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 الملخص:
هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقصــي أثــر أســلوب االكتشــاف الموجــه فــي تنم�ــة التف	یــر التــأملي 
خــــالل دروس التر��ــــة البدن�ــــة  و الكشــــف عــــن أثــــر هــــذا األســــلوب فــــي ضــــوء الممارســــة 

) تلمیــذ فـــي مســتوE ثان�ـــة 71عّینــة الدراســـة مــن ( تكونــتالخارج�ــة لألنشــطة الر�اضـــ�ة ، 
ثـــانو� بإحـــدE ثانو�ـــات مدینـــة ورقلـــة  بدولـــة الجزائـــر ، موزعـــة علـــى قســـمین تـــم تعیینهمـــا 

) تلمیــــذ تــــم تدر�ســــها Lاســــتخدام 36ر�ب�ــــة تضــــم (عشــــوائ�ا إلــــى مجمــــوعتین ، مجموعــــة تج
) تلمیـــذ تـــم تدر�ســـها  35أســـلوب التـــدر�س Lاالكتشـــاف الموجـــه و مجموعـــة ضـــاLطة تضـــم (

و لغـرض تحقیـO أهـداف الدراسـة تـم االعتمـاد علـى المـنهج التجر�بـي  Lاألسلوب المعتـاد ، 
اس التف	یر التـأملي هي مق� :بتصم�م شLه تجر�بي . ُجمعت ب�انات الدراسة Lاستخدام أداة 

، أظهــرت نتــائج الدراســة أن أســلوب التــدر�س Lاالكتشــاف الموجــه أدE الــى تنم�ــة التف	یــر 
تفاعــل أســلوب التــدر�س مــع عامــل الممارســة الخارج�ــة لألنشــطة الر�اضــ�ة عــدم التــأملي ، 

 في تنم�ة التف	یر التأملي لدE عینة الدراسة.

ه ؛ تف	یر التأملي ؛ ممارسة خارج�ة أسلوب االكتشاف الموجالكلمات األساس�ة : 
  لألنشطة الر�اض�ة
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The Effect of Guided discovery style in development of Réflective 

thinking During lessons of  physical education and sports  to secondary 

school students 
 
Astract :   

 

This study aimed to know the effect of the guided discovery style  in 

development of  Reflective Thinking During lessons of  physical education 

and sports  to secondary school students  according to the sports activities 

external practice factor. The study sample consisted of (71) students 

distributed among two groups , They were  randomly assigned to  two 

groups ,The  expremental group (36) students were taught using the guided 

discovery style, The control group (35) students were  taught using 

traditional teaching style.  

In order to achieve the objectives of the study, an experimental method with  

quasi-experimental design is used, one  tool  are used in collecting data of 

the study :   The scale of Reflective Thinking in lessons of  physical 

education  and sports . 

Results of the study  showed  that the guided discovery style  led to the 

development of Reflective Thinking in  physical education and sports 

lessons, Non-interaction between the teaching style and sports activities 

external practice factor  in development of Reflective Thinking in a 

sample’s  study. 

 

Key-words:   guided discovery Style , Reflective Thinking , the sports 

activities external practice 
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  مقدمة : -
وّجهت غالب�ة الدول مؤخرًا ُجل اهتماماتها للنهوض L	ل ما له ِصلة Lالعمل�ة التعل�م�ة 

الشO المتعلL Oمیدان التدر�س الذ� �شهد ممارسات التعّلم�ة من أجل نجاحها و بخاصة 
حدیثة و نوع�ة تماش�ًا مع التطورات الحادثة في جم�ع المجاالت من جهة ، و من 
تحوالت في الرؤE حول عملیتي التعل�م       والتعلم من جهٍة اخرE ؛ فقد ُرِ�[ نجاح 

ه محورًا في العمل�ة التعل�م�ة العمل�ة التر�و�ة Lش	ٍل 	بیٍر LمدE االهتمام Lالمتعلم  و جعل
التعّلم�ة حیث حدث تحول من التر	یز على عوامل متعلقة Lالمعلم ( مهاراته ، شخصیته 

، أداؤه )  و المنهاج ( البناء ، المحتوE ) إلى التر	یز على عوامل متعلقة Lالمتعلم          
�ف�ة تعامله مع المعلومات ) ( القدرات التي �متلكها ، طر�قة تف	یره ، رغبته في التعلم ، 	

؛ ألّن ِ	َفا�ة األستاذ للمادة التعل�م�ة ِلتأد�ة َمهّمَته على أحسن وجه لم تُعد 	اف�ة ، 	ما أّن 
) مهما  بلغت بجودة محتواها و تتاLع 7، ص  2001المناهج الدراس�ة حسب (عمران ،

ر على تحقیO نواتج مضامینها ال عائد ُیرجى منها ما لم  ُتدعم بتدر�س فّعال 	فء قاد
،  2005التعلم المرجوة من مثل هذه المناهج ، فقد وضعا 	ال من (الحا�ك و الحمور�،

) التدر�س  Lطرقه و أسالیLه المختلفة في خانة الدور الفاعل في تنم�ة و تكو�ن 202 ص
جوانبها ، و من ثم تحقیO األهداف المرسومة لذلك جم�ع شخص�ة المتعلم المتكاملة من 

اخت�ار األسالیب التدر�س�ة المناسLة والمشوقة من شأنه إثارة المتعلم ، و مشار	ته  ، إنّ 
الفعالة في الدرس ُتشLع میوله و رغLاته ، لذا وجب التر	یز على التحفیز و التّشج�ع و 
نقل الفعال�ة الى المتعلم ، و من َثمَّ تحقیO ما �صبوا إل�ه حق�قة العمل التر�و� المتمثل 

ف شخص�ة المتعلم من جم�ع النواحي البدن�ة و العقل�ة و الوجدان�ة و إنمائها في استهدا
Lش	ل شامل ومتوازن خالل المواد التعل�م�ة التي یتناولها ؛ ال ِسَ�ما مادة التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة LاعتLارها أحد المواد التر�و�ة التي تهدف الى تحقیO التنم�ة الشاملة و المتكاملة 

  لمتعلم الحر	�ة و المعرف�ة و االجتماع�ة و النفس�ة .لقدرات ا
ذلك أن طرق وأسالیب التدر�س هي أحد العناصر المعن�ة Lمسایرة الحداثة في 
التعلم و بهذا التحول فالتدر�س الفعال في إطار التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  هو ذات 
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یث  اعتبراه  نمطًا �عتمد ) ح2011التدر�س الذ� أشار أل�ه        ( الدیر� و الحا�ك، 
على النشاf الذاتي و مشار	ة الطالب في تنفیذ قرارات درس التر��ة الر�اض�ة تحت 
إشراف و توج�ه المدرس لتحقیO االجراءات المعرف�ة  و التطب�ق�ة و الوصول إلى 
النتاجات التعل�م�ة الخاصة بدرس التر��ة الر�اض�ة في أقِل زمٍن مم	ٍن ( أبو الطّیب 

؛ عطا هللا  2005اعتبر 	ل من (الحا�ك و الحمور�،) ، 	ما 502 ، ص2013،
) أسالیب التدر�س أحد المحاور األساس�ة  لعمل�ة التدر�س الفعال  في 39، ص  2006،

  مجال التر��ة البدن�ة       والر�اض�ة من أجل تعلم أفضل .
بدن�ة ظهرت مجموعة أسالیب التدر�س في مجال التر��ة ال وتماش�ا مع هذا

تعمل مLاشرة و غیر مLاشرة ؛ فاألولى ) ، حیث صنفها إلى Mosstonلصاحبها موستن (
على تكرار ما هو معروف �	ون فیها المعلم صاحب القرار Lمراحل الدرس ، و تنتقل 
أح�انًا Lعض القرارات إلى المتعلم في Lعٍض منها ؛ بینما الثان�ة �	ون فیها المتعلم محور 

اكتشاف ما هو غیر معروف ؛ أ� أّن عمل�ة االكتشاف تفصل بین الدرس و�تم فیها 
  ). Mosston & Ashorth.,2008,p.11  المجموعتین ( 

نقل االهتمام في عمل�ة التدر�س من المعلم الى المتعلم أضحى على و من أجل 
ق األستاذ التف	یر في انتقاء األسالیب التدر�س�ة الفّعالة و المناسLة التي ُتراعي الفرو 

الفرد�ة بین المتعلمین ، و مالِئمة للمواقف التعل�م�ة ، و تساهم في االستغالل األمثل 
للقدرات التي �متلكها التالمیذ ال ِسَ�ما المعرف�ة منها  في صورة التف	یر التأملي الذ� 
�ستغله في أدائه الحر	ي خالل الدرس، حیث �أتي التالمیذ إلى حصة التر��ة البدن�ة ، و 

	ر األستاذ و التلمیذ على حد السواء  Lالجانب البدني ، و ُتهمل Lق�ة الجوانب ینشغل ف
على غرار الجانب المعرفي ( العقلي) ، فأ� نشاf حر	ي صادر عن صاحLه  �حتاج 
إلى مجموعة من األنشطة العقل�ة  أهمها التف	یر التأملي ؛ في الوقت الذ� ُ�عتبر ف�ه 

عLارة عن نشاf 	لي �صدر  ) 195، ص 2013( السلوك الحر	ي للفرد حسب فوز� 
عنه من حیث هو وحدة و 	ل متكامل. فحین ُ�صِوب نحو الهدف أو ُ�مِرر الكرة لزمیله 
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فإنه ال ُ�صدر هذه الحر	ات ببدنه فق[ بل تتعداه لمجموعة من األنشطة العقل�ة 	االنتLاه 
  نشاf عقلي.   و اإلدراك و التف	یر و هذا �عني أنّ 	ل نشاf بدني حر	ي �صاحLه 

