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 نشهد أننا أعضاء لجن  المناقش  حالتقحيم ارطلعنا على الوسال  المحسحم  بد:

 أداءفاي وأثاره  ةالمتعادد اتنظرياة الاذكاء بداللاةالتعلم اإلتقااني أسلوب ))

ل نحاااو درس التربياااة وكااارة السااالة والمياااالهجومياااة ببعاااض المهاااارات 

حقدددد ناقشدددنا  (جنيييان حسيييين عليييي) هاو دكتح الددد هالمقدمددد  مدددن قبدددل رطالبددد  ((الرياضاااية

نهدا جدديوة بدالقبحل لنيدل دوجد   عالق  بهدا ، له في مةتحياتها، حفيما  الرطالب  الددكتحواهحا 

 .التوبي  الوياضي علحم في 

 أ.م.د مهند عبد الستاو                                  أ.د منال عبحد العنبكي     

 عضح اللجن                                                                              عضح اللجن     
      / 2 /2015                                                                   /   2 /2015                                    

   
        سها عباس الزهيويأ.م.د        أ. د فوات جباو سعد اهللآالء زهيو          أ.م.د 
 عضح اللجن                    وئيس لجن  المناقش  عضح اللجن              

 

    /2  /2015                             /2  /2015                              /2  /2015 
 

يالى في جامع  د –  ساسيبناءًا على التحصيات أعاله صادق مجلس كلي  التوبي  األ
، على قواو  2014/  11/  26( حالمنعقدة بتاويخ          جلسته الموقم  )    

 لجن  المناقش  .
 

 حيدر شاكر مزهر.د . مأ                    
  ساسيةألعميد كلية التربية ا                  

 لجنة المناقشةإقرار 
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 امتنانشكر و
الحمد هلل رب العالمين على كثير نعمه وسعة رحمته ، والصالة والسالم على نبينا 

 له وصحبه أجمعين ، وبعد .آمحمد وعلى 
ماجدة حميد  ةالدكتور  ةالمشرف إلى واالمتنانسمى معاني الشكر أيسعدني  تقديم  

 . األطروحةعداد إفترة  مدةمن توجيهات ومالحظات غنية لي  تهبدألما كمبش 
عضاء لجنه المناقشة المحترمين أجالء رئيس و ألالسادة ا إلىوشكري واحترامي  

 . هم السديدة في النقد والتصويبئراآفي  ةطروحة رصانة ومتانالذين زادوا األ
 مجامعة ديالى لجهوده األساسيةعمادة كلية التربية  إلى االمتنانتقدم بوافر الشكر و أو 

 القيمة ، واحتضان طلبة الدراسات العليا إلكمال مسيرة البحث العلمي.
ساتذتي األفاضل أعضاء لجنة السمنار وهم أالى  اعتزازييشرفني  تقديم  شكري و و 

، والدكتور  فرات جبار، والدكتور  غازي صالح، والدكتور نبيل محمود شاكر الدكتور
 ةظاهر غناوي ، والدكتورة بثين ، والدكتور مها محمد صالح ة، والدكتور  أياد حميد

 راء قيمة .آلما قدموه من مالحظات و عبد الخالق 
قسم العلوم  التدريسية في بشرى عناد ةالى الدكتور  االمتنانأتقدم بوافر الشكر و و 

الكبير على  اوحرصه ةالمستمر   ا وتقديمها يد المساعدةالتربوية والنفسية لتشجيعه
 . األطروحةانجاز 

بداه لي من أالى الدكتور فرات جبار سعد اهلل لما  االعتزازتتقدم الباحثة بالشكر و و 
 طروحة . عون وتوجيهات ومالحظات قيمة تركت لمسات واضحة على هذه األ

 
الكثير من الذين قدموا والخبراء ساتذة المحكمين توجه بالشكر الى  جميع األأو 

 . أنجاز عملهافي  ةفادت الباحثأراء السديدة التي المالحظات واآل
في تحديد  ه ليلمساعدت محمد وليدالى الدكتور  امتنانيويطيب لي تقديم شكري و 

 ئهوآراحصائية المناسبة في معالجة البيانات واستخراج نتائج البحث إلالوسائل ا
 .أكمال األطروحةالصائبة في 



8 
الجزيل الى عمادة كلية التربية الرياضية بأقسامها وكافة  تقدم بالشكرأن أوال يفوتني 

تمام متطلبات والعاملين فيها على مساعدة الباحثة بالوقوف معها إل نتدريسييال
 .عملها

ثمن مواقفهم أيسرني أن أشكر قسم التربية الرياضية في كلية التربية األساسية و و 
 .ت للباحثةالداعمة وتقديم المعونة والتسهيال

 ةدارة متوسطإحترام الى يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر واال بالجميل العرفانومن باب 
تمام تجربة إلللبنات بكافة كادرها التدريسي لما قدموه للباحثة من تسهيالت  الجواهر

 بحثها جزاهم اهلل عنها خير الجزاء.
 األساسيةومكتبة كلية التربية الرياضية واشكر جميع المنتسبين في مكتبة كلية التربية 

 لمساعدتهم لي في الحصول على مختلف المراجع .
الى كل الذين قدموا العون بالقول والفعل لمساعدتي في  االمتنانتقدم بوافر الشكر و أو 

 . األطروحةانجاز هذه 
 الدراسة.مدة ولن أنسى زميالت وزمالء دراسة الدكتوراه الذين كانوا خير عون خالل 

سمى معاني الشكر والعرفان لعائلتي الكريمة لما بذلته أتقدم بأن أال إخيرًا ال يسعني أو 
 فترة الدراسة . مدةمن جهود كبيرة ولما تحملته من عناء وصبر 

 
 وهللا ولي التوفيق

 

 

 

 الباحثة
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 باللغة العربية  األطروحةص  لخستم
 فيوأثره   ةالمتعدد اتالذكاء نظرية بداللة تق انيإلا التعلم أسلوب

 التربية درس نحو لو والمي السلة بكرة الهجومية المهارات بعض أداء

  الرياضية

 المشرف                      الباحث                             
 كمبش القيسيماجدة حميد أ. د                   الجنابيجنان حسين علي م. 

 م   2015                                 -                               ه1436
 -احتوت األطروحة على خمسة أبواب:

اشتمل الباب األول علىى مدممىة البحىأ وأتم تىت التى   ىتر التطىرل مى  خ ل ىا         
طىى ل ف ددىىم ر ىى  تعىىم أتىىر مىىورم تلمىىو  علىىى اإالتىى  الثىىروا البشىىر ة الىىى ب ىىا  أتم ىىة 

االتتمىىىار بتلم ىىىة  إذالف ىىىر التربىىىو  دىىى  الو ىىىت الىىىرات  علىىىى الترب ىىىة المتسىىىمة بىىىال وما 
رتدىىىىىىام بالممارسىىىىىىات التربو ىىىىىىة والتعل م ىىىىىىة الإم ال ىىىىىىات المتعلمىىىىىى   و ىىىىىىمرات ر الذتل ىىىىىىة وا

وم ىىىىىول ر ورمبىىىىىات ر   روحا ىىىىىات  رسىىىىىتعماماتادىىىىى  ف    رواسىىىىىتثمار الفىىىىىرول الفرم ىىىىىة لىىىىىم
 و مرات ر المختلفة والمتعمما.

 تمف البحأ إلى : م و    
 أمامد   وأثرهف االمتعمم اتلظر ة الذ ام بماللة اإتدال التعلر  أسلوبالتعرف على  -

 بعض الم ارات ال  وم ة ب را السلة لع لة البحأ.
دىىى   وأثىىىرهف االمتعىىىمم اتلظر ىىىة الىىذ ام بماللىىىة اإتدىىىال الىىتعلر أسىىىلوب التعىىرف علىىىى  -

 ل لحو مرس الترب ة الر اض ة لع لة البحأ. و الم 
 الذ ائ ة ذات األمام األدضل للم ارات ال  وم ة ب را السلة. األلواعالتعرف على  -
 لحو مرس الترب ة الر اض ة .األ ثر م ً  الذ ائ ة  األلواعالتعرف على  -
 

  أت  : البحأ د الت ما ضو أما در    
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تلىىىىىاق دىىىىىرول ذات ماللىىىىىة إحاىىىىىائ ة بىىىىى   االختبىىىىىار الدبلىىىىى  والبعىىىىىم  للم مىىىىىوعت    -
بعىىىض الم ىىىارات ال  وم ىىىة  أمامدىىى  بألواع ىىىا الذ ائ ىىىة المتعىىىمما والضىىىابطة  الت ر ب ىىىة

  ب را السلة.
تلىىىىىاق دىىىىىرول ذات ماللىىىىىة إحاىىىىىائ ة بىىىىى   االختبىىىىىار الدبلىىىىى  والبعىىىىىم  للم مىىىىىوعت    -

ل لحىىىىىىو مرس الترب ىىىىىىة و لم ىىىىىىوالضىىىىىىابطة بألواع ىىىىىىا الذ ائ ىىىىىىة المتعىىىىىىمما دىىىىىى  ا الت ر ب ىىىىىىة
 الر اض ة.

ائج االختبىىىىار البعىىىم  بىىىى   الم مىىىىوعت   تلىىىاق دىىىىرول ذات ماللىىىة إحاىىىىائ ة دىىىى  لتىىى -
بعىىىض الم ىىىارات ال  وم ىىىة  أمامدىىى  المتعىىىمما الذ ائ ىىىة  بألواع ىىىاالت ر ب ىىىة والضىىىابطة 

 ب را السلة.
تلىىىاق دىىىىرول ذات ماللىىىة إحاىىىىائ ة دىىىى  لتىىىائج االختبىىىىار البعىىىم  بىىىى   الم مىىىىوعت    -

الترب ىىىىىىة  ل لحىىىىىىو مرسو الم ىىىىىىالت ر ب ىىىىىىة والضىىىىىىابطة بألواع ىىىىىىا الذ ائ ىىىىىىة المتعىىىىىىمما دىىىىىى  
 الر اض ة.

أمام بعىىىض الذ ائ ىىىة المتعىىىمما دىىى   األلىىىواعتلىىىاق دىىىرول ذات ماللىىىة إحاىىىائ ة بىىى    -
 .الم ارات ال  وم ة ب را السلة

ل لحىىىو و الم ىىالذ ائ ىىة المتعىىىمما دىى   األلىىواعتلىىاق دىىرول ذات ماللىىة إحاىىىائ ة بىى    -
 مرس الترب ة الر اض ة.

السىابدة التى  ل ىا اسات اللظر ة والمراسات د  ح   اشتمل الباب الثال  على المر      
إذ  توا  راماتىالبحىأ بمتغ رات البحأ . أما البىاب الثالىأ دىاحتول علىى مل   ىة  ع  ة

بطر دة المسى  ستخممت الباحثة المل ج الت ر ب  للت ربة الرئ سة ف والمل ج الواف  ا
 البحأ :لبلام مد اس الم ل لحو مرس الترب ة الر اض ة ف وتضملت إ رامات 

م ولىىىىات  ةبأربعىىىى ل لحىىىىو مرس الترب ىىىىة الر اضىىىى ة لع لىىىىة البحىىىىأو بلىىىىام مد ىىىىاس الم ىىىى -
 .وثباتت امل المد اس ستخراجا( ددرا بعم 35تتضم  )

ف ة الاىىىمر ةملاولىىىوتىىى  )الب ىىىرا السىىىلة للمراسىىىة  ت وم ىىىة م ىىىارات ثىىى أتىىىر تحم ىىىم  -
 م  الرم ة الحرا ( . او بف الت ت اهبتغ  ر االالطبطبة 



 11 .......................................... مستخلص االطروحة باللغة العربية

الامر ة  ملاولةوت  )اختبار البالم ارات المبحوثة االختبارات المتعلدة  متاستخم -
اختبار الرم ة الحرا م  )بالثوال ( ف بتغ  ر االت اه اختبار الطبطبة ف  )بالمر ة(

 الثبات )بالمر ة(.
 .  اس الذ ام المتعمم لع لة البحأ -
 تدال .وحمات تعل م ة للتعلر اإ إعمام -

لمعال ة الب الات لمتغ رات البحأ و م تر استخمار الوسائل اإحاائ ة       
وتضم   ( للتحدل م  معلو ة الفرول . SPSSباستخمار البرلامج اإحاائ  ) 

الباب الرابع عرض الىىلتائج وتحىىل ل ا وملا ىىشت ا ف وبعم معىال ة الب الات المستحالة 
الت  لتوا ات ف وم  أتر االستلتا ات إحاائ ًا ضر الباب الخامس االستلتا ات وا

 : ل  ا ما  أت إتر التوال 
طالبات الاىف الثىال  المتوسىط تحس  أمام د   واض    أثر   تدال إتعلر الألسلوب ا -
-الباىىىىر - تمىىىىاع اال-)الشخاىىىى   ىىىىا الذ ائ ىىىىة الخمىىىىسألواعبف المبحوثىىىىة تام ىىىىار لل

 .الطب ع (-الحر  
لحىىىو مرس الترب ىىىة علىىىى التىىىوال   والحر ىىى  الىىىذ ام الطب عىىى م مىىىوعت   لمىىىو م ىىىول  -

 .المتبع   اإتدال  و ألسلوبا ثر ر ع ألالر اض ة 
   :أت  أما أتر التوا ات د الت ما

دى  تىمر س الترب ىة بماللة لظر ىة الىذ امات المتعىمما  تدال استخمار أسلوب التعلر اإ -
باللسىىبة ألعمىىار تىىذه  تدىىا  الم ىىاراتإدىى  المىىمارس المتوسىىطة لفاعل تىىت دىى   الر اضىى ة
 .خااة ممارس البلاتبو المرحلة 

ستخمار الحو مرس الترب ة الر اض ة ب المتعلم  تش  ل م ول ضرورا على التأ  م  -
أخرل ت  م م  مادع ت ر للتعلر والمشار ة د  مرس الترب ة حم ثة سال ب تعل م ة أ

 الر اض ة .
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 الباب األول

 التعريف بالبحث  -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

إن مننن م ننم مامننر الحانن  الاننقلم  ننا الفيننجم الاقاننة  ننم م ننق   الا ننق        
 س مق الحلم ة االفين ة ممق سق م  نم الفنير   ىلنل الا نق  المحقان   لنبل  مان ر منن 

هننم إاننجاي فا  نن ا   ب  ننة  ننم النننتم جاتننة الم فمننر افننل  سننف  ر ال نن ج ماا  ننة الم
إب مانن ر فيننجم  .االفاااننة محهننق  ق  ق  ننة ا قتننقم ىلننل ج مامفهننق الاضننق ا  الاج رننة

 األمم ميقسقم  مجى ف ا  ق  م الم ق   الحلم ة امجى اسفتجامهق للحلام الف نالا  نة
 فمقى ننننة االس قسننننن ة قفاننننقج ة اا الفننننم فنننننح ت ىلنننننل متفلنننن  م ننننق   الا نننننق  ا 

 االمفمرة  قلحمل ة الفحل م ة .االريق  ة الحة م مهق  قلنس ة لنق  ا ال قنب الف  اي 
الف ننا ا  الحلم ننة الاج رننة الفننم  ننمل   فسننت   الحج ننج مننن جاة الحننقلم افيننام         

متفلننن  م نننق   الا نننق  االفنننم  نننم منننن إ نننجا  األ ننن اج النننب ن فنننج  اا  نننم م سسنننق  
منننن م م نننة اقسنننمة  نننم  ب لقألسنننلهنننب  ااج رنننة م لمنننق السنننقل ب األفحل م نننة  قسنننفتجام 

م إب  نننفم ن المنننج نت منننن نينننة مافا ننننق  الج اسننن ة الفحلننن م ااسنننف حقب ال ل نننة المنننقج  
   المنهج ام جا ه إلل ال اب افاي ق مق   مم إل ه  م فا    سلا هم.

