليرموك.
الكلمات المفتاحية :رمي الرمد ،اجكتهال الضوجا ،الر ا ال ركي.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of using guided
discovery style on each of kinetic satisfaction, level of skill performance,
and achievement in the javelin throwing event. For the purposes of this
study the researcher used an experimental method. Study sample consisted
of (20) students from physical education faculty students enrolled in the
course of track and field during the first semester of the academic year
(2015-2016). Participants were selected purposively and divided into two
equal groups. The experimental group consisted of ten (n=10) students
who learned by a guided discovery style and the control group consisted
of ten (n=10) students who learned by traditional style. Application
program lasted for six weeks with three units in the week, and the duration
of each unit was 60 minutes. The study results showed that the educational
program by using guided discovery style had a positive impact on
improving the level of kinetic satisfaction, performance skills and
achievement for the students in javelin throwing. The researcher
recommended using the proposed guided discovery style to improve the
level of kinetic satisfaction, performance skills, and achievement in javelin
throwing among students of the faculty of physical education at Yarmouk
University.
Keywords: Javelin Throwing, Guided Discovery Style, Satisfaction
Locomotors.
مقدمة الدراسة
 وكو سلو لا،ساليب التدريا التي يستسدميا الضعلم تعد م هم جوانب العضلية التعليضية
 كضا نا م يوجد سلو،دور معي في حداد الضتعلضي م ال اتية الضعرفية والضيارية والوجدانية
 فكلضا تغيرت األهدال وجب ن يتغير معيا سلو،واتد يضك ن يسيم في الت ضية الهاملة للضتعلم
.التدريا
( ن الضيارات ال ركية تعتبر جوهر دال ا نهاةMahjoub, 2001) ويهير م و
 ذ ان تعليم الضيارات ال ركية األساسية م ي تي ح ةريب القرالا و ال ظر فقط و نضا،ريا ي
 و ن م ولث اهتضامات الضدربي،ح ةريب الضضارسة اللعلية لألدال مقرونة بالتعلم واجرشاد
والضدرسي والضعلضي تعليم ميارات األلعا الريا ية والبدنية و تقانيا ض وتدات تدريبية
.وتعليضية متسصصة ومتسلسلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2018 ،)3(32 مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد
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ويضيف موست واشتورت ( )Mosston & Ashworth,2002لث ن التعلم اللاحو يقوب
حلث استسداب سلو التدريا الض اسب وامنس اب بي نود ال هاة و نود الضيارا والوقت
الضسصص لتعلضيا ،للوصول لث مستوأل ناجد في األدال ،وهذا يعتضد حلث التكرار والتدريب
واختيار األسلو التعليضي الض اسب ،و صالح األخطال ،واستغالل الوقت الضسصص للتعلم.
و سلو التدريا فث التربية الريا ية يرشد الضدرس ح األهدال والض تويات واألساليب
والسطوات واألدوات التث تساحد حلث ن اتا فث تعليم وتربية الطلبة حلث سا حلضية سوال ح
ةريب مدرس التربية البدنية و ال هاة الريا ث خارج الدرس.
وان ال اح وت قيب التقدب في دال ال هاة ال ركي مرتبط بالر ا والضتعة وهضا م ال وافز
الدافعة لالهتضاب بال هاة ال ركي فر ا اللرد ح دائا في األنهطة الريا ية يكون تافزاً لبذل
قصث جيوده واستثضار قدراتا ،الهيخ وتسي ).)AL Sheikh & Hussain, 2002
التدريا اللعال هو ذلك ال ضط الذا يعتضد حلث ال هاة الذاتي ومهاركة الطالب في ت ليذ
قرارات درس التربية الريا ية ت ت شرال وتوجيا الضدرس لت قيب اججرالات الضعرفية
والتطبيقية والوصول لث ال تاجات التعليضية الساصة بدرس التربية الريا ية في اقو لم مضك ،
الديرا وال ايك (.)AL Dairi & al Hayek , 2011
يهير ال يلة ( )AL helaa, 2002و ش اتا ( )Shehata, 2003لث ن سلو امكتهال
الضوجا يساهم في حضلية ت ظيم الضعلومة بطريقة تضض للضتعلم بان يكتسب معلومات وتلول
للوصول للضعلومة والتلاحو معيا في مواقف تياتيا ،م بو يثير تضاسا وي ضي ميولا وات اهاتا
وكذلك يتضيز هذا األسلو ب ن ي عو الطالب ي تأ م خالل ستسدب معلوماتا في حضليات حقلية
ت تيي بالوصول لث ال تائأ ح ةريب الب ج وامكتهال ،تيج يعطي سلو التدريا بامكتهال
الضوجا ال رية في ختيار آلية ت ليذ الضيارا وتطرح ال لول ب كثر م شكو للوصول لليدل
بالسرحة الضضك ة.
يهير اله دويلي ( )AL chendwyli, 2004ب ن سلو امكتهال الضوجا في التدريا
ي ضي العضليات العقلية بدم م الضعرفة الض ردا،وي قو مركزالعضلية التعليضية م الضدرس لث
ً
مركزا لا ،فلي الضواقف الكهلية ميكلي ن يتعلم الطالب الضعلومات
الطالب ،ويتسذ م الطالب