واحدًا من هذه األسالیب التدر�س�ة غیر المLاشرة و ُ�عتبر أسلوب االكتشاف الموجه 
هذا ما أكدته و ُیر	ز على نشاf التلمیذ ، و  الفّعالة        والذ� یراعي الجوانب المعرف�ة

) ُمشیرًة إلى أّن نتائج تطبیO هذا األسلوب تظهر على قنوات النمو 1990عبد الكر�م (
لدE التالمیذ ، حیث تكون االستفادة قلیلة في النمو بدن�ا و اجتماع�ا ؛ و �	ون النمو 
المعرفي في أعلى مستو�اته Lسبب انشغال التالمیذ في عمل�ات ف	ر�ة معّینة من أجل 

  .)648 ، ص2012تخّطي عتLة االكتشاف ( علوان،
التف	یر التأملي و في مسعى من الLاحثین لمعرفة أثر هذا األسلوب في تنم�ة    

عند التالمیذ خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة . و هو أسلوب غیر مستعمل في 
في مقابل أسلوب التدر�س األمر� 	أسلوب تقلید�  –ِعلم الLاحثین  -الغالب في حدود 

	ُثر استخدامه من ِقبل األساتذة ، تأتي هذه الدراسة التجر�ب�ة 	محاولة لمعرفة أثر أسلوب 
الكتشاف الموجه Lالموازاة مع ما تؤ	ده الدراسات و األدب التر�و� على األثر االیجابي ا

لهذا األسلوب في متغیرات متعلقة Lالجانب المعرفي لدE المتعلمین داخل المدرسة ، من 
جهة أخرE یجب اإلشارة  إلى أّن العالقة بین أسلوب التدر�س المتLع من األستاذ و 	ل 

ي عالقة ُمعقدة  تتفاعل معها عوامل عدة ، فتطبیO هذا األسلوب قد من التف	یر التأمل
تساهم في استثارة �عتمد على عامل الممارسة الر�اض�ة خارج المدرسة ، التي �م	ن أن 

تف	یر التالمیذ من خالل عمل�ات الLحث و المقارنة و االستنLاf التي تتم في س�اق 
یتوافO هذا امع إحدE نماذج بناء ستاذ ، لأسلوب االكتشاف الموجه المّتLع من طرف األ

المعلومات المنضو�ة تحت نظر�ة السیبرنتك التي تعني التح	م الذاتي و المشار إلیها من 
) حیث �فید Lأّن البناء التكو�ني للمعلومات داخل الدماغ �	ون على 2010طرف ( �عرب 

أن المهارات المتعارف ش	ل هرم  و أّن المعلومات الجدیدة تدخل في قمة الهرم في حین 
علیها تهL[ إلى مستوE أدنى ، أما المعلومات أو المهارات التي وصلت إلى حد اآلل�ة 

، 24فإنها تنحدر إلى قاعدة  البناء التكو�ني للمعلومات ( الر��عي ،الشمر�، الطائي ،
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) تلعب دورًا في 120، ص  2003) ، 	ما أن الخبرة حسب ( منسي ، 2009ص 
المختلفة و ال �م	ن إهمالها . حیث یتوقف هذا الدور على طب�عة الموقف  مواقف التعلم

التعل�مي و مدE اعتماده على الخبرة الساLقة ، ناه�ك عن ما تض�فه خصائص التف	یر 
)   التي 214، ص  2012في هذا الشأن   التي أشار إلیها ( جروان) حسب (العتوم، 

	ما و نوعا تLعا لنمو الفرد و تراكم خبراته  تنص على أّن التف	یر هو سلوك تطور� یتغیر
) أّن العامل 66، ص  2009، و �ضیف ( اوزو�ل) نقال عن  ( تر�غو�ل ، بروسر ، 

  األكثر أهم�ة من حیث تأثیره الفرد� في عمل�ة التعلم هو المخزون الذ� �حمله المتعلم.
  مش�لة الدراسة :  -

نم�ة مستوE أداء المتعلمین في تدخل مش	لة هذه الدراسة في اإلطار المتعلO بت
المجال المعرفي من خالل دروس مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة LاعتLارها أحد المواد 

) 2 ، ص2006( التعل�م�ة المقررة في البرامج التعل�م�ة ، فحسب وزارة التر��ة الوطن�ة
شخص�ة الفرد من ُتعدُّ هذه المادة 	Lاقي المواد األخرE التي تعمل على تنم�ة و بلورة 

جم�ع النواحي الحر	�ة و االجتماع�ة و المعرف�ة           و الوجدان�ة ُمعتمدًة في ذلك 
و هذا من خالل تطبیO أحد األسالیب التدر�س�ة ،  على النشاf الحر	ي الذ� �میزها

الحدیثة المتمثل في أسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه و تقّصي أثره في تنم�ة التف	یر 
أملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لدE تالمیذ المرحلة الثانو�ة ؛ و ذلك الت

اعتLارًا لمؤشر�ن  أهمهما التطور الحادث في تدر�س التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة و عدم 
مسایرته من طرف أساتذة المادة عند تطب�قه مع المتعلمین من جهة ، و الرؤ�ة  الخاطئة 

األساتذة في تدر�س هذه المادة و تر	یزهم على الجانب المهار� و التي �عتمد علیها 
 Eعلى غرار الجانب المعرفي من جهٍة أخر Eق�ة الجوانب األخرL إهمال.  

في ضوء الحدیث عن أسالیب تدر�س التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة یرE الLاحثان Lأّنه 
الواقع المیداني ، و لم یخرج هذا التدر�س عن نطاق النمط�ة من خالل وقوفهما على 

) ، حیث ترّ	ز  2012؛ بن دقفل ، 2004؛ إدیر، 2004دراسات (الحا�ك و السوطر� ،
في مجمله على األسلوب التقلید�  (األمر�) مع  محدود�ة استخدام  األسالیب الحدیثة ، 
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 L)Kulinna,&Cothran,2003الرغم من وجود دراسات في هذا  النوع من األسالیب أهمها 

Alhayek,2004.a ;   Aktop,&Karahan,2012 ; Alhayek,2004.b ;.(  
ُ�قصد من هذا 	له محاولة االنتقال من األسالیب المLاشرة التي ُتر	ز على نقل 
المعارف إلى األسالیب غیر المLاشرة 	أسلوب االكتشاف الموجه الذ� �عتمد على إنتاج 

الُمشار الیهما ساLقًا . فهو  ُیخالف المؤشر�ن السلبیین. و  المعارف من طرف التلمیذ
الذ� ُ�عد من یّتسم Lالحداثة و یراعي المتغیرات المعرف�ة  في صورة التف	یر التأملي 
، ص  2016القدرات العقل�ة المهمة في التعلم الحر	ي ، و تش	ل حسب ( الدل�مي ، 

�م	ن  ) الر	یزة األولى إلنجاح أ� حر	ة أو مهارة یؤدیها المتعلم أو الالعب ، إذ177
االستدالل علیها عن طر�O االستجاLة الحر	�ة الصح�حة ، و 	لما اتسعت هذه القدرات 

االهتمام  . 	ما أنّ ازدادت نسLة المعرفة مما �سمح Lالوصول إلى أداء حر	ي مناسب
Lالتف	یر التأملي في إطار مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �عتبر أحد االبواب الهامة 

  لمناهج الدراس�ة المتعلقة Lالمواد التعل�م�ة االخرE. لتحقیO تكامل�ة ا
ُ�عِطي هذا الطرح مجاًال للLحث و الخوض ف�ه و هذا ما حّث و شّجع عل�ه 

في هذا االطار Lقوله: Lما أّن مجموعة األسالیب ُتَصِوُر Lش	ٍل  (Mosston)موستن 
تمام هو عمل�ة دقیOٍ االختالفات الموجودة بین األسالیب ، فإن ما هو جدیر Lااله

االفتراض ، التحقO ، أو التأكد و اثLات صحة العالقات المم	نة بین المعارف و الخبرات 
التي �متلكها أ� أسلوب من األسالیب ، و موقع التلمیذ بین مختلف القنوات التطور�ة "( 

)  إلى مطلب  موستن 42، ص  2005( 	ما أشار عطاهللا .)2001 ، ص117عمور، 
(Mosston) ان�ة جدیدة لل	حث في  هذا المجال. حیث أّن مجموعة األسالیب تعطي إمL

و تدّعم  ذلك بنتائج توص�ات العدید من الدراسات ،  للق�ام Lعمل�ة الLحث في هذا المجال
للخوض في أسالیب التدر�س الحدیثة  و الLحث فیها عن أكثر األسالیب خدمًة و أنسب 

معرف�ة و الوجدان�ة و عالقتها بLعض المتغیرات للجوانب  المهار�ة و االجتماع�ة و ال
  )2011؛ الفق�ه، 2004؛ إدیر، 2001عمور،(تر�و�ة 
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تأتي هذه الدراسة لتر	ز على جدوE تطبیO  أسلوب التدر�س Lاالكتشاف 
الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي LاعتLاره عامًال مهمًا لنجاح دروس التر��ة البدن�ة و 

افها . في نفس الوقت �عتبر هذا األسلوب أحد األسالیب غیر الر�اض�ة في تحقیO أهد
المLاشرة التي تعطي حیزًا  أكبر للمتعلم . و ذلك في ظل تطبیO المنهاج الدراسي 
المبرمج ، في مقابل األسلوب التقلید� الذ� عهد تطب�قه أغلب األساتذة و تعّودوا عل�ه 

وجه األول لمش	لة الدراسة . أما الوجه حیث ُ�عطي ف�ه الحیز األكبر لألستاذ ، و هذا ال
الثاني للمش	لة ف�صب في نفس الس�اق مع األخذ في الحسLان عامل الممارسة 
الر�اض�ة خارج المدرسة ، LاعتLاره  متغیرًا �م	ن أن  یتفاعل  مع أسلوب التدر�س و 

	لة �حدث اثرًا في التف	یر التأملي  لدE المتعلمین ، في ضوء هذا الطرح تبلورت مش
 : الدراسة في األسئلة التال�ة