فحلنننم  نننم منننن األسنننقل ب الاج رنننة االمهمنننة  ام فينننقنم ااانننجا حنننج مسنننلاب النننفحلم اإ        
لنننة  نننقلمااج الج اسننن ة المفناىنننة الفنننم اسنننفتجم   نننم م لنننب لن نننق ق  المفمراافنننج  ت 

م نق   الف   ننة  سنن مق م ننقة الف   ننة ال  قضنن ة ا اننا   تقاننة ىنننج فحلننم ال حقل ننق  
 حنننننم الاانننناة  متفل ننننة م  يسننننلاب الننننفحلم اإفيننننقنمامهننننق ا  األلحننننقب ال  قضنننن ة ال

 فحلم المقج  الم لا ة .  م قلم ماىة المفحلمة الل ج  ة ا فيقن 
م قنننقفهم اتقاننةم الحيل ننة منهننق م         إن ضنن ا   ا سننفرمق  األمرننة ليننج ا  ال ل ننة ااو

اا  فمنننقم  قلحينننة ال  ننن ي  حنننج األسنننقت النننبى ف ننننل ىل نننه الحمل نننة الفحل م نننة   مفهنننق 
 قلننب قه  ننا ماننج مجاا  الحيننة الفننم  ننفم ن  ااسنن فه األ نن اج مننن ماا هننة ممننا  الا ننق  

ىن    ق الي قم  قلن نق ق  اإنسنقن ة المتفل نة ىلنل اتنفا  قنج افهم  االف    محهق
م قنننقفهمم إب  نن     ننم ا انننة األت نن   اق ننق  ف  ا ننة اب ن ننة لل ل ننة  ااسننفحجاجافهم ااو

 حل  األسقل ب الفيل ج ة الفم فسفتجم  م فحل مهم افج  سهم قنج ف نان   ن   حقلنة   
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ممق  ن ام فا    نمقبج نق حة امسنقل ب فحل م نة افج  سن ة فنقسب الف ا ا  الاج رة م 
 .  (1) با   قئج  فسهم  م فل  ة الاق ق  انمقه اليج   الب ن ة لجى ال ل ة

" Intelligences Multiples"   المفحنننجج ا لنننب قه) نننق جن ( لت  نننة فحنننج نا       
النننقت  ننم سننلا  فهننفم  ننب  النت  ننة  ق تفا ننق   نن ن ا  لننب قها ةفحجج نن ففحلننق  االفننم

من  م نر األ ن اج لنج هم م ن قة ن نق  اإنسنقن اسنلا ه إب  الحينة ال  ن ي  نم متفلن 
 تنننفه  نننه  ننن ه منننن م ننن اه رمقن نننة منننناا  ما م رننن  منننن النننب قها   نننج  ق  مف ق ننننة 

 قلننب قه اللانناي م المن يننم م الم ننقنم م الا  ننم م الماسنن يم م ال تاننم م الننجمق  
المتفان ن ا  نم ف ا نج مسنفم  ا ينقم   ف نق ق  الحلمنقه ا  فمنقىم م ال   حنم االحنجج 

  . م  با ال قنب  اة إلل تمسة اى   ن ناىقم من مناا  الب قه ما اليج  
إنمنق  نقه لف سن ك   ن   ا تنفا   ن ن ال  ن  إن  با الفي  ج ىلل فحجج ة النب قه        

 إب هنقالفحل م نة ااانج  مناالحمل نة  م  م  م نر مننقام الا نق   م قج افهم ااسفحجاجافهم
إب   لف   نة ال  قضن ة ما سن مق  نم   ن ة  لنم ا  فته  ال  اق ال  ج نة  ن ن المفحلمن ن

م  ننن حأل األلحنننقب   نننم ممق سنننة الن نننق  ال  قضنننم ام جا ام    ننن   لحنننب النننب قه المفحنننجج 
لنننل فحلنننم ما مجاه إلنننل ىنننجج منننن النننب قها  فحمنننة سنننا قم منننن م نننة الااننناة إفافنننقج 

آتنن  منهننق لفاي ننق المسننفا ق  المفيجمننة ما  ام تنن   ف لننب ىننججاالنن حأل ا مهق افهننق م 
 قل حقل نننق   اسننب ننننا  اللح نننة امسننفاى المفحلمننن ن ما الاى ننن ن . ال ننا   نننم الم نننق ا  

ال  قضنننن ة فتفلنننن    مننننق   نهننننق لمننننق فف ل ننننه مننننن ف قىننننة ىننننج  ب ننننقها  م فمحننننة ألجاه 
 قه المسننننفتجمة  ننننم الماقنننن  نننناا  الننننبما فاننننجج ىننننجج  الميانننناج الا  نننة ما المهننننق   

   .الا  ة ما المهق   اج  ة احا فهقفحي ج  الفحل مم  اسب
 فمننقم  ننقلفنا   ننم الن ننق ق  الفحل م ننة ااألسننقل ب ابلنن   ينناج الننل ضنن ا   ا    

  ننة نننا   ننب  الم الننة الحم  ننة  سنن مق مننن ال قل ننق  ا الفحل م ننة الاج رننة الفننم فنقسننب 
 ننفم الاننج مننن  ننب  م لهننم مننن تنناة المنننهج الج اسننماالفننم فضننك  م مننن مننناا  الننب قه

لننل األ ننجا  الفنننم  ن اننم فاي يهننق  ننة  اسنننب إال نن اق  اانناة  م ننر  ئنننق  الننب قه 
م لنننبا  فانننفم ىلنننل الينننقئم ن ىلنننل الحمل نننة الفحل م نننة منننن محلمنننم     يفنننه اننننا  ب قئنننه

                                                           

م جا  ال  اق لل  قىة االن   م ىمقن  1م   نمقبج الفج  ب الا مم:  1998 اس  ق قمم انق  ة ق قممم (1)
 .12م األ جن م ه 
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 إ ننق   قل ننق امج سنم الف   ننة ال  قضنن ة الحمننة ىلننل ماا هننة ال نن اق ال  ج ننة  نن ن ال 
م قنقفهم الباف ة اقج افهم الحيل ة ىلل اتفا هق افنل  ا      مي ج   اىم اق قفهم ااو

    يننننة ا ننننة ام نننناقة ف لننننب المفحننننة  ق ماننننج ماننننقج  ال نننن اق ال  ج ننننة حننننجن م ننننالهم  
 فينن  المننقج  المفحلمننة  ا ننجان قم  مسننفرق فهاافحمننة ىلننل م لننل المننقج  المفحلمننة إنف ننق  اا 

 ان  سنننل م سنننف ق ة المائمنننة النننل ا ممنننق فننن جي  قلفنننقلم م  مام نننقى   م نننم ا نننجانه
نناف   مف نن ة م ننالهإ  ق  ننقم  فناا ننق  م  تانن فه لننفح ت  قن ننقم مننن  قلفننقلم مف لننا فل ا نمن

 نبل  االمحينج  للنفحلم  تاة م الة الم ا ينة االفنم فحنج منن الم اانة الحم  نة المهمنة 
النل الم ناة ل انهنق  افنق ان م  هنم الفم  م   هق المفحلمان فف ن ة   هنق  تان قفهم 

سنفرق   جا ح نفهم نانا ج ت الف   نة ال  قضن ة ام نق  فهم  ماقج  الجا ح نة من مقاى 
منننن سننن ىة    نننج   نننه ممنننق   لنننب لهنننم المفحنننة االسننن ا  للفح  ننن  ىنننن باافهنننم ا قلفنننقلم 

 . سهمنريفهم  ي فحلمهم  ضام ىن   قج 
المنتمنة الفنم فمفنق   قلسن ىة ااإرنق    ةال  ق نلحنقب انجى األإ نم لح ة     السلة ا      

لحنننقب  ا   نننق منننن األفافنننقج م  هنننم سقسننن ة )اله ام نننة االج قى نننة( ل رننن   مهق افهنننق األ
تف ننننق  منسننننب ال نننن ق ااألسننننقل ب الفحل م ننننة المائمننننة الفننننم فاا ننننب ا ال  قضنننن ة الننننل

جاه فانننجج مالفنننم  الف نننا ا  الاج رنننة  نننم م نننقة الفحلننن م االفنننج  ت للف   نننة ال  قضننن ة م
نهنق  اله ام ة   ن ة تنقه ألاألسقس ة فحلم مهق افهق  م  مان قاهاالمفحلم ن ال   ق 

لنل  نق ق النينق  الفنم إ نف  ة الم ق ا  فين   اسنفنقجام  سقس ة لهب  اللح ةف  ة ال ن ة األ
جاه الا  ننم للمهننق ا  فيننقن األإ ااننة ىل هننق  ننا ال نن  ي ن ا ننبا  فاقنن  ىلننل مننجى 

االفاننا ب( الفننم  –االمنقالننة  –) قل    ننة  األتننه اله ام ننة منهننق سقسنن ة اىلننلاأل
لبا  ف لب منن الاىنب  نبة فمرة ماج ال  قئ  األسقس ة الفم ففاق  ىل هق  ب  اللح ة 

إب  ف لننل م ننم م ننجا  ج ت  فيننقن  ننب  المهننق ا مإال ر نن  مننن ال هننج االاقنن  لانن أل 
لننننل المسننننفاى إ ننننم االمهننننق ي جاه الا  الف   ننننة ال  قضنننن ة  ننننم الفيننننجم االاانننناة  ننننقأل

فيقنهننق او فيفانن  ىلننل فحلمهننق  ينن   ننة ا  ب  إم  هننقامهق اف هننق ضننة  ننم فحلنن م ا  قفاأل
جاه لمنننق فف ل نننه منننن سننن ىة اجقنننة  نننم النننفحلم  ا نننة الااننناة للمسنننفاى ال  نننج منننن األ

   .الميااج لفاي ق  ج هق المهق ي لهب  الا  ق  ىلل اقة فيج  
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ىلننل مسننفا ق  الننفحلم للم فننجئق  م ضننة ا ماف مننن م م ننة ال انني  ننم فاي ننق          
فينننقنم سنننلاب النننفحلم اإممنننن  قل نننق  الاننن  الرنننقنم المفاسننن  منننن تننناة اسنننفتجام 

 من مح  نةا المهق ا  اله ام ة      السنلة  نم ج ت الف   نة ال  قضن ة م  مجاهلا أل 
ف حلهننق ىلننل اىننم بافننم  مننق لننج هق مننن ل قل قفهننق المفحننجج  ها ب قالنن ننيناا  المج سننة 

اقنننج ا  فف لنننب فنننجى مقم ما فا  ننن ام م اان  هنننم فننننا  النننب قه   نننقليا  قننننج ا  ففاننن  
  نننقج ا سنننف اف   ق  المنقسننن ة  إالمفحنننجج منننن ق نننة المحلمننن ن  سنننقىج م مسنننفي ام ىلنننل 

اسن ة لح ننة لفاي ق األ جا  المن اج  اف ا   ق م  ضام ىن ال    ىن الم ناة الج  
الن ننق ق  الفننم فسننحل ال قل ننة للي ننقم نننا  ال انني الفننم ف نن ة  قن ننق مهمننق  ننم فاج ننج 

 . هق 
 مشكلة البحث  1-2

الفنج  ت ااأل ن ا  ىلنل ف   نق الم النة ال ا حنة من تاة ت ن   ال قارنة  نم  
ال قل ننننق  مجاه ااضنننناقم  ننننم ضننننح قم  اتنننن  مننننقج  الف   ننننة ال  قضنننن ة  ننننم المننننجا ت ل

ن ماتقاةم مهق ا  لح ة     السلة  ح ى   مق النل    قض ةمهق ا  األلحقب الل حأل 
 ننننم فحلنننن م المهننننق ا   المف حننننة انننن ان ىلننننل اسننننفتجام األسننننقل ب   نم لننننب المج سنننن
للمنج ت الاقن  ال نق م للنفحلم الم لناب ا   ةلل ل نال  انة  فف ر  قج ال  قض ة الفم 

االفي نج منن اانالهم  م حنق ج ت الف   نة ال  قضن ة  نم  ل ة م ر ال فحلم  م مفق حة 
فحلم   ن  منفين أل لنب ال ل نة لن ن جي قنج األمن  النبي لندجاه الل المسنفاى الم لناب 

سنفتجام ان م متها  ال  اق ال  ج ة   مق   نهم لف قا  مسفا ق  الفحلمالل ممق   جي 
 سنن مق لهنب  الم نن لة  قم ميف انن اننام ج ت الف   ننة ال  قضن ة  ننم فينقنم مسنلاب الننفحلم اإ
قنج  المفحنججهم ئننا  ب نقفلل م نقم ر ىلنل اسنب  إلل فيس م ال قل ق  إىنجمق  اق  
نتننن  ل م نننر ال قل نننق  نتننن   الال  انننة ال ق  نننة للنننفحلم منننن تننناة  فقانننةإ سنننق م  نننم 
ابلنن   سننهم   نن ة    نننهم ال نن اق ال  ج ننة فا ننممنن  الننبي قننج  نن جي الننل مفسننقا ة األ

إفينننقن األجاه ال ننننم للمهنننق ا  ال  قضننن ة المتفل نننة ىننننجمق فاانننت  م حنننقة  نننم    نننفه
 ضننننة ا  ننننان مق للمهننننق ا  لمسننننفاى آتنننن  ئهننننمسننننفاى مجاافيننننجم اففننننق ر  ن سننننهق فننننج ج 

النننل افمنننقم  ننن جي قنننج م ممنننق  فينننقن المهنننق   السنننق يةإانفيقلهنننق للمهنننق   الفقل نننة م ننن ا قم  
  فمقمهن ا قل ق  الا  الرقنم المفاس  ا لب م    ىجج من نف ق  افا  ه  حا  ا 
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النننل  ننن جي  قلفنننقلم من   نننقج  الجا ح نننة لنننج هن ا  منانننا ج ت الف   نننة ال  قضننن ة 
 .االفم  م ت   مح   ىن  تا فهق ا  قجفهق هف ق ة م اة الاي يال ف   ة

 أهداف البحث 1-3
  هج  ال اي الاقلم الل مق  يفم :       

الف   نننننة ال  قضننننن ة لنننننجى  قل نننننق  الاننننن  الرنننننقنم   ننننننقه مي نننننقت للم ننننناة نانننننا ج ت.  
 المفاس .

 ناا  الب قها  المفحجج  لح نة ال اي.مالفح   ىلل  . 
 نن   اله ام ننة  ننم مهننق ا  الفيننقنم لنن حأل لننفحلم اإألسننلاب اإىننجاج ااننجا  فحل م ننة  . 

 السلة. 
 نم مجاه  امرن  نت  نة النب قها  المفحنجج  م  ج لةالفح   ىلل مسلاب الفحلم اإفيقنم  -

  حأل المهق ا  اله ام ة      السلة لح نة ال اي.
ة ا  م الم  امر  الب قها  المفحجج  م  ج لةالفح   ىلل مسلاب الفحلم اإفيقنم ىلل  -

 ناا ج ت الف   ة ال  قض ة لح نة ال اي. 
 ة.الفح   ىلل الم قم ر الب قئ ة با  األجاه األ ضة للمهق ا  اله ام ة      السل -
 ناا ج ت الف   ة ال  قض ة . األ ر  م ام الفح   ىلل الم قم ر الب قئ ة  -
 فروض البحث  1-4

   ف أل ال اي الاقلم مق  يفم :          
 ننننننق   ننننن اق با  ج لنننننة إاانننننقئ ة  ننننن ن ا تف نننننق  الي لنننننم اال حنننننجي للم مننننناىف ن   -

الف     ننة االضننق  ة  ينااىهننق الب قئ ننة المفحننجج   ننم مجاه  حننأل المهننق ا  اله ام ننة 
      السلة. 

 ننننننق   ننننن اق با  ج لنننننة إاانننننقئ ة  ننننن ن ا تف نننننق  الي لنننننم اال حنننننجي للم مننننناىف ن   -
ة نانننننا ج ت الف   نننننة ا لم نننننب قئ نننننة المفحنننننجج   نننننم االف     نننننة االضنننننق  ة  ينااىهنننننق ال

 ال  قض ة.
 ننننق   نننن اق با  ج لنننة إااننننقئ ة  نننم نفننننقئج ا تف نننق  ال حننننجي  ننن ن الم منننناىف ن   -

الف     ننة االضننق  ة  ينااىهننق الب قئ ننة المفحننجج   ننم مجاه  حننأل المهننق ا  اله ام ننة 
      السلة.
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 نننق  ال حننننجي  ننن ن الم منننناىف ن  ننننق   نننن اق با  ج لنننة إااننننقئ ة  نننم نفننننقئج ا تف  -
ة نانننننا ج ت الف   نننننة ا الم نننننالف     نننننة االضنننننق  ة  ينااىهنننننق الب قئ نننننة المفحنننننجج   نننننم 

 ال  قض ة.
الب قئ نننة المفحنننجج   نننم مجاه  حنننأل  نننناا  ننننق   ننن اق با  ج لنننة إاانننقئ ة  ننن ن األ  -

 المهق ا  اله ام ة      السلة.
ة نانننا ا الم ننب قئ ننة المفحننجج   ننم ال نننناا  نننق   نن اق با  ج لننة إااننقئ ة  نن ن األ  -

 ج ت الف   ة ال  قض ة.
 مجاالت البحث 1-5
 مق  يفم :ا فضمن :  المجال البشري 1-5-1
 ال نقه: ةى ن -

( 15اىنننجج ق ) حيا نننة مج ننننة م  ننن  المفاسننن ة لل ننننق   نننم منننجا ت الاف نننفمة ىلنننل 
 (  قل ة.528ىجج ن )ا  قل ق  الا  الرقنم المفاس  م ففضمن  مج سة

 الف   ة ال ئ سة:ى نة  -
 قل نننق  الاننن  الرنننقنم المفاسننن   نننم مفاسننن ة ال ننناا   لل ننننق  اىنننجج ن  ففضنننمن

 (  قل ة.20للف   ة ا سف اى ة ىجج ن ) هامفاس ة مم سلمم (  قل ة 50)
 . 1/11/2014الاق ة  1/10/2012: لل ف   من المجال الزماني  1-5-2
:اليقىننننق  الج اسنننن ة للمننننجا ت الم ننننمالة  قل انننني اسننننقاة  المجااااال المكاااااني 1-5-3

المج سنننننة الم نننننمالة  قلف   نننننة ا سنننننف اى ة )مفاسننننن ة مم سنننننلمه لل ننننننق ( االف   نننننة 
 ال ئ سة )مفاس ة ال اا   لل نق (.