فقط ،و نضا تيي لا الظرول لت ليو الضليوب وترجضتا لث للاظ .،تيج يكون الضدرس هو الضساحد
والضرشد للطالب ,ما الطالب فيو الذا يلكر وي ر وي اقش تتث يصو لث ال و.
أهمية الدراسة
تكض هضية هذه الدراسة فيضا يلي
 .1تصضيم برنامأ لتعليم فعالية رمي الرمد باستسداب اسلو امكتهال الضوجا.
 .2اسةةةةةتسداب اختبار لتقييم األدال الضيارا وقياس مسةةةةةتوأل امن ال في فعالية رمي الرمد لدأل
فراد حي ة الدراسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)3(32
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 .3قياس الر ا ال ركي ألار استسداب سلو امكتهال الضوجا.
 .4مقارنة بي برنامأ مصةةضم ب سةةلو التدريا التقليدا والبرنامأ الضصةةضم باسةةتسداب سةةلو
امكتهةةةةةةال الضوجا حلث مسةةةةةةتوأل األدال الضيارا وامن ال للعالية رمي الرمد والر ةةةةةةا
ال ركي.
مشكلة الدراسة
ان تعليم و تقان فعاليات لعا القوأل ي ب ان يرافقا الر ا ال ركي والذا يو صف بدرجة
ر ةةةةةةا اللرد ح تركاتا وصةةةةةةلاتا ال ركية والبدنية فيرتبط ارتباةا ً وايقا ً بالدافعية ن و نهةةةةةةاة
معي  ،تيج يرتبط التقدب بعضلية اتقان وتعلم الضيارات ال ركية بالر ةةةةةةا ،مضا يدفق الطالب لث
امهتضاب وامسةةتضرار بال هةةاة ال ركي ،وت علا م با ً لألنهةةطة التي ي دييا ،وبذلك ت قب ر باتا
وةضوتاتا ،حطية وم ضد ( ،)Attia & Mohammed, 2009تيج ان الباتج هو مدرس
لضسةةةةاب العا القوأل في كلية التربية الريا ةةةةية في جامعة اليرموك مت ان ه اك صةةةةعوبة في
اكتسةةةةا والتضك م دال السطوات الل ية للعالية رمي الرمد ،تيج يرأل نا مبد م الت ويق في
اسةةةةةةتسداب اسةةةةةةاليب التدريا جكسةةةةةةا الطلبة تعلم السطوات الل ية ليذه اللعالية ب قو جيد و كثر
فعالية ،م ه ا اختار الباتج اسةةةةلو امكتهةةةةال الضوجة كطريقة تدريسةةةةية قد تكون مالئضة في
تعليم هذا ال ود م هذه اللعاليات ،تيج يهةةةير( )AL Helaa, 2002في ان سةةةلو امكتهةةةال
الضوجا يسةةةةاهم في حضلية ت ظيم الضعلومة بطريقة تضةةةةض للضتعلم بان يكتسةةةةب معلومات وتلول
للوصول للضعلومة ويتلاحو معيا في مواقف تياتية.
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرل لث:
 .1ار استسداب سلو التدريا التقليدا حلث الر ا ال ركي ومستوأل األدال الضيارا وامن ال
في رمي الرمد لدأل ةال كلية التربية الريا ية.
 .2ار استسداب سلو امكتهال الضوجا حلث الر ا ال ركي ومستوأل األدال الضيارا
وامن ال في رمي الرمد لدأل ةال كلية التربية الريا ية.
 .3اللروب بي ار سلو التدريا التقليدا و سلو امكتهال الضوجا حلث الر ا ال ركي
ومستوأل األدال الضيارا وامن ال في رمي الرمد لدأل ةال كلية التربية الريا ية.
فرضيات الدراسة
 .1يوجد فروب دالة اتصةةائيا ً بي القياسةةي القبلي والبعدا ألار سةةلو التدريا التقليدا حلث
الر ةةةةةا ال ركي ومسةةةةةتوأل األدال الضيارا وامن ال الرقضي للعالية رمي الرمد لدأل فراد
الض ضوحة الضابطة ولصالد القياس البعدا.
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 .2يوجد فروب دالة اتصةةةائيا ً بي القياسةةةي القبلي والبعدا ألار اسةةةتسداب سةةةلو امكتهةةةال
الضوجا حلث الر ةةا ال ركي ومسةةتوأل األدال الضيارا وامن ال الرقضي للعالية رمي الرمد
لدأل فراد الض ضوحة الت ريبية ولصالد القياس البعدا.
 .3يوجد فروب دالة تصةةائيا ً بي الض ضوحتي الت ريبية والضةةابطة بالقياس البعدا في الر ةةا
ال ركي ومستوأل األدال الضيارا وامن ال الرقضي للعالية رمي الرمد.
مجاالت الدراسة
 .1الض ال البهرا :ةال مساب العا قوأل.
 .2الض ال الزماني :اللصو الدراسي األول للعاب ال امعي .2016/2015
 .3الض ال الضكاني :ملعب ومضضار كلية التربية الريا ية ب امعة اليرموك.
مصطلحات الدراسة
أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه :هو حبارا ح سلو يعضو حلث ت ضية قدرات الضتعلضي
للتعبير ح الر ا ماب الض ضوحة وت ضية ال ركات والضعلومات ،وكذلك ت عو الضتعلم يضتلك خبرات
جديدا والتلكير الض طقي ،وكذلك التلكير ال اقد باستسداب مستويات التلكير العقلية العليا كالت ليو
والتركيب والتقويم ،بو هرجا وآخرون (.(Abu Hrjh, et al, 2008
الرضا الحركي :تصيلة الضهاحر الوجدانية التي يهعر بيا اللرد ن و نهاة معي وتعبر ح
مدأل امشباد الض اسب ل اجاتا وت قيب هدافا التي م جليا ات ا ن و هذا ال هاة ،م ضود
(.)Mahmoud, 1989
االنجاز الرقمي لفعالية رمي الرمح :وهي الضسافة الضقاسة في ان ال الطالب م قر ار
يتركا الرمد داخو رض قطاد الرمي وتتث ال افة الداخلية لسط الرمي حلث ن يضد شريط القياس
حضودياً ،وتس و الضسافة ألقر ( )1سم (تعريف جرائي).
الدراسات السابقة
دراسة سد وآخرون ) )Asad, et al, 2014هدفت التعرل لث الر ا ال ركي وحالقتا
بالسلوك الت افسي وامن ال لالحبي لعا القوأل في مدي ة السليضانية حلث حي ة مكونة م 15