هل یؤد� أسلوب االكتشاف الموجه إلى تنم�ة التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة  - 1
 البدن�ة و الر�اض�ة لدE تالمیذ ثان�ة ثانو� ؟

هل یوجد تفاعل بین أسلوب التدر�س (االكتشاف الموجه ، األسلوب المعتاد ) و  - 2
�اض�ة ( ممارسین، غیر ممارسین) في تنم�ة عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر 

 التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لدE تالمیذ ثان�ة ثانو� ؟
 األهداف:  - 

  تهدف الدراسة الى معرفة :
  أثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي  لدE تالمیذ الثان�ة ثانو�. - 
التدر�س (االكتشاف الموجه ، االمر� ) و مستوE ممارسة   األثر المدمج ألسلوب - 

  النشاf الر�اضي الخارجي  لدE تالمیذ ثان�ة  ثانو� .
  الفرض�ات: 

یؤد� تطبیO أسلوب االكتشاف الموجه في دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الى تنم�ة  -
  التف	یر التأملي 

  لدE تالمیذ ثان�ة ثانو�.
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ب التدر�س (االكتشاف الموجه ، المعتاد ) و عامل الممارسة  یوجد تفاعل بین أسلو  -
 Eیر التأملي لد	اض�ة ( ممارسین ،غیر ممارسین) في تنم�ة التف�الخارج�ة لألنشطة الر

 تالمیذ ثان�ة ثانو� 
  المصطلحات اإلجرائ�ة : -

  أسلوب االكتشاف الموجه 
رف األستاذ في تدر�س مادة �عّرفه الLاحثان  Lأّنه األسلوب التدر�سي الذ� ُیتLع من ط

التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة مع تالمیذ المجموعة التجر�ب�ة ، حیث �قومون Lاكتشاف حلول 
لسلسلة من األسئلة ُ�صممها األستاذ التي تمثل مش	الت و اعتراضات حر	�ة خاصة 

رشاد Lالمهارات الر�اض�ة المستهدفة في الدرس، و �قتصر دور األستاذ على التوج�ه و اال
أثناء الق�ام LاالستجاLات الحر	�ة و العمل�ات العقل�ة المختلفة Lما �ساعدهم  في التوصل 

 .إلى المعرفة Lأنفسهم
  التف�یر التأملي :  

) هو تف	یر متعمL Oالعمل  (�kember,et al .,2000عتبره جون دیو� نقال عن   
على معنى األحداث قصد تحسینه حیث یتضمن عنصر الوعي Lاألداء و السعي للعثور 

و قد ر�[  دیو� التأمل Lالطر�قة العمل�ة ، فالتأمل ش	ل من أش	ال التف	یر ، ینجم عن 
الشك و الحیرة في المواقف الح�ات�ة Lحیث یدفع الفرد إلى الLحث الهادف لتوض�ح األمور 

شاf و ُ�عرفه الLاحثان إجرائ�ا Lأنه  ذلك النالغامضة مستفیدًا مما لد�ه من خبرات ساLقة 
التLّصر الذهني الذ� ُ�مارسه تلمیذ المرحلة الثانو�ة في المواقف التعل�م�ة المتعلقة 
Lاألنشطة و المهارات المختلفة التي تتم خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ،حیث 
�ستط�ع فیها مواجهة المش	الت المتنوعة و التمّعن فیها الى غا�ة الوصول  إلى الحلول 

Lالدرجة التي �حصل علیها أفراد العّینة من خالل استجابتهم بها ، و �قاس المرتLطة 
  لمق�اس التف	یر التأملي  المستخدم في الدراسة.

  الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة :
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ش	لها سواء في ُ�قصد بها جم�ع األنشطة الر�اض�ة التي یزاولها التالمیذ خارج المدرسة 
حت رعا�ة ومسؤول�ة أحد األند�ة أو الجمع�ات الر�اض�ة ، أو المنتظم       والمستمر ت

 Eاضات في أوقات الفراغ على مستو�في ش	لها غیر المنتظم 	هوا�ة مزاولة أحد الر
  المالعب الجوار�ة .

  الدراسات المشابهة: 
التي هدفت إلى معرفة  )(Leung & Kember,2003دراسة لونج و �مبیر  

 الجامعیین، الطلLة لدE التأملي التف	یر ومستو�ات لتعلم ،ا استراتیج�ات العالقة بین
 إحدE في الصح�ة العلوم 	ل�ة في الملتحقین من الطلLة  ( 204 )العینة حیث شملت

 العمل مستوE  بین إحصائ�ا دالة عالقة النتائج وجود أظهرت 	ونج ، هونج جامعات
 والتأمل الفهم مستو�ات بین عالقةووجود  السطحي، التعلم استراتیج�ات و�ین االعت�اد�

  المتعمقة. التعلم واستراتیج�ات الناقد
هدفت الدراسة إلى التعرف على التي  ) (Alhayek 2004.bدراسة الحا�ك 

العالقة بین استخدام أسلو�ین في تدر�س مهارات 	رة السلة في تنم�ة قدرة الطلLة على 
	ل�ة التر��ة الر�اض�ة Lالجامعة التف	یر االبتكار� و مستوE األداء المهار� لدE طلLة 

األردن�ة المسجلین في مساق 	رة سلة . أظهرت النتائج أن هناك عالقة إیجاب�ة بین 
  استخدام أسلوب االكتشاف الموجه و تنم�ة قدرة الطلLة على التف	یر االبتكار�. 

) Sالتي هدفت إلى الكشف عن تأثیر أسلوب   )2004دراسة الحا�ك و السوطر
الموجه على Lعض المهارات الح�ات�ة  على عّینة من طلLة الصف الساLع االكتشاف 

اساسي Lعّمان، توصلت الدراسة إلى أّن اسلوب االكتشاف الموجه له تأثیر ایجابي على 
  ولصالح الطالLات في مهارات أخرE.لدE الطالب   Lعض المهارات الح�ات�ة 

التي ) (Sunay,gundiiz,Dolasir,2004دراسة سوناS و قوندیز و دوالسیر
معرفة أثر أسالیب التدر�س المختلفة المستخدمة في اكتساب التقن�ات االساس�ة هدفت إلى 

للكرة الطائرة ، وقد اجر�ت الدراسة على طالب سنة ثان�ة قسم معلمي التر��ة البدن�ة ، 
)بین الق�اس القبلي و p<0.05فروق دالة احصائ�ا (أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 
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Lع معها الLعد� في تقن�ات المهارات األساس�ة للكرة الطائرة التي اتLعد� لصالح ال
األسلوب األمر� و أسلوب االكتشاف الموجه ، عدم وجود فروق دالة احصائ�ا بین 
المجموعتین اللتان درستا Lأسلو�ي االمر� و االكتشاف الموجه في الق�اس الLعد� لتقن�ات 

 لطائرة.المهارات االساس�ة في الكرة ا
التي هدفت إلى  دراسة عینتین متLاینتین في مستوE  )2008س^ع ( دراسة

التحصیل االكاد�مي    ( التفوق) و الممارسة الر�اض�ة و اختLار قدرتهما على معالجة 
المعلومات ذات طاLع ر�اضي ضمن فترات زمن�ة متLاینة في الطول و أثر ذلك على أداء 

الممارسة الر�اض�ة تمنح  أسفرت الدراسة على أن و تعلم Lعض الحر	ات الوحیدة ،
لمالكیها القدرة على معالجة المعلومات ذات العالقة بها Lش	ل أكبر من تلك القدرة التي 

  �متلكها فاقد� تلك الممارسة  رغم تفوقهم االكاد�مي .
التي هدفت إلى معرفة أثر Lعض األسالیب التدر�س�ة على  )2010ادیر (دراسة  

تعلم الحر	ي و المهارE و التحصیل المعرفي خالل درس التر��ة البدن�ة و مستوE ال
، توصلت الدراسة غلى  تفوق مجموعة الر�اض�ة لدE تالمیذ یدرسون Lالمرحلة الثانو�ة 

أسلوب االكتشاف الموجه على مجموعة أسلوب التدر�س Lاألمر، 	ما سجلت نسب تحسن 
موعة أسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه متLاینة في التحصیل المعرفي حیث جاءت مج

  .أوال في حین  أسلوب التدر�س Lاألمر أخیراً 
التي  )Jayachandran, Arjunan,2012دراسة جا�اشندران و ارجونان  (

معرفة أثر أسلو�ي التدر�س األمر� و االكتشاف الموجه في االكتساب و هدفت إلى 
ه األثر  في مراحل مختلفة لفترتي االحتفا� Lمهارات( دحرجة الكرة) و تقی�م اتجا

أسفرت الدراسة على أن الممارسة العلم�ة و المنظمة التي  االكتساب  و االحتفا� . 
) أسبوعًا LاتLاع األسلوب األمر� و أسلوب االكتشاف الموجه �م	ن أن تساعد 12تدوم (

تسLة 	ان في اكتساب مهارة دحرجة الكرة ، و من أجل االحتفا� Lالمهارة الحر	�ة الم	
  التدر�س  Lأسلوب االكتشاف الموجه متفوقًا .
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 التدر�س أثر على التعرفالتي هدفت إلى  )2013أبو الطیب و حسین ( دراسة
 لدL EالسLاحة األساس�ة المهارات االبتكار� وLعض التف	یر على الموجه Lاالكتشاف

وق دالة وجود فر ) سنوات ، حیث أشارت نتائج الدراسة إلى  6 - 5األطفال من ( 
) Eطة  0.05إحصائ�ا عند مستوLب�ة و الضا�) بین الق�اسین الLعدیین للمجموعة  التجر

   في التف	یر االبتكار� و Lعض مهارات السLاحة لصالح المجموعة التجر�ب�ة
 واقع على التعرف هدفت إلى التي  )2013دراسة السالمي  و الدل�مي (