 :تحديد المصطلحات    1-6
 : تقانيأسلوب التعلم ال  -
مسنلاب فحل منم  ج نه فم نن ال قلنب منن   يننه " (1) (2012ال نقئمم ه )فى          

ى قئنه الاقن  المنقسنب للنفحلم إمم  االاااة النل مسنفاى منن النفحلن   إفيقن مجاه المهق  
 ."ام اىق  ال  اق ال  ج ة   ن ال ل ة

 
 

                                                           

امر  مق  م ال اقة الن س ة افحلم : اسفتجام مسلاب الفحلم اإفيقنم االف قجلم   2012  ية م  ج سح ج ال قئم م (1)
ىجج من المهق ا  األسقس ة اجقة ا ن ق       اليجم للاق   لل قل ق م  سقلة مق سف       من ا  م  ل ة 

 . 18الف   ة ال  قض ة م  قمحة المااةم ه
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   :ةالمتعدد  اتالذكاء -
م ماىننة مننن المهننق ا  الفننم  قينهنن " (1) ( Gardner-1983  ننق جن ) ق ح  هنن         

فسننقىج ال نن ج ىلننل اننة م ننق ة  ا   ننة  ننم الا ننق  م اقننج   ىلننل تلننق نفننقج  حننقة ما 
 ن ننة محيننج  ففننيل  مننن ىننجج    نن  مننن اليننج ا    هننا متجمننة با  ق مننة  ننم ريق ننة مننق

المن اننلة المسننفيلة نسنن  ق ىننن  حضننهق  ا نني ف لنن   ننة قننج   منهننق ناىننقم مننن الننب قه 
  "نة من الجمق  فتفه  ه من ية مح 

     :ل والمي -
ن نباب نانا ننا  ان ىنة سنلا  ة ىقمنة لنجى ال ن ج ل  يننه" (2) (  ل ا ج) ب           

 م م قة مح ن من الم ق   المهن ة ما الفحل م ة ما ال  قضن ة  ن ق ق مح ن من ال
   ."ما     ق من الم ق   ما ال ن ة

 
 
 
 

                                                           

(1)Gardener  : Frames of mind ,  New York  Basic books . 1983 . P : 2 . -35         
 .http://www.saaid.net/tarbiah/232.htmلمقبا م اة المفحلم ن : 2005اا ج اقمج ى ج ال   جم(2)
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 -الدراسات النظرية : 1 – 2
ستتتاال ال احث  بتتتا ثفتتتت احتيتتتا اال احاتتتر حبتتت  ات تتتا تث  تتتا  ثتا  تتتااال احث تتت         

 ث  ن احفت ا ف ت  ث لب  اكت   أار :حى إااطاق ااقام ثااض  ب  ا 
 

 :التعلم الحركي 1.1.2
ك ئن اح ر أ ت  فااع احفتل ا احافل ت ا ااحار ات ز      احاح اكر  فت  احافلم        

لاااه تن احافلم ااحافلم أتلذ اال اه ا اى اف اه ، إذ ال  خلا احل  ط احث اي ثتخالف 
إذ   كل احافّلم اح اكر أ   احيااع احتبتا فر احافّلم ، ثاف تله تع  اح اكر ،

احجاالب اح اك ا ااحتب ا ا ااحث ل ا ، اكت  اف تل احث  بان ااحتباتان فر احااث ا 
احافّلم ثإط اه احف م ، فق  أهام احتفل ان ث حجاالب اح اك ا تع تيبام  االم احليس تع

 احافّلم اح اكر ث كل خ ص.  
ل ئا فبا احتس  صل فر احجب ز احفصثر احتاكزي ، حافّلم اح اكر ها اتل ا اف     

ان احا كم ث حتج ت ع احفضل ا ، اك ي ا اتل األاص ب احت  ط ا ثي ال ا ا ح ا 
ن لا ئج هذه ألجل ا ا ك أجزا ء احجسم ، اهذا  فلر   ا  اتل ا  اخل ا ، اا 

احفتل ا ها احا   ا اح  صل فر احسلاك اح اكر ، اث حا حر اكان االساج ثا الى 
ا صف كل تن  . (1) كل سلاك  اكر حتج ت ع اضل ا كث ا  حلاصال إحى احب ف

فئا إذ ( احتخ احث اي ثأله اضا احياص احتاك Atakent & Akarأا كن ااك ا) 
ثل ان خل ا اصث ا، فبا  ساخ م احخت   احتاااثطا احتا  ثكا تلب  فر  100  اي 

. ألله تب أ (2)  حا احايك ا فر افلم ت ، ف حتخ   ب افلم احخثااال احج     ااحا  ي
حلا  ي ا  ب احافق   االه  افلم تن ختل اكا  ف احفت  ال ااكا ن اح س حلث ئا 

حتفلاتا، فإذا حم  كّان احتخ  ثكا اااثط ال افّلم حتفلاتا اح ل ا ااح فاا ثأهت ا ا
 ج     فإن احتافلم ساف  ف لر تن صفاثا فر افلتب . 

                                                           

 . 18. تكاب احصخا  حلطث اا ، ث  ا  ، ص  احافلم اح اكر ث ن احتث أ ااحاطث ق:     2002 فاب خ ان، ( 1)
، اا احتس ا  حلل ا ااحااز ع ااحطث اا ، 1، طاحافلم احتفافر:  2007 س ن ت ت  أثا ا  ش، ( 2)

 .157ات ن،ص
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لت  ثصاا  غ ا تث  اه   ف حا   ا ال  تكن تفافاه ثصاا  تث  ا  ، اا 
ان طا ق احسلاك اح اكر ، اثت  أن احافّلم اح اكر اتل ا  اخل ا اغ ا تلتاسا ، 

كر  كان ها احلا جا احلب ئ ا حلا   ا ، حذحك فإن افّلم احتب ا  اح اك ا فإن األ اء اح ا 
اسطا احاكااااال ااحا ذ ا  كان ان طا ق خزن ثال تج  اكر  ام ا ذ ثه ثا 

 .(1)احااجفا
" ثأله احظ ها  احتا  ا   (2)( احى احافلم اح اكر2002)ظ فا ه  م ،     اا 

 جا اساتااا احاتا ن اخثاااه احتكاسثا فر تق ا  احسلاك اح اكر اح اخلر حليا  لا
 اء اح اكر ا ب ثاا لسث ً  ا تكن تت ظاب  ااسالا جب  تن ختل األ حاظبا   حا  ائت

 اء ابث اه اأن احكي  ا فر س  تاطلث ال احافلم اح اكر  فكس ز     فر اساقااا األ
  اء ".حى اقل ل زتن  اكا األإااقل ل احط  ا احتصاافا اااللاث ه تت   ؤ ي 

ن افلم اح اك ال احا  ض ا  فات  الى تق ا  احيا  ااسا ف ثه اهذا أ اااى احث  با     
 ين افلم احتثا ئ  خالف ان افلم ذا أذ إث حطثع تقاان ث حخثااال احس ثقا ح  ه 

( ت   كي ه  حتاب احتاق مكاحتسااى احف حر اذحك الن احتثا ئ ال  تالك تن احخثا  )
كبا حل اكا احتاا  أ   ث كل تاقن تت    ففه ث ح  جا حاكااااال  اء اح اك ال احج  أل

ف حافلم اح اكر  اتبل ث حتق ا  اح اك ا ااحفتل ا الى احتت اسا  ،افلتب  تن  ثله 
  بال ح  ه ا   اًا أذ  ي   احتافلم تن احخثااال احس ثقا ااحا ا ب احار إ اء اح اكر ااأل
 . ال ائه حل اكأا اف  ًت فر سلاكه أبل ء أ

" ا  ا ا ار فر احسلاك االج ز  تكن    سه    سً    (3) اء ثأله فثا ان األا 
تث  اًا ، ا تكن   ابه ان طا ق احافلم أا ث اله ". اثذحك فأن أي ا  ا فر احسلاك 

 (Stallings, 1982) فت  أ اء اح س كل ا  ا فر احسلاك  فت  افلتً  . كت  أ  ا 
 كل  خصر اال  تكن تاا ثاه ، ا تكن االسا الل الى أن احافلم      ث طل ً  اث

 اء ها افلم  اء ، حذحك فأن اتل ا احاطاا اح  صلا فر األال ه تن ختل تاا ثا األ
                                                           

(1). Schmidt A. Richard: Motor Learning and Performance, Human  Kinetics11, 
2000, P. 842 

؛ االسلاب احا ا ثر احتا اخل ااأب اه فر احافلم ااحاطاا تن ختل احخ  ااال 2002ظ فا ه  م احك ظتر ، ( 2)
 . 17، صاحالظ ت ا احتك ل ا حث ئا افلم احالس : اطاا ا  كااااه ، كل ا احااث ا احا  ض ا ، ج تفا ث  ا 

 .50، احق ها  ،  اا احيكا احفاثر، ص  1، ط  أسس الظا  ال اح اكا:  1996ثسطا سر أ ت ،( 3)
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. (1)، فر   ن أن كل ت  احا  اى اأن حم   صل ف ب  اطاا فبر أ اء
 الى أن احا ا ب ااأب اه  كان ب ثاً  لسث ً  فر احافلم (Schmidt , 1982)ا ؤك  

 .(2) اءاا ا ً  ا ثاًا فر األ
 (Performance) اء ااأل (Skill)( ث ن احتب ا  2001س تا ك تل ،أق )فاّ ا 

إذ ذكا أن احتب ا  اساخ م حلافث ا ان ااجب  اكر أا اساخ م حلافث ا ان لاا ا 
 اء فبا ثتب ثا احسلاك احذي  تكن تت ظاه اااض ح احتب ا  )لاا ا  اء ، أتت  األاأل

خاى غ ا احافلم ، احبذا أ اء     كان لا جا اااتل ( ا ذكا أن احا  ا فر األاحتب ا 
. ا   ذكا )ث اا (3)فل س تن احسباحا تفافا هل ام افل م احتب ا  احا  ض ا أم ال

( أن احافلم احتب اي اث ا  ان اتل ا غ ا تائ ا احكن  تكن اؤ ا 1996ااتسان ، 
 .(4) اءلا ئج احافلم فر ا سن األ

جاائ ً  حلافّلم اح اكر  لص الى إله تجتااا تن إاح احث  با افا يً  ااقا
حى ا  ااال  ائتا اب ثاا إاحفتل  ال احتااثطا ث حا ا ب ااحتت اسا ااحاكااا ااحار اقا  

ب ا احا ذ ا احااجفا أ اء اح اكر ث كم اااكم احخثا  االسث ً  فر ا سن   ثل ا األ
  حاص  ح احتساتا.ث

 التعّلم  أساليب 1-1 -2-1
 ص ل احت    احتطلاب افلتب  إس س تن احفتل ا احافل ت ا ها ن احب ف األإ        

 ص ل إذ حه احق ا  الى إتبم فر هذه احفتل ا  أبااً احت اس  احلتفلم أا حى احتافلم ،إ
حى احتافلت ن ثطا قا اال سب تع تق اابم الضجبم اهذا ها إاحت    احافل ت ا 

هت ا كث ا  فر أحه ااج ه احت اس حلتافلم فاحافل ت ا ااحا ا ث ا،  س س فر احفتل ا ناأل

                                                           

(1) Stallings M. Loretta; Motor Learning from Theory to Practice : (The C. R. Mosby      
Company, 1982) p. 12. 

(2) Schmidt, A. Richard; Motor Contvol and Learning. Abharioral Emphasic. Llinios: 
(Human Kinetics Publishers, 1982) p. 425 . 

 .131: احق ها  ،  اا احيكا احفاثر ،ص  االا ا  احليسر حلل  ئ ن؛  2001اس تا ك تل اااب ، ( 3)
حق ها  ، : تاكز احالت ا اال ل تر : ا ااجتا،  احت خل احى لظا  ال احا ا ب؛ 1996ث اا ج. ل. ااتسان ،   (4)

 .316 اا احيكا احفاثر ، ص 
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اكاس ب احتافلم حل اك ال اطال ت   احااج ه  فات  الى لاع اح اكا احذي حه 
اتن األتاا احتبتا ااحائ سا فر  ،(1)هت ا كث ا  فر افلم اح اك ال احتطلاثا تلهأ

إذ ال احفتل ا احافل ت ا ، طاأال الى اح   با احار احافّلم احافلم هذا احالاع فر أس ح ب 
سلاب  ات  ى تع أس ح ب اكل  اج  أسلاب أفضل تن أسلاب فبل ك احف    تن األ

حى لاع احتب ا  إتس  ااه  ًت انضفا احا ا ب أتا لا تف لا تن تاا ل احافل م 
 احتطلاب افلتب ، إلت   ااجب ال ل  أن لقام ث خا  ا ألسب األس ح ب اأكباه  ا اص  اً 

" طاق حلافل م اكان ف ب  (2)لب إس ح ب الى فق  ُاافال األ ،ال  احافّلم  اح اكر 
 خاى".  أحى ز     ا ات ح ا   ابب  تا  إالى اح خص ااؤ ي  إاغ ت اسلاك  ال تف لا 

ن اخا  ا األسلاب احتل سب  ثلى الى تجتااا تن احفااتل احائ سا ااحار ا        ا 
 (3) االخص فر ت   أار:

  صفاثا احيف ح ا أا احتب ا  احا  ض ا .  اجا 
  .  ا   احا  اال احتزتا حافلم احيف ح ا أا احتب ا 
  . اتا احتافلم احيفلر ااحا ا ثر 

 االى هذا األس س ظبا احكب ا تن أس ح ب احافّلم احار تلب   : 
 . أسلاثر احافّلم احتاسلسل ااحف اائر *       أسلاثر احافّلم احتاجتع ااحتازع .*   
 أسلاب احافّلم ث ح ح ل . *        أسلاثر احافّلم احتا  ا ااحب ثال . *   
 اق لر . أسلاب احافّلم اإل*       أسلاثر احافّلم احذهلر ااحث لر . *    
 أسلاب احافّلم احاف الر . *   

س ح ب خ ا  ظبا ات   تن األالا األفر اآل)تاسك  تاسان ( أله اذكاا        
 -:(4)م اهر حافلاحتاخصصا ث 

 . سلاب احافلم ث حلتاذجأ - 2                  اق لر .سلاب احافلم اإلأ -1
                                                           

، ث  ا :  اا احكاب حلطث اا لظا  ال اطاائق احااث ا احا  ض ا:  2000(ت تا   ااا  احاث فر ااخاان، 1)
 .83ااحل ا، ص

 .195، ات ن:  اا احيكا حلطث اا ااحل ا، ص1، طاحافلم ااحافل م ااحثااتج اح اك ا: 2002(اج ه ت جاب، 2)
 .27، صتص ا سثق ذكاه: 2002( فاب خ ان،3)

)4(Moston Muska; Teaching physical Education: (carles E, Mervill publishing 
company, ohio, 1981) p. 87 
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 حف ب.                                                         افل م احتب ااال اح اك ا تن ختل احتقااث ال احخطط ا حألأسلاب  -3  
 احتب ا  أا ا ذ ثب  ثاص  ححافلم سلاب اأ -5     سلاب احافلم احاف الرأ -4  
 احاست ع احذهلر )االساف    احذهل ا(  –سلاب افلم أ - 7    سلاب احافلم احي ئقأ -6  

 تعزيز إيجابي               

       ســلبي تعزيز                     ساليب التعزيز المختلفة أ -8
 سلوب التعلم المعرفي .أ -10

 كتن فر تس ا   احتافلت ن    ا األسلاب احتل سبخاافر  ف حب ف احائ س
الى احافلم ااحلتا أا احاصت م ااسم احاج اب احااثا ا احار التر تب ااال اتي ه م 
ا  الال احطلثا ااتكلبم تن احاتاع ثاج اب احافل م ااحل  ط أا احتاضاع احذي 

احااث ا اق لر فر  اس احافلم اإلأسلاب  خ ل إحذحك   تال احث  با ث .(1) اساه
احا  ض ا كتا  ا اجا ثر فر افل م احتب ااال احبجات ا ثكا  احسلا اطثقاه الى 

 ط حث ال احصف احب لر احتااسط حتق الاه ث ألسلاب احتاثع فر احت اسا.
 Mastery of Learning -تقاني :التعـلم ال  أسلوب  2 -1 -1 - 2

 حااث ا اإلستت ا جفلال إن جذاا احافلم أإلاق لر ح سال ج     األصال ، ف        
إاق ن احفتل فض لا تن احيض ئل . الج  هذا ااض  " فر  ال احلثر ت ت  )صلى 

ًا ءا تا أا م اهلل  اهلل ال ه اسلم( " إن اهلل   ب إذا اتل أ  كم اتت أن  اقله"  ا"
 فلر )األ ك م( ف إلاق ن تص ا أي )أ كته( " ف إلاق ن فر احل ا اتل اتت فأاقله "

اق ن اقن()أ  . (2)"أي أكتل اتله ثثاااا اا 
اااار احيااق احيا  ا ث ن احتافلت ن تن أس ح ب احافلم احار  اق لر ف  احافلم اإل      
" خ  ا (3) (Denese, 1995)  ذكافبا كت  ،   كان ت ااه  احط حب أا احتافلما 

