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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف يف ت�أثري ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س املتداخل «حل امل�شكالت واالكت�شاف
املوجه» فى تعلم بع�ض مهارات لعبةكرة ال�سلة (الت�صويب ال�سلمي -املحاورة املنخف�ضة  -التمريرة من خلف
الظهر) لطالب امل�ستوى الثاين ،بكلية الرتبية البدنية والريا�ضية بجامعة الأق�صى ،للعام الدرا�سي الأول
2013 /2012م .ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي امل�صمم ملجموعتني �أحدهما جتريبية والأخرى �ضابطة،
�إذ ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )60طالب ًا مت تق�سيمهم بالت�ساوي �إىل جمموعتني �أحدهما جتريبية در�ست
با�ستخدام �أ�سلوب التعلم املتداخل «حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» والأخرى �ضابطة َّثم التدري�س بها
با�ستخدام الطريقة التقليدية ،و�أ�شارت �أهم النتائج �إىل تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة
يف تعلم املهارات ال�سابقة.ويو�صي الباحث ب�إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث الختيار �أ�ساليب حديثة يف
تدري�س املقررات الدرا�سية ،ومواكبة التطور احلادث يف الدول املتقدمة.

الكلمات املفتاحية� :أ�سلوب التدري�س املتداخل ،حل امل�شكالت ،االكت�شاف املوجه ،مهارات لعبة كرة ال�سلة.
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The Effect of Using Blended Teaching
Method on Learning Some Basketball Skills
Ahmed Hamdan
Al-Aqsa University
Gasa - Plestin

Abstract
This study aimed at identifying the effect of using blended teaching methods
“problem solving and directive mastery” on learning basketball skills (lay up shooting
low triple passing from behind the back) among students of second level at faculty of
physical education at Al-Aqsa University in the first semester of the year 2012\2013.
Experimented design was used in this study including two groups (one is experimental
and the other is controlled) sample of the study consists of (60)students ,distributed
into two groups equally ,one represents the experimental group and the other
represents the controlled group. Blended teaching method used with the experimental
group, where the control group recued traditional teaching method. results appeared
the effectiveness of blended teaching method in learning Basketball skills among the
experimental group. The study recommended that applying more studies in order to
choose modern methods in accordance with modern development countries.

Keywords: Blended Teaching Method, problem solving, directive mastery, Basketball Skills.
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املقدمة:
ميثل تطوير التعليم �أحد املتطلبات الأ�سا�سية
التي اجته �إليها العامل للعناية به ،عن طريق �إعداد
املوارد الب�شرية وتنميتها ،للقيام ب�أعباء التنمية
ال�شاملة ،والتفاعل مع العوملة ومعطيات الع�صر
وحتدياته ،وذلك بالتعامل مع �أ�سباب اخللل
وم�صادره ،وال�ضعف يف املنظومة العاملية للتعليم،
والعمل على تنمية م�صادر القوة ،وا�ستثمار �صيغ
التميز يف تلك املنظومة.
وت�ستند هذه اال�سرتاتيجية �إىل �إعادة النظر يف
خمتلف مراحل التعليم ،والربط بينها ،واحلفاظ
على الهوية القومية واملتطلبات العاملية ،و�ضمان
التنوع يف ال�سيا�سات والنظم التعليمية ،واال�ستجابة
الحتياجات فئات و�شرائح املجتمع ،والتن�سيق مع
موارد الدول وخطط التنمية .ومن هذا املنطلق
وا�ست�شعار ًا منا ب�ضرورة مواكبة هذا امل�شهد العاملي
�سريع التطور ،فال ميكن �أن ن�ستمر يف طابور
املقعدين ،ويتطلب ذلك ثورة هائلة يف نظم تعليمنا،
وبراجمنا ،وطرق و�أ�ساليب تدري�سنا مبختلف
املراحل التعليمية؛ لتعيد ترتيب الأو�ضاع يف هياكل
وو�سائل ونظم التعامل مع العملية التعليمية ،وال
يتم ذلك �إال بالرتكيز على تطوير وحتديث مناهج
وطرق التدري�س(عثمان.)2004 ،
وتعد عملية التدري�س موقف ًا يتميز بالتفاعل بني
املعلم واملتعلم ،ولكل منهما �أدواره ميار�سها من
�أجل حتقيق �أهداف معينة ،ف�أ�صبح التدري�س عملية
يخطط لها املعلم وينفذها؛ من �أجل م�ساعدة

الطلبة على حتقيق �أهداف تعليمية معينة .وي�ضم
املوقف التدري�سي عوامل متعددة مكونة لعملية
التعليم (املعلم – املتعلم – الأهداف التعليمية
– املادة التعليمية – املكان – الزمن املخ�ص�ص
للتدري�س – الو�سائل والأدوات املعنية يف تنفيذ
الدر�س (عبد العزيز.)1998 ،
وتعددت قدرات املتعلمني ،وتباينت م�ستويات
تفكريهم بني مرحلة تعليمية و�أخرى ،وكذلك
تعددت مداخل املعلم للتدري�س ،ومن هنا ف�إن
املعلم مطالب بالبحث عن الأ�سلوب الذي يتنا�سب
مع كل من املتعلم ،وطبيعة املرحلة ،واملو�ضوع.
والتدري�س اجليد هو الذي يوفر مواقف تعليمية
متنوعة ،مراعي ًا الفروق الفردية للمتعلمني،
والأ�سلوب املنا�سب ،لتحقيق الأهداف التي ي�سعى
�إليها الرتبويون (خاطر.)1994 ،
وتتفق درا�سة كل من عبد الكرمي ()1995
وال�شاهد ( )1995على �أنه ال يوجد �أ�سلوب واحد
ميكن �أن نعده �أف�ضل الأ�ساليب التدري�سية ،فاملعلم
امل�ؤهل هو الذي يختار الأ�سلوب الذي يتنا�سب مع
املواقف التعليمية املختلفة لإمكانية الت�أثري يف
دافعية املتعلم وتعليمه بطريقة فعالة جمدية تك�سبه
ب�صرية وفهم ًا �أكرث ،مما ي�ساهم فى �إجناز خربة
تعليمية عميقة.
وقد ت�أثرت الرتبية الريا�ضية يف ال�سنوات
الأخرية ب�أ�ساليب التدري�س احلديثة؛ نظر ًا لأهمية
الدور الذي تقوم به هذه الأ�ساليب يف االرتقاء
مب�ستوى الأداء باعتبارها �أحد املحاور الأ�سا�سية