 إیجاد إلى Lاإلضافة والثقة Lالنفس، �ةاالجتماع المهارات وLعض الر�اض�ة األنشطة
 Lالنفس و الثقة المهارات االجتماع�ة وLعض الر�اض�ة األنشطة من 	ل بین العالقة

Eات لدLابل ، توصلت الدراسة إلى وجود  جامعة طالLعالقة fاLبین معنو�ة ارت 
 بین معنو�ة ارتLاf عالقة االجتماع�ة وظهور المهارات وLعض الر�اض�ة األنشطة

  Lالنفس والثقة الر�اض�ة ألنشطةا
التي هدفت الى معرفة دور النشاf البدني و الر�اضي  في ) 2013دراسة ز�وش(

لدE طلLة علوم و تقن�ات النشاطات البدن�ة و تنم�ة Lعض قدرات التف	یر الناقد 
اإلقامة   ، التخصص  ، السن، الجنستLعا لLعض المتغیرات (و ذلك   الر�اض�ة

)، أسفرت الدراسة خصص الر�اضي، خبرة الممارسة .  المستوE الدراسياألكاد�مي، الت
وجود فروق دالة إحصائ�ا في مهارات التف	یر الناقد لدE طلLة  علوم و تق�ات عن 

النشاطات البدن�ة و الر�اض�ة تLعا لمتغیر اإلقامة و لمتغیر التخصص الر�اضي  
الممارسة لصالح ذو� الخبرة لصالح تخصص االلعاب الجماع�ة و تLعا لمتغیر خبرة 

  في الممارسة الر�اض�ة.
التي هدفت إلى التعرف على أثر تصم�م منهاج  )2015دراسة الشمایلة ( 

محوسب في تعل�م Lعض مهارات الجمLاز Lاستخدام استراتیج�ة حل المش	الت على 
مدرسة من مستوE التف	یر التأملي و اإلبداع الحر	ي    واألداء المهار� لدE الطالLات 

وجود فروق ذات داللة احصائ�ة على النور الثانو�ة LالLحر�ن، أشارت نتائج الدراسة إلى 
  مستوE التف	یر التأملي لصالح المجموعة التجر�ب�ة. 
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  االجراءات المنهج�ة للدراسة  -
  منهج الدراسة

Lما أّن هدف الدراسة الحال�ة هو معرفة األثر الذ� �م	ن أن �حدثه أسلوب 
كتشاف الموجه في تنم�ة االكتشاف الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي و التدر�س Lاال

دافع�ة التعلم نحو دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، فإّن المنهج المالئم هو المنهج 
التجر�بي الذ� �عتمد Lاألساس على التجر�ب، إذ �سمح Lفحص فرض�ات الدراسة فحصًا 

  تجر�ب�ًا .
  مجتمع الدراسة 

مجتمع الدراسة من جم�ع تالمیذ السنة الثان�ة ثانو� الذین تتراوح اعمارهم بین تكّون ی
) سنة  الذین �مارسون حصص التر��ة الر�اض�ة Lانتظام مع اختالفهم في 17 - 15(

عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة  ، و هذا على مستوE  الثانو�ات التاLعة 
)  تلمیذ 4064.        والLالغ عددهم (  2015/2016لمدینة ورقلة للعام الدراسي 

  ) ثانو�ة .19) فوجا تر�و�ا في ( 134یتوزعون على ( 
  عّینة الدراسة 

) تلمیذ من تالمیذ سنة الثان�ة ثانو� یدرسون بثانو�ة تاLعة 71تكونت عّینة الدراسة من (
نها  ثم تعیینهما لمقاطعة ورقلة  تم اخت�ارها عشوائ�ا ، حیث تم اخت�ار فوجین تر�و�ین م

) تلمیذ تم تدر�سها Lاستخدام أسلوب 36مجموعة تجر�ب�ة تضم (إلى مجموعتین ، فوج 	
) تلمیذ تم تدر�سها  Lاألسلوب 35التدر�س Lاالكتشاف الموجه   ومجموعة ضاLطة تضم (

  المعتاد.
  أدوات الدراسة 

كتشاف الموجه من Lعد االطالع على الدراسات الساLقة و األدب�ات المتعلقة Lأسلوب اال
 2008الLساطي ،خالل الLحث في العدید من المواد و االدوات التي استخدمها الLاحثون (

) و لتحقیMuska Mosston & Sara Ashworth,2008  O.  2008، عفاف عثمان،
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أهداف الدراسة قام الLاحث بإعداد البرنامج التدر�سي و تكییف أداة الدراسة على النحو 
  اآلتي :

  : مادة الدراسة و تمثلت في الوحدات التدر�س�ة أوال 
تم إعداد دلیل لألستاذ ( الوحدات التدر�س�ة ) لالسترشاد بها في عمل�ة التدر�س اثناء 
تطبیO الدراسة على المجموعة التجر�ب�ة في نشاطین مختلفین ، أحدهما فرد� تمثل في 

  ما یلي:  الوثب ، و الثاني جماعي تمثل في 	رة الید و�تضمن الدلیل
االطار النظر� : اشتمل على مقدمة عن أسلوب االكتشاف الموجه ، مفهومه ،   -أ

 مراحله ، أهمیته.
تحتو� على األهداف الخاصة ) وحدة تدر�س�ة 12االطار المیداني : إشتمل على (   -ب

و األسئلة المتعلقة L	ل المواقف التعل�م�ة الخاصة بنشاf فرد�  (الوثب) و جماعي 
ضافة إلى ارشادات تنفیذ الدرس ، و Lعد االنتهاء من إعداد الدلیل تم إ( 	رة الید) 

مح	مین ممّثِلین في استاذ ُم	ون في مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، عرضه على 
مفتش التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للطور الثانو� و أساتذة جامعیین في مجال تدر�س 

راهم و مالحظاتهم العلم�ة و التر�و�ة حول التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، إلبداء أ
  محتوE الدلیل .

إعتمد الLاحثان على مق�اس قاما بتكی�فه معتمدین في ثان�ا : مق�اس التف�یر التأملي : 
ذلك على مق�اس أصلي للتف	یر التأملي في إطار مهارات الجمLاز إعداد الد	تورة 

التأمل  وزعة على ثالث أLعاد هي :) فقرة م45یتكون المق�اس من ((سمرالشمایلة ) حیث 
  قبل الحدث ، التأمل أثناء الحدث، التأمل في الحدث.

 عدد من على األولّ�ة صورته في المق�اس عرض تم صدق مق�اس التف�یر التأملي :
من حیث ق�اس للخاص�ة المدروسة و مناسبته ألفراد عّینة الدراسة  رأیهم إلبداء المح	مین

) بنود و تعدیل ص�اغة Lعضها ل�صLح في 5عن حذف خمسة ( ، أسفرت نتائج التح	�م
) بندًا في هذا المق�اس في صورته األول�ة موزعة على ثالثة  40األخیر عدد البنود (
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تطب�قه على عّینة  خالل أLعاد ، ثم تم حساب صدق االتساق الداخلي لألداة من
  موضحة في الجدول التالي:و	انت النتائج  استطالع�ة

 ) :01الجدول (
  یوضح معامالت االرت^اl بین البنود و أ^عادها و الدرجة الكل�ة

 االرت^اl ^الدرجة الكل�ة  االرت^اl ^ال^عد  الرقم االرت^اl ^ال^عد الرقم ال^عد

  
  

التف	یر 
أثناء 

 الحدث

01    **0,409 22   **0,649   
  

   **0,71  
 

04    **0,407 25    **0,471 
07    **0,389 28 0,133 

10 0,162 31 0,167 

13   **0,407 34    **0,268 
16    **0,336 37    **0,221 
19    **0,325   

التف	یر 
Lعد 

 الحدث

02 0,173 23    **0,474  
 
 

   **0,87  
 

05   **0,416 26   **0,407 
08     **0,486 29    **0,557 
11    **0,431 32    **0,481 
14    **0,394 35    **0,363 
17   **0,440 38    **0,330 
20    **0,554  

التف	یر 
Lعد 

 الحدث

03   **0,425 24   **0,553  
 
 

   **0,91  
 

06    **0,416  27     *0,238 
09     **0,491  30    **0,361 
12    **0,479  33    **0,542 
15    *0,257  36    **0,377 
18     **0,293  39    **0,452 
21      **0,581  40    **0,559 
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) في Lعد التف	یر أثناء �02الح� من أغلب معامالت االرتLاf 	انت دالة ما عدا البنود(
)  في Lعد التف	یر قبل الحدث  فقد 	انت  غیر دالة مع  31- 28- 10الحدث و ( 

  أLعادها  و لذا تم حذفها.
 (Alphaتم حساLه Lاستخدام معادلة الفا 	رونLاخ الطLقي  التأملي :ث^ات مق�اس التف�یر 

 ( Stratified:  

  حیث    

�مثل تLاین   �مثل معامل ألفا فقرات Lعد من أLعاد المق�اس،    
  ذلك الLعد

�مثل جمع حواصل ضرب تLاین درجات 	ل Lعد في نتیجة طرح معامل الفا  

  Lاین المق�اس 		ل .�مثل ت  لكل Lعد من الواحد صح�ح ، 
	م تم االعتماد على طر�قة التجزئة النصف�ة ثم تصح�حه من خالل معادلة " سبیرمان 

  براون" و 	انت النتائج 	ما هي موضحة في الجدول 
 ) :2جدول رقم (

  یوضح معامالت ث^ات مق�اس التف�یر التأملي

  
  المق�اس

  
 ألفا �رون^اخ الط^قي

 التجزئة النصف�ة
  ^عد التصح�ح  قبل التصح�ح

 0.83 0.71 0.84 األداة 		ل

 
 موزعة على ثالثة أLعاد و) بندا 36النهائ�ة م	ون من (أصLح المق�اس في صورته 

  االعتماد عل�ه في الدراسة الحال�ة.
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 فقرات من فقرة لكل استجابته عن درجة المفحوص �عطي :المق�اس درجات تقدیر •
 ،(3 )تنطبO علّي دائما   " اإلیجاب�ة راتالفق على  )1( ) إلى3من  ( تمتد المق�اس