  اال حى تسااى احس طا  الى احا إ ص ل احطلثا ج    حلافل م ااحا ا س  ساخ م إل

                                                           

:اأب ا احاصف احذهلر فر اطا ا أ اء احطتب حثفت احتب ااال األس س ا ثكا  2010ال  ء  س ن احط ئر،(1)
 .26ا احا  ض ا، ج تفا ث  ا ، احط ئا ، اس حا ت جسا ا ،كل ا احااث 

، احتلظتا احفاث ا حلااث ا ااحبق فا ااحفلام ، الااس ،  احتفجم احفاثر األس سجت اا تن احل ا  ن احفاب : (2)
 . 200، ص  1998

(3)Denese. D. and Jackie. S; Mastery lerning in public school : (Voldasts, state 
university) December, 1995 . http://www) p. 1.                                                          



 37 الدراسات النظرية والمشابهة................... ..............: .........ثانيال بابال

 حى احا    احافل ت ا احت قا "  .إاحائ سا فر احافلم  ثل احست ح حبم ث اللاق ل 

حى احافلم احتؤبا ، كذحك  ب ف إضًت ان إ ص ل احطلثا ذاي احتب ا  احااطئا ف"  (1)
كبا تن اساخ اتبم أحى تسااى ا لٍ  تن االلج ز إ ص ل احتافلت ن جت فبم إحى إ

أسلاب  ام تن ختحه ث"  (2) (Bloom,1999ا صيه )م "  . احطاق احاقل   ا فر احافل
اقس م احت ااى إحى ا  اال ص  ا  ذاال أه اف سلاك ا الت ذج حتخاث ااال احلب ئ ا 
جااء احاقا م احا خ صر ااالخاث ااال احقثل ا اا ا س احت     اى اسا ف ثب  ، اال  ام  اا 

ثقا ااحابث ال تن ا ق ق األه اف االلاق ل إحى ا    أخاى إال ثف  إاق ن احا    احس 
كلب  احت     حكل ا     ااس ا ثإجااء احاقا م احخا تر حكل ا     ااس ا ح  ن 

 احاصال إحى احتسااى احتطلاب ". 
"خطا افل ت ا ااضتن اق  م اخاث ااال اكا ل ا تاكاا   اثفب  ا ال (3)فبا       

اط ء تفلات ال ا ن احتب ااال األس س ا إض فر إلجااء ا ذ ا ااجفا اص    ا اا 
 حلطتب غ ا احتا كت ن إلات م اتل ا احافلم"  . 

ثتب ثا " اقل ا افل ت ا  (4) (1998أثا ز لا فا    كت  ااى)اق لر  ف  احافلم اإلا        
حا ا س ت    افل ت ا تاسلسلا الى ل ا هاتر اافل تب  ، إذ اكان احت    احتاا  

تت ز  افطى فر  صا صي ا اا    أا فر  س م أحى ا  اال أا إافلتب  تجزأ  
ذا حم إسثاع احاا   ا فطى احطلثا اخاث ا فر لب  ا كل جزء ف صص ات   ختل األ

لبم  زا ان ثا ال اا ا س إ%( ف80اق ن فر هذا االخاث ا )حى  اجا اإلإ صلاا 
         .اق ن فر االخاث ا احتفت   "ض ف  ن  اى  صث اا    ا ن الى ا ص ل  اجا اإلإ

إلاق لر  ات ز ثأله  ق م ثطا قا تلظتا ت كتا ألن ااحافلم ن أاااى احث  با          
( تن احلسب األصل ا 80حى أ اء )إاحاصال  ف ه  اتكلان تن غ حث ا احتافلت ن 

                                                           

(1)Black mor, C.Iquoted by: harison (and others); effects of tow instructional models 
skill teaching and mastery learning: (Human kentics, 11. Jon. Of teach. Phy. Ed.        
   1999) p.p. 34 – 37.1 - Http : // www . file: 11D:                       

)2 (Bloom,1999 : The mastery   learning model , N.P . com.1 htm Teacher ,p.5   .                                                                               
تجلا : ابا احافلم االاق لر فر اكاس ب ثفت احتب ااال فر كا  احسلا،  1996ا    ت ت    ال ااخاان ، (3)

 .145: احف   احااثع، صاحااف  ن حلفلام احا  ض ا
 .170:)  ثر ، تكاثا احيتح( ص  1ط،  اس س  ال احق  س ااحاقا م فر احااث ا؛ 1998فا    ك تل اثا ز لا ، (4)
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حلافلم اح اكر ،ث لت  أ اء احقلا تلبم ااحذي حم  صل حبذه احلسثا تن إاق ن 
تب ثا  اثذل احجب  ااحا ج ع تن ختل الا ع اج ه اح حى  ففبم ثإاحافلم   ا ج 

ساب ا  ح اتكلاا ض ف ا از     احاكااا ، فضًت ان افت ق االاحاتا ل ال ااحا  اال اإل
اق له تن ا ق ق ه فبم فر احاتكن تن احافلم  ااار احيااق احيا  ا فبا أسلاب ،  اا 

تف لا تن احتافلت ن  ح اكا ت  تتئم حتجتااا  ً تف ل اً ث ن احتافلت ن فق   كان اكااا 
 كان كذحك حتجتااا أخاى  اث حا حر ا م   ااب  ث اللاق ل  اق ن ث لت  الا اصلب  حإل

 حافلم  اكا ج    .
إلاق لر اجا  اسلسل ااااثط فر احا  اال ااتن األتاا احتبتا فر احافلم        

 اف الى لق ط احافل ت ا ، ث    اكان كل ا    افل ت ا   ثلا حلتف حجا ااحا ل ل ث حا 
اط ء احا ذ ا احااجفا ااحاص  ح احيااي إاحقا  ااحضفف فر األ اء ، تن ختل 

حألخط ء ثف  ا    ه  تع ت   ق ثله تن افز ز حأل اء احج   ااحتاقن ث حا ج ع ااحبل ء 
حى افلم تب ا  أخاى إلاق ل  ام اال ا احتاق تا احتات ز  ، فتجتااحى احتإلاق ل ااال

 .   إكت ل تاطلث ال إاق ن احتب ا  احار سثقاب  ثف الإج     
األسلاب احذي  ام ف ه إاط ء ه لّ ثأاحافلم اإلاق لر إجاائ ً  أن افاف لث  با ا تكن ح

افقً  الخاتف   ااابم الى احافلم حا ق ق  حأل اءاحط حث ال ا اً  أطال ااكاااًا ك ف ً  
 % تن إاق ن احتب ااال احتساب فا.80ت ك 

    ماهية التعلم التقاني:  2-1-1-2-1
  ثلاك ااحافلم  ااكز( 1992إلاق لر كت  أ  ا إح ه Block )تجتااا تن  الى

افق اسلسل الى  تكن أن  سا لر ان أي الصا تلب  اهر تاضااا  اال احفل صا
 :(1)ارأتلطقر ح ام اطث قب  الى ضائه اكت   

 طا قا ااض ا ا لث ر األه اف احت     احااض ا : إذ  لث ر أن اذكا األه اف ث
 ثطا قا ااض ا فر ث ا ا اتل ا احافلم . إاق لب ا     احتب ااال احار  اا ع 

  اخاث ا تسثق حلتافلم : اهذا االخاث ا احتسثق  قاا احتسااى اح  حر حلتافلم احط حب
تت   جفل ث إلتك ن اضفه فر احتك ن احص  ح تن تس ا احافلم اااف ا تاا  احافلم 

                                                           

)1(Block . J : An exploration of two Correction procedure used in mostly learning ,     
Journal of Educational  psychology , No .6 , 1992, p 7 . 



 39 الدراسات النظرية والمشابهة................... ..............: .........ثانيال بابال

الخاث ا      ااي ا ل ًت حفتل احط حب احس ثق تبل )تق ثتال ت احيف حا اهذا ا
 ث  ل ال ان أ ائه ت تفلات ال أخاى اله( .

  كان احب ف أن  فتل كل  ،إلاق نااحا ا س : فر أي لتاذج تصتم حلافلم تن أجل 
م تع  اجا اق ته  اى  صل إحى  اجا إلج ز أه اف احافلم ءط حب الى ل ا  ات
ا  ا اساااا ج  ال افل ت ا تل سثا اث حا حر االااي ع ثتسااى ثإاق ن تن ختل اخ

ا ص ل احط حب اجفله  اق م ل ا إاق ن األه اف احتاجا  تن األل طا ااحاس ئل احار 
لق  م ث ل ااجث اه ااحق  م ث حل  ط ال احيا  ا ااساخ ام تاا  ستف ا ح تكن اق  تب  حه 

 ص  ا  أا كث ا  . اثصا ا فضًت ان احافلم فر تجتاا ال افل ت ا 
  أبل ء احق  م ثفتل ا احا ا س حث  ن ت  فر اخاث ا احا خ ص : ا ساخ م هذا االخاث ا

إذا ك ن احتافلم  اق م كت  ها تاا ع تله األه  افلم تب ااال أس س ا أا تي ه م أا 
 سب  اج ال ث ق ئق ثصاا  ك تلا أا جزئ ا ا ساخ م كذحك حااا ب احتافلت ن 

 .(1)تبمئطا قا احا ا س احار   ا جان إح ب  ثت   تاق تبم ااخاث ا 
  اإلا    : اهذه احخطا     ااضتن اساااا ج  ال اتج ا تخا ا  تن ا   كث ا تن

احخ  ااال احتتكلا ا   ازا ل  هذه احخطا  ثت   ؤك  أن احط حب   از اق تً  أا أن 
 هل ك   جا إحى ت    غل ا أا افل م فا ي تن األفاا  .

 
 وعواملهمزاياه وأهدافه ) :المبادئ األساسية للتعلم اإلتقاني 2-1-1-2-2

 :(ونماذجه

  -ثت   أار: لر أهم احتث  ئ األس س ا حلافلم اإلاقااالخص          
  ى احتافلت ن احا ال إاق ن احت    اح ااس ا تن  ثل جت ع احتافلت ن إذا أاط

 .اال، فضًت ان احف   احتل سب تن احاكااا  احك فر حلافلم
   إن  اجا افلم احالت ذ هر ا ثع حلا ال احتا ح حلافلم ، إذ از ا   اجا احافلم

 .ااحاكاااثز     احا ال احتا ح 

                                                           

(1) Bloom; The mastery learning model: http://www Bloom. Com,      ) 1999) N.p    

(

1

) 
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   ، إن  اجا افلم احالت ذ افات  الى اااتل أخاى تبل لاا ا احافل م
ااكااا أ ل إلاق ن فإذا ك ن احافل م تتا زًا ف ن احاتت ذ   ا جان إحى ا ال 

 .ااحت    اح ااس 
   أي الى اح اجا  اتب ثااهإن  اجا افلم احالت ذ افات  الى  افف ه احالت ذ ،

  .ر احااجب احافل تراحار  اغب احالت ذ فر اح ااسا ت   أطال ح لب
   إن احافلم احتسثق ا  ا  احالت ذ )تسااى احذك ء ( أ ضً   تبل ثفت

 اح الحا احار اؤبا فر ا ص ل احالت ذ . االاحتا  ااال ذ
 هإن احاقا م احث لر ااحاقا م احخا تر  تبتن الصا ن تبت ن فر اساااا ج        

إاق ن احافلم اكذحك اتبل تف حجا احاتت ذ احذ ن حم  صلاا إحى اإلاق ن الصاًا أس س ً  
 .(1)إاق ن احافلم هفر اساااا ج 

  ميزات التعلم مان )ستفن اكاااال( إحى أن أهم    ي( لقتً ا   ا )ز   احبا
 (2) -تقاني هي :ال 
 اات احت    احافل ت ا ث كل فقااال تاسلسلا اتاااثطا. -
 اكا ن ااج ه ال إ ج ث ا ل ا احت    اح ااس ا أللب  اؤك  لج ح تفظم احطلثا، -

 ااحط حب احذي  لجح اا سن ااج ه اه ل ا احت    اح ااس ا.
الك احت كتال  ا خ ص احت كتال اح ااس ا تن ث ا ا احفتل ا احافل ت ا اتف حجا - 

  ثل أن اساي ل ا صفب اتجب .
ااكا  ف لق ط احضفف اتف حجاب   افا  احتفلم الى اضع اخاث ااال ث ل ه   تلا، - 

 ثف  كل اخاث ا ث لر .
  جا إحى إاق ن جت ع احتاا  ه إذ إن كل فا  ث ، اصلح حجت ع أات ا احطلثا - 

 احافل ت ا.
  (3) -: ن فيتكم أهداف التعلم التقانيفر   ن أن  

                                                           

، االت ااال احفاث ا احتا      اا احكا ب  1، ط م احااثاياس س  ال احق  س ااحاقا : 2004ز   احبا  ي ،  (1)
 . 192-191احج تفر ، احف ن ،ص

 .195، صاحتص ا احس ثق ليسهز   احبا   ي. (2)
، حثل ن ،  اا اح ااق  س كاحاج ا احيااق احيا  ا ااحجتف ا فر اح     احليس ا:  1994ت ت  اا   احا ت اي ،(3)

 .87حلل ا ااحااز ع ،   ص

(

2

) 
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تس ا   كل تافلم الى أن  فتل ا لجز افقً  حساااه احخ صا اثا  - 
 احتاا ح ا.   احا  اال احافل ت ا 

 اطا ا   ا  كل تافلم ح صل إحى  اجا تن اإلاق ن . - 
 اطا ا احتث  ا  احذاا ا ااحااج ه احذاار ح ى احتافلت ن.  - 
 ت كتال.اا  ا لتا ااطاا   ا  كل تافلم الى  ل اح - 
 ا ج ع احاق  م احذاار ااح افف ا حلافلم - 
 
  اآلتية: أو المتطلباتالعوامل ان احافلم اإلاق لر  اطلب اأك   ا-  
اق لر تجتااا تن احلق ط  تكن ا    ه  كت   اطلب احفتل ثأسلاب احافلم اإل  

 : (1) أار
 اق ن. إلحى تا لا اإفاا  احذ ن حم  صلاا ز     احاكااااال حأل 
 ذ إ اء، بل ء األأخط ء احتااكثا فر  سب األثا ن تجتاا ال افل ت ا اك

ا ااك كل تجتااا ثخطأ اا   اا ا ب هذه احتج ت ع كل الى     ساف 
  كان ف ات تن ختل اكب ف احا ذ ا احااجفا احتتئتا ااح   قا. 

 خا ن.  اء ح ات تس ا   اآلاسابت ا احج   ن فر األ 
 ض ف ا حلضفي ء ح ات احلبات ثتسااى إ ض فر ااكااااالإاط ء ا ال إ

  ائبم. أ
  اق ن اهذا ت   يفله احت اب حى تا لا اإلإاساخ ام تس ا  ن ح ات احاصال

 اكل حتس ا  ه ااجث ال خ صا حكل الاب ح ات ا ا ث ا إذ ال حليا ق األ
 ث كل خ ص  اى  ات  ى تع احتجتااا احج   .

احاّفاف  ل  الااحار س للتعلم التقاني نماذجاتن احج  ا ث حذكا أن هل ك           
 -احتاتبلا ثت   أار :إح ب  ا 

    (2) :تقاني للتعلم ال   Bloomأنموذج بلوم  -أ  
                                                           

 . 87. ص: تص ا سثق ذكاه2000فاب خ ان،  (1)
: اأب ا أسلاثر احافلم اإلاق لر ااحاضت ن الى افلم ألااع احسث  ا ، أطاا ا 2004اتا ا  ل سف   احاااي، (2)

 . 30 كااااه غ ا تل اا  ، كل ا احااث ا احا  ض ا ، ج تفا ث  ا   ، ص
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إلاق لر ث سم ا حم احااث ا )ثل  ت ن ثلام( احذي ا اق ااااثط احافلم          
إن احا ص ل ( فر احافل م ااحذي  اى " 1963إلاق لر تن لتاذج ك اال )افكا  احافلم 

  ا جه اح ااسر  اأبا ثكل تن احا ال احتخصص حا ا س ت    ت  ، ااحا ال احذي 
. اال ه فأن إاط ء احطلثا احتاأخا ن  ااس  " احا ال احذي احتافلم حافلم الك احت   

  ا جاله حافلم الك احت     س ا هم الى ا ق ق األه اف احافل ت ا إن حم  كن ح ى 
 .(1)األ ل ح ى احثفت تلبم " احتافبا ن جت فبم ففلى

ّلم احسلاك ا تن جبا االى  فات  هذا احلاع تن احافّلم الى لظا  ال احافا         
ثلام ( احتاتبلا فر أن احيااق احيا  ا فر احت صلا احلب ئ ا حلا ا س هر لا جا فكا  )

إن ثفت احاتت ذ  افلتان ث كل أساع تن اآلخا ن ، اان ثفضبم   ا ج إحى ا ال 
طال  اى اام اتل ا احافّلم فإذا ست ل  حلاتت ذ ثأن   اساا ث سب ت    ا جاله تن أ

تن إاق ن احتف اف ااحتب ااال احتخاليا .  ليسه ا ال ، لج  ألبم  صلان إحى احتسااى
ا اى ) ثلام ( أن   جا ثفت احاتت ذ إحى ا ال أطال حلافلم ، اا م احست ح حبم 

    ظباهم فر لظا اآلخا ن ثألبم تخاليان ، اال ه  ثأن  أخذاا ا ابم احك فر حلافلم
الث  تن أن  كان تن أهم احتث  ئ احا ا س ا  صال احاتت ذ الى احا ال احك فر 

 حلافلم .
  م ا حم احااث ا )ثلام( ث ااس ال اث ا  اساتاال حسل ن ا     ااصل ا          

اقام الى ا   تن  إلاق لراف ب  إحى أن أه اف احافلم ااحلسق احخ ص ث حافلم 
 : (2)احياض  ال اآلا ا

زت ن إلاق ن ت    افل ت ا ااج  فااق ث ن احتافلت ن فر تق اا احا ال ااحا ا ب احت  -
 .تف لا

حلاف تل تع هذه احيااق الث  تن ااا ب اح ااط احار  ساط ع ف ب  كل تافلم أن   -
احا ا ب احار  افلم احا  اال احافل ت ا اآلا ا ختل احا ال احذي  ل سثه اكت ا 

   ا جب  .