)Int. J. Res. Edu. Psy., 2, No. 1 (Oct. 2014

للعملية التعليمية ،فكان البد من ا�ستخدامها يف
تدري�س الأن�شطة الريا�ضية ،والتي تعتمد على
التعلم الذاتي ،وجتعل املتعلم حمور العملية التعليمة
(زغلول وعبداحلليم.)2000 ،
ويعد �أ�سلوب التدري�س املتداخل �أحد الأ�ساليب
الذي ي�ستخدم �أكرث من �أ�سلوب (كحل امل�شكالت
واالكت�شاف املوجه) ،فهو يعتمد على التنويع،
حيث ي�سمح لكل متعلم �أن ي�سري يف التعلم وفق ًا
خل�صائ�صه وقدراته املميزة ،كما �أنه يعالج الفروق
الفردية بني الطلبة يف �أثناء تدري�س املهارات
الريا�ضية املختلفة؛ لأن اعتماد املعلم على �أ�سلوب
واحد يف التعلم ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل تعلم جميع
الطلبة بنف�س القدر ،ومن هنا البد على املعلم �أن
ي�ستخدم العديد من الأ�ساليب للتعلم من �أجل
توفري مواقف تعليمية متنوعة ومنا�سبة لأكرب عدد
ممكن من املتعلمني ،كما و�أن لهذا الأ�سلوب ت�أثري ًا
كبري ًا يف منو املتعلمني من الناحية االجتماعية
واالنفعالية.
ويعد �أ�سلوب التدري�س املتداخل من الأ�ساليب
الهامة ،حيث يتطلب هذا الأ�سلوب ا�ستخدام
�أ�سلوبني للتدري�س ي�شرتط فيهما �أن الأ�سلوب
الثاين مبني على الأ�سلوب الأول ،وي�ساعد يف تطوير
عمليات الفهم و�صقلها ،في�أتي �أ�سلوب حل امل�شكالت
�أو ًال ثم ي�أتي بعده �أ�سلوب االكت�شاف املوجه؛ لأن
املتعلمني يف �أ�سلوب حل امل�شكالت �سيحاولون حل
امل�شكالت ،لكي ي�صلوا �إىل التعلم ،ثم يحتاجون
لتطوير عمليات التعلم التي و�صلوا �إليهما ،وذلك
بخطوات �أعمق و�أكرث تركيز ًا ،فيتم توجيههم من
خالل االكت�شاف املوجه لتنمية قدراتهم وتطويرها
نحو تعلم �أكرث �إيجابية .
وتعد لعبة كرة ال�سلة من الأن�شطة الريا�ضية
التي حتتل مكان ال�صدارة بني الألعاب اجلماعية،
حيث �أخذت مكانها املرموق يف الدورات الأوملبية
واملحافل العاملية ،بعد �أن كانت جمرد لعبة
ترويحية ،ونتيجة لهذا التطور تطرق الكثري من
اخلرباء واملهتمني يف لعبة كرة ال�سلة لدرا�سة
ومعاجلة م�شكالتها املختلفة بالأ�سلوب العلمي
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ال�سليم ،والتي حتتاج �إىل تطبيق الأ�ساليب احلديثة
لتحقيق �أهدافها.
م�شكلة الدرا�سة:
من خالل خربة الباحث بو�صفه حما�ضراً
بكلية الرتبية البدنية والريا�ضة بجامعة الأق�صى،
فقد الحظ �أن هناك ق�صور ًا يف عملية تعليم وتنمية
وتطوير مهارات كرة ال�سلة بال�شكل الذي ت�ؤدى
به يف املحا�ضرات ،وقد وجد الباحث �أنه البد من
ا�ستخدام �أ�ساليب تعليمية تتما�شى مع قدرات
املتعلمني ،وتهيئ املناخ املالئم لتنميتها واال�ستفادة
منها ،من خالل اطالع الباحث على الدرا�سات
ال�سابقة كدرا�سة كل من « مريفت ح�سني» (،)2008
و"هبة �سعد" ( ،)2005و"فهيم"(،)2002
و"ال�سيد" ( ،)2003و"�سعد وفهيم" (،)1998
وهاري�سون ،جوي�س ومارلني (Harrison & Marily,
 .)2001الحظ الباحث �أن ا�ستخدام الطريقة
التقليدية التي تعتمد على قيام املحا�ضر ب�شرح
املهارة �أمام املتعلمني ،وقد يقوم ب�أداء منوذج
لها؛ الأمر الذي ال يراعي فيه الفروق الفردية
بني املتعلمني ،واعتمادهم على الكلمة املنطوقة
والو�صف اللفظي للمهارة احلركية ،وهي من �أكرث
الطرق �شيوع ًا ،فهم ال ي�ستندون �إىل ا�سرتاجتية
عمل وا�ضحة املعامل ،حتدد فيها الأهداف التعليمية
التي ينتظر من املتعلمني حتقيقها ،والدور الذي
ي�ؤديه املتعلم يف كل موقف تعليمي ،ويف هذا ال�صدد
يذكر عالوي (� )1997أن املتعلم قد يواجه �صعوبة
يف فهم مايطلب منه ،كما ال ي�ستطيع ر�ؤية النموذج
بدقة ،حيث �إنه ال ي�ستطيع ا�ستيعاب القدر الكايف
من الر�ؤية لأن املهارة متر من �أمامه مرور ًا �سريع ًا
دون �أن يعطيها االهتمام الكايف ،مما قد ي�ؤدي �إىل
اكت�ساب املتعلم �أداء خاطئ ًا للمهارات احلركية،
ويكون دور املتعلم �سلبي ًا يعتمد على تنفيذ ما يراه.
لذا يراعي الباحث تطبيق �أ�سلوب التدري�س
املتداخل الذي يعمل على توفري مواقف تعليمية
متنوعة للمتعلمني ،ويجعل املتعلم ين�شط ويكت�شف
ويح�صل وميار�س ،كما يعد حماولة للتغلب على
نواحي الق�صور لدى املتعلمني ،ومن خالل اطالع
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الباحث على الدرا�سات ال�سابقة يف تعلم املهارات
الريا�ضية املختلفة- ،وعلى حد علمه  -مل يجد �أي
درا�سة تناولت ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س املتداخل
يف تعلم بع�ض مهارات كرة ال�سلة؛ مما دفعه للقيام
بهذه الدرا�سة.
وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات ب�أن
الأ�ساليب احلديثة التي ت�سهم يف حت�سني وتطوير
جودة العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية عالية من
�أجل جودة املنتج التعليمي.
ففي درا�سات عن تلك الأ�ساليب املتداخلة
�أجرى �أحمد ( )2011درا�سة حاولت معرفة ت�أثري
�أ�سلوب االكت�شاف املوجه يف اكت�ساب مهارة الإر�سال
بالتن�س الأر�ضي .ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي
ملالءمته طبيعة البحث .وبلغ جمموع عينة البحث
( )30طالب ًا ،وزعت على جمموعتني جتريبية
و�ضابطة وبواقع ( )15طالب ًا لكل جمموعة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دالله
�إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
االختبار البعدي ول�صالح املجموعة التجريبية ،كما
�أظهرت النتائج �أن لأ�سلوب االكت�شاف املوجه ت�أثري ًا
�إيجابي ًا يف تعلم واكت�ساب مهارة الإر�سال بالتن�س
الأر�ضي.
كما �أجرى ح�سن ( )2010درا�سة هدفت ملعرفة
ت�أثري �أ�سلوب االكت�شاف املوجه يف اخلربة الإدراكية
وتعلم بع�ض املهارات الأ�سا�سية بالكرة الطائرة،
والتعرف �إىل ت�أثري �أ�سلوب االكت�شاف املوجه يف
تعلم مهارتي ال�ضرب ال�ساحق وحائط ال�صد يف
الكرة الطائرة .مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة
الع�شوائية بلغ عددهم ( )40طالب ًا من طلبة
املرحلة الثانية يف كلية الرتبية الريا�ضية – جامعة
دياىل� .أظهرت النتائج �أن لأ�سلوب االكت�شاف
املوجه ت�أثري ًا �إيجابي ًا يف عملية الإدراك ،حيث تفوق
�أفراد املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة
يف اخلربة الإدراكية ،و�أن لأ�سلوب االكت�شاف
املوجه �أثر ًا �إيجابي ًا يف تعلم مهارة ال�ضرب ال�ساحق
وحائط ال�صد ،وذلك من خالل الفروق املعنوية
مل�صلحة االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية

وال�ضابطة.
وقامت �سعد ( )2005بدرا�سة هدفت التعرف
�إىل "فعالية ا�ستخدام �أمناط خمتلفة لأ�سلوب
التدري�س املركب على تعلم طالبات كلية الرتبية
الريا�ضية لبع�ض مهارات اليد" ،وا�ستخدمت
الباحثة املنهج التجريبي على عينة قوامها ()60
طالبة ،مت تق�سيمهن �إىل ثالث جمموعات مت�ساوية
ومتكافئة قوام كل منها ( )20طالبة .تكونت
�أدوات الدرا�سة من االختبارات املهارية ،واختبار
التح�صيل املعريف� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
�أ�سلوب التدري�س املركب بنمطيه ،التطبيق بتوجيه
الأقران الثنائي والرباعي �ساهم بطريقة �إيجابية
يف تعلم املهارات قيد البحث والتح�صيل املعريف يف
كرة اليد ،كما تفوق �أفراد املجموعة والتي ت�ستخدم
�أ�سلوب التدري�س املركب (الثنائي والرباعي) على
املجموعة التجريبية الأوىل والتي ت�ستخدم �أ�سلوب
التدري�س املركب بنمطه (حل امل�شكالت واالكت�شاف
املوجه).
وهدفت درا�سة النجار (� )2005إىل معرفة
ت�أثري ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س املركب يف
التح�صيل املعريف ،وتعلم بع�ض مهارات لعبة كرة
اليد لطلبة كلية الرتبية الريا�ضية باملنيا .ا�ستخدم
الباحث املنهج التجريبي ذا املجموعتني (التجريبية
وال�ضابطة) .متثلت عينة الدرا�سة يف طلبة الفرقة
الأوىل بكلية الرتبية الريا�ضية جامعة املنيا للعام
اجلامعي ( ،)2005 /2004والبالغ عددهم
( )286طالب ًا .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأ�سلوب
التقليدي له �أثر �إيجابي يف تعلم بع�ض مهارات
كرة اليد والتح�صيل املعريف .و�أن �أ�سلوب التدري�س
املركب “حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه” �ساهم
بطريقة �إيجابية يف تعلم بع�ض مهارات كرة اليد.
كما �أجرى ال�سيد ( )2003درا�سة هدفت
التعرف �إىل ت�أثري الأ�سلوب التباديل لتعليم املهارات
الأ�سا�سية يف املمار�سة الفعلية لنا�شئ ريا�ضة
الهوكي مبحافظة ال�شرقية .ا�ستخدم الباحث املنهج
التجريبي بت�صميم جتريبي ملجموعتني �إحداهما
جتريبية والأخرى �ضابطة .تكونت عينة الدرا�سة
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من ( )60نا�شئ ًا مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني
مت�ساويتني قوام كل منها ( )30نا�شئ ًا ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث االختبارات
املهارية والبدنية� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
�أ�سلوب التعلم التباديل الزوجي له ت�أثري �إيجابي
يف زيادة زمن املمار�سة الفعلية الإيجابي ،والإقالل
من زمن املمار�سة الفعلية ال�سلبي لنا�شئ الهوكي
مبحافظة ال�شرقية.
كما هدفت درا�سة عبد اهلل ( )2001التعرف
�إىل "ت�أثري كل من �أ�سلوبي التعلم التباديل،
والتطبيق الذاتي متعدد امل�ستويات ،و�أ�سلوب
ال�شرح ،والنموذج على تعلم بع�ض مهارات اجلمباز
لطالبات ال�صف الثاين الإعدادي مبحافظة
ال�شرقية" .وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج
التجريبي بت�صميم ثالث جمموعات :جمموعتني
جتريبيتني وجمموعة �ضابطة .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )90طالبة ،مت تق�سيمهن �إىل ثالث
جمموعات مت�ساوية قوام كل منها ( )30طالبة
وا�ستخدم الباحثة جمموعة االختبارات البدنية،
وت�صميم ا�ستمارة تقييم الأداء ملهارات اجلمباز.
�أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق املجموعة التجريبية
الأوىل التي ا�ستخدمت �أ�سلوب التعلم التباديل على
املجموعة التجريبية الثانية التي ا�ستخدمت �أ�سلوب
التطبيق الذاتي متعدد امل�ستويات.
وقام �أرن�ست وبريا مارك ()Ernst & Bura, 1998
بدرا�سة هدفت التعرف �إىل "ت�أثري ا�ستخدام �أ�سلوب
الأقران على تعلم بع�ض املهارات احلركية والناحية
املعرفية واالجتماعية" .ا�ستخدم الباحثان املنهج
التجريبي بت�صميم جتريبي ملجموعتني �إحداهما
جتريبية والأخرى �ضابطة .مت اختيار عينة من
طلبة املدار�س العليا بالن�سبة النهائية من حلقة
التعليم اجلامعي بلغ قوامها ( )50طالب ًا ،مت
تق�سيمهم بالت�ساوي على املجموعتني ،ا�ستخدم
االختبارات املهارية ،واختبار التح�صيل املعريف.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أ�سلوب التوجيه
بالأقران �أدى �إىل تقدم طلبة املدار�س العليا يف
تعلم املهارات احلركية واملعرفية ،كما �أن له ت�أثري ًا
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�إيجابي ًا يف النواحي االجتماعية.
ويرى بريلن�سكي جودي (Brylinsky joddy,
 )1997بدرا�سة هدفت التعرف �إىل " ت�أثري
�أ�سلوب االكت�شاف املوجه على تعلم بع�ض املهارات
احلركية" .ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي
بت�صميم جتريبي ملجموعتني �إحداهما جتريبية
والأخرى �ضابطة .بلغ حجم العينة ( )30طالب ًا مت
تق�سيمهم �إىل جمموعتني مت�ساويتني قوام كل منها
( )15طالب ًا ،وكان من �أهم الأدوات االختبارات
املهارية� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن لأ�سلوب
االكت�شاف املوجه ت�أثري ًا وا�ضح ًا يف املجموعة
التجريبية �أكرث من املجموعة ال�ضابطة يف تعلم
املهارات احلركية.
�أهمية الدرا�سة:
تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية يف الآتية:
 .1تعد هذه الدرا�سة �إحدى املحاوالت حلل بع�ض
امل�شكالت يف �أ�ساليب التدري�س يف لعبة كرة
ال�سلة.
 .2تعد هذه الدرا�سة �إحدى اخلطوات للتدرج
ب�أ�ساليب التدري�س من الأ�ساليب التقليدية �إىل
الأ�ساليب احلديثة يف التدري�س.
 .3تعد هذه الدرا�سة �إحدى املحاوالت على �إنارة
اهتمام املتعلم وحتفيزه على بذل اجلهد يف
التعلم وعدم ال�شعور بامللل.
 .4تعمل هذه الدرا�سة على حتفيز املتعلم يف
االكت�شاف من خالل ح�صوله على خربات قيمه
ت�سمح للمتعلم بتطوير معرفته .
هدف الدرا�سة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف ت�أثري ا�ستخدام
�أ�سلوب التدري�س املتداخل "حل امل�شكالت
واالكت�شاف املوجه' يف تعلم بع�ض مهارات لعبة كرة
ال�سلة.
فر�ضيات الدرا�سة:
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة
ال�ضابطة يف ت�أثري ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س
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املتداخل «حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» يف
تعلم بع�ض مهارات لعبة كرة ال�سلة.
 .1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
(الأ�سلوب املتداخل) «حل امل�شكالت
واالكت�شاف املوجه» ل�صالح القيا�س البعدي
ملهارات قيد الدرا�سة.
 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني
البعدي للمجموعة التجريبية (الأ�سلوب املتداخل)
«حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» واملجموعة
ال�ضابطة(التقليدية) ،ل�صالح املجموعة التجريبية
قيد الدرا�سة.
حدود الدرا�سة:
 احلد امل�ؤ�س�سي :كلية الرتبية البدنية والريا�ضةبجامعة الأق�صى بقطاع غزة.
 احلد املكاين :حمافظات قطاع غزة. احلد الزماين :الف�صل الدرا�سي الأول -2012.2013
 احلد الب�شري :طلبة كلية الرتبية البدنيةوالريا�ضة يف جامعة الأق�صى يف قطاع غزة.
م�صطلحات الدرا�سة:
�أ�سلوب التدري�س املتداخل :هو الأ�سلوب الذي
ي�ستخدم �أكرث من طريقة تدري�س واحدة
يف املحا�ضرة ،مثل التعلم املبني على حل
امل�شكالت ،والتفكري الناقد ،واال�ستك�شاف،
واملناق�شة ،وا�ستخدام العديد من املهارات
الذهنية املختلفة ،والتي تطبق ب�شكل وا�سع عند
التعامل مع تلك امل�شكالت التعليمية.
�أ�سلوب االكت�شاف املوجه :فيه يقوم املعلم تفكري
املتعلمني يف االجتاه املراد اكت�شافه ،ولذا يقدم
لهم التوجيه بدرجة تكفي الكت�شافهم املتوقع
ت�أديته (خليفة.)2002 ،
�أ�سلوب حل امل�شكالت :هو �أحد �أ�ساليب التدري�س
احلديثة غري املبا�شرة ،والذي يهدف �إىل جعل
املتعلم يتعلم من خالل اعتماده على نف�سه،
ومن خالل جهده الذاتي ،وخربته ال�شخ�صية
يف حل امل�شاكل التي يتعر�ض لها (�أبو هرجه