محباً ،تم استسداب مقياس الر ا ال ركي نيلسون و ل والضعر م قبو (م ضد تس حالوا،
 )1998ومقياس السلوك الت افسي لدوراي هاريا ( ،)Harrisو شارت نتائأ الدراسة ن مستوأل
الر ا ال ركي كان مرتلعا ً لدأل محبي لعا القوأل.
دراسة بو الطيب وتسي ( )Abu Tayeb & Hussein, 2013هدفت التعرل لث ار
التدريا باسلو امكتهال الضوجا حلث التلكير امبتكارا وبعض الضيارات األساسية بالسباتة
لدأل األةلال م ( )5-6س وات ،وتم استسداب الض يأ الت ريبي ،و جريت الدراسة حلث حي ة مكونة
م ( )36ةلالً ،وتم تقسيم الضتعلضي لث م ضوحتي ؛ األولث م ضوحة ت ريبية ( )18ةلالً
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استسدمت سلو التدريا بامكتهال الضوجا ،والثانية م ضوحة ابطة ( )18ةلالً استسدمت
سلو التدريا التقليدا ،و ظيرت نتائأ الدراسة ن سلو التدريا بامكتهال الضوجا ساهم
في ت سي التلكير امبتكارا وبعض الضيارات األساسية بالسباتة لدأل األةلال م ( )5-6س وات
بالضقارنة مق اسلو التدريا التقليدا ،وبلغت حلث نسبة مئوية للت س في اختبار السباتة الكالبية
( ،)% 93.1و وصث الباتثان باستسداب التدريا ب سلو امكتهال الضوجا لت سي التلكير
امبتكارا والضيارات األساسية لأللعا الريا ية الضستللة لألةلال.
دراسة قامت بيا العلي ( )AL ali, 2012هدفت التعرل لث ت اير استسداب سلو امكتهال
الضوجا حلث مستوأل دال بعض ميارات الكرا الطائرا لتلضيذات الضرتلة اجحدادية بدولة الكويت
حلث حي ة مكونة ( )42ةالبة تم تقسيضيم الث م ضوحتي  ،امولث ت ريبية تعلضت ب سلو امكتهال
الضوجا ،واألخرأل ابطة تعلضت ب سلو التدريا التقليدا ،وقد شارت نتائأ الدراسة ن
استسداب امكتهال الضوجا لا ت ايرا ً ي ابيا ً حلث تعلم الضيارات األساسية في الكرا الطائرا قيد
الب ج لدأل تالميذ الصف األول اجحدادا بدولة الكويت.
دراسة بو وا ( )Abu Daoah, 2009هدفت التعرل لث ت اير التعلم بامكتهال الضوجا
في ت ضية التلكير امبتكارا وبعض الضيارات األساسية لرياض األةلال بعضر ( )4-5حلث حي ة
ابطة وت ريبية ،واستسدمت الباتثة
مكونة م ( )30ةلو وةللة تم تقسيضيم لث م ضوحتي
م ضوحة م اختبارات الضيارات األساسية (الواب ،والرمي ،وال را ،واللقف) ومقياس التلكير
امبتكارا لض سي ( ،)1996و شارت نتائأ الدراسة لث وجود فروب دالة تصائيا ً لصالد
الض ضوحة التي استسدمت سلو التدريا بامكتهال الضوجا في التلكير امبتكارا ،و وصت
الباتثة بامهتضاب ب سلو التعليم بامكتهال الضوجا والع اية بالتلكير امبتكارا والضيارات
األساسية ألةلال الرو ة.
دراسة ال ايك ( )Al Hayek, 2004هدفت التعرل لث ت ديد األساليب الضلضلة (األسلو
األمرا ،واألسلو التدريبي ،و سلو امكتهال الضوجا) لدأل ةلبة كلية التربية الريا ية في
تعلم ميارات كرا السلة وحالقتيا بال ا والت صيو األكاديضي ،وتكونت حي ة الدراسة م الطلبة
الضس لي لضساب كرا سلة ( )1في اللصو الدراسي الثاني ( )2002-2003بكلية التربية الريا ية
في ال امعة األردنية وحددهم ( )22ةالبة و( )17ةالب ،تم تدريسيم ميارات كرا السلة قيد
الدراسة باستسداب األساليب الثالت ،و ظيرت نتائأ الدارسة لث ن معظم الطلبة يلضلون استسداب
سلو امكتهال الضوجا في تعلم ميارات الت طيط والتصويب م الواب ،و وصث الباتج
بضرورا استسداب الضدرس كثر م سلو تدريسي ويراحي تلضيو الطلبة ليذه األساليب.
دراسة الكاتب وال ابي ( )AL katib, & al Janabi, 2002هدفت التعرل لث ار
استسداب سلو امكتهال الضوجا في تعلم ميارات السباتة ال را حلث حي ة مكونة م ()20
ةالبة م ةالبات الضرتلة األولث في كلية التربية الريا ية ب امعة بغداد ،ودلت نتائأ الدراسة
لث وجود فروب دالة تصائيا ً في مستوأل األدال الل ي للسباتة ال را والت صيو الضعرفي بي
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الض ضوحة التي استسدمت سلو امكتهال الضوجا والض ضوحة التي استسدمت سلو التدريا
التقليدا لصالد سلو امكتهال الضوجا.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
اسةةتسدب الباتج الض يأ الت ريبي بتصةةضيم الض ضوحتي الضتكافئتي لض اسةةبتا لطبيعة و هدال
الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون م تضق الدراسةةةةة م ( )82ةالبا ً والضسةةةة لي في مسةةةةاب العا القوأل خالل اللصةةةةو
الدراسي امول م العاب ال امعي (.)2016/2015
عينة الدراسة
تم اختيار حي ة الدراسةةةةةة بالطريقة العضدية ،تيج تكونت حي ة الدراسةةةةةة م ( )20ةالب تم
تقسةةيضيم لث م ضوحتي متكافئتي ؛ حدد فراد الض ضوحة الضةةابطة األولث ( )10ةال خضةةعت
للبرنامأ التعليضي باسةةةةةةتسداب سةةةةةةلو التدريا التقليدا ،وحدد فراد الض ضوحة الت ريبية ()10
ةال خضعت للبرنامأ التعليضي باستسداب اسلو امكتهال الضوجا وال دول ( )1يبي وصف
ألفراد حي ة الدراسة:
جدول ( :)1الضتوسطات ال سابية وامن رافات الضعيارية و حلث و قو قيضة للولن والطول
والعضرلدأل فراد حي ة الدراسة.
المتغير