                                                           

 . 252، ص تص ا سثق ذكاهت ت  اا   احا ت اي : (1)
 . 254ت  253، ص  1994،  تص ا سثق ذكاهت  اا   احا ت اي : ت (2)
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احا ا ث ا احتب م احافل ت ا احتل سثا ، ااج ال اح ااط فر احت اسا إذا ااافاال   -
احار ا جع الى احافلم احذاار ف ن احتافلت ن    اان الى احافلم ثأ ل   ا تتكن تن 

 ااج ب ال احتفلم .
تاا ل تن احسبل احتافلم احذي  افلم احا  اال احافل ت ا حت    ت  ، ااحار ااثال ث كل   -

إحى احصفب  لث ر إال  ستح حه ث اللاق ل إحى احا  اال احافل ت ا احا ح ا  ثل أن  كان 
    أاقن احا    احس ثقا إحى  اجا ج    .

  تكن حلتافلم أن  افلم إذا ت  أا  ال حبم احياصا كر  س ا اا ثفضبم ثفضً .  -
تن احتي   حلتافلم ااحتفلم تلبم فحلتافلت ن ث حس ا اثفً  حلسااا احيا  ا حكل  حذا ستإ  -

اجا  اخاث ااال اق ت ه اث ن اق م احتافلم حافطر كل بت  فكا  ات  اصل إح ه احتافلم 
  . فر تسااى احافلم

  :(1)اق لر تن ختل كالها   اساط ع ثلام تن أن  ضع ألتاذجه احخ ص ث حافلم اإل
 لم ليس ا . ختال بم تخاج ال فبا ح س لظا ا ذاال خطاط افاث ا  ان تُ  -
 ث    سل ن طا لا .أاث ا  ان لا ئج  -
لت  ها ثل ا تن ختحب  ا  اق لر )ح س ثاكل ك ا ا سر ا أن ألتاذج احافلم اإل -

 ااظف احيف ح ا فر خ تا احط حب تن أجل االلج ز احج  ( .
 
 
 

 

 تقانينموذج بلوم للمدخالت والمخرجات في التعـلم اإل يوضح (1شكل )

ح ب  تن ختل ات اب  ثلاا ا أسس احار أسال  َتبل األ (ثلام)ن اتن بم فأ        
إلاق لر اام ان طا ق إ خ ل اأن اأب ا احت ختال احخ صا ث حافلم إذ احت ختال 

السثا احافلم ح ى احتافلت ن تت   اح  تسااى  زاحتخاج ال احخ صا ثتسااى اإللج 
اهذا ت   اض ه أإلاق لر .  ل ف ع ح  بم  فتل الى إ خ ل لسثا احافلمتن اال  ً ا ح 

 اح كل احا حر :

                                                           

(1)Bloom; The mastery learning model: (http://www Bloom. Com, 1999) N.p              

مخرجات من تعلم 
 ليةالفعا

العمليــــــة 

 التعـليميـــة

 

 مدخالت لتعــلم
 الفعالية
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 تتعلق بالطالب خصائص التعليمات المخرجات

 مستوى االنجاز

 

 نسبة التعلم

 

مستوى 
 االندفاع

 

 

 

 

 

 

QI ***    قدار المعلومات )كمية التغذية( :م- 
 هل المادة مناسبة للطالب من حيث طريقة التعلم المستخدمة ؟

 شاركة ؟هل للطالب الحق في الم

CEB* : السلوك  مدخالت
 دراكي :اإل

هل أن الطالب تعلم المادة 
سلوب الجديدة طبقاً لأل

 تقاني في التعلم ؟اإل
 

AEC **  خصائص تأثير :
 المدخالت :

هل لدى الطالب اهتمام 
 وتفاعل يكفي لتعلم المادة ؟

 (2شكل )
 (1)ة على االنجاز تأثير كل من المدخالت وخصائصها ونوعية التغذية الراجع يوضح

 

( حم  يكا ثت       ث ح ت غ أا      Bloomاتن اجبا لظا أخاى فأن )
ال  احط حب ختل س ا احيف ح ا ثق ا ت  ك ن تباتً  فر احافاف الى ت  ك ن  فاق ه 

 ابم اثط احتا  ااال احتبت ،تبتً  أا ك ن احفلصا األس سر فر )تا  ااال احت ختال( 
االخاث ااال تن أجل احي ص اح   ق ااكز الى أن ت   فطى احس ثقا تع اإللج ز فر 

حلط حب ها احذي س  ففه حلافلم ااات  ًا الى   ثل اه فت  تكن ألي ط حب أن  كان 
  ت  ثبً  حط حب آخا اتن بم فت   فطى ال  كان تا  ثبً  .

 خ ل فر اإل  Bloom))ثلام  ف ت   افلق ثلظا  (4اال  تت ظا اح كل ) 
أن  لا احتاطلث ال )احتب م( ااساتااا احفتل ا احافل ت ا لج  لا ئج احافلم خااج حااإل

الى ا   حى الخي ت تسااى االلج ز .إخط ء ااص   ب  س ؤ ي ث ان تت ظا األ
ذحك ف الخاث ا ااحتف حجا ختل س ا احيف ح ا  سبل احافاف الى احتسااى تن فكس اح

                                                           

 
* CEB : Cognitive Entry Behavior. 
** AEC :Affective Entry characteristic. 
. *** QI : Quality of Instruction  
(1) Bloom (1999) ; Op. Cit, N. P. 

تعلم 

 الواجب
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ااي ع اا ااًل ااض ً  فر اح كل  افر هذسلت ظ إذ .  (1)اح ق قر حلط حب
خط ء( ختل تسااى االلج ز ال ااائه الى االخاث ا تع اجا  احتف حجا )اص  ح األ

 اا ل ال ه احتف  حا اآلا ا : س ا احفتل ا احافل ت ا .
 زيادة في االنجاز              خطاءاالختبار + معالجة األ

      

 

                                                                                                  جيد ال يعرف المهارة بشكل                                                                      
 لجة  يذهب للمعافال يعرف المهارة بشكل جيد                                

                                  فيذهب للمعالجة                        

 أختبار أختبار    

 %80عرف الطالب            %                                      80 عرف الطالب             

 
 (4شكل )

 (2)عطاء التغذية الراجعة في نموذج بلومإخطاء وكيفية تصحيح األ يوضح

اط ء احتافلت ن احتبتا أا احتب ا  إله  ام إليً  آل  تن ختل اح كل  اضح ح
جااء اخاث ا حتفافا تسااى اق تبم فر احتبتا أا احتب ا  إاثف  ت   زتل ا تف لا  ام 

اثفت  %( 80اق ن )حى  اجا اإلإذا ك لال لا جا االخاث ا اصال احتافلت ن إ، ف
% 95بر لسب تاي ااا ث ن ، تله ف% 70% ااآلخا  قال 85احتخاص ن  ذكا 

اط ؤهم احتبتا احب ل ا ، أت  فر   حا ات م إ ام  سب تسااى احتافلت ن ، ث% 70حتاا
هم فف ح  ال افل ت ا ؤ اط إ ام ف%( 80)احت     سليً  اق ن حى  اجا اإلإاصاحبم 

اق ن اتن بم حى  اجا اإلإخط ء )ا ذ ا ااجفا(  اى  صلاا ض ف ا أا تف حجا األإ
 .تبتا احب ل ا أا احتب ا  احب ل احافطى حبم ا

أن هذه إذ اثفا ال صا اخص لاع احافل ت ال أاق لر الى ا  ااي احافلم اإل
ن احافز ز  اح  ح ى احطلثا احبقا إاحفل صا حب   اا تبم فر احفتل ا احافل ت ا إذ 

أبل ء أ ائبم احاتا ل ال احخ صا اكذحك  اح  حبم ا س ن سلاكبم احاي الر فر ث حليس 
حا ئا إلاق لر أللب  تساتت   خص احا ذ ا احااجفا فألب  ضااا  تن ضااااال احافلم ا 

ان اساقث ل احتفلات ال ااص   ب  حاف  ل األ اء احتب اي حتب ااال كا  احسلا، ا ام 
                                                           

(1) Bloom (1999); Op Cit, N.P. 
(2) Bloom (1999); Op Cit, N.P. 

مهمة  

3 

مهمة  

2 

 

مهمة  

1 

 

 المعالجة

المعالجـة التعليمية 

 للفعاليــــة

يذهب 

لمهمة 

 جديدة

يذهب 

لمهمة 

 جديدة
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ذحك ان طا ق احت  اكا ااحا ا ب فضَت ان  اا احافل ت ال فر احفتل ا 
م ف ت   افلق ثاصت م ت ااى احت    فر لاا ن تن احافل اكان تخاصااحافل ت ا إذ 

تك ن ا س ن ( ثأله ث إل5 ض ف ثلام تن ختل اح كل )ات   اجه جب  احط حب ، 
حى إ)لاا ا احافلم( تن ختل ا س ن )لاا ا احافل ت ال( ااحار ساؤ ي فر احلب  ا 

 اكا ن ات ا تبلى ث ن )احت    ااحط حب( افر احلب  ا ساف  ا سن احافلم .
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                            انثنوع         نوع اول        نماذج من التعلم                    الغراض التعلم                تحسين الثقة بالنفس 

 تحسين السلوك التفاعلي

         الشعور                                   مين)الدوافع(، تط
    

 
 

 

العناصر الخاصة بنوع التعليمات للتعلم االتقاني يوضح (4شكل )
(1)

 

اتن ختل اح كل احا حر ساف لت ظ ات ا تسااى االلج ز ث حتا  ااال 
جب حى أن )احت ختال احبت ( فر ااإ  ا ثلام أاق لر ، فق  س س ا فر احافلم اإلألا

حى  ااه  ااأب اه  الى )تق اا االلج ز( ، اتن إ س م لسثا أحى بتبا إاحافلم القسم 
بم فإن ثلام تبل األس س احار اسال  إح ب  تن ختل ات اب  ثلاا ا احت ختال 

 (  ث ن ذحك:6ااح كل )
 

 

                                                           

(1) Bloom (1999); Op. Cit, N.P. 

 نوع التعليمات

 التعـزيــز

 المشاركة والتدريب  التغذية الراجعة

 دور التعليمات 

 ركةمقدار المشا

والذي  والتدريب

 ( مقدارQIيخص )

  المعلومات

تصميم 

ى محتو

 المادة

توجيه 

جهد 

 الطالب



 47 الدراسات النظرية والمشابهة................... ..............: .........ثانيال بابال
 CEB                           مدخالت السلوك اإلدراكي              
                                             AECير المدخالت خصائص تأث 
   QI                           مقدار المعلومات )كمية التغذية(                 

                   
 

 

 حداثسيؤدي أل AECالتغير في 

  % من مقدار االنجاز25تغير يشكل  

 

              
                                                             

                                       
                     
 

   
 

 

 (1)الى االلج ز  (CEB, AEB, QI)اأب ا لسب اااتل احت ختال   اضح (5 كل )

اجاثاب   فراق لر ألتاذج )ثلام( حلافلم اإلاحث  با اثلال س س فق  االى هذا األ
خط ء أبل ء اتل ا احافلم حكل تب ا  تن اص  ح األاحا ذ ا احااجفا ا تث أ  اتفات  

 . احتب ااال احتخا ا      احث  
 أنموذج ستوكسدايل لإلتقان:  -ب

 تبل هذا األلتاذج تجتااا اخاث ااال ا خص ه افات  الى تف   ا  ثه            
ال،إذ  ا اج احتافلم الى افق احخطااال ب ثاا حق  س ت ى إاق ن احتافلم حلتب اا

  (1) -اآلا ا:
    اخاث ا آخا.-4   اتج جت ار.-3     اتج فا ي-2   اخاث ا ا خ صر.-1  
       إاق ن احتب ا .-7    إا    االخاث ا.-6  اتج جت ار أا فا ي إذا حزم األتا.-5

 جا إح ب  . جتع هذا األلتاذج ث ن األل طا احيا  ا ااحجت ا ا  سب اح  
                                                           

(1) Bloom (1999); Op. Cit, N.P. 
فت احتب ااال األس س ا ثكا  : اأب ا احافلم أإلاق لر فر االكاس ب ااال اي ظ ثث 2002( ث ها  الاان جاا ،1)

     . 29صاحط ئا  ، أطاا ا  كااااه ، ج تفا ث  ا  ، كل ا احااث ا احا  ض ا، 

(2) 

 

50 %

CEB 

25 %

AEC 

25 %

QI 
دراكي التغيرات في السلوك اإل

حداث تغير بنسبة سيؤدي إل

CEB 50 من مقدار %

  االنجاز

حداث سيؤدي إل QIن التغير في إ

% من مقدار 25لى إتغير يصل 

 االنجاز
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 : ( Reigeluth,C.M)أنموذج  - ج
اق لر تن ختل لظا اه )لظا ا ( ألتاذجه حلافلم اإلReigeluth,C.M)  اضع      

فضل فر لقل احتفلات ال ااكاس ثب  حتت   ات ز سلاب األاأل اا هَ  احتب ااال اح اك ا(،
سلاب أأن ا سلاب تن صي ال ال سب احفت ا ث ن احط حب اث ئا احافلم ، ثه هذا األ
تن احا ال ااحاكااااال ااحا ذ ا احااجفا  سلاب  سافتل كتً أاق لر ها احافلم اإل

الى     احه أسلاب  ااار احا ال ااحاكااا  فبا  حا س ن لاا ا احافلم اكت اه .
ااص  ح األخط ء فر األ اء حا س ن لاا ا اكت ا احافلم احتلع أي اكاس ب ألخط ء 

  (1) االلاق ل إحى تب ااال ج    .ا اك ال غ ا تاغاب ف ب   ثل 
إذ  سم احتب ااال اح اك ا الى تب ااال ج     اتب ااال س ثقا ، اان كًت تن 
احتب ااال احج     ااحق  تا ا اتل الى اأب ا احث ئا احتث  ا فر الك احتب ااال ، 

  اتب ااال أ اا ك ا ا اك ا اتب ااال  ام ابذ ثب  ااف  لب  تن ختل احافلم .
كاس ب ااق لر  تلع   ا  سلاب احافلم اإلأأن  (Reigeluth 1999)  ذكاا 

حى افلم إحى افلم تب ااال  اك ا ج     ااكس ذحك فأن االلاق ل إاحخطأ  ثل االلاق ل 
حى إخط ء فر احتب ااال احس ثقا س ؤ ي تب ااال  اك ا ج      ان اص  ح األ

حى  ست ن ا  هت  تب ااال إاال اي ظ ث حخطأ . ا    سم احتب ااال اح اك ا فر لظا اه 
خاى تب ااال تافلتا س ثقً  ، إذ ال ف صل ث ن احقست ن احلذ ن   تتن ج     ااأل

 -:(2)الى
  تب ااال  اك ا . .1
     تب ااال إ ااك ا . .2
       تب ااال تفت   اف  لب  . .3
 احاي ال تع احث ئتتتتتتتا . .4

 
 

                                                           

(1)Reigeluth, C.M, Instructional design theories & models: Anew paradigm of 
instruction theory, New Jersey: Lawrence publication, 1999, P.1-3. 