وزغلول.)1991 ،
�إجراءات الدرا�سة:

منهج الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ،وذلك
ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة وت�صميم جتريبي
جمموعتني� ،إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة،
م�ستخدم ًا القيا�س القبلي والبعدي ملجموعتني.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:

تكون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة من طلبة امل�ستوى
الثاين بكلية الرتبية البدنية والريا�ضة يف جامعة
الأق�صى يف الف�صل الأول يف العام الدرا�سي
2013/2012م ،ومت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة
الع�شوائية املنتظمة ،وقد بلغ عدد �أفرادها()60
طالب ًا من �إجمال جمتمع البحث البالغ عددهم
( )130طالب ًا بن�سبة مئوية قدرها( )%46واجلدول
رقم ( )1يو�ضح ذلك.
جدول رقم ()1
تو�صيف عينة الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة
اجلن�س
ذكور

طريقة
املجموعة
التجريبية
30

التدري�س
املجموعة
ال�ضابطة
30

املجموع
60

وقد مت تق�سيم عينة الدرا�سة بالت�ساوي �إىل
جمموعتني �إحداهما جتريبية در�ست با�ستخدام
الأ�سلوب املركب «حل امل�شكالت واالكت�شاف
املوجه» ،والأخرى �ضابطة در�ست با�ستخدام
الطريقة التقليدية.

جتان�س العينة:

قام الباحث بح�ساب جتان�س العينة وذلك
بح�ساب معامالت االلتواء االفراد وعينة
(املجموعتان التجريبية وال�ضابطة) يف املتغريات
التي قد تكون ذات ت�أثري يف نتائج الدرا�سة ،والتي
متثل يف :بع�ض معدالت النمو (العمر -الطول-
الوزن) ،ومكونات اللياقة البدنية اخلا�صة بكرة
ال�سلة ،وم�ستوي الأداء املهاري للمهارات قيد
الدرا�سة ،ويو�ضع جدول رقم ( )2جتان�س العينة.
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جدول رقم ()2
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ومعامل االلتواء للمتغريات
(معدالت النمو – مكونات اللياقة البدنية – امل�ستوى املهاري لبع�ض مهارات كرة ال�سلة)
قيد الدرا�سة
املتغريات
معدالت النمو

مكونات اللياقة
البدنية

امل�ستوي املهاري

وحدة القيا�س

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

معامل االلتواء

العمر

�سنة

17.75

1.75

0.657

الطول

�سم

175.77

3.19

0.174

الوزن

كجم

76.74

3.79

0.294

القوة الع�ضلية للرجلني

�سم

192.72

5.722

0.421

ال�سرعة

ثانية

3.892

1.228

0.298

الر�شاقة

ثانية

16.552

1.322

0.139

القدرة الع�ضلية للذراعني

�سم

20.232

2.543

0.352

اجللد الدوري التنف�سي

عدد

79.209

3.412

0.129

املرونة

�سم

15.214

1.704

0.254

املحاورة املنخف�ضة

درجة

21.214

3.244

0.445

الت�صويب ال�سلمي

درجة

15.350

4.712

0.106

التمريرة من خلف الظهر

درجة

24.247

3.622

0.144

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن معامالت االلتواء التجريبية وال�ضابطة وفق املتغريات ال�سابقة ،والتي
تقع ما بني ( ،)3+مما يدل على �أن العينة متثل قد ت�ؤثر يف نتائج الدرا�سة ،وذلك بح�ساب داللة
الفروق بني املجموعتني واجلدول رقم ( )3يو�ضح
جمتمع ًا اعتدالي ًا متجان�س ًا يف املتغريات ال�سابقة.
ذلك.
تكاف�ؤ العينة:
قام الباحث ب�إجراء التكاف�ؤ بني املجموعتني
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جدول رقم()3
املعاجلات الإح�صائية اخلا�صة بتكاف�ؤ العينة (معدالت النمو – مكونات اللياقة البدنية – امل�ستوى
املهاري ) وقيم لدى �أفراد عينة الدرا�سة بني املجموعة التجريبية (ن – )30
وحدة القيا�س

التغريات

معدالت النمو

م

ع

م

ع

ال�سن

�سنة

17.212

0.633

17.614

0.836

0.518

الطول

�سم

175.13

3.641

175.43

4.230

0.839

الوزن

كجم

76.320

2.213

76.412

3.110

0.974

القوة الع�ضلية للرجلني

�سم

192.21

15.209

191.23

15.333

0.432

ال�سرعة

ثانية

30680

0.315

3.267

0.297

0.447

الر�شاقة

ثانية

16.246

1.615

17.620

1.790

0.960

�سم

19.630

2.231

18.978

2.268

0.968

اجللد الدوري التنف�سي

عدد

79.243

3.613

80.632

4.632

0.871

املرونة

�سم

15.033

2.837

15.321

2.617

0.967

املحاورة املنخف�ضة

درجة

21.172

4.471

21.477

3.836

873

الت�صويب ال�سلمي

درجة

15.233

4.666

14.867

4.832

0.387

التمريرة من خلف الظهر

درجة

25.271

4.213

24.211

4.817

0.840

مكونات اللياقة
البدنية
القدرة الع�ضلية للذراعني

امل�ستوي املهاري

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة

ت
املح�سوبة

قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوي (2.00= )0.05

يت�ضح من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية.
�أداه الدرا�سة:
�أو ًال :الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة :ميزان طبي
لقيا�س الوزن ،و�شريط قيا�س طول الطالب،
و�ساعة �إيقاف ،وعالمات وخطوط ،وا�ستمارات
ت�سجيل.
ثانياً :االختبارات البدنية :اختبارات بدنية
لقيا�س اللياقة البدنية اخلا�صة بكرة ال�سلة لعينة
الدرا�سة بالرجوع �إىل املراجع العلمية؛ ح�سانني
( ،)1995عالوي ور�ضوان ( ،)1994و�شحادة
وبريقع وح�سانني( ،)1995وقام الباحث باختيار
االختبارات البدنية التالية :اختبار الوثب العري�ض
من الثبات لقيا�س القدرة الع�ضلية للرجلني،
واختبار ( )20مرت ًا جري لقيا�س ال�سرعة ،واجلري