 	لما أنه Lالذ	ر الجدیر )  ، و من1ال تنطبO علّي ابدا (  ،(2 )تنطبO علّي اح�انا 
 الدرجة وتكون  التأملي، التف	یر مستوE  ازد�اد على ذلك دل المق�اس على الدرجة زادت
   :LاألLعاد الفرع�ة یتعلO وف�ما ) 36( الدن�ا ) والدرجة108(   المق�اس على الكل�ة

  . "الحدث قبل التأمل " ) لLعد10) والدن�ا (30(  العل�ا الدرجة تكون  - 
  ) لLعد " التأمل اثناء الحدث ".12) و الدن�ا ( 36تكون الدرجة العل�ا (  - 
  ) لLعد "التأمل Lعد الحدث "14) و الدن�ا ( 42تكون الدرجة العل�ا (  - 

  التصم�م التجر�بي للدراسة   : 
تصم�م المجموعة الضاLطة غیر العشوائ�ة ذو  م االعتماد على تصم�م شLه تجر�بي وهوت

 االختLار�ن قبلي و Lعد� 	ما یوضحه الجدول
  

  تصم�م الدراسة ):3الجدول رقم (

 التطبیr ال^عدS نوع المعالجة التطبیr القبلي المجموعات

الق�اس القبلي للتف	یر  التجر�ب�ة
 التأملي

االكتشاف التدر�س Lأسلوب 
 الموجه

الق�اس الLعد� للتف	یر 
 التأملي

الق�اس القبلي للتف	یر  الضاLطة
 التأملي

الق�اس الLعد� للتف	یر  التدر�س Lاألسلوب المعتاد
 التأملي

 
  التكافؤ بین مجموعتي الدراسة   

  التكافؤ في مستو) التف�یر التأملي  -
 التأملي التف	یر مق�اس على ةوالضاLط التجر�ب�ة المجموعتین تكافؤ من التحقO تم

 یوضح  الحدث 	ما Lعد التأمل الحدث، أثناء التأمل الحدث، في (التأمل Lمختلف مجاالته
  .الجدول
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 ) : 4الجدول (
  نتائج  اخت^ار( ت) لحساب التكافؤ في مستو) التف�یر التأملي بین مجموعتي الدراسة

عدد افراد  المجموعة المجال
 المجموعة

 uالمتوس
 يالحساب

االنحراف 
 Sالمع�ار 

  ق�مة
 ( ت)

درجات 
 الحر�ة

مستو) 
 الداللة

  التأمل قبل 
 الحدث

   4.01 23.28 36 التجر�ب�ة
0.28 

  
69 

  
 4.52 23.00 35 الضاLطة 0.77

  التأمل اثناء 
 الحدث

   3.89 26.91 36 التجر�ب�ة
1.15 

  
69 

  
 4.21 28.02 35 الضاLطة 0.25

  التأمل Lعد
 الحدث 

�   3.78 31.86 36 ب�ةالتجر
0.03  

  
69 

  
 5.78 31.85 35 الضاLطة 0.99

  التف	یر 
 التأملي

   11.33 81.47 36 التجر�ب�ة
0.49 

  
69 

  
 13.37 83.17 35 الضاLطة 0.62

 
 α) أّن ق�مة (ت) غیر دالة احصائ�ا عند مستوE داللة (  4یتضح من خالل الجدول (

فرق دال إحصائ�ا بین مجموعتي الدراسة الضاLطة )  مما یدل على عدم وجود 0.05 ≤
و التجر�ب�ة ، و �عد ذلك مؤشرًا على تكافؤ المجموعتین في ما یخص مستوE التف	یر 

  التأملي قبل البدء بتطبیO الدراسة.
  إجراءات تطبیr أدوات الدراسة 

التنسیO مع األستاذ الذ� یدرس المجموعتین لالتفاق  على عدد حصص تدر�س  - 1
Lالوحدات لوحدات التدر�س�ة لتحقیO التكافؤ في عدد الحصص، إضافة إلى تزو�ده ا

 . التدر�س�ة  وفO أسلوب االكتشاف الموجه التي أعّدها الLاحث للمجموعة التجر�ب�ة
 تطبیO مق�اس التف	یر التأملي قبل�ا على المجموعتین التجر�ب�ة و الضاLطة - 2
) أساب�ع Lمعدل 6اسة التي استغرقت (البدء بتطبیO المعالجة على مجموعتي الدر  - 3

، وحدة خاصة بنشاf فرد� و  تعل�م�ة تشتمل 	ل حصة على وحدةحصتین أسبوع�ًا 
 األخرE بنشاf جماعي .
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 تطبیO مق�اس التف	یر التأملي Lعد االنتهاء من تدر�س الوحدات مLاشرة. - 4
  عرض و مناقشة النتائج: 

  عرض نتیجة الفرض�ة األولى 
تم حساب المتوسطات الحساب�ة و االنحرافات �ة الدراسة األولى، فرض اختLار Lُغ�ة

 )ANCOVAالمع�ار�ة لب�انات تالمیذ المجموعتین ، 	ما تم تطبیO اختLار تحلیل التغایر(
 Eعد� لمستوLب�ة في الق�اس ال�لحساب  داللة الفروق بین المجموعتین الضاLطة و التجر

 ).07لق�اس القبلي 	ما یوضح الجدول (التف	یر التأملي و 	ل مجاالته Lعد ضL[ ا
 ):  5جدول (

بین المجموعة التجر�ب�ة و الضا^طة  ) لداللة الفروق ANCOVAیبین نتائج اخت^ار(

  في الق�اس ال^عدS للمجاالت الفرع�ة ومستو) ق�اس التف�یر التأملي ��ل.

المجال 

  الفرعي 

 

مصدر 

 الت^این 

مجموع 

 المر!عات

درجات 

 الحر�ة

 uمتوس

 !عاتالمر 

  ق�مة 

 ف

مستو) 

الداللة 

 االحصائ�ة

مر!ع 

  ایتا

(η2) 

  
  التأمل قبل

 الحدث 

المتغیر 
 المصاحب

663.29 1 663.29 91.81 0.000 0.57 

 0.04 0.09 2.96 21.39 1 21.39 المجموعة

  7.224 68 491.24 الخطاء

  71 41204 المجموع

  
  التأمل اثناء

 الحدث 

المتغیر 
 المصاحب

792.16 1 792.16 96.12 0.000 0.58 

 0.15 0.001 12.16 100.23 1 100.23 المجموعة

  8.24 68 560.37 الخطاء

  71 60346 المجموع

  
  التأمل Lعد

 الحدث 

المتغیر 
 المصاحب

1065.94 1 1065.94 78.29 0.000 0.53 

 0.12 0.003 9.39 127.83 1 127.83 المجموعة
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  13.61 68 925.74 الخطاء

  71 77396 جموعالم

  
مق�اس 
التف	یر 
 التأملي

المتغیر 
 المصاحب

7737.07 1 7737.07 133.89 0.00 0.66 

 0.15 0.00 12.00 693.69 1 693.69 المجموعة

  57.78 68 3929.46 الخطاء

  71 526584.00 المجموع

 ) وجود فرق ذ� داللة احصائ�ة في الق�اس الLعد� لمستوE 5یتضح من الجدول من (
التف	یر التأملي بین المجموعتین التجر�ب�ة و الضاLطة في مجالي التأمل  أثناء الحدث و 

) حیث بلغت ق�مة ف  على الترتیب α ≥ 0,01التأمل Lعد الحدث عند مستوE داللة (

مجال التأمل قبل الحدث LالنسLة ل)  ، في حین لم تظهر فروق دالة 9.39) و (12.16(

أما LالنسLة لمستوE التف	یر التأملي 		ل فقد وجدت فروق  ) ،2.96الذ� سجل ق�مة ف (

)   α ≥ 0,01دالة احصائ�ا بین متوسطات درجات مجموعتي الدراسة عند مستوE داللة (
) و من اجل معرفة اتجاه الفروق فقد تم االعتماد على 12.00حیث بلغت ق�مة ف (

  )  6یوضح الجدول ( المتوسطات  المعّدلة للمجموعتین التجر�ب�ة و الضاLطة 	ما
 ) :6الجدول (

المتوسطات القبل�ة و ال^عد�ة و المعدلة حسب المجموعة، للمجاالت الفرع�ة  و 

  المق�اس ��ل لمستو) لتف�یر التأملي

  

 المجال

  

 المجموعة

عدد 

 األفراد

 uالمتوس

الحسابي للق�اس 

 القبلي

المتوسu الحسابي 

Sللق�اس ال^عد 

  

 المتوسu المعدل

  التأمل قبل
 الحدث  

 23.18 23.31 23.28 35 الضاLطة

 24.28 24.16 22.94 36 التجر�ب�ة

  التأمل اثناء 
 الحدث

 27.59 28.11 28.02 35 الضاLطة

 30.00 29.50 26.81 36 التجر�ب�ة
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  التأمل Lعد
 الحدث 

 31.20 31.25 31.85 35 الضاLطة

 33.88 33.83 31.72 36 التجر�ب�ة

مق�اس التف	یر 
 التأملي

 81.94 82.68 83.17 35 الضاLطة

 88.21 87.50 81.47 36 التجر�ب�ة

 
 المجموعة لصالح جاءت المجموعتین بین الفروق  أنّ  متوسطات المعدلة نجد ضوء في

التجر�ب�ة التي اعتمدت على أسلوب االكتشاف الموجه في مجالي التأمل أثناء الحدث و 
		ل  ، مما �عني رفض الفرض�ة الصفر�ة   التأمل Lعد الحدث و مستوE التف	یر التأملي