المجموعة

الولن (كغم)

الضابطة
الت ريبية
الضابطة
الت ريبية
الضابطة
الت ريبية

الطول (سم)
العضر (س ة)

المتوسط
الحسابي
75.2
75.7
174.9
174.8
20.8
20.7

االنحراف
المعياري
4.2
7.1
7.6
7.1
1.2
1.1

أعلى قيمة
83
83
180
183
22
23

أقل
قيمة
69
70
169
171
19
19

الدراسة االستطالعية
تم جرال الدراسة اجستطالحية حلث حي ة مكونة م ( )8ةال م م تضق الدراسة وم
خارج حي ة الدراسة ،وتم حادا امختبارات بعد ستة ياب ،وقد هدفت الدراسة امستطالحية لث:
 .1الت كد م صالتية األدوات الضستسدمة في الدراسة.
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 .2الت كد م مدأل و وح فقرات استبانا الر ا ال ركي.
 .3و ق م اور البرنامأ التعليضي الضقترح باستسداب سلو امكتهال الضوجا والضالئم ألفراد
حي ة الدراسة.
 .4استسراج الضعامالت العلضية للضتغيرات الضستسدمة في الدراسة.
تم اسةةةتسداب الضتوسةةةطات ال سةةةابية وامن رافات الضعيارية واختبار (ت) لدملة اللروب في
متغيرات الدراسةةةةةة ججرال التكاف بي فراد حي ة الدراسةةةةةة في القياس القبلي وال دول ( )2يبي
ذلك:
جدول ) :(2الضتوسط ال سابي وامن رال الضعيارا وقيضة (ت) لدملة اللروب بي الض ضوحتي
الضابطة والت ريبية بالقياس القبلي.
المتغير

المجموعة

األدال الضيارا برمي
الرمد
اجن ال برمي الرمد

الضابطة ن=10
الت ريبية ن=10
الضابطة ن=10
الت ريبية ن=10
الضابطة ن=10
الت ريبية ن=10

الر ا ال ركي

المتوسط
الحسابي
2.3
2.7
12.3
13.2
96.7
100.1

االنحراف
المعياري
0.79
0.95
2.6
1.9
7.9
6.2

قيمةت
0.1

مستوى
الداللة
0.98

0.29

0.77

0.34

0.73

*دال ح د مستوأل ≥0.05α

يتضةةةةةةد م خالل ال دول ( )2حدب وجود فروب ذات دملة اتصةةةةةةائية في جضيق متغيرات
الدراسةةة في القياس القبلي بي الض ضوحتي الضةةابطة والت ريبية ،مضا يدل حلث التكاف بي فراد
الض ضوحتي .
اجراءات اجراء االختبار
االمن والسالمة :التركيز حلث حامو األم والسالمة في تعليم فعالية رمي الرمد م تيج
 .1اخالل م طقة امختبار م كافة الضعيقات.
 .2تعليم الطلبة بطريقة تضو الرمد بطريقة ام ا ب يج يكون تضو الرمد موالا ل سم الطالب
ور س الرمد ألحلي.
 .3و ةةةةةق شةةةةةريط القياس حلث امتداد م طقة الرمي ب يج يض ق اا ةالب امقترا م م طقة
قطاد الرمي.
 .4الضستبر هو الهسص الوتيد الضسول لا بالذها لض طقة قطاد الرمي.
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األدوات المستخدمة في االختبار
 −شريط قياس (متر).
 −رماح حدد .10
 −كرات ت ا حدد .20
االختبارات المستخدمة لجمع البيانات
-

اختبار األداء المهاري برمي الرمح
اختبار ميارا يتم م خاللا تقييم دال الطالب م ( )10درجات م خالل م كضي ا ي .

-

اإلنجاز الرقمي لفعالية رمي الرمح
قياس مسافة رمي الرمد بالضتر.