املكوكي لثالث مرات  9مرت لقيا�س الر�شاقة ،ورمي
كرة ال�سلة لقيا�س القدرة الع�ضلية للذراعني،
واختبار اخلطو لهارفرد لقيا�س اجللد الدوري
التنف�سي ،واختبار الثني الأمامي لقيا�س املرونة،
واملعامالت العلمية لالختبارات البدنية املختارة.
كما قام الباحث ب�إجراء املعامالت العلمية
لالختبارات البدنية املختارة وكانت كما يلي:
ال�صدق :للتحقق من �صدق االختبارات البدنية
ال�سابقة ،مت اختيار ال�صدق التمايز الذي يعتمد
على مقارنة �أداء جمموعتني �إحداهما مميزة من
الأخرى من خالل تطبيق االختبارات على عينة
من طالب امل�ستوى الثاين بكرة ال�سلة ،ومقارنتها
مبجموعة �أخرى من طالب امل�ستوى الثاين من غري
عينة الدرا�سة الأ�سا�سية ،وهذا ما اتبع للتحقق من
�صدق االختبارات البدنية املختارة ،واجلدول ()4
يو�ضح ذلك.
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جدول رقم ()4
املعاجلات الإح�صائية اخلا�صة ب�صدق االختبارات ( الوثب العري�ض من الثبات –
 20مرت جري – اجلري املكوكي – رمي كرات ال�سلة – اخلطو لهارفرد –
الثني الأمامي ) لعينة الدرا�سة ن=30
م

ا�سم االختيار

املجموعة غري املتميزة

املجموعة املتميزة

وحدة
القيا�س

م

ع

م

ع

1

الوثب العري�ض من الثبات

�سم

1.850

0.102

2.485

0.102

21.197

2

( )20مرت جري

ث

3.810

0.264

2.763

0.245

15.886

3

اجلري املكوكي  3مرات 9

ث

17.653

1.430

13.813

0.529

12.790

4

رمي كرة ال�سلة

�سم

20.526

2.162

38.560

1.623

16.269

5

اختبار اخلطو لهارفرد

عدد

77.733

3.372

133.866

4.248

46.582

6

اختبار الثني الأمامي

�سم

8.733

4.193

23.633

3.242

15.369

قيمة ث

قيمة ث اجلدولية عند م�ستوي (2.045=)0.05

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4وجود فروق ذات
دالة �إح�صائية ل�صالح املجموعة املتميزة عن
املجموعة غري املتميزة يف قيا�س مكونات اللياقة
البدنية اخلا�صة بكرة ال�سلة ،مما يدل على �صدق
االختبارات يف قيا�س ما و�ضعت من �أجله ،واعترب
الباحث نتائج االختبارات اخلا�صة بال�صدق
للمجموعة غري املميزة مبثابة التطوير الأول،
وقام ب�إعادة االختبار بعد (� )7أيام من تطبيق
الأول ،واجلدول الآتي يو�ضح قيم معامالت ارتباط

بري�سون بني التطبيق الأول والثاين لالختبارات.
الثبات:
مت ح�ساب معامل الثبات لالختبارات املختارة
عن طريق تطبيق االختبار و�إعادة تطبيقه جلميع
االختبارات البدنية املهاريه على عينة من الطلبة
امل�ستوى الثاين (جمتمع الدرا�سة) من غري عينة
الدرا�سة الأ�صلية يف املدة  -2012/9/25حتى-
2012/9/30م ،كما هو مو�ضح باجلدول رقم (.)5
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جدول رقم ( ) 5
قيم معامالت ارتباط بري�سون بني التطبيق الأول والتطبيق الثاين يف االختبارات (الوثب العري�ض من
الثبات –  20مرت جري – اجلري املكوكي – رمي كرات ال�سلة – اخلطو لهارفود –
الثني الأمامي ) لعينة الدرا�سة ن=30
التطبيق الأول

التطبيق الثاين

م

ع

م

ع

0.127

1.850

0.112

*0.956

3.870

0.233

*0.982

1.415

*0.998
*0.991

معامل
االرتباط

.م

املتغريات

وحدة القيا�س

1

الوثب العري�ض من الثبات

�سم

1.850

2

( )20مرت جري

ث

3.810

0.264

3

اجلري املكوكي 9* 3

ث

17.653

1.430

17.746

4

رمي كرة ال�سلة

�سم

30.526

2.162

20.716

2.140

5

اختيار اخلطو لها فرد

عدد

77.733

3.372

78.133

3.821

*0.992

6

اختيار الثني الأمامي

�سم

8.733

4.193

10.033

3.727

*0.905

قيمة معامل االرتباط اجلدولية عند امل�ستوى (0.361=)0.05

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن معامالت
االرتباط بني التطبيق الأول والثاين تراوحت ما
بني ( ،)0.905-0.992و�أن قيمة معامل االرتباط
املح�سوبة �أكرب من قيمة معمل االرتباط اجلدولية،
مما ي�شري �إىل متتع االختبارات امل�ستخدمة
مبعامالت ثبات عالية.
ثالث ًا :االختبارات املهاريه :بالرجوع �إىل
املراجع العلمية والدرا�سات ال�سابقة ح�سانني،
عبد املنعم ( ،)1997عالوي ور�ضوان (،)1987
موايف ( ،)2004وعبد الدامي وح�سانني ( ،)1999
قام الباحث باختيار اختبارات مهاريه للمهارات
قيد البحث ومتثلت فيما يلي :اختبار (الت�صويب
ال�سلمي) لقيا�س مهارة دقة الت�صويب ،اختبار

(حماورة املنخف�ضة) لقيا�س التحكم بالكرة،
اختبار (التمريرة من خلف الظهر) لقيا�س دقة
التمرير.

املعامالت العلمية لالختبارات املختارة:

قام الباحث بح�ساب املعامالت العلمية
لالختبارات املهاريه ال�سابقة وكانت كما يلي:
ال�صدق :للتحقق من �صدق االختبارات
املهاريه ال�سابقة ،مت اختبار �صدق التمارين الذي
يعتمد على عينة من طلبة امل�ستوى الرابع تخ�ص�ص
كرة �سلة من العبي الأندية بقطاع غزة املختلفة،
ومقارنتها مبجموعة �أخرى من طلبة امل�ستوى
الثاين من غري عينة الدرا�سة الأ�سا�سية ،واجلدول
رقم ( )6يو�ضح ذلك.
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جدول رقم ()6
داللة الفروق بني املجموعتني املميزة وغري املميزة يف االختبارات اخلا�صة بالأداء
املهاري للمهارات قيد الدرا�سة
املجموعة غري املتميزة

م

االختبارات املهاريه

وحدة القيا�س

1

املحاورة املنخف�ضة

درجة

19.5

2

الت�صويب ال�سلمي

درجة

9.5

3.350

3

التمريرة من خلف الظهر

درجة

23.33

4.089

املجموعة املميزة

قيمة ت

م

ع

م

ع

4.897

71.666

5.891

37.295

31.800

3.111

26.713

70.533

5.462

38.126

قيمة ت اجلدولية عند م�ستوى (20،045 = ) 0.05

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة املميزة يف الأداء
املهاري للمهارات قيد الدرا�سة ،مما ي�شري �إىل
�صدق االختبارات يف قيا�س ما و�ضع من �أجله.

الثبات:
�أعاد الباحث نتائج االختبارات اخلا�صة
بال�صدق للمجموعة غري املميزة مبثابة التطبيق
الأول ب�إعادة االختبارات بعد �أيام من التطبيق
للأداء واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك.

جدول ( ) 7
معامالت االرتباط بني التطبيق الأول والثاين الختبارات الأداء املهاري للمهارات قيد الدرا�سة
التطبيق الأول

التطبيق الثاين

م

ع

م

ع

4،897

20،333

4،844

*0،998

10،700

2،850

*0،982

23،500

3،792

*0،997

م

االختبارات املهاريه

وحدة القيا�س

1

املحاورة املنخف�ضة

درجة

19،500

2

الت�صويب ال�سلمي

درجة

9،500

3،350

3

التمريرة من خلف الظهر

درجة

23،033

4،089

معامل االرتباط

قيمة معامل االرتباط اجلدولية عند م�ستوى ( 0،361 = )0،05

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن معامل االرتباط
بني التطبيق الأول والثاين الختبارات الأداء املهاري
تراوحت ما بني ( ،)0،997 ،0،982و�أن قيمة
معامل االرتباط املح�سوبة �أكرب من قيمة معامل
االرتباط اجلدولية مما ي�شري �إىل متتع االختبارات
امل�ستخدمة مبعامالت ثبات عالية.