الLحث�ة التي تنص على : وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  الفرض�ة قبول و
المجموعة التجر�ب�ة و الضاLطة في التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و 

الدراسة  أثر أسلوب التدر�س قید لمعرفة حجم  الر�اض�ة لصالح المجموعة التجر�ب�ة  ، و
Lاستخدام  effect sizeفي تنم�ة التف	یر التأملي لدE التالمیذ، تم حساب حجم األثر 

) ، و هي ق�مة مرتفعة  و هذا �عني أّن 0.15= ((η2)حیث وجدت  (η2)مر�ع إیتا 
حجم األثر الستخدام أسلوب االكتشاف الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي لدE تالمیذ 

 ان 	بیرًا .المجموعة التجر�ب�ة 	
  

 مناقشة نتیجة الفرض�ة األولى

ُتبد� نتیجة هذه الفرض�ة األثر االیجابي ألسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه في  
مستوE التف	یر التأملي لدE تالمیذ المرحلة الثانو�ة و على مستوE األLعاد الفرع�ة الثاني 

لتدر�س Lاالكتشاف الموجه 	ان و الثالث الم	ونة للتف	یر التأملي ، هذا �عني أّن أسلوب ا
ذا تأثیر ایجابي و دال احصائ�ا على التف	یر التأملي لدE التالمیذ إذا ما قورن 

  Lالمجموعة الضاLطة التي درست Lاألسلوب المعتاد.
هذا و اّتسقت هذه النتیجة مع أغلب الدراسات التي تطرقت ألسلوب االكتشاف   

ر�اض�ة Lمختلف الرؤE التي تناولته في عالقته الموجه  في مجال التر��ة البدن�ة و ال
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Lالتف	یر التأملي أو Lصور أخرE من التف	یر ، 	ما توافقت مع االطار النظر� للدراسة ؛ 
دراسة الحا�ك و السوطر� دراسات 	ل من (إذ نجد اتفاقًا بین نتائج الدراسة الحال�ة و 

،  2015مایلة ،الش؛  2013أبو الطیب و الحسین ،؛  2010؛ ادیر ،  2004،
Jayachandran, Arjunan,2012 التي توصلت على الترتیب إلى فاعل�ة أسلوب (

، رفع التحصیل المعرفي للطلLة خالل على Lعض المهارات الح�ات�ة  االكتشاف الموجه
تنم�ة التف	یر درس التر��ة الر�اض�ة ، تنم�ة التف	یر االبتكار� خالل ممارسة السLاحة ، 

المیذ في مهارات ر�اضة الجمLاز ، و مساهمته في تنم�ة القدرة المعرف�ة  التأملي لدE الت
 على  االكتساب و االحتفا� لLعض المهارات الحر	�ة عندهم ، التي �متلكها  الطلLة 

أّن هذا األسلوب على عالقة  )2007؛ الحا�ك  (Alhayek, 2004.bلتضیف دراسات 
أثناء ممارسة مهارات 	رة السلة ، و أّن أسلوب  Lالقدرة على التف	یر االبتكار� عند الطلLة

االكتشاف الموجه �ساهم في التفوق  في الجزء المتعلL Oمهارات التف	یر مقارنة Lاألسالیب 
. Eاألخر 

 ; Leung & Kember,2003 ; Kirk,2000 	ما أكدت دراسات (            
Kim,1998( یر التأملي الممارس من طرف التالمیذ ی	الصلة  أّن التف Oقى وثیL

 Oس�[ أو االعت�اد� وثیLیر ال	عة فالتفLه أو االستراتیج�ات المتLس من ناح�ة أسالی�Lالتدر
الصلة Lاستراتیج�ات التعلم السطح�ة في صورة األسلوب األمر� ، أما مستوE الفهم و 

ه ، التأمل الناقد فیرتL ]Lاستراتیج�ات التعلم المتعمقة في صورة أسلوب االكتشاف الموج
أّن الطلLة المتأملین اكتسبوا المهارات التعل�م�ة Lش	ل أفضل من الطلLة غیر  	ما 

) إلى نتیجة (Sunay,gundiiz,Dolasir,2004المتأملین ، Lالمقابل توصلت دراسة 
ُمناف�ة لنتیجة هذه الفرض�ة التي أسفرت عن عدم وجود فروق في اكتساب التقن�ات 

ب الجامعة بین المجموعة التي اتLعت أسلوب التدر�س األساس�ة للكرة الطائرة لدE طال
  األمر� و المجموعة التي اتLعت أسلوب االكتشاف الموجه . 
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Lالموازاة مع هذا یتبین ما ُ�عزز نتیجة هذه الفرض�ة من الناح�ة النظر�ة ال س�ما  
بره  ) حول االكتشاف حیث اعت Brunerالمنظور المعرفي  في الشO الذ� تناوله برونر ( 

التعلم  هو Lاالكتشاف فالتعلمطر�قة  �صل بها الطفل إلى الحل اكثر من الحل نفسه ، 
 الطفل �	ن لم جدیدة لمعلومات وتحو�لها المعلومات وتر	یبها لمعالجة 	نتیجة �حدث الذ�

 تسهم محددة Lأنشطة المتعلم Lمساعدة المعلم ق�ام ذلك و�تطلب ، قبل من بها على درا�ة
فخالل ) .  101 ، ص 1994( ز�تون ، تحق�قها یتم التي االكتشافات ىإل الوصول في

هذا األسلوب  �عمل االستاذ على مساعدة التالمیذ من خالل محتواه المتكون من سلسلة 
االسئلة المتدرجة التي تؤد� Lالتلمیذ الى عمل�ة االستقصاء و التجر�ب و تعز�ز عمل�ات 

جاLات المتعلقة L	ل سؤال ، ف	ل سؤال �عتبر LمثاLة التف	یر و التأمل اثناء  Lحثه عن اال
عائO أو اعتراض أو شLه مش	لة البد من إیجاد حلول لها للوصول إلى االستجاLة 
الحر	�ة و األداء الصح�حین و هذا �ع	س أحد اش	ال التف	یر التي ُیوضع فیها التالمیذ 

  البدن�ة  و الر�اض�ة.خالل تعلمهم لمختلف المهارات الر�اض�ة اثناء دروس التر��ة 
  

) إلى أّن  143 ، ص 2005في نفس االطار �شیر برونر حسب ( فرج ، 
االكتشاف یتكون من مواجهة التلمیذ للمش	لة أو الموقف المش	ل ، فیLحث التلمیذ عن 

 Hildaطرق الحل أو إعادة الحل مما یز�د من قدرته على التف	یر ، و تؤ	د هیلدا  تاLا (
Taba قة تجعله ّن التع) أ�لم Lاالكتشاف �ساعد التلمیذ على تخز�ن المعلومات Lطر

�ستط�ع استرجاعها Lسهولة وقت ما شاء . 	ما أّن أحد المسوغات المتعددة لطر�قة التعلم 
) تتوافO مع نتیجة هذه الفرض�ة  L1996االكتشاف التي ذ	رها برونر نقال عن ( ز�تون ،

 فهو ، فق[ Lالتف	یر عقله و�نمى یتعلم الفرد أنّ  عنىالقوة العقل�ة التي ت في؛ و المتمثلة 
 یواجهه ما بتنظ�م وذلك العقل�ة بنیته إنماء إلى المتعلم �قود التعلم من النوع هذا أن یؤ	د
 إلى یؤدE وهذا األش�اء بین االنتظام عدم أو التناسO �	تشف لكي فق[ ل�س ، سلوك من

  .) 140 ، ص1996( ز�تون ،     العل�ا العقل مهارات وتنم�ة الذاتي التعلم
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	ما أّن أغلب التالمیذ في المواقف في إطار دروس التر��ة البدن�ة  ُیر	زون على  
األداء و ال یر�طونه Lالمعرفة المتأن�ة ف�قعون في أداء خاطئ ، و لكي نتفادE هذا �م	ن  

متسلسلة و أن �ستغل األستاذ طب�عة أسلوب االكتشاف الموجه المبني على التساؤالت ال
الهادفة ف�شرع التالمیذ حینها في عمل�ات عقل�ة    و معرف�ة  التي تصب في خانة 

 ، ص 2015التف	یر التأملي الذ� أشار إل�ه  محمد في دراسة (بلعاو�، ابو سل�مان،
)  حیث اعتبره واحدًا من العمل�ات العقل�ة و المعرف�ة الرئ�س�ة التي تمیز بین األفراد 37

جاLاتهم لمواقف الح�اة المختلفة ، و مدE 	فاءتهم و نجاحهم في تقد�م في سرعة است
استجاLات صح�حة لتلك المواقف ، حیث ان التأملیین غالLا ما �میلون التي التأني في 
تقد�م استجاLاتهم و �أخذون و قتا طو�ال في تخص�ص البدائل المتاحة قبل اتخاذهم 

  للقرارات Lشأن تنفیذها .
أسلوب االكتشاف الموجه و التف	یر التأملي ُ�م	ن وضعها في خانة فالعالقة بین  

العالقة بین أحد األسالیب المعرف�ة و الم	ونات االخرE لشخص�ة الفرد ، على اعتLار أّن 
األسالیب المعرف�ة تمثل اسالیب األداء الممیز للفرد في تصوره و إدراكه و تنظ�مه 

مح�طة Lه و 	یف یتعامل مع تلك المتغیرات ، للمتغیرات التي یتعرض لها في البیئة ال
والمتمثل في أسلوب االندفاع في مقابل التأمل حیث یرتL[ هذا األسلوب حسب ( 

) Lمیل األفراد إلى سرعة االستجاLة مع التعرض للمخاطرة 244، ص  2003الشرقاو� ،
المؤد�ة لحل . فغالLا ما تكون استجاLات المندفعین غیر صح�حة لعدم دقة تناول البدائل 

الموقف، في حین یتمیز االفراد الذین �میلون إلى التأمل Lفحص المعط�ات الموجودة في 
 الموقف ، و تناول البدائل Lعنا�ة و التحقO منها قبل إصدار االستجاLات.