مقياس الرضا الحركي (عالوي(1998 ،
تم استسداب مقياس الر ا ال ركي ( (Movement Satisfaction Scaleوالذا صضضا
في األصو نيلسون  Nelsonوآل  ،Allenتيج ن الضقياس يهير لث درجة ر ا اللرد ح
تركاتا صلاتا ال ركية والبدنية ويتكون الضقياس م ( )50حبارا ،وقاب حالوا باقتباسا وتعديلا
لث ن صبد يتكون م ( )30حبارا ،ويقوب اللرد بامجابة حلث العبارات بضقياس خضاسي التدريأ
(درجة كبيرا جداً ،درجة كبيرا ،درجة متوسطة ،درجة قليلة ،درجة قليلة جداً) ،ويتضتق بضعامو
ابات ( ،)0.95وصدب ( ،)0.6-0.71والتص يد يكون ب ضق الدرجات التي تددها الضل وص
بال سبة ل ضيق حبارات الضقياس وكلضا قاربت م الدرجة العظضث وقدرها ( )150درجة كلضا دل
ذلك حلث ليادا الر ا ال ركي لللرد والضل ب ( )1يو د حبارات الضقياس.
البرنامج التعليمي باستخدام أسلوب اإلكتشاف الموجه ومدته الزمنية
 −الضدا الزم ية للبرنامأ التعليضي ( )8اسابيق بضعدل ( )3وتدات سبوحيا ً ومدا كو وتدا ()60
دقيقة ،وبعدد الوتدات التعليضية ( )24وتدات تعليضية.
 −تكونت كو وتدا تدريبية م ( )3جزال:
−

ال زل التضييدا ( 10د) :ويتضض تس يو ال ضور واجتضال والتضري ات.

−

ال زل الرئيسي ( 40د) :ال هاة التعليضي والتطبيقي.

−

ال زل الستامي ( 10د) :التيدئة واملعا الصغيرا.

والضل ب ( )4يبي نضوذج لوتدا تعليضية باستسداب سلو امكتهال الضوجا.
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المعامالت العلمية لالختبارات
صدق االختبار
تم اسةةتسداب صةةدب الض توأل بعرض متغيرات الدراسةةة حلث خضسةةة م كضي م الضستصةةي
في م ال تدريب العا القوأل واسةةةةةةةاليب تدريا العا القوأل لألخذ برائييم تول امختبارات
الضالئضة لت قيب هدال الدراسة.
ثبات االختبار
تم اسةةةتسداب معامو امرتباة بيرسةةةون لضعرفة الثبات في قياس متغيرات الدراسةةةة ب سةةةلو
تطبيب امختبار و حادا تطبيقا ( ،)Test- retestوذلك بلاصةةةو لم ي بي التطبيب األول والثاني
مدتا ستة ياب وذلك حلث حي ة التق ي (الدراسة امستطالحية) والبالغ حددها  10ةال م خارج
حي ة الدراسة ،وال دول ( )3يبي معامو الثبات لضتغيرات الدراسة.
جدول ( :)3معامو الثبات لضتغيرات الدراسة ن=.10
معامل الثبات
*0.78
*0.77
*0.79

المتغير
األدال الضيارا برمي الرمد
اجن ال برمي الرمد
الر ا ال ركي
*دال ح د مستوأل ≥0.05α

متغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة المستقلة
 −البرنامأ باستسداب سلو التدريا التقليدا.
 −البرنامأ التعليضي باستسداب امكتهال الضوجا.
متغيرات الدراسة التابعة
 −اجن ال برمي الرمد.
 −األدال الضيارا للعالية رمي الرمد.
 −مستوأل الر ا ال ركي.
المعالجات اإلحصائية
تم استسداب برنامأ ال زب اجتصائية  SPSSمستسراج:
 −الضتوسطات ال سابية وامن رافات الضعيارية (.(Descriptive Statistics
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 −معامو امرتباة بيرسون (.)Persons
 −اختبار (ت) ( (Paired samples t-Testلدملة اللروب للعي ات الضترابطة ،واختبار (ت)
( )Independent-Samples t-Testللعي ات الضستقلة.
نتائج الدراسة
للت قب م اللر ةةةية األولث والتي ت ص (يوجد فروق دالة احصاااائيا ي بين القياساااين القبلي
والبعدي ألثر أ سلوب التدريس التقليدي على الرضا الحركي ومستوى األداء المهاري واالنجاز
الرقمي لفعالية رمي الرمح لدى أفراد المجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي).
تم استسداب الضتوسطات ال سابية وامن رافات الضعيارية واختبار(ت) ( (Paired sample
 t- Testلدملة اللروب بي القياسةةي القبلي والبعدا في متغيرات الدراسةةة وال دول ( )4يو ةةد
ذلك:
جدول ( :)4الضتوسطات ال سابية وامن رافات الضعيارية وقيضة (ت) لضتغيرات الدراسة في
القياسي القبلي والبعدا لدأل فراد الض ضوحة الضابطة.
المتغير
األدال الضيارا برمي الرمد
اجن ال برمي الرمد
الر ا ال ركي

القياس
القبلي
البعدا
القبلي
البعدا
القبلي
البعدا

المتوسطا
لحسابي
2.3
6.7
12.3
20.4
96.7
111.6

االنحراف
المعياري
2.23
0.79
2.1
2.2
2.6
3.2
1.49
7.9
6.1

قيمةت

مستوى
الداللة
*0.03
*0.04
0.15

*دال ح د مستوأل ≥0.05 α

يتضد م خالل ال دول ( )4وجود فروب ذات دملة تصائية ح د مستوأل ≥ 0.05 αبي
القياسي القبلي والبعدا في متغير األدال الضيارا واجن ال الرقضي للعالية رمي الرمد لدأل فراد
الض ضوحة الضابطة التي تعلضت باألسلو التقليدا لصالد القياس البعدا.
وللت قب م اللر ةةية الثانية والتي ت ص (يوجد فروق دالة احصااائيا ي بين القياسااين القبلي
والبعدي ألثر استخدام أسلوب االكتشاف الموجه على الرضا الحركي واألداء المهاري واإلنجاز
الرقمي لفعاااليااة رمي الرمح لاادى أفراد المجموعااة التجريبيااة ولصاااااااالح القياااس البعاادي) ،تم
اسةةةةتسداب الضتوسةةةةطات ال سةةةةابية وامن رافات الضعيارية واختبار (ت) ( (Paired sample t-
 Testلدملة اللروب بي القياسةةي القبلي والبعدا في متغيرات الدراسةةة لدأل الض ضوحة الت ريبية
وال دول ( )5يو د ذلك:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)3(32

11

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 3, Art. 1

 450ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام أسلوب االكتشاف الموجه على "......