(2)Reigeluth, C. M. Instructional design theories &Models: (Anew Paradigm of 
instruction theory, Mahwah,New Jersey, Lawrence Publication, 1999) p.p. 1 – 4 

(

1

) 
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 نقل المعرفة

 

                             ن تكوي
 المهارات

 ساسيةاأل

 

 بلوغ البراعة

 (6شكل )
  (1)تقانيفي التعلم اإل (Reighth)نظرية  يبين

 ث   ت ى احفت ا ث ن احتب ااال  (Reighth)ن لتاذج إاااى احث  با 
ه ن احاي ال ث ن هذأذ إا احتب ااال احتافلتا س ثقً  أاح اك ا سااء احج     تلب  

اق لر احذي حى خلق تب ااال ج     تن ختل اساخ ام احافلم اإلإاحتب ااال س ؤ ي 
حى افلم تب ا   اك ا ج     اثذحك ف له إخط ء  ثل االلاق ل حى اص  ح األإ ب ف 

ف ق آ ياح  (Reighth) س ا  احتافلم الى اثاك ا تب ااال ج    ، احبذا ف ن لتاذج 
 اق لر.ختل اساخ ام احافلم اإل ااسفا حتن  ا    ااسا االثاك ا تن

 أنموذج كارول : -د
اق لر تن أات ل ) ك اال ( ، فبا ا تكن ا اق ق إساااا ج ا احافّلم اإل              

اا اح ً  ف ت   افلق ث الساف ا  حافلم ثفت احتاا  ا اى ثأن احطلثا  اازاان ااز فً  
س تن     احكم ااحلاع ااحا ال احت اس ا ، فإذا ك ن احاتت ذ  القان ثليس احا ا 

                                                           

(1)Reigeluth (1999); Op. Cit, p. 4. 

 االتصال   وينها المهارات المعاد تك المهارات المتكونة الجديدة

المهارات 

 الحركية

المهارات المعاد   

 دراكيــةالمهارات اإل      تفاعل مع البيئة تفعيلها

دخول أسلوب 

 التعلم اإلتقاني 

 المهارات المنتجة      

 نتاجهاإالمهارات المعاد     

 االبتكار في التعلم  

 أساليب            
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احتا ح حلافلم ، فإن احلا جا احلب ئ ا احار ل صل ال ب  أن احطلثا  اازاان 
ااز فً  ااا اح ً  الى تق  س احا ص ل . افر هذه اح  حا لج  أن ات ا ا ح ا ث ن 

( أا أكبا . االى احفكس تن ذحك ، إذا ك ن  0.70االساف ا  ااحا ص ل اصل إحى )
ازا ن ااز فً  ااا اح ً  تن     االساف ا  ، احكن كت ا احا ا س ااحا ال احطلثا ت

احتا ح حلافلم اال سب تع خص ئص كل ط حب اا ا  ج اه فأن غ حث ا احطلثا  تكن 
 أن   ققاا اتكل  تن احتاضاع ااصثح احفت ا ث ن االساف ا  ااحا ص ل صياًا . 

آليً  ااى احث  با أن كل  ح ب إ احت  الر اتت  ال ظل  تن لت ذج احافلم اإلاق          
 خص تبت  ك لال   ثل اه ث إلتك ن أن  افلم أي  رء  طلب تله إذا ت  ام ااف ا 
ب ا  اح افف ا ل ا احتب ا   احظااف احتتئتا حلافلم تن     احتك ن ااحا ال احك فر اا 

احااجفا فضًت ان اسب ل اتل ا احافلم تن ختل ااافا احا ذ ا  احتاا  افلتب ،
اثأجااء االخاث ااال  ، احتساتا  احخ صا ثلاع احخطأ اث حاا  ال احص  ح حلاص  ح

حى إ ث أل اء احتطلاباحقثل ا ااحث ل ا ااحثف  ا تت   جفل احتافلم  صل إحى احتسااى 
اق له  .   احاتكن تله اا 

 خطوات تنفيذ التعلم التقاني : 2-1-1-2-3
ه ستراتيجيال السبع خطواتالان ) ك ج ن احلج (    ي لقتً  ث ن ز   احبا           

  (1) -ثت   أار : إتقان التعلم
  اجزئا احت ااى اح ااسر إحى ا  اال جزئ ا،إذ  ام افل م هذه احا  اال الى

 ت اا أسثاع أا أسثاا ن تبًت.
  ا ل ل احا  اال احافل ت ا إحى تب ااال جزئ ا،الك احتب ااال احار لاا ع أن

فر لب  ا احا    احافل ت ا اهذا  فلر أن الى احتفلم أن      ن ا  اقلب  احتافلت
 احتي ه م ااحقاال ن ااحتفلات ال احار   ا ج إح ب  احتافلم .

 ،ا ل ل اغ اه ، اطث ق، فبم، ا     األه اف احافل ت ا تن تفافا،  اح 
الفلر ا     األات ل احار  لث ر الى احتافلم أن  كان    اًا الى اتلب  ال ت  

 ابر احتفلم تن تبتا احافل م. ل

                                                           

 .193،194: ص:تص ا سثق ذكاه ( ز   احبا   ي،1)
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 ،أي ا     احطا قا احار ساف  اخذه   اطا ا اساااا ج ا افل ت ا
احتفلم حا ق ق األه اف ااحل  ط ال احار س قام ثب  اطا قا اات احتفلات ال 

 ااالخاث ااال ااحا ذ ا احااجفا.
 ،اهر اخاث ااال افطى فر لب  ا كل ا    جزئ ا  إا ا  االخاث ااال احث ل ا

% ( فبذا 80% ، 60ك ن احتسااى ) اذإحتفافا تسااى اإلاق ن احذي ا قق ، ف اذحك
% تن احتافلت ن 40% ، حذحك  اج  80% فقط اصلاا إحى تسااى 60 فلر أن 

  جا إحى تف حجا ااق  م احت    اح ااس ا ثأس ح ب ااس ئل ج     اذحك حلاصال بم ث
 ثبم إحى تسااى اإلاق ن.

 ااحافاف   ااال احث ل ا حافز ز افلم احاتت ذ احذ ن أاقلاا،االف    تن لا ئج االخاث
إحى أخط ء احذ ن ف لاا فر احاصال إحى اإلاق ن، اااخ ذ إجااءاال اأس ح ب اتل ا 

 حتف حجا احضفف اذحك ثاخص ص ا ال إض فر حافل تبم .
  اطث ق اخاث ا إجت حر اها االخاث ا احجتفر ا ام اطث ق هذا االخاث ا فر

 احافل ت ا ا ب ف هذا االخاث ا إحى ا     تسااى احتافلت ن .  لب  ا احا   
  ا    ثت   أار : دور المعلم في التعلم التقانيأن أ ضً  لاى ا 
افر اح اس  اح ااات احتب ا   ا     األه اف احافل ت ا  ثل احث ء ث ح اس، -أ

 احتاا  افل تب  .
 ايق  اتل احتج ت ع احافل ت ا اتاا ثا اتلبم . -ب
ت  ان طا ق إاط ء احتفلات ال ااإلا   اال،أا إاق  م احا ذ ا احااجفا احتزتا  -ج

  (1) ت  ه   أفتم افل ت ا ، أا اس ئل إ ض ح أخاى .
جااء اخاث ااال ث ل ا الكا  ف لق ط ضفف احتافلت ن اتف حجاب  . -   اضع اا 
حتافلت ن حلتب ا  إجااء االخاث ا احخا تر حكل تا لا افل ت ا حتفافا ت ى إاق ن ا -هت

  (2) احتاا  افلتب  .
ت    ا جه احيا  ها اجا  ث ئا افل ت ا تتئتا ااا  ا فا  ا تل سثا  إن جلّ       

حلاف تل تع لاا ر احقا  ااحااك ز ال بت  اافز زه  ااقل ص لق ط احضفف احت     
                                                           

 . 87، ص : تص ا سثق ذكاه(  فاب خ ان 1)
 . 190، ص تص ا سثق ذكاه( ز   احبا   ي : 2)
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ح ى احيا  حافل ته احتب ااال األس س ا احار   ا ج إح ب  فضًت ان 
ااا ج  ال احافل ت ا ااألس ح ب احار ساف اس ا  الى افّلته افقً  حق اااه احفقل ا االسا

.ف حيا  ث  جا ت سا إحى احافّلم احتاقن حلتب ااال احار  افلتب  ألله ت  ان أس سر فر 
   اه ا فتل الى اطا ا  خص اه االجات ا ا ان طا ق اكاس ثه احج    حاطا ا ت  

احتاااكتا اث حا حر  فتل الى صقل هذا احافّلم افلته تن ختل جت ع خثاااه 
 ا ساخ ته حخ تا احاصاف احلب ئر فر احتجاتع . 

 مفهوم الذكاء 2-1-2
لستت ن تتتن احاصتتاف ثفقتتل ا تااجبتتا  فتت  احتتذك ء أ تت  احصتتي ال احاتتر َاتّكتتن اإل

أتتتتاا اح  تتت   ا احاك تتتف تفبتتت ، ا خالتتتف ا تتتتا احلتتت س فتتتر لظتتتاابم حلتتتذك ء، فثفضتتتبم 
ه ذا اح قظتتا ا  ستتن االلاثتت ه ااحيطلتا حتتت   تت اا  احتته أا تتت   قتتام ثتته  صتف احتتذكر ثألتت

تن أات ل ، ا تتلبم تتن  تااه اح تخص احتذي  قت ا ااا تب أات حته ا ح  ته احقت ا  التى 
احاثصتتا ، اتتتلبم تتتن  تتااه ثألتته اح تتخص احلث تته، ف حتتذك ء ث حلستتثا حفلتتت ء احتتليس ستتتا 

  (1)  تالكب  كل األفاا  .
 ا  التتتتتى احايك تتتتتا احستتتتتل م احتلطقتتتتتر ااستتتتتالث ط احتفلتتتتتى ف ثألتتتتته "هتتتتتا احقتتتتت فتتتتتاّ ا 

 (2)ثثف  احلظا". ااالساي    تن احخثااال ااح كم الى األتاا
 نظرية الذكاءات المتعددة 2-1-2-1

ثإا    احلظا جذا    (ك ا لا)فر أاائل احبت ل ل  ال تن احقان احت ضر   م 
)اطا احفقل( فر كا ثه ( 1983سلا )ف ت   افلق ثتاضاع احذك ء، فااصل 

(Frames of mind)   إحى لظا  ج     اخالف ان احلظا  احاقل   ا حلذك ء، إذ
فا ال هذه احلظا ا تج ال ااسف  حكب ا تن احث  ب ن حال ال تيبام احذك ء اإللس لر 

حى االكا  ف ال إث كل أكبا  تااًل اااس اً ، اان هذه احلظا ا احج     حلذك ء اسال ال 
تج ل الام احتفافا االم األاص ب ا ااس ال اأث    احتخ،  احفلت ا اح   با فر

                                                           

، االا ن ، ات ن،  اا  : احتاهثا احاياق 2004، احثااح زا ت ت  اث احستم  احتف  طا خل ل اث احا تن(1)
 .9احيكا، احطثفا احب ل ا، ص

حجتف ا احف حت ا ، اص اه  ا تجلا احطب احليسر اإلستتر: احليتس احتطتئلتتا، 2000جت ل ت ضر اثااحفزا م، (2)
 .64 ل  ا،ص 5احف    -اإلستت ا حلص ا احليس ا،  ثكا احفلام احليس ا احفاث ا، احسلا احخ تسا ا ا 
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(، Multiple Intelligence Theoryاأطلق ال ب  لظا ا احذك ء احتاف   )
(، أت  جتف ا احث ا  احااثا ا األتا ك ا فق  أطلقال ال ب  MIا اتز حب  ثلظا ا )

 .  (1) )لظا ا احطث فا احث ا ا(
اه تن تت ظ اه حألفاا  احذ ن  اتافان لظا )هااا  ك ا لا(  احف حم سات أ

ثق ااال خ ا ا فر ثفت احق ااال احفقل ا اال   صلان فر اخاث ااال احذك ء إال الى 
  اج ال تااسطا أا  الب  تت      جفلبم  صليان فر تج ل احتف   ن اقل ً . 

أن احذك ء تؤحف تن كب ا تن احق ااال احتليصلا أا ألااع تن احذك ء احار  تفاق اً 
قام كل تلب  ثفتله تساقًت اساقتاًل لسث ً  ان اآلخا، ااا    هذه احلظا ا ان  

أثف   تاف    فر احذك ء، ا ااكز الى  ل احت كتال ا اإللا ج احتث ع الى اااث ا 
أن احذك ء  تكن أن  ا ال إحى  كل تن أ ك ل  ل احت كتال أا اإللا ج. ا ال 

الا جا حلث   ا اح ااسا اج   ،اطاا ث ئر ااكز هذه الى كان احذك ء اااب   أا ها
تساقلا تن ال صا   اا كل ح  بم فر األ ل بت لا)ك ا لا( أن األ خ ص احف    ن 

              .(2)ال صا احذك ء أإللج زي
حاج ا ك تلا حتف حجا ا   ا  ث  " (3)ا   اضح ك ا لا تيبام احذك ء الى اله         

فر احث ئا ح ل احت كتال، أا خلق احتلاج ال احار  احتفلات ال احار  تكن ال  طب 
ن ااى أ، اهذا احافا ف  ا ر ث ن احذك ءاال ح سال أ   ء  تكن "حب    تا فر بق فا ت 

اان ذحك  اا ف  ،لب  إتك ل ال اص ثا  ام ال  طب  أا حن  ام ال  طب إااف  ، ثل 
احق ااال اح خص ا الى   م بق ف ا تف لا، ااحياص احتا  ا فر الك احبق فا، اكذحك 

 احار  اخذه  األفاا .  
ا خالف احل س فر تق اا احذك ء احذي  اح ان ثه، كت   خاليان فر طث فاه، 
كت   خاليان فر احك ي ا احار  لّتان ثب  ذك ءهم، ذحك أن تفظم احل س  سلكان الى 

                                                           

 .50، ص،  ااصي ء حلل ا ااحااز ع،ات ن 1، ط احذك ء احتاف  : 2011لث ل اف ق أثااه م ،(1)
(2)Morgan, H. 1992:  Analysis’s of Gardner's theory of multiple Intelligence. the 

Anmal meeting of the eastern educational, research Association-p. 6-9. 
)3(Cardner,1999,p11 
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افق احتزج ث ن أصل ف احذك ء، ح ل تخالف احت كتال احار افااضبم فر 
  .(1)اح    
( ت   ت ز هذه  احلظا ا أن ت   ذهب إح ه ااضفب  تن 2003 س ن، ا ؤك  )    

اجا  ا   ذك ءاال  ج  أسسه فر بق فا اح خص، افر ف ز احاج اه احفصث ا، 
ف حذك ءاال احبت ل ا احار اقال ثب  لظا اه حب  سل  التر ، ااحار هر ثتب ثا تف   ا 

 اس ال بق ف ا ح ى  خص ت ، حلافث ا حتسا الل الى اجا ه ، فت  كير الا  ا تت
لت  ال ث  تن ا   ٍ  تاضفر حلخت   احفصث ا احار  ان اجا  ذك ء تف ن ح  ه، اا 
ا  لب  الك احتت اس ال فر اح ت غ، اهذا ت   ت ز لظا اه ان األفك ا ااآلااء احس ثقا 
فر احتاضاع، ااحار   حال ثاجا  تلك ال أا   ااال تاف   ،  ان سل  أا  جج 

  .(2)ا اجا ث االت 
افا ف احذك ء احتاف   ) إجاائ   ( ثأله تجتااا تن احقت ااال أا  اا تكن حلث  ب       

احتبتتت ااال )اح اك تتتا ااحثصتتتا ا ااالجات ا تتتا ااح خصتتت ا ااحطث ف تتتا( ،احاتتتر الفتتتب تتتتن 
ختل اجات اب  فر احتاا ف احتخاليا احار ااطلب  لتااًل فف حتا   ااًا ائ ستً  فتر ل ت ط 

سلاك ط حث ال احصف احب لر احتااسط،  ق س تن ختتل اإلج ثتا اتن فقتااال اأات ل ا 
 ا حلذك ء ااحار ا كل احتق  س احكلر حه .   ختساحتق   س احياا ا اح

أس سً  ، ا اى  سال  ك ا لا إحى أس س التر ف ت   افلق ثألااع احذك ء         
، اع تن ألااع احذك ء لاضع اخاث ااال أس س ا حكل ، لظا ً  سل تً  اات قً  ح اااه

احق ااال احفقل ا  تن  ااه الى احصتا  أت تب  ح فاثا ذك ء ث ق احات  زه  خاث اال
طلق ال ب  ت ك ال، اهذه أا األخاى ، اح س تجا  تاهثا أا تب ا  أا اساف ا  اقلر 

 س كي  ا احذك ء  اى  فُ  ذك ًء اح احت ك ال  جب أن اطثق الى كل لاع تن ألااع
  :(3)ا اااحت ك ال احار اساخ تب  اضم احفااتل احلت ئ ا اآلاساف ا ًا،أا تاهثا أا 

 
                                                           

،  اا  2، ط احا ا س احصيتر ث حذك ءاال احتاف   :  2009اتزا إست ا ل اي لا ، ا  ل ئلا لج ب احخزلت اا، (1)
 68،صاحتس ا  حلل ا ااحااز ع ااحطث اا ، ات ن .