خوا�ص �أ�سلوب التدري�س امل�ستخدم (الأ�سلوب
املتداخل):

قام الباحث بتعرف اخل�صائ�ص املميزة
لأ�سلوب املتداخل «حل امل�شكالت واالكت�شاف
املوجه "من حيث الأدوات امل�ستخدمة ،وذلك بناء
على الدرا�سات ال�سابقة� :أحمد ( ،)2011وح�سن
( ،)2010والتي متثلت يف الآتي� :أن ت�سمح بتنفيذ
املهارة املراد تعلمها يف �شكلها التوافقي الأويل،
على �أن تكون خالية من الأخطاء ،ومراعاة الزمن
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اخلا�ص بكل �أ�سلوب يف �أثناء عملية التنفيذ،
و�ضرورة الأداء بطريقة �صحيحة ،ومراعاة التدرج
يف ال�صعوبة داخل كل �أ�سلوب لأي مهارة متعلمة،
و�أن تكون الأ�سئلة والتعليمات لكل مهارة متعلمة يف
م�ستوى قدرات الطلبة ومنا�سبة لهم.

املوقف التعليمي وا�سرتاجتية التدري�س:

من �أجل حتقيق الأهداف تطلب ذلك من
الباحث بناء املواقف التعليمية التي �سوف مير
بها الطالب ،والتي تطلبت بدورها و�ضع خطة
ال�ستخدام الأدوات املختلفة داخل �أ�سلوب التدري�س
املتداخل قيد الدرا�سة من حيث ترتيبها وطريقة
ا�ستخدامها.
ثم قام الباحث باالجتماع مع طلبة املجموعة
التجريبية عينة الدرا�سة قبل بدء تطبيق �أ�سلوب
التدري�س امل�ستخدم ل�شرح وتو�ضيح �أ�سلوب
املتداخل «حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» كما
قام بالرد على جميع ا�ستف�ساراتهم و�أ�سئلتهم.
وا�ستخدمت املجموعة التجريبية �أ�سلوب
التدري�س املتداخل "حل امل�شكالت واالكت�شاف
املوجه" ،وا�ستخدم الطلبة �أوراق العمل يف تنفيذ
العمل داخل �أ�سلوب التدري�س املتداخل ،حيث يتم
ت�سليم �أوراق العمل �إىل الطلبة يف بداية املحا�ضرة،
الورقتان تعتربان مبثابة ورقة عمل واحدة وتبد�أ
عملية الإحماء والإعداد البدين ومدتها ()25
دقيقة ،وبعد االنتهاء من ذلك اجلزء يبد�أ كل طالب
يف تعلم وتطبيق املهارة وفق ًا ملا هو موجود بورقة
العمل (اجلزء التعليمي التطبيقي) ،ومدته ()60
دقيقة ،بحيث يبد�أ الطالب بتعلم وتطبيق املهارة
من خالل �أ�سلوب حل امل�شكالت �أو ًال .وبعد االنتهاء
من الوقت املحدد لتعلم وتطبيق املهارة بهذا
الأ�سلوب ،يطلب الباحث من الطلبة االنتقال �إىل
الورقة الثانية اخلا�صة ب�أ�سلوب االكت�شاف املوجه
لتعلم وتطبيق نف�س املهارة التي مت تعلمها ب�أ�سلوب
حل امل�شكالت ،وكان دور الباحث الإ�شراف و�إعطاء
بع�ض التوجيهات خالل عملية التعلم والتطبيق.

الدرا�سة اال�ستطالعية:

�أجريت الدرا�سة اال�ستطالعية يف ملعب
ال�صالة املغطاة لكرة ال�سلة بكلية الرتبية البدنية
والريا�ضية يف جامعة الأق�صى يف املبنى اجلديد
(البحر) ،على عينة قوامها ( )30طالب ًا من
امل�ستوى الثاين خارج عينة الدرا�سة الأ�سا�سية؛
وذلك للتعرف �إىل مدى منا�سبة املكان لتنفيذ
جتربة الدرا�سة ،والت�أكد من ممار�سة الطالب
لأ�سلوب التعليم املتداخل ،والتعرف �إىل امل�شكالت
التي تواجههم؛ وذلك لتالفيها وعالجها قبل بدء
التجربة الأ�سا�سية.
جتربة الدرا�سة:

القيا�سات القبلية:

�أجريت الدرا�سات القبلية لكل جمموعة ،من
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
يف االختيارات املختارة (البدنية واملهارية)
قيد الدرا�سة وذلك من � 2012/11/1إىل
2012/11/8م.

تنفيذ التجربة:

مت تنفيذ جتربة الدرا�سة الأ�سا�سية بواقع
حما�ضرة واحدة �أ�سبوعي ًا زمن املحا�ضرة ()120
دقيقة ملدة (� )5أ�سابيع لكل من املجموعتني
التجريبية  -وال�ضابطة وذلك يف املدة من
� 2012/11/9إىل 2012/12/13م.ومت التدري�س
للمجموعة التجريبية با�ستخدام �أ�سلوب التعليم
املتداخل (الأ�سلوب املوجه وحل امل�شكالت) ،ومت
تدري�س املجموعة ال�ضابطة با�ستخدام الطريقة
التقليدية ،وتعتمد على (التقليدية) من املحا�ضر،
ويقوم الطلبة بالأداء ،ويقوم املحا�ضر بت�صحيح
الأخطاء للمتعلمني.

القيا�سات البعدية:

بعد انتهاء جتربة الدرا�سة ،قام الباحث
بالقيا�س البعدي ملجموعتي الدرا�سة ،وذلك يوم
 ،2012/12/15با�ستخدام نف�س االختبارات
املهارية التي مت تطبيقها يف القيا�س القبلي
للمهارات قيد الدرا�سة.
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ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س املتداخل «حل
امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» يف تعلم بع�ض
مهارات لعبة كرة ال�سلة ،جدول رقم (.)8
 داللة الفروق بني متو�سطي القيا�سني القبليوالبعدي للمجموعة التجريبية (الأ�سلوب
املتداخل) «حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه»
ل�صالح القيا�س البعدي ملهارات قيد الدرا�سة،
جدول رقم (.)9
 داللة الفروق بني القيا�سني البعدي للمجموعةالتجريبية (الأ�سلوب املتداخل) «حل امل�شكالت
واالكت�شاف املوجه» واملجموعة ال�ضابطة
(التقليدية) ،ل�صالح املجموعة التجريبية قيد
الدرا�سة ،جدول رقم (.)10

املعاجلات الإح�صائية:
بعد االنتهاء من القيا�سات القبلية البعدية
ملجموعتي الدرا�سة ،قام الباحث بجمع البيانات
وتبويبها يف ك�شف لإمتام املعاجلات الإح�صائية
لهذه البيانات ،وا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية
املنا�سبة لطبيعة الدرا�سة والهدف منها وحجم
العينة.
عر�ض النتائج:
�سيقوم الباحث بعر�ض النتائج وفق ًا للرتتيب
التايل:
 داللة الفروق بني متو�سطات درجات القيا�سنيالقبلي والبعدي للمجموعة ال�ضابطة يف ت�أثري

جدول رقم ()8
دالله الفروق بني متو�سطي درجات القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة ال�ضابطة
لالختبارات املهاريه قيد الدرا�سة ( :ن = )30
القيا�س القبلي