جدول ( :)5الضتوسطات ال سابية وامن رافات الضعيارية وقيضة (ت) لضتغيرات الدراسة في
القياسي القبلي والبعدا لدأل فراد الض ضوحة الضابطة.
القياس

المتغير
األدال الضيارا برمي الرمد
اجن ال برمي الرمد
الر ا ال ركي

القبلي
البعدا
القبلي
البعدا
القبلي
البعدا

المتوسط
الحسابي
2.7
8.1
13.2
21.1
100.1
123.2

االنحراف
المعياري
2.9
0.95
1.6
2.27
1.9
2.9
2.3
6.2
7.8

قيمةت

مستوى
الداللة
*0.0
*0.03
*0.03

*دال ح د مستوأل ≥0.05 α

يتضد م خالل ال دول ( )5وجود فروب ذات دملة تصائية ح د مستوأل ≥ 0.05 αبي
القياسي القبلي والبعدا في جضيق متغيرات الدراسة لدأل فراد الض ضوحة الت ريبية التي تعلضت
ب سلو اجكتهال الضوجا لصالد القياس البعدا.
وللت قب م اللر ةةةةةةية الثالثة والتي ت ص (يوجد فروق دالة إحصااااااائيا ي بين المجموعتين
التجريبية والضااااااابطة بالقياس البعدي في الرضااااااا الحركي واألداء المهاري واإلنجاز الرقمي
لف عال ية رمي الرمح لدى طالب كل ية الترب ية الرياضاااااا ية في جام عة اليرمو ) ،تم اسةةةةةةت سداب
الضتوسةةةةةةطات ال سةةةةةةابية وامن رافات الضعيارية واختبار(ت) (Independent-Samples t-
 )Testلدملة اللروب بي الض ضوحتي الضةةةةةةةابطة والت ريبية في القياس البعدا في متغيرات
الدراسة وال دول ( )6يو د ذلك:
جدول (:)6الضتوسطات ال سابية وامن رافات الضعيارية وقيضة (ت) لدملة اللروب بي
الض ضوحتي الضابطة والت ريبية في القياس البعدا.
المتغير
األدال الضيارا برمي
الرمد
اجن ال برمي الرمد
الر ا ال ركي

المجموعة
الضابطة ن=10
الت ريبية ن=10
الضابطة ن=10
الت ريبية ن=10
الضابطة ن=10
الت ريبية ن=10