 .65،ص تص ا سثق ذكاه: 2003اث  احب  ي  س ن، (2)
 اا احتس ا  حلل ا ااحااز ع  احذك ء احتاف   فر غافا احصف احلظا ا ااحاطث ق،: 2010(ت ت  ثكا لافل، 3)

 .102ص ااحطث اا، ات ن، األا ن،
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 إمكانية عزل الذكاء نتيجة تلف الدماغ :  
تن ختل اتل ك ا لا تع تجتااا تن احفلت ء احذ ن الاا ثإص ث ال اح ت غ      

ال ظ أن احالف اح ت غر  ظبا فر تل طق  ان أخاى ث    أذا افاضال   ا  تف لا 
فبل ك حا ئا احتسن احق ااال أا احذك ءاال األخاى اثقى سل تا اثفً  حلتلطقا حلالف فإ

     .بت ل ا ألظتا تخ ا تساقلا اساقتاًل لسث  ً 
 : وجود األطفال غير االعتياديين مثل الطفل المعجزة 
   ا ك ا لا ألل  لساط ع أن لاى ال  ثفت احل س ذك ءاال تليا   افتل ال   

ل ذاا احتفجزاال هم األطي ل احذ ن  ظباان   ااال ف ئقا فر  تساا  ال ا ح ا، ااألطي 
جزء ، أي فر ذك ء اا   فر   ن افتل احذك ءاال األخاى ال  تسااى تلخيت، 

 .ا ث ا أن هذه احظ ها  تاجا   ث حلسثا حكل ذك ء تن احذك ءاال 
 : تاريخ نمائي متميز ومجموعة من األداءات الواضحة  
ف حذك ءاال ح ى احيا   ام صقلب  تن حه تس اه احلت ئر  إن كل ل  ط  سال  إحى ذك ء 

ختل ت ى ت  اكاه فر لاع احذك ء احذي  ت اسه اال ه ف ن احلتا احيا ي فر هذا 
احلاع تن احذك ء احذي صقله  اا ع أن  اثع لتط  لت ئ ً  ذا تس ا ااضح تلذ احطياحا 

فر    اه، تب ل ذحك احذك ء تاااا ثثلاغه احذاا   اى ا هااه احا ا جر تع اق م احيا  
 احتاس قر فق  ك ن)تازااال( فر احااثفا تن اتاه   ن ث أ ثاأح ف احتاس قى. 

  : تاريخ تطوري وتطورية جديرة بالتصديق 
ا قاُّ )ك ا لا( ثأن كل لاع تن ألااع احذك ءاال حه جذاا ات قا فر اطاا احيا  

لر تن اسات ال احكبف احق  تا  ااسا احذك ء احتك ك حذك ءاال حب  ا ا خب  احاطااي ف
ا تكن اساخ ام احذك ء احتك لر اح ام فر صل اا األفتم ااكلاحاج   األ ااص 

 .(1)احت تجا
  :دعم من المهمات السيكولوجية التجريبية 

ا ام هذه احلظا ا احار   م ثب  )ك ا لا ازتتئه( ان اح ااس ال احس كاحاج ا احاجا ث ا 
ساا  ال تخاليا تن احكي ء  اثا احذك ءاال احسثفا فر ف حل س     ساط فان إظب ا ت

                                                           

اجع فر احثت  ، سلسلا احتا 1ط احذك ءاال احتاف    ااحيبم الت ا اافت ق:  2003ج ثااث  اح ت   ج ثا، (1)
 . 12 ، االسكل ا ا احتكاب احج تفر اح    ، ص2احفاث ا ،ط
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كل تج ل تفافر ف حيا      اقن تب ااال ت     تبل احقااء  ا خيق فر 
 .تج الال أخاى

 ها أو مجموعة من العمليات األخرى عملية محورية يمكن تمييزها وتحديد
      :واالجراءات

تااا تن احفتل  ال ان احتكال ال ث حلسثا حلذك ء  تكن ا    ه  اثا تج     
افتل الى  فع األل طا احتخاليا حااف  ش تع هذا احذك ء ا فاق  احار ،  ااإلجااءاال

جااءاال احت اا ا    ا    ثتبل هذه اح  ا كت  حا ك لال الى ك ا لا أن هذه اإل
 . (1)احكاتث ااا

 : القابلية للترميز على وفق نظام رمزي 
افق لظا ا ج ا لا هر   ا  احيا   الىإن أفضل احتؤ ااال الى احسلاك احذكر 

لس ن الى أن   ا   اإل ،الى اساخ ام احاتاز فلكل ذك ء ألس  ه احاتز ا احيا    
احاات ز هر أ   احفااتل احار ات زه تن غ اه تن احتخلا  ال األخاى ، اهذه احفتل ا 

  .(2) هر اتب ل ااصا ا ح رء أا تب ا  اج  ث حيفل
     ةمتعددالأنواع الذكاءات  2-1-2-2

قل ا ه  جتلا تن احق ااال ااحتب ااال احفا ّ إن احكي ءاال احذهل ا حإللس ن  تكن       
تجتااا  ا الا ً  ضكل فا  تل ا ّ اتن األهت ا ثتك ن احار  طلق ال ب  "ذك ءاال". 

 ،  تن االساف ا اال اح س الى   ا  اا     تكن    سب  ان طا ق احتظ ها احتفا   
( سثفا ألااع تن احذك ء، ا   أطلق ال ب  أات   1983)صلف ك ا لا فر ا م 

( ذك ء ب تلً  اها احذك ء احطث فر ، افر 1996احذك ء احسثفا، بم أض ف إح ب  ا م )
إحى اجا  كا ثه )إا    ا ك ل احذك ءاال احتاف    حلقان اح   ي ااحف ا ن(     ا 

حق ا  الى احاأتل فر تن احذك ء ، اها احذك ء احاجا ي احذي  اضتن ا  كٍل ا سعٍ 
احت كتال األس س ا ك ح     ااحتاال ااألث  ا ا لظا إحى هذا احذك ء تن تلظاا 

                                                           

،  احاطث ق ال( -احلظا  ال -احذك ءاال احتاف    ااحا ص ل اح ااسر )احتي ه م: 2008، اح تا اش (فضلان سف 1)
 . 24، ص  اا احاف ء ح ل   احطث اا ااحل ا، اإلسكل ا ا، تصا

 .108،ص كاهتص ا سثق ذ :2010ت ت  ثكالافل، (2)



 57 الدراسات النظرية والمشابهة................... ..............: .........ثانيال بابال

   .(1)احيلسيا إذ إله حم  ام احاأك  تن اجا ه فر احخت   احفصث ا احار  اج  ثب 
 :   الى  هذه احذك ءاالاا اتل ألااع 

 ( الفراغي -)الفضائي المكاني-البصري الذكاء  2-1-2-2-1
 ( Spatial  intelligence visual )     : 

ها   ا  احيا  الى إ ااك احف حم احثصاي ااحتك لر  اخل ً  فر احذهن ثكي  ا ا      
اثصاا  تلظتا ، اكذحك احق ا  الى ا ك ل احيااغ ال ااحتس ف ال ، ااح س س ا حألحاان 

ل هذا احلاع تن . ا اف ت(2)ااحخطاط ااأل ك ل ااح  ز ، ااحفت ا ث ن هذه احفل صا
ذ  كان احيا     اًا الى  اصاا جسم ت  ااكا ن احصاا إاحذك ء تع   سا احثصا 

احثصاي  اطلب اإل س س احثصاي ثق ا ت   اطلب  –ااحاصاااال، ااحذك ء احتك لر
احق ا  الى احايك ا ث حصاا ااحاار ث أل ك ل ااألحاان ااحااك ث ال ااحلت ذج احار ا  ط 

 اا احذك ء ح  ه احق ا  الى احايك ا احاخ لر احفقلر ثاس طث حيا ، أن ص  ب هذ
احصاا ااحتجست ال، ااضع اصاااال ثصا ه ااض ا ااحفتل ث ألح  ز ، ااسم ا ااء  
ت   احخاائط  ااء     قا ، االس ق األحاان افن اح  كاا، ااحل ال ااحاسم ااحالا ن، اا 

أا احس   ا، أا احك  فا،  احتبن ااحاخصص ال احتل سثا فبر الك احتافلقا ث حا تال،
 .(3)ااحل ال ، ااحين احا ك لر، أا هل سا احثل ء، أا اصت م اح لر، ااحتجاهااال

حلتب ا  احا  ض ا احايك ا احاخ لر احفقلر أله   ا  احتاث ن الى اااى احث  با      
الي ذ  اث حا حر  ايا ان فرفر اح ت غ احثصا ا احصاا ااحتجست ال اسم ثاس طا 
 .اا احتب ااال احيا  ا ثطا قا تثاكا  فبخطط احل

 : Intelligent motor physicalالذكاء الحركي ) الجسمي ( 2-1-2-2-2 
ا قص  ثه احق ا  الى اساخ ام احيا  حجسته ككل حلافث ا ان األفك ا        

ااحت  اا، ااح سا فر اساخ ام    ه إللا ج األ   ء أا ا ا لب ، ا ضم هذا احذك ء 
زا ااحااازن ااحتب ا  ااحقا  ااحتاالا ااحسااا آ ز ق ا لاا ا أا ت     ك حاتب ااال ف

                                                           

 .64، صتص ا سثق ذكاه: 2011لث ل اف ق إثااه م، (1)
،  اا احتس ا  حلل ا ااحااز ع    2، ط احتلبتج احت استر احتف صتا: 2009أ ت  احتب ي اث  اح ل م اآختاان ،(2)

 551، صااحطث اا ، ات ن 
 .74ج حلل ا ااحااز ع ،ص،  اا احتل هاحذك ءاال احتاف    ثال تج اطث قر:  2011(أ ت ن اث س احخي ف،3)
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اكذحك اإل س س ث اكا احجسم ااضفه. ا اطلب هذا احذك ء احتفافا ث حجسم 
، ااحاآزا اح سر اح اكر ااحااازن، ااحقا  ااحسااا، ااحتاالا ا تا ز ص  ب هذا 

 س س احجستر، ا ؤ ي اح اك ال احذك ء ث حق ا  الى اكاس ب احتفافا تن ختل اإل
ث كل ج   ، اح  ه احق ا  الى اإل س س ث أل   ء ا اتكن تن احاقل   ااحت  ك   ألي 

 .(1)سلاك
اح اكر ها احق ا  الى  -رتأن احذك ء احجس (2) (ا اى )ذا  ن اث  اال        

ا اساخ ام احجسم أا أجزاء تله فر  ل ت كلا أا أ اء اح اكا أا تب ا  ا  ض ا أ
لا ج ا ااحق  م ثثفت األات ل ، ااحافث ا ان األفك ا ا األ  س س إأ اء اتل ا 

ثااسطا اح اك ال ، إن احتافلت ن احذ ن  اتافان ثبذا احذك ء  ايا ان فر األل طا 
اح اكر ، ا ال هم احق ا  الى تت اسا احا  ضا -احث ل ا ، افر احالس ق احتائر

 ب ل.احث ل ا أا تت اسا فلان احا ص ااحات
أن أص  ب هذا احذك ء  يضلان احافلم تن ختل احتت اسا احفتل ا ااحاجا ب 

تك ل ا اساخ ام  ااسه احتخاليا ، ا هل     ا إااحا اك ااحافث ا احجستر ا 
حى  احق ا  الى احا كم ثل  ط احجسم ا اك اه ث كل ث  ع ، اها تب ا  ال إ)غ ا لا( 

احكل فا  لص ب تن هذه احتب ا .  حف ثب  ،أ ك  تلكب  احا  ض ان ثتخالف 
ااح خص احسل م  تلك احق ا  الى احا كم ثجسته اثا   اه اااازله اال سقه ، اان 

، كن تلب  ت   ظبا ال  ثفت األفاا احاتا ن احتاااصل     ز   تن هذه احق ااال ، اح
ا  اى  ثل أن  ث أ ث حاتا ن ، كتاثر كا  احسلا  احتايا  ن تبت، ات ت  كت  اظب

. ا اجس  هذا احذك ء فر (3)ن  افلتاا اح س بإثاااا ثفت األفاا  فر اح س ب  ثل 
احتااهب احا  ض ا.  اااللج زاال احكث ا  احار  صل ال ب  األثط ل احا  ض ان ا ذا 

                                                           

 77،ص  تص ا سثق ذكاه :2011(ا ت ن احخي ف،1)
 .30:)تل اا الى  ثكا االلاال ال( صثااف ل احذك ء -أس ح ب احك ف ان احذك ءاال؛2005ذا  ن اث  اال (2)

(3 (Internet : http://intelligentsmarocains.blogspot.com/ 
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ال سثبم احتبن ااحاخصص ال ك حا  ضر ، ااحتتبل ااحل  ال ااحت ك ل كر إذ 
 .(1)ااحجااح

هؤالء ت هاان فر أ اء اح اك ال احصفثا ااحتاكثا ااحار  اااى احث  با أن أتب ل     
ااطلب ااافق اضلر اصثر ا حر ك حتاب )ث ل ه( ااحذي  تبل أسطاا  كا  احق م 

 ااحث ح ه.ااحتتكم )ت ت  الى كتي( اكذحك اح اك ال احافث ا ا ااإل ت ئ ا 
 Personalatyشخصي (  الذكاء االجتماعي ،التفاعلي ) البين 2-1-2-3-3

intelligence) 

خا ن اك ي ا احاف ان تفبم ااحق ا  أ ضً  الى ا قص  ثه احق ا  الى فبم اآل         
تت ظا احيااق ث ن احل س اخ صا احال  ت فر طث ابم اكتتبم ا افف ابم، ا تا ز 

فك اهم ، اح  ه أخا ن ا ص  ب هذا احذك ء ث ح س س ا اح      اج ه ت  اا اآل
خا ن اثفتل  اا تال ث ن األفاا ، ااحفت  ال ااحاااصل تع اآلتب ااال فر  ل احت ك

 (2) احاس ط حاسا ا األتاا ث ن األطااف احتاخ حيا.
اتن صي ال ذك ء اح خص ا االجات ا ا هر احق     ااحتق ا  الى الت ا         

احفت  ال، ااحت  فظا الى األص   ء، ااحق ا  الى  ل احصااا ال، ااحتب ا  فر 
ن ثطث فابم ، اتفظم هؤالء ا ا تا ز ثه األفاا  االجات ا  .(3)الجات اراحا ل ل ا

األفاا  ح  بم هذا احلاع تن احذك ءاال  فافان ك ف  ق تان ا    ان ا ساج ثان 
 ألتزجا اآلخا ن ، ا صل افلتبم إحى أالى ت ى حه ال ت   ااثطان ث آلخا ن. 

ااحااج ه احليسر ااحااثاي،   ا   احتبن ااحاخصص ال احتل سثا فبر اإل ت أ        
 اا  األات ل، اتن احت اتل أن  كان احث ِئفان ا  ات ل احث ع، ااحس  سا، ا أا 

                                                           

أبتا إساااا ج ار احذك ءاال احتاف    ااحقثف ال احستال فر ا ص ل ت    :  2010( ألاظ ا جاا  اح ت الر ، 1)
احق  س ااحاقا م ح ى ط حث ال تفب  إا ا  احتفلت ال ، ) اس حا ت جسا تا غ ا تل اا  ( ، ج تفا ث  ا  ، كل ا 

 .39، صاحااث ا / اثن احا   
 .74، صتص ا سثق ذكاه: 2009ل ئلا احخزل اا، (ازااي لا، ا 2)

(3 ( Internet: http://www.alghad.jo/?news=183814 
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ااحس  س ان ااحت اسان ااحزات ء اح  ل ان تن ث ن   ِئتا األفاا  احذ ن  اتافان 
 .(1)ث اجا ا ح ا تن هذا احلاع تن احذك ء االجات ار

 احتاث ن الى االل ت ج تع احجت اا ك حيا ق احا  ضر األه   ا   اااى احث  با     
ااحاف ان ف ت   جات ا ا احل ج اااق  احص ا  ال ااحفت  ال اال احاااصل تع اآلخا ن

خ صا فر األحف ب احيا  ا  ث لبم تن اجل ا ق ق أه افبم فر احياز ااحاياق
 .ااحل  ط ال احجت ا ا

 ( (Interpersonal Intelligenceالذكاء الذاتي,الفردي الشخصي 2-1-2-2-4
لس ن ليسه ااحف حم احذي  ف ش ف ه، ا  اك احفت  ال احار اها أن  فر اإل

، تبت  ث ال ثف    أا تليصلا احاا    ان  ااثط األتاا ااحظااها احت  طا ثه
األخاى، ااار احتاء حليسه  فلر أن  افتق فر لاا ا ت  ااه، ات ه ا اجا ه اال ه 

احذك ء فر اأتل اح خص حذااه ا فبته حب  ،احق ا  الى فبته   اجس  هذا احلاع تن
 س س  اي إن احذ ن  اتافان ثبذا احذك ء ح  بم إ ليف الاه ا ص  ه ا لاا  ه ،ال

 س س ال  ا ا إحبم   يضلان احفتل ث كل تيا  ،ا  ب ا  ا حبم بقا كث ا  ث حليس ،ث إل
حى احافلم ان طا ق احفتل إ انإذ  سف (2)ثق ااابم احذاا ا ا تب اابم اح خص ا.