م

املتغريات

1

املحاورة املنخف�ضة

21،17

2

الت�صويب ال�سلمي

15،23

4،66

3

التمريرة من خلف الظهر

25،27

4،27

القيا�س البعدي

ت املح�سوبة

م ()1

ع()1

م ()1

ع()1

4،47

48،91

4،31

15،21

33،26

5،71

19،21

44،21

3،95

14،32

قيمة ت اجلدولية عند م�ستوى (2،00= ) 0،05

يت�ضح من اجلدول (� )8أن قيمة (ت) املح�سوبة
�أكرب من قيمة (ت) اجلدولية مما يدل على وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني القيا�س القبلي والبعدي
للمجموعة ال�ضابطة ل�صالح القيا�س البعدي يف
امل�ستوى املهاري للمهارات قيد الدرا�سة  ،هذا ي�ؤكد
�صحة فر�ضية الدرا�سة الأوىل التي تن�ص على وجود

فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة ال�ضابطة
يف ت�أثري ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س املتداخل
«حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» يف تعلم بع�ض
مهارات لعبة كرة ال�سلة.
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جدول رقم ()9
دالله الفروق بني متو�سطي درجات القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
لالختبارات املهاريه قيد الدرا�سة ( :ن = )30
القيا�س البعدي

القيا�س القبلي

م

املتغريات

1

املحاورة املنخف�ضة

71،12

2

الت�صويب ال�سلمي

32،51

66،4

3

التمريرة من خلف الظهر

72،52

72،4

ت املح�سوبة

م ()1

ع()1

م ()1

ع()1

74،4

16،07

82،4

71،93

23،06

12،5

60،53

12،56

18،4

18،33

قيمة ت اجلدولية عند م�ستوى (2،00= ) 0،05

يت�ضح من اجلدول (� )9أن قيمة (ت) املح�سوبة
�أكرب من قيمة (ت) اجلدولية ،مما يدل على وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني القيا�س القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية ،ل�صالح القيا�س البعدي يف
امل�ستوى املهاري للمهارات قيد الدرا�سة ،هذا ي�ؤكد
�صحة فر�ضية الدرا�سة الثانية التي تن�ص على
'

وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
(الأ�سلوب املتداخل) "حل امل�شكالت واالكت�شاف
املوجه" ل�صالح القيا�س البعدي ملهارات قيد
الدرا�سة.

جدول رقم ()10
دالله الفروق بني متو�سطي القيا�س القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية
وال�ضابطة للم�ستوى املهاري للمهارات قيد الدرا�سة (ن = )30
املجموعة التجريبية

م

املتغريات

1

املحاورة املنخف�ضة

70،61

2

الت�صويب ال�سلمي

60،32

5،21

3

التمريرة من خلف الظهر

65،21

4،81

املجموعة ال�ضابطة

ت املح�سوبة

م ()1

ع()1

م ()1

ع()1

4،28

48،91

4،31

15،21

33،26

5،71

19،21

44،21

3،95

14،32

قيمة اجلدولية عند م�ستوى (2.00 = ) 0.05

يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أن قيمة (ت)
املح�سوبة �أكرب من (ت) اجلدولية ،مما يدل
على وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح املجموعة
التجريبية يف م�ستوى املهارات للمهارات قيد
الدرا�سة ،هذا ي�ؤكد �صحة فر�ضية الدرا�سة الثالثة
التي تن�ص على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني القيا�سني البعدي للمجموعة التجريبية
(الأ�سلوب املتداخل) «حل امل�شكالت واالكت�شاف