المتوسط
الحسابي
6.7
8.1
20.4
21.1
111.6
123.2

االنحراف
المعياري
0.53
2.1
1.6
0.16
3.2
2.9
1.17
6.1
7.8

قيمةت

مستوى
الداللة
0.6
0.87
0.25

*دال ح د مستوأل ≥0.05 α
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يتضةةد م خالل ال دول ( )6حدب وجود فروب ذات دالة اتصةةائيا ً ح د مسةةتوأل ≥0.05 α
بي الض ضوحتي الضابطة والت ريبية بالقياس البعدا في متغيرات الدراسة.
مناقشة النتائج
أوالي :مناقشة فرضية الدراسة األولى
يتضد م خالل ال دول ( )4وجود فروب ذات دملة تصائية بي القياسي القبلي والبعدا
لدأل فراد الض ضوحة الضابطة ،والذي ةبقوا البرنامأ باستسداب اسلو التدريا التقليدا ولصالد
القياس البعدا في األدال الضيارا واجن ال برمي الرمد وهذا تلب مق دراسة كو م بو الطيب
وتسي ( )Abu Tayeb & Hussein, 2013ودراسة ال ايك ( )Al hayek, 2004ودراسة
الكاتب وال ابي ( ،)AL katib, & al Janabi, 2002ويعزو ذلك للبرنامأ التعليضي الذا
ي توا تضري ات تعليضية لل واتي الل ية للعالية رمي الرمد مضا دأل لث ت سي األدال الضيارا
وبالتالي ار بهكو ي ابي حلث اجن ال في رمي الرمد.
ثانياي :مناقشة فرضية الدراسة الثانية
يتضد م خالل ال دول ( )5وجود فروب ذات دملة تصائية بي القياسي القبلي والبعدا
لدأل فراد الض ضوحة الت ريبية ،والذي ةبقوا البرنامأ التعليضي ب سلو اجكتهال الضوجا في
امن ال الرقضي للعالية رمي الرمد والر ا ال ركي تيج تم تقديم الضيارات بطريقة تضض للضتعلم
ن يكتهف ال لول ب لسا ح د تعلم دال ميارات وت ت توجيا الضدرس مضا حطث ترية التلكير
للضتعلم الذا دأل لث اكتسا األدال الل ي لرمي الرمد ,تيج تهير بو هرجة ( Abu Hrjh, et
 )al, 2008لث ن سلو امكتهال الضوجا يساهم في ت ضية قدرات الضتعلضي للتعبير ح الر ا
ماب اآلخري  ،وت ضية ميارا التلكير لدأل الضتعلم وت ضية القدرات ال ركية ،وكذلك ت عو الضتعلم
يضتلك خبرات جديدا ،وته ق الضتعلم حلث التلكير الض طقي ،وكذلك التلكير ال اقد باستسداب
الضستويات العقلية العليا كالت ليو والتركيب.
وكان ه اك فرب دال ات صائيا ً في مستوأل الر ا ال ركي ل صالد القياس البعدا لدأل فراد
الض ضوحة الت ريبية نتي ة البرنامأ التعليضي باسةةتسداب سةةلو اجكتهةةال الضوجا ويعزو الباتج
سةةةةةبب ذلك لث الت سةةةةة في دال رمي الرمد الذا تضيز بالت دا بام ةةةةةافة لث مراحاا اللروب
اللردية ،والتركيز حلث جزال ال سةةةةةم العاملة في رمي الرمد ،تيج شةةةةةار حبداللتاح ( Abdel
 )Fattah, 1997ان التوافب يت قب م خالل حضليات حصةةةةةةبية حدا تتلسص في اسةةةةةةتقبال الضخ
للضعلومات الضستلقة ح ةبيعة األدال ال ركي م خالل الضتغيرات ال سةةةةةةية ،ام ت ليو متطلبات
ال ركة م ال اتية ال ركية والزم ية واللرا ية سوال لل سم ككو و ألتد جزائا ،وكلضا ارتلعت
دقة ت ليذ األدال ال ركي دل حلث ارتلاد مسةةةةةةتوأل التوافب ،وان التقدب في دال ال هةةةةةةاة ال ركي
مرتبط بالر ةةةةا والضتعة وهضا م ال وافز الدافعة لالهتضاب بال هةةةةاة ال ركي ،فر ةةةةا اللرد ح
دائا في األنهطة الريا ية يكون تافزا ً لبذل قصث جيد واستثضار قدراتا وهذا اتلب مق ما شار
ليا الهيخ و وتسي (.)AL Sheikh & Hussain, 2002
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ثالثاي :مناقشة فرضية الدراسة الثالثة
يتضد م خالل ال دول ( )6حدب وجود فروب ذات دملة تصائية بي الض ضوحتي الضابطة
والت ريبية بالقياس البعدا ،وذلك ألن برنامأ اسلو التدريا التقليدا وبرنامأ اسلو امكتهال
الضوجا اتتويا تضري ات تعضو حلث ت سي األدل الضيارا برمي الرمد وكان ه اك تسلسو في
شرح ال واتي الل ية لرمي الرمد م تيج (مسك الرمد  -امقترا  -السطوات التقاةعية  -رمي
الرمد) ،ولك كانت ه اك فروب فقط في الر ا ال ركي لصالد الض ضوحة التي تعلضت ب سلو
امكتهال الضوجا ويعزو الباتج ذلك لث ان التدريا باستسداب سلو امكتهال الضوجا م
األساليب التي تساةب القدرات العقلية وت عو الطالب يبدد ويلكر في الوصول لث ال و بتوجييات
الضعلم ألن الضتعلم في هذه الضرتلة ب اجة لث توجيا مق مراحاا حدب تقييد العضليات العقلية لديا,
لذلك حلث الضعلم امنتقال م حضلية اكتسا الضعارل لث التلكير الذا يعزل امتتلاظ بالضعلومات
ويثير الدافعية الذاتية ن و التعلم وهذا اتلب مق دراسة كو م سد وآخرون ()Asad, et al, 2014
ودراسة العلي (.)AL Ali, 2012
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
في

ول نتائأ الدراسة تم التوصو لث امست تاجات التالية:

 .1اسةةتسداب اسةةلو التدريا التقليدا في تعليم فعالية رمي الرمد لا ت اير اي ابي حلث الر ةةا
ال ركي ومستوأل امدال الضيارا وامن ال الرقضي للعالية رمي الرمد.
 .2اسةةةتسداب اسةةةلو امكتهةةةال الضوجا لا ار ي ابي حلث الر ةةةا ال ركي ومسةةةتوأل امدال
الضيارا وامن ال الرقضي للعالية رمي الرمد.
 .3اسةةةلو امكتهةةةال الضوجا في تعليم ميارا رمي الرمد لا اار اي ابي حلث الر ةةةا ال ركي
ومستوأل امدال الضيارا وامن ال الرقضي لرمي الرمد افضو م اسلو التدريا التقليدا.
التوصيات
في

ول ما توصلت ليا نتائأ الدراسة يوصي الباتج بضا يلي:

 .1اسةةةتسداب البرنامأ التعليضي الضقترح ب سةةةلو اجكتهةةةال الضوجا لت سةةةي مسةةةتوأل الر ةةةا
ال ركي واألدال الضيارا برمي الرمد لدأل ةال كلية التربية الريا ية.
 .2ا ستسداب سلو اجكت هال الضوجا ح د تعليم وتدريب دال الضيارات الريا ية الضستللة ليا
دور في ت سةةي جودا األدال وامقتصةةاد بال يد ،واسةةتغالل قدرات الطالب بتضري ات ت قب
لا الر ا.
 .3جرال دراسةةةةات خرأل مهةةةةابية لضعرفة ار سةةةةلو اجكتهةةةةال الضوجا حلث دال فعاليات
اخرأل في العا القوأل وميارات ريا ية أللعا ريا ية مستللة.
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الملحق ()1
مقياس الرضا الحركي
الرقم