  
  عرض نتیجة الفرض�ة الثان�ة 

) Two Way ANCOVAعن ذلك تم االعتماد على تحلیل التغایر الثنائي ( للكشف 
الختLار الفروق بین المجموعتین في الق�اس الLعد� لمستوE التف	یر التأملي  	ما یوضح 

  :الجدول 
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 ) :  7الجدول (
أسلوب التدر�س (االكتشاف أثر التفاعل بین  الُثنائي لداللة التغایر تحلیل اخت^ار نتائج

غیر الموجه ، المعتاد ) وعامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة ( ممارس ،
  في تنم�ة التف�یر التأملي لد) تالمیذ الثان�ة ثانوS ممارس)

  
 مصدر الت^این

مجموع 
 المر!عات

درجات 
 الحر�ة

uمتوس  
 المر!عات 

  ق�مة
 "ف" 

مستو) 
  الداللة

 ) α= 

0.05( 

  إیتا

(η2) 

 0.53 0.000 76.13 4055.59 1 4055.59 المتغیر المصاحب 

 0.12 0.003 9.48 503.83 1 503.83 أسلوب التدر�س
 0.10 0.008 7.40 393.29 1 393.29 الممارسة الخارج�ة
الممارسة × أسلوب التدر�س

 الخارج�ة
29.33 1 29.33 0.55 0.460 0.00 

  53.14 66 3507.36 الخطأ
  71 526584 المجموع

 
 α) عدم وجود فروق دالة إحصائ�ا عند مستوE داللة (7( الجدول خالل من �ظهر 
) ، مما �عني قبول 0.55(  "ف" جموعات  حیث  بلغت ق�مة ) بین الم0,05 ≤

الفرض�ة الصفر�ة التي تنص على : عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعة 
التجر�ب�ة و الضاLطة في مستوE التف	یر التأملي تLعا للتفاعل بین اسلوب التدر�س و 

  عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة .
) 0.05عند مستوE داللة ( إحصائ�ا داّلة فروق  وجود عدم جة هذه الفرض�ة الىتشیر نتی

مستوE التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و  في األر�ع المجموعات بین
 Eاض�ة ُتعز�بین اسلوب التدر�س و عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة   التفاعل الى الر
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التأملي Lعد ضL[ المتغیر المصاحب( الق�اس القبلي  الر�اض�ة في الق�اس الLعد� للتف	یر
  ) و هذا ما توضحه المتوسطات الحساب�ة و المعدلة.

 ):8الجدول (

  المتوسطات  ال^عد�ة و المعدلة حسب المجموعة لمق�اس التف�یر التأملي

  

 الممارسة الخارج�ة

  أسلوب 

 التدر�س    

 uالمتوس

الحسابي للق�اس 

Sال^عد 

االنحراف 

 Sالمع�ار 

 uالمتوس

 المعدل

fأسلوب االكتشاف  ممارسون لنشا
 الموجه

94.42 7.43 90.99 

غیر ممارسین 
fللنشا 

أسلوب االكتشاف 
 الموجه

77.80 9.99 84.08 

f84.27 10.86 89.82 األسلوب المعتاد ممارسون للنشا 
غیر ممارسین 

fللنشا 
 79.95 13.65 75.94 األسلوب المعتاد

 
) أّن المتوسطات المعّدلة للمجموعات األر�عة (المجموعة 8قم (�ظهر من خالل الجدول ر 

الممارسة لألنشطة الخارج�ة  التي درست Lأسلوب االكتشاف الموجه ، المجموعة غیر 
الممارسة لألنشطة الخارج�ة التي درست Lأسلوب االكتشاف الموجه  ، المجموعة 

، المجموعة غیر الممارسة   الممارسة لألنشطة الخارج�ة التي درست Lاألسلوب المعتاد
) ، ( 90.99لألنشطة الخارج�ة التي درست Lاألسلوب المعتاد)  على الترتیب ( 

) و هي متوسطات غیر دالة عند مستوE داللة 79.95) ، ( 84.27) ، ( 84.08
لنتیجة اختLار فرض�ة التفاعل بین أسلوب  أوضح Lصر�ة قراءة أجل من ) . و0.05(

 الب�اني الذ� یبرز ذلك :  الش	ل مالحظة الخارج�ة لألنشطة  �م	نالتدر�س و الممارسة 
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 الش�ل الب�اني  :

أثر التفاعل بین أسلوب التدر�س و عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة في 

 تنم�ة التف�یر التأملي خالل  دروس التر!�ة البدن�ة و الر�اض�ة

  
  

التأملي متقارب الى حد ما في حالة  �ظهر من خالل الرسم الب�اني أّن التف	یر 
تطبیO األسلوب المعتاد في التدر�س سواء مع الممارسین او غیر الممارسین لألنشطة 
الخارج�ة ، و الفرق یLقى تقر�Lا ذاته في حالة تطبیO أسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه 

التدر�س و بین الممارسین و غیر الممارسین ، و هذا �ع	س عدم التفاعل بین أسلوب 
 على عدم  تنص التي الصفر�ة الفرض�ة قبول یتم عل�ه عامل الممارسة الخارج�ة ، و

أسلوب التدر�س (االكتشاف الموجه ، المعتاد ) و النشاf الر�اضي تفاعل بین  وجود
الخارجي ( ممارس ،غیر ممارس) في تنم�ة التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة 

یذ الثان�ة ثانو� ، و رفض الفرض�ة البدیلة التي تنص على وجود الر�اض�ة لدE تالم
تفاعل بین أسلوب التدر�س (االكتشاف الموجه ، المعتاد ) و النشاf الر�اضي الخارجي ( 
ممارس ،غیر ممارس) في تنم�ة التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة الر�اض�ة 

 لدE تالمیذ الثان�ة ثانو�.
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  الفرض�ة الثان�ةمناقشة نتیجة 

تبدو هذه النتیجة مبدئ�ًا متفقة مع Lعض الدراسات ف�ما یخص الشO المتعلL Oاألثر الذ� 
یلعLه عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة في ش	له المستقل في تنم�ة التف	یر 

  لكنها مخالفة في لألدب النظر�  . ؛لدE التالمیذ 
تي اتفقت على األثر االیجابي لعامل الممارسة االتفاق �ظهر من خالل الدراسات الف

الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة لدE التالمیذ على أش	ال المعرفة ( التف	یر ، االدراك ...) 
) في الدراسة L2013اختالف مستو�اتها سطح�ة 	انت أم عم�قة ، فقد توصل (ز�وش ، 

ض مهارات التف	یر الناقد التي أجراها إلى أنّ للنشاf البدني الر�اضي دور في تنم�ة Lع
) عن الدور الذ� تلعLه الممارسة 2008	ما تمخضت دراسة (سLع ،  المجال الر�اضي ،

الر�اض�ة المسLقة لدE التالمیذ في معالجة المعلومات لدE ذات الطاLع الر�اض�ة و 
  تفوقها على التالمیذ المفتقر�ن لهذه الممارسة الر�اض�ة .  

ظهر بین نتیجة الفرض�ة في هذه الدراسة و نتائج األدب أما تفسیر االختالف الذ� 
النظر� الذ� أشار إلى األثر اإلیجابي للممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة على 
التف	یر التأملي لدE التالمیذ خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في ضوء تفاعله مع 

حثان  قد �	ون مرّده الى عاملین أسلوب التدر�س الذ� اتLعه األستاذ ، ففي نظر الLا
  اثنین :

التLاین وعدم التشاLه بین طب�عة النشاf ( 	رة قدم ، 	رة سلة ، عدو ...)  و نوعه  - 
(جماعي ، فرد� ) الممارس خارج�ا من طرف التالمیذ مع طب�عة النشاf ( فرد� أو 

األنشطة التي جماعي ) الممارس خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة و LالضL[ مع 
تمت في ِخضّمها الدراسة الحال�ة حیث تمثلت في نشاطي 	رة الید و الوثب ( القفز ) ، 
حیث أوضح اوزو�ل أّن الممارسة تعتبر أحد مLاد© انتقال أثر التعلم حیث یتزاید انتقال 
 أثر التعلم 	لما تزاید التشاLه بین العمل الممارس و ما سبO اكتساLه من أعمال تم ثLاتها

  ).161، ص  2012في البن�ة المعرف�ة للمتعلم ( الشرقاو� ، 
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التLاین في حجم و مستوE الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة ، فالتالمیذ الذین  - 
�مارسون النشاf الر�اضي Lش	ل منتظم في أحد النواد�  أو الجمع�ات الر�اض�ة یختلفون 

ن حیث مستوE المعارف و التقن�ات عن التالمیذ الذین �مارسونه Lش	ل غیر منتظم م
الم	تسLة أثناء الممارسة ، فالتعلم Lش	ل منتظم و بتوج�ه من مدّرب أو مختص تكون 
عوائده و نواتجه أفضل من التعلم العشوائي الذ� ُ�م	ن أن ُیرِسخ معلومات خاطئة ، 

مستوE ناه�ك على أن ضعف الممارسة الخارج�ة 	مًا و 	�فًا �ع	س خبرة ال ترقى إلى ال
المنشود ؛ فدوام الفترة بین الممارسة الخارج�ة لألنشطة و األداء المقصود خالل درس 
التر��ة البدن�ة في خضم أسلوب االكتشاف الموجه قد ینجر عنه نس�ان و ض�اع ما تم 

  تعلمه .
  خالصة و مضامین -

 توصلت الدراسة إلى أّن أسلوب االكتشاف الموجه حّسن مستوE التف	یر التأملي
خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لدE أفراد عّینة الدراسة Lش	ل أفضل مقارنة 
Lاألسلوب التدر�سي المعتاد ، أما النتائج المتعلقة Lأثر التفاعل بین متغیر أسلوب التدر�س 
( االكتشاف الموجه / المعتاد) و متغیر الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة (ممارس/ 

في تنم�ة التف	یر التأملي ف	شفت عن عدم وجود فروق بین مجموعات غیر ممارس) 
في حدود  المضامین العمل�ة و النظر�ةتقودنا الدراسة الحال�ة إلى تناول  الدراسة األر�عة.