املوجه» واملجموعة ال�ضابطة(التقليدية) ،ل�صالح
املجموعة التجريبية قيد الدرا�سة.
تف�سري النتائج:
يف �ضوء �أهداف وفر�ضيات الدرا�سة وبنا ًء على
املعاجلات الإح�صائية متت مناق�شة النتائج على
النحو الآتي:
من جدول ( )8يت�ضح �أنه توجد فروق دالة
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�إح�صائي ًا بني القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة
ال�ضابطة يف اختبارات بع�ض مهارات كرة ال�سلة
الأ�سا�سية (قيد الدرا�سة) ل�صالح القيا�س البعدي،
�إذ �إن قيمة (ت) املح�سوبة �أكرب من قيمة (ت)
اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05ل�صالح
القيا�س البعدي ،وهذا يعني تقدم الطلبة يف
م�ستوى املهارات الأ�سا�سية يف لعبة كرة ال�سلة قيد
الدرا�سة لطلبة املجموعة ال�ضابطة والتي نفذت
التجربة بالطريقة التقليدية ،ويرجع الباحث ذلك
�إىل �أن هذه الطريقة تعتمد على ال�شرح اللفظي
للمهارة احلركية ،ويتبع ذلك �أداء النموذج الذي
ي�ضيف �إىل االنتظام واال�ستمرار يف الأداء ،والتي
يقوم املحا�ضر بتكرار ذكرها ب�صفة م�ستمرة يف
�أثناء قيامه بالتدري�س؛ مما �أدى �إىل حدوث تقدم
يف اجلانب املهاري.
ويتفق مع نتائج درا�سة كل من ال�سيد (،)2003
و�سعد ( ،)2005حيث �أ�شارت نتائج درا�ستهم
�إىل حدوث تقدم لأفراد املجموعة ال�ضابطة
وامل�ستخدمة للأ�سلوب التقليدي ،وذلك يف اجلانب
املهاري قيد �أبحاثهم وبذلك يكون حتقق الفر�ض
الأول للدرا�سة والذي ين�ص على وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات القيا�سني القبلي
والبعدي لطالب املجموعة ال�ضابطة يف تعلم بع�ض
مهارات كرة ال�سلة قيد الدرا�سة ،ل�صالح القيا�س
البعدي.
يت�ضح من اجلدول رقم ( )9وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية ل�صالح القيا�س البعدي يف امل�ستوى
املهاري للمهارات قيد الدرا�سة ،وقد تعزى هذه
الفروق �إىل حت�سن �أداء املجموعة التجريبية التي
در�ست با�ستخدام �أ�سلوب التعلم املتداخل «حل
امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» حيث �إن نتائج القيا�س
القبلي والبعدي �أظهرت فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف
امل�ستوى املهاري للمهارات قيد الدرا�سة.
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن �أ�سلوب التدري�س
املتداخل ي�شجع على التفكري العلمي ،وتنمية
التوجيه الذاتي يف حماوالت تعلم املهارات وفق ًا
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ل�سرعتها الذاتية ،كما �أن هذا الأ�سلوب ي�ستثري
تفكري املتعلم ،ويعمل على ت�شويقه ويجعله �إيجابي ًا،
وي�شجع املتعلم على اكت�شاف احلل من خالل قيام
املحا�ضر بتقدمي مقرتحات يف �شكل �أ�سئلة ،وقيام
املتعلم ب�إيجاد العالقات عن طريق جهده الذاتي،
وخربته ال�شخ�صية يف االكت�شاف ،ولي�س عن طريق
اال�ستجابة للمعلومات املعطاة مبا�شرة من املعلم،
و�أ�شار كل من ح�سن ( )2010و�أحمد ()2011
�أن هذا الأ�سلوب �أتاح الفر�صة للطلبة لتعلم تلك
املهارات قيد الدرا�سة ،ملا يتميز به من تق�سيم
املهارة �إىل خطوات �صغرية يف �ضوء الت�سل�سل
املنطقي لها بطريقة منظمة ومتتابعة ،مما ي�ساعد
الطالب على الرتكيز واالنتباه ،وتفهم كل جزء من
�أجزاء املهارة وتعلمها ب�سهولة ،ويتفق الباحث مع
نتائج درا�سة الدليمي و�آخرين ( )2007ب�أن هذا
الأ�سلوب يتم مب�صادر االهتمام ،والدافع ،والت�شويق
�إىل التعلم ،واالنتباه التلقائي ،والعمل الن�شط ،كما
يكون �سلوك املتعلم يف هذا الأ�سلوب م�ستق ًال كفرد
وكع�ضو يف جمموعته� ،إذ ي�شري هذا الأ�سلوب �إىل
�أنه «�أ�سلوب التعلم القائم على بع�ض امل�ساعدة
من جانب املدر�س للمتعلم ،فاملتعلم هو الذي
يقوم بالدور الأ�سا�سي يف عملية التعلم� ،أما دور
املدر�س فيقت�صر على توجيه املتعلم وحتفيزه على
القيام بعملية االكت�شاف « ،كما �أن �أ�سلوب التعلم
باالكت�شاف املوجه يزود املتعلم بتعليمات تكفي
�ضمان ح�صوله على خربة قيمة ،وذلك ي�ضمن
اجتاهاته يف ا�ستخدام قدراته الكت�شاف املفاهيم
واملبادئ العلمية ،وميثل �أ�سلوب االكت�شاف املوجه
�أ�سلوب ًا تعليمي ًا ي�سمح للمتعلم بتطوير معرفته من
خالل خربات عملية مبا�شرة.
ويت�ضح من نتائج جدول ( )10وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني البعديني للمجموعة ال�ضابطة
واملجموعة التجريبية يف االختبارات املهارية قيد
الدرا�سة ول�صالح املجموعة التجريبية ،وهذا ي�شري
�إىل �أن �أ�سلوب التدري�س املتداخل «حل امل�شكالت
واالكت�شاف املوجه» له ت�أثري �إيجابي يف تعلم
مهارات قيد الدرا�سة ،وقد يعزى �سبب تقدم �أفراد
املجموعة التجريبية �إىل �أن الأ�سلوب املتداخل
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«حل امل�شكالت واالكت�شاف املوجه» ي�ستخدم �أكرث
من �أ�سلوب للتدري�س ،وذلك يحث املحا�ضر العمل
مبهارة يف جمع املادة العلمية كم ًا ونوعا ً ،بحيث
تتنا�سب واملرحلة الدرا�سية ،وم�ستويات املتعلمني
وقدراتهم ،وتقدميها ب�أ�سلوب م�شوق وجذاب
فيه �إثارة لدافعتيهم ،ومهم لقدراتهم ،وحمفز
ومعزز لأفكارهم وم�شاركاتهم ،وا�ستق�صائهم،
ومناق�شاتهم .ولتحقيق ذلك البد من ا�ستخدام
�أ�ساليب التدري�س املتنوعة واملتداخلة والفعالة
التي تهتم لي�س فقط بامل�ستويات الدنيا من التفكري
كاحلفظ والتذكر والتطبيق ،بل تركز على اجلوانب
الأخرى لتنمية مهاراتهم احلركية العملية التي
حتثهم وتدفعهم على التفكري ،والإبداع ،والتفكري
الناقد ،وحل امل�شكالت ،واال�ستق�صاء ،وذلك
لتتكامل جوانب عملية الإعداد للم�ستقبل ،ويرى
الباحث ب�أن التنوع يف طرائق و�أ�ساليب التدري�س
ي�ؤدي �إىل ت�شجيع امل�ساواة يف فر�ص التعلم جلميع
الطالب ،لكونهم لهم احلق يف �أن تكون حاجاتهم
الفردية منوعة وم�شبعة ،فنجد بع�ض ًا منهم يف�ضل
�أ�ساليب تكون مريحة لهم بالرغم من �أنها غري
مالئمة للآخرين ،لذا جندها حترم العديد
من الطالب فر�صة حقيقية لنجاح تعليمهم،
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن بع�ض الأ�ساليب والطرائق
تفتقر �إىل املرونة والتنوع �أثناء تقدميها ،مما
متنع الطالب من التوجه ،وخلق احلوافز الذاتية
واللهفة ،لتح�سني اجلو التعليمي ،و�إثراء من �أجل
خلق جو درا�سي مريح ومبهج للطالب.
وهذا ي�ؤكده كل من النجار ( )2005وعبد
اهلل ( ،)2001حيث �أ�شارا �إىل �أن هذا الأ�سلوب
ي�ساعد على �إثارة اهتمام املتعلم وحتفيزه على
بذل اجلهد يف التعلم ،وعدم �شعوره بامللل ،وكذلك
رمبا يرجع هذا التقدم �إىل �أن هذا الأ�سلوب يعد
�إعداد ًا عملي ًا وعقلي ًا للمتعلم ،حيث ي�ساعد هذا
يف خلق الكثري من القدرات العقلية كالتحليل
واال�ستق�صاء لدى املتعلم ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
�أوراق العمل اخلا�صة بكل مهارة �أتاحت للمتعلمني
امل�شاركة الإيجابية يف املحا�ضرة ،وهذا يعطي

م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا �إىل �أن �أ�سلوب التدري�س املتداخل له
ت�أثري �إيجابي وفعال يف حت�سني م�ستوى �أداء بع�ض
مهارات كرة ال�سلة.
اال�ستنتاجات:
 .1لأ�سلوب التعليم املتداخل ت�أثري �إيجابي يف تدري�س
بع�ض مهارات كرة ال�سلة (قيد الدرا�سة).
 .2يزود �أ�سلوب التعليم املتداخل املتعلم بتعليمات
وخربات قيمة ،واجتاهات �سليمة ت�سمح له
بتطوير معرفته من خالل خربات عملية
مبا�شرة.
 .3ي�ساعد �أ�سلوب التعلم املتداخل على �إثارة
اهتمام املتعلم وحتفيزه على بذل اجلهد يف
التعلم وعدم ال�شعور بامللل خالل ممار�سته
للمهارات الأ�سا�سية يف لعبة كرة ال�سلة.
 .4يعمل �أ�سلوب التعلم املتداخل على ا�ستخدام
القدرات العقلية قبل و�أثناء تطبيق املهارات
الأ�سا�سية يف لعبة كرة ال�سلة كالت�صور الذهني
والتحليل والتخيل.
التو�صيات:
� .1ضرورة ا�ستخدام �أ�سلوب التعليم املتداخل يف
تدري�س مهارات (الت�صويب ال�سلمي  -املحاورة
املنخف�ضة  -التمريرة من خلف الظهر) يف كرة
ال�سلة لطالب امل�ستوى الثاين يف كلية الرتبية
البدنية والريا�ضية يف جامعة الأق�صى.
� .2إجراء العديد من الدرا�سة عن ا�ستخدام �أ�سلوب
التعليم املتداخل «حل امل�شكالت واالكت�شاف
املوجه» يف باقي مهارات كرة ال�سلة والريا�ضات
الأخرى.
� .3ضرورة عقد دورات للمدر�سني يف مديريات
الرتبية والتعليم لتدريبهم على كيفية ا�ستخدام
�أ�سلوب التعلم املتداخل «حل امل�شكالت
واالكت�شاف املوجه» لتح�سني م�ستوى الأداء
داخل م�ؤ�س�سات التعليم املختلفة.
 .4تدريب الطالب املعلم بكليات الرتبية الريا�ضية
على ا�ستخدام �أحدث �أ�ساليب التدري�س متى
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يت�سنى له ا�ستخدامها بكفاءة بعد التخرج.
 .5عقد دورات تدريبية ملدربي كرة ال�سلة بالأندية
الريا�ضية والريا�ضات الأخرى ،وكيفية
ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم املتداخل لتح�سني
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م�ستوى الأداء للفرق الريا�ضية.
� .6إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث الختيار
�أ�ساليب حديثة يف تدري�س املقررات الدرا�سية،
ومواكبة التطور احلادث يف الدول املتقدمة.
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