األسئلة

1

لمالئي يعتقدون ن قدرتي حلث ال ركة
جيدا
استطيق تعلم الضيارات ال ركية بسيولة

3

ح دا قدرا حلث الض افظة حلث اتزان
جسضي ا ال دائي لبعض الضيارات
استطيق الواب مرتلاد م اسب
لدا القدرا حلث ال را بسرحة

6

ستطيق القياب بال ركات التي تتطلب
الرشاقة
قدرتي جيدا حلث تعلم ميارات تركية
جديدا
ستطيق امتتلاظ بتوالني م الثبات
لدأل القدرا حلث الت رك بسلة ورشاقة

10

استطيق رمي كرا ت ا لضسافة كبيرا
جداً
ستطيق امتتلاظ بتوالني بالوقول حلث
قدب واتدا للترا معقولة
ستطيق الت رك بسرحة تول بعض
العوائب و الضوائق
لدا القدرا حلث امشتراك في بعض
امنهطة ال ركية دون السول م
السقوة حلث امرض
ستطيق ا ي ومد جسضي بسيولة

15

ستطيق ان اقوب ب دال تركات بدنية
فضو م معظم لمالئي
ستطيق دال ال ركات البدنية الع يلة
ستطيق السباتة لضسافة ةويلة

18

ستطيق ن اشترك في بعض األنهطة
البدنية التي تتطلب مستوأل حال م
الضيارا ال ركية
ستطيق امشتراك في ال هاة البدني
للترا ةويلة دون الهعور بالتعب
لدا القدرا حلث ت ريك جسضي بكلالا
في مستلف امت اهات

2

4
5

7
8
9

11
12
13
14

16
17

19
20

بدرجة
كبيرة جداي

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جداي
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بدرجة
كبيرة جداي

الرقم

األسئلة

21

ة في قدراتي ال ركية

ح دا اقة وا
ً
نا راض تضاما ح قدراتي ال ركية
ستطيق تل توالني ا ال الضهي

24

لدا القدرا حلث الت رك برشاقة حلث
يقاد الضوسيقث
ستطيق دال بعض ال ركات الرشيقة
ح دما ر ب في ذلك
ستطيق تقدير الضسافات ي ي وبي
الزمالل اآلخري ا ال ال ركة
ستطيق القياب باسترخال جسضي ح دما
ر ب بذلك
ستطيق استسداب كال م الذراحي
والرجلي في وقت واتد ح دما يتطلب
األمرذلك
ستطيق الواب لألماب لضسافة معقولة

30

استطيق بذل م يود بدني متواصو

22
23

25
26
27
28
29

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جداي

ملحق رقم ()2
استمارة تقييم األداء المهاري لرمي الرمح
الرقم

المراحاللفنيةلألداء

1
2

مرتلة امحداد ومسك الرمد
مرتلة امقترا

3
4

مرتلة السطوات الضقصية
مرتلة الت لز والرمي

5

مرتلة الضتابعة والثبات

6

التقييم الكلي

الدرجة المثالية ()10

درجة الطالب
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ملحق ()3
أسماء السادة المحكمين
االسم
.د .حبد الكريم مسادما
د .رامي تالوا
د .م ضد ابو الطيب
د .امال الزحبي
د .نزار الويسي

جهة العمل
جامعة اليرموك
ال امعة امردنية
ال امعة األردنية
جامعة اليرموك
جامعة اليرموك

التخصص األكاديمي
اساليب تدريا العا القوأل
تدريب العا القوأل
تدريب العا القوأل
تدريب العا القوأل
اساليب تدريا العا القوأل

ملحق ()4
برنامج تعليم فعالية رمي الرمح باستخدام اسلوب االكتشاف الموجه
الض ضوحة الت ريبية :حدد الض ضوحة 10 :ةال  .نود سلو التعلم :امكتهال الضوجا.
لم الوتدا التعليضية 60 :دقيقة .اليدل :تعلّم دال فعالية رمي الرمد.
أقسام
مفردات الوحدة التعليمية األولية
الوقت
ت
ت
الوحدة
 تضال وتييئة حامة لل سم و جزائا مق جرال تضاري 10دقيقة
ال زل
1
و تضال خاصة ب دال الضيارا.
التضييدا
 15دقيقة
الدخول لث رفة الوسائو ومهاهدا األدال الضيارا
ال انب
الكامو للعالية الرمد ،وم اولة الضتعلم اكتهال
التعليضي
األدال الل ي ب لسا ومالتظة نقاة الضعف والقوا
في األدال مق تهسيص األخطال الضرافقة لألدال
دون تدخو الضدرس بذلك.
ال زل
 السروج لث الضلعب و جرال تضال خاص بالرمد 5دقائب
الرئيسي
2
(امدراك ال ا تركي بامداا) بصورا حامة.
دقيقة
40
ال انب
 دال الضتعلضي تضاري حداد مسك وقبض الرمد م 5دقائب
التطبيقي
فوب الر س.
 25دقيقة
 دال الضتعلضي تضاري حداد رمي الرمد بس ب الذراد 5دقائب
للسلف والرمي م فوب الر س لالماب م و عية
الوقول.
 دال الضتعلضي تضاري حداد رمي الرمد بس ب 5دقائب
الذراد م فوب الر س لالماب م و عية الضهي مق
وجود تركات التقاةق للرجلي .
 دال الضتعلضي تضاري حداد رمي الرمد م فوب 5دقائب
الر س لالماب م و عية ال را (امدال كامو).
 تيدئة حامة لل سم واسترخال للعضالت -.لعبة 10دقيقة
ال زل
3
صغيرا -.حطال تعليضات و رشادات خاصة ح دال
الستامي
الضتعلضي ليذه الضيارا م قبو الضدرس - .امنصرال.
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