  ما أفرزته نتائجها و الجوانب اإلجرائ�ة للدراسة:
اتذة على غرار أهم�ة أسالیب التدر�س غیر المLاشرة في تدر�س المادة  من طرف االس - 

ال مانع من استخدام هذا األسلوب في احدE انشطته الفرد�ة اسلوب االكتشاف الموجه (
و عدم او الجماع�ة او تطب�قه في Lعض المواقف التعّلم�ة الخاصة Lأحد تلك االنشطة ) 

التر	یز على أسلوب واحد �	Lح قدرات التالمیذ ال س�ما المعرف�ة منها و ُیدخل الملل في 
بهذا نضمن التحدیث ألسالیب التدر�س و التنو�ع في اٍن واحد. و  هم تجاه المادة ، ونفوس

عل�ه تأتي اهم�ة التغییر في مجال الممارسة التدر�س�ة على مستوE دروس التر��ة البدن�ة 
  .و الر�اض�ة من طرف االستاذ في حد ذاته
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ة االشارة و التر	یز Lما ان الدراسة تمت في ظروف طب�ع�ة (غیر مصطنعة) تأتي أهم� - 
على الشO المتعلL Oأسالیب التدر�س و 	�ف�ة تطب�قها  ضمن عمل�ات التأطیر واالشراف 

  على االساتذة من طرف المشرفین التر�و�ین .
على مصممي المناهج المرتLطة Lمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة إعطاء أهم�ة أكبر  - 

ارة الیها في محتوE المنهاج أو الوثائO ألسالیب التدر�س من خالل إدراجها أو اإلش
المرفقة أو دلیل األستاذ حتى تتضح معالم 	ل أسلوب و فوائده خاصة LالنسLة لألساتذة 

  الجدد.
Lالرغم من أهم�ة نتائج الدراسة على المستوE العملي تظل هناك Lعض الحدود المقیدة  - 

في نفس الوقت مسارات  للدراسة ممّثلة في متغیرات الدراسة  و مجتمعها حیث تمثل
Lحث�ة إلجراء دراسات أخرE . فهناك متغیرات أخرE لها تأثیر في مستوE التف	یر التأملي 

على غرار الممارسة الر�اض�ة الخارج�ة ، لم یتم أخذها Lعین االعتLار لدE التالمیذ 
خت�ار 	دافع�ة األستاذ للتدر�س أو 	فایته التدر�س�ة  أو شخصیته داخل الحصة Lح	م أّن ا

  أسلوب التدر�س المناسب و تطب�قه �عود في النها�ة إلى األستاذ
�م	ن الذهاب أLعد بإجراء دراسات قد تز�د من أهم�ة أسلوب االكتشاف الموجه من  - 

استخدام هذا األسلوب مع تالمیذ في مراحل تعل�م�ة أخرE في ظل التشاLه النسبي خالل 
 ة البدن�ة و الر�اض�ة.بین مراحل التعل�م في تدر�س مادة التر��

الحدود المتعلقة Lطب�عة و نوع النشاطین الر�اضیین الذین  اقتصرت  علیهما الدراسة  - 
(	رة الید و الوثب ) ، في حین أّن  هناك أنشطة ر�اض�ة یتم تدر�سها لهذه الفئة من 

لتف	یر التالمیذ في شاكلة رمي الجلة ، السرعة ، 	رة السلة ، 	رة الطائرة  و هي مدعاة ل
من أجل الخوض فیها LاتLاع ذات األسلوب  لتحدید النشاf الر�اضي األنسب أو األقرب 

 في ظل تطبیO أسلوب االكتشاف الموجه .
إقتصار الدراسة على التف	یر التأملي LاعتLاره أحد متغیرات المجال المعرفي ، و هذه  - 

صلة Lالمجال المعرفي مدعاة ثان�ة للتف	یر من أجل الخوض في متغیرات أخرE ذات ال
) في الجزء  Mosstonمن أجل تعم�م و تأكید الرؤ�ة النظر�ة التي طرحها موستن (
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الخاص المتعلL Oأسالیب تدر�س التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة و أثرها في قنوات النمو 
  الخاصة Lشخص�ة التالمیذ على نطاق أوسع. 

 

  المراجع: 
  المراجع ^اللغة العر!�ة

). دراسة اثر Lعض اسالیب التدر�س على مستوE التعلم 2010نور (إدیر، عبد ال - 1
الحر	ي و المهار� و التحصیل المعرفي خالل درس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، رسالة 

 د	توراه غیر منشورة ، معهد التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة سید� عبد هللا ، جامعة الجزائر
التدر�س Lممارسة التالمیذ للتر��ة ) .عالقة اسالیب 2004إدیر، عبد النور( - 2

 البدن�ة و الر�اض�ة رسالة ماج�ستیر ،	ل�ة العلوم االنسان�ة و االجتماع�ة، جامعة الجزائر.
).درجة تفضیل طلLة 2005الحا�ك، صادق خالد و الحمور�، ولید یوسف( - 3

التر��ة الر�اض�ة ألسالیب التدر�س المستخدمة في تدر�س مناهج 	رة السلة و العاب 
،العدد 6المضرب و اتجاهاتهم نحوها ، مجلة العلوم التر�و�ة و النفس�ة ،  الLحر�ن المجلد 

3  ،200 -223. 
) .اثر استخدام اسلوب 2012الحا�ك، صادق و السوطر� ،حسن عمر( - 4

االكتشاف الموجه على المهارات الح�ات�ة لدE طلLة الصف الساLع االساسي ،اLحاث 
، مواطن االبداع في المؤسسات الر�اض�ة ،المجلد الثاني ،  مؤتمر االبداع الر�اضي الثالث

498 - 513. 
،  1).االسس العلم�ة في التعلم الحر	ي ، 2016fالدل�مي ،ناهده عبد ز�د ( - 5

 االردن: الدار المنهج�ة للنشر و التوز�ع.
).نظر�ات التعلم و العمل�ات العقل�ة 2009الر��عي ،الشمر�، الطائي ( - 6
f،1 : دار الكتب العلم�ة.،بیروت، لبنان 
).التعلم" نظر�ات و تطب�قات"، القاهرة: م	تLة 2012الشرقاو�، انور محمد (  - 7

 االنجلو المصر�ة.
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، القاهرة: دار 2).علم النفس المعرفي المعاصر،2003fالشرقاو�، انور محمد(  - 8
 االنجلو المصر�ة.

). اثر تصم�م منهاج محوسب في تعل�م Lعض 2015الشمایلة ،امین سمر( - 9
ارات الجمLاز القائم على استراتیج�ة حل المش	الت على مستوE التف	یر التأملي ، مه

االبداع الحر	ي ، و المهار� لدE الطالLات في الLحر�ن، رسالة د	توراه ،	ل�ة الدراسات 
  العل�ا ، الجامعة االردن�ة .

، 3).علم النفس المعرفي ( النظر�ة و التطبی2012f ، (Oالعتوم ،عدنان یوسف( - 10
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تدر�بي لتنم�ة مهارات التف	یر التأملي في دافع�ة التعلم لدE طالب السنة التحضیر�ة في 
�ر و التفوق ، جامعة القص�م ، المملكة العر��ة السعود�ة ، المجلة العر��ة للتطو 

 .50- 29).10) ،العدد(6المجلد(
، ترجمة 1).فهم التعلم و التدر�س ، 2009fتر�غو�ل ، 	یت و بروسر ، ما�	ل ( - 12

 : هاني صالح ، الر�اض: الناشر لعب�	ان للنشر.
) ، أسالیب تدر�س العلوم ، الطLعة الثان�ة ، عمان :  1996ز�تون ، عا�ش (  - 13

 دار الشروق للنشر و التوز�ع.
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). دور النشاf البد� و الر�اضي في تنم�ة Lعض مهارات 2013ز�وش ، احمد( - 15

التف	یر الناقد في المجال الر�اضي ، رسالة د	توراه غیر منشورة ، معهد التر��ة البدن�ة و 
 .3الر�اض�ة ، جامعة الجزائر 

). معالجة المعلومات الر�اض�ة بین التفوق األكاد�مي 2008سLع ، رشید عامر ( - 16
والممارسة الر�اض�ة وأثره في أداء وتعلم الحر	ات الوحیدة، مجلة الر�اضة المعاصرة ، 

 ).9) ، العدد(7المجلد (
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	ل�ة التر��ة االساس�ة ،	ل�ة  اثره في تطو�ر Lعض مهارات 	رة السلة للطالLات، مجلة
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). نحو افاق جدیدة للتدر�س في واقعنا التعل�مي" نها�ات 2001عمران ،تغر�د( - 20
 ، القاهرة : دار القاهرة.1و ارهاصات قرن جدید"، f- قرن 
دراسة تحلیل�ة   –لعمل�ة ). االسالیب التطب�ق�ة في الدروس ا2001عمور، عمر( - 21

تقو�م�ة وفO االسالیب التدر�س�ة الحدیثة ، رسالة ماج�ستیر ، 	ل�ة العلوم االجتماع�ة ، 
 قسم التر��ة البدن�ة ، جامعة الجزائر.

) . طرق التدر�س في القرن الواحد و 2005فرج حسین ، عبد اللطیف (  - 22
  العشر�ن ، عمان ، االردن : دار المسیرة .

).س�	ولوج�ة التعلم للمهارات الحر	�ة الر�اض�ة، 2013د أمین ( فوز� ، أحم - 23
 االس	ندر�ة : دار الوفاء لدن�ا الطLاعة و النشر.
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