 . مثباحتساقل ، ااحت ااا ال احار ا تل ط ثفً  ذاا ً  ، االى افق إ ق ٍع خ ص 
الج  تبل هذا احلاع تن احذك ء ح ى احيتسيا االت ء احليس ااح كت ء           

، اتن بم  ام ااظ ف هذه احق ا   طث ء ااحث  ب نح ى األ أ ض ً   ثازا ااج ل اح  ن، 
لتط    اه تن ختل احاخط ط حه، إت  احتبن ااحاخصص ال احتل سثا فبر  فر ااج ه

      .(3): احث  ، أا احكا ثا، ااحاأح ف
ااثفً  حبذا فأن احتات ز ن فر هذا احلاع تن احذك ء هم احذ ن  ث اان فر          

 تج ل احاأتل احذاار افر احا ل ل احليسر ، افر احكا ث ال احس كاحاج ا أا اح خص ا.

                                                           

،  اا احيكا ،  1، ط احتل هج األسس ، احتكال ال ، احالظ ت ال ،  احاطا ا :2004فا ر  الس اآخاان ،  (1)
 .56، صات ن ، األا ن

 احذك ء احضتن اح خصر)احذاار( ،–: احثاتجا احل ا ا احفصث ه 2002ج تس ح  ن ا هاثاال ا لثاج؛ ( (2
 .27: اث احفز ز احث ثط ن ،تكاثا احااث ا احفاثر ،صااجتا

 .101، ص تص ا سثق ذكاه: 2010لافل، (3)
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فر اااى احث  با أن أكبا تن  اتاع ث حذك ء اح خصر أا احذاار        
احذ ن  تالكان تب ااال فا  ا تات ز   ن ااحتاثانا  ض ا احاحتج ل احا  ضر هم 

 .ليسبم اثق ااابمأاحبم بقا كث ا  ثااحذ ن  ا اثان ا ا ثً  ذااً    سابتاالب  ختل احلفب 
 (Natural intelligence environmental) الذكاء الطبيعي)البيئي( 2-1-2-3-5

ها احذك ء احب تن ااألكبا   ابا ، ابثال ص  ه تن ختل ث ا  ج ا لا ،          
 لخص احق ا  اإللس ل ا الى احايا ق ث ن األ   ء اح  ا )احلث ا ال ااح  اال ال( ، 

حق ا  اح س س ا اج ه احست ال األخاى احتت ز  حلف حم احطث فر ، اهذه ا فضًت ان
ظباال أهت اب  ثاضاح ح ى احص    ن ااحيت  ن االت ء احلث ا ال االت ء اآلب ا 

: تزااع، أا  اأت  احتبن ااحاخصص ال احتل سثا فبر  .(2( )1) ااحصخاا اغ اهم
 .(3)طث ب ث طاي، أا ث ئع أزه ا الث ا ال، أا تبل س زااار

األلااء احجا ا أا  كان ج احاجر أا تاخصص فر   تكن أن اااى احث  با       
احطث فر حلا  ضر تن ذك ء اح ظبا  تكن أن ا حم أ   ء افر احتج ل احا  ضر 

 األجااء احتخاليا حلفب فراا اح اخل ا  جبز احاظ ي ا فر األ  الاك ي صال اح ختل
 .اااللخي ت ان تسااى سطح احث ا تبتً ااالااي ع 

ض ا هذه األلااع فر افلم اااى احث  با ضااا  اضت ن  اس احااث ا احا        
اافل م اا ا س تخالف احتب ااال اح اك ا حلط حث ال ، إذ إن لظا ا ج ا لا ااضح أله 
تن احخطأ الت ً  أن ُاقّام احق ااال احفقل ا حلتافلم فقط تن     احتب ااال احل ا ا أا 
احا  ض ا ، اأ ضً  تن احخطأ احااك ز فر احتل هج احااثا ا ااحاقل ل تن أهت ا 

تج الال احتفاف ا األخاى ، إذ از   تن   ثل  ال احط حثا فر احايك ا ااحا ل ل اح
 ااالسالا ج حلاصال إحى  ل احت كتال احار اااجبب  .

                                                           

(1) Huffman and others, 1996, psychology in Action Intelligence and intelligence 
testing. New York, p278 

(2 (Mesick’s. Associates personality consistence incognito & creatively perpetual & 
motor skilling, 2002.  

 74، ص  تص ا سثق ذكاه : 2009(اي لا، ال ئلا، 3)
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 :(1)مسلمات نظرية الذكاءات المتعددةمبادئ و  2-1-2-3
ثل تتتتتال لظا تتتتتا احتتتتتذك ءاال احتافتتتتت    ) حكتتتتت ا لا( التتتتتى اتتتتت   تتتتتتن احتستتتتتّلت ال           

  أار: األس س ا اكت  
 ال  اج  ذك ء ب ثال اابل ه، اال  تكن ا   اه . -
 اا  ًا.   تالك كل فا  ا  ًا تن احذك ءاال، اح س ذك ءً  -
 . جت ف ً  االخاث ااال اح  ح ا حلذك ء ح ا ا اتلطق ا، اهر ال ا طر احذك ءاال -
 ذا ك ن احافل م  ال سب تع ت   تالكه تن ذك ءاال .إ احاتت ذ افلم  -
 ا ت   تالكه احيا  تن ذك ءاال ، فبر ح سال ب ثاا. تكن الت  -
  ل حكل فا  .  ت " حلذك ءاال ا تكن اسم هذا احثااف  تالك كل فا  "ثااف -
 تتتل فتتتا    تتتل ت تتت ثه حثااف اايتتت اال احتتتذك ءاال احبت ل تتتا حتتت ى كتتتل فتتتا ، اال  اجتتت  ثااف -

 آخا.
  تكن الت ا احذك ءاال احضف يا ث سا تل احذك ءاال احقا ا . -
لظا تتتا احتتتذك ءاال احتافتتت    اضتتتع ) كتتت ا لا( ثتتتأن  (2009ااذكا)ل  يتتتا  طتتت تر،     
 :ك آلار(2)الى ا   تن احتث  ئ  ً ااكز ت
 فاا  تزا  ن ثق ا تن احذك ء . اح  األ -
 كل  خص تات ز فا   ثذك ئه. -
 لااع تاف    اتخاليا .أاحذك ء ح س لااً  اا  ًا ثل  -
حى تسااى ا ٍل تن احكي  تا إ ءه ثأثف   تخاليا  ساط ع كل فا  أن  لتر ا طاا ذك -

 ذا ااافا احا ج ع ااحافلم .إ،
 افتل ألااع احذك ءاال اااي ال تع ثفضب  احثفت ثطاق تاكثا . -
اااضتتتتتتت ح   ااصتتتتتتتيب  ا   ستتتتتتتب   تكتتتتتتتن ا   تتتتتتت  ألتتتتتتتااع احتتتتتتتذك ء ااضتتتتتتتفب  اات زهتتتتتتت   -

 خص ئصب .
  تل.حى احاكإال افتل ألااع احذك ء ث كل تلفزل فبر ات ل  -

                                                           

،  ح ل احتفلم اح   ي ااحف ا ناساااا ج  ال احا ا س فر احقان   : 2007(ذا  ن اث  اال، اسب لا أثا احست  ، 1)
 .251ااحت اف احااثاي،  اا احيكا، ات ن، األا ن، ص

 224، ص،  اا احتس ا  حلل ا ااحااز ع ااحطث اا، األا ن.ايك ا اذك ء احطيل: 2009، (ل  يا  ط تر2)
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لتتتااع أ تكتتتن   تتت س ااقتتتا م احقتتت ااال احفقل تتتا احاتتتر اقتتتف اااء كتتتل لتتتاع تتتتن  -
 احذك ءاال. 

ااأس ستتتتً  التتتتى تتتتت  اقتتتت م ا  تتتتا تيبتتتتام احتتتتذك ء ثتتتت ن لظتتتتاا ن أ تتتت اهت     تتتتتا           
جتتااء تاازلتتا ثتت ن احلظتتا  احق  تتتا إتن ختتتل ااألختتاى    بتتا ا تكتتن ث تت ن هتتذا احا   تتا 

 .(1)ذحك  ث ن( 1) لج ا ااح  احتاف   االث حذك ءحلذك ء ااح   با احتاتبلا 
 
 

 النظرة الحديثة )الذكاء المتعدد( النظرة القديمة )للذكاء الفردي(

 الذكاء يمكن تنميته الذكاء ثابت

الذكاء ليس قيمة ، ويظهر في أثناء أداء أو عملية  يمكن قياس الذكاء بعدد
 حل المشكالت

 يقاس الذكاء بشكل مستقل
 

 كاء في مواقف الحياة الحقيقيةيقاس الذ

يستعمل الذكاء لتصنيف الطالب والتنبؤ 
 بنجاحهم

يستعمل الذكاء لفهم القدرات اإلنسانية والطرائق 
العديدة والمتنوعة التي يمكن أن ينجز بها الطالب 

 واجباتهم

 موازنة بين النظرة القديمة والحديثة للذكاء يبين (1)جدولال
  

ك ءاال احتافتتتت    اااتتتتال احف  تتتت  تتتتتن احجاالتتتتب احاتتتتر اتتتتتت  ستتتتثق  اضتتتتح أن احتتتتذ
أغيلابتتتت  اجبتتتتا احلظتتتتا احاقل   تتتتا حلتتتتذك ء ، ففلتتتتى ستتتتث ل احتبتتتت ل فتتتتر لظا تتتتا احتتتتذك ءاال 
احتاف    ، اااال احيااق احيا  ا ااكزال التى ات م است اي األفتاا  فتر احقت ااال احفقل تا 

 ، االى ضااا  احفل  ا ثيا  ا احتافلم .  
وعالقتها بالنشاط الحركي نظريـة الذكاءات المتعددة التربوية ل هميـةاأل  4 -2 -1 -2  

 The importance of the theory of multiple)واأللعاب الرياضية :
intelligences  ) 

ُاَفّ  هذه احلظا ا تن احلظا  ال احار حب  أبا كث ا فر احج لب احااثاي، فبر        
، فق  ام إغي ل احكب ا تن احتااهب اكزال فر أتاا غيلال الب  احلظا  ال األخاى 

                                                           

  فر : أبا أس ح ب تالااا تثل ا الى أس س احذك ءاال احتاف  2011(  تز  ه  م ت  ت   احسلط لر ، 1)
احا ص ل ااحاذاق األ ثر ت    األ ب ااحلصاص ح ى طتب احتا لا األا ا  ا، )أطاا ا  كااااه غ ا 

 .40تل اا (،ص 
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ا فلب  ثسثب االاات   الى احاقا م احيا ي ااخاث ااال احذك ء ، ثفكس هذه 
 احلظا ا احار اس ا  الى احك ف ان احق ااال ااحيااق احيا  ا .

إ ج ث ا اتي    اثخ صا فر ت  ان   احتاف   االإن لظا  ال احذك ء احق ئلا ث حذك ء     
لف األفاا  تن     ت احبم اااج ه ابم ا  تبم ا خص  ابم فق  احافل م فكلت   خا

األتا احذي  ياح احتج ل أت م أ ضً   خاليان تن     ألااع احذك ء احار  تلكالب  
احتاث ن السابت ا ك فا احل  ط ال احفقل ا احار  تلكب  هؤالء األفاا  ااحفتل الى 

 .(1)الت اب  ااا  اب 
اس ا  فر ا ق ق احذك ءاال احتاف    حب  أهت ا كث ا   اااى احث  با أن لظا ا     

فر احتج الال احف تا تلب  احتج ل احااثاي اخ صا األه اف احااثا ا ث كل فف ل 
 بماخثااااحط حث ال ، إذ إلب  اس ا  الى اكا  ف تااهب تج ل احااث ا احا  ض ا

ن ل  طه ا  ااه ، إذ ا  ذ ذهن احط حث ال ااجفله  اق  ث حل  ط تت  از   ت بما  ج ا
ل ا اح اس إذ التر ايك ا احط حثا ، كّل ث سب ت   مكت  التر ت احب الى احافلم،

  ات ل إح ه تن ذك ء  تئتب  ال  ط ايضله.
حى أهت ا احفت ا احار بثال اجا ه  الت ً  ث ن إا  ا كب ا تن اح ااس ال إذ 

 اأاحل  ط اح اكر  تت اسااحذك ء ثأ ك حه احتاف    اح س لتطً  اا  ًا تليا ًا ا 
 خاتف ألاااب  سااء فر ج لب افلم تب اااب  احتاف    أاااألحف ب احا  ض ا الى 

 (2)احق  ا احزاكر( ا ايق كل تن )اث حى   حا احلفب، إال  احا ا ب ال ب  حلاصال 
ن احذك ء  ظبا ث كل ا م ح ى تفظم احل س، أالى  (3)اهلل( ا ) فث ن صتح اث 

احذك ء فر    كل احذك ءاال األخاى، اثف  احطياحا احتثكا  ال  ظباثك ي ا ا ااك ف ب
 كله احخ حص، اتفظم األ ااا احار للجزه  فر بق فال  هر لا ج تز ج تن احذك ءاال 

 كير  ففلى سث ل احتب ل حكر اكان ا  ض َ  ث ااً  فر األ اء ،ال فر تفظم األ   ن،
                                                           

، االسكل ا ا،احتكاب 2، ط احافل م احب لاي فر احثت  احفاث ا( : 1997(ت ت  احي حا ر ، اتض ن احقذافر ، ) 1)
 .116-115، احج تفر اح    

،ت ااع ااث ا احيا  ال  احا ا ب احتاتاكز  ال احتافلم ااحتافلتا تث  يء ا اطث ق الر ؛ اث احق  ا احزاك (2)
 .16احاك حا االتا ك ا حلالت ا اح اح ا.تل اا الى  ثكا االلاال ال ،ص MEGاحت اثر ثاا  ا 

:ات ن،االا ن ، اا احيكا حلطث اا احذك ء احاج الر لظا ا    تا    با؛ اث اهلل   فث ن صتح (3)
 .220،ص2000احل ا،ا 
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ن أثل  جب  ث ل ا فقط ، اح اكر أا ح   ا -ن  كان ح  ك احذك ء احجسترأ
 ااحفكس ص  ح.  ثصا ا ا ذك ءاال ذهل ا اتالك ذك ًء اجات ا  ً 

ااافع تن تسااى   اااته احفقل تا تاتبلتا  لس ن ذك ءً تت اسا احا  ضا از   اإلأن 
تجتااتتا تتتتن احفتل تت ال احث  احاج تتتا تتتاااه ثتتتن ختتتتل ا تتتام ذحتتك   احتافتت   االث حتتذك ء

ل تتتت ااال تتتتتن احاصتتتتتال احتث  تتتتا  اغ تتتتا احتث  تتتتا  ثتتتت ن احتفقتتتت   احاتتتتر اليتتتتذه  تئتتتت ال احت
تل تتتت ااال احخت تتتت  احفصتتتتث ا فتتتتر احتتتتتخ ، اافتتتتتل احا  ضتتتتا التتتتى ا ستتتت ن اايف تتتتل هتتتتذه 

افتتتزز   ثل تتتا احتتتتخ حلتتتافلم اكستتتب  فبتتتر  ، ا تتت ّ  احفت تتت ال ثتتتت   ز تتت  اقتتتل احيتتتا  ذكتتت ءً 
ن احخت تتت  احفصتتتث ا  تتت  إاحخثتتتااال ، ااك تتتف ف تتتاص احتتتتخ التتتى تت استتتر احا  ضتتتا 

از ا ال فر   ا  اح ت غ افر تلطقا ا اى احب ثاك تثاز ح س ح ى اح ث ب ف سب ثتل 
ن اتتتام تت استتتا احا  ضتتتا ث تتتكل أااحتبتتتم جتتت ا فتتتر هتتتذه اح  حتتتا  ثتتت ن احتستتتل ن أ ضتتت  ،

فتتاا  اتن تت استتا احا  ضتتا  صتت ثبم ن  ستتا األأطتاار اثاغثتتا ا تت  ك تتيال احي تاص ثتت
ف ح ااستتتا احي  صتتتا حلفقتتتل  .(1)ت تتت هثقلتتتق ااتتتااا  ثتتت     ثل تتتا احتتتتخ التتتى الت تتتا اتتت   خ

ن أتلبتتت  ال  ستتاط ع احفتتتل ثتيتتا ه فلتت س اح تتات تتتن احجستتم   تت ً أن إااحجستتم ااضتتح 
حتتى استتاخ ام احفقتتل استتاخ ات  ففتت ال إ  تتتل احفقتتل فقتتط ، فالت تتا احل   تتا احث ل تتا اتتؤ ي 

   .اتؤباا 
احل تت ط إن احتتذك ء احتافتت   حتته أبتتاي كث تتا فتتر تت استتا استتالاج احث  بتتا تتتن هتتذا 

ال  تت اساه األحف ب احا  ضت ا إذ ثألاااه احتاف     حتاب   ا ج حلذك ء احا  ضر، ف
أن كبتتا  احتاا تتف احاتتر  تتتا ثبتت  أبلتت ء احتث ا تت ال ستتااء تلبتت  اح اك تتا ، ااالجات ا تتا ، 
ااالليف ح تتا ، ااحيااغ تتا ا تتام ال تته أن  كتتان ث اجتتا ا ح تتا تتتن احتتذك ء اح  تته أكبتتا تتتن 

احت تتتكتال احاتتتر اااجبتتته . اثطث فتتتا اح تتت ل فتتتأن  أغلتتتب ستتتاط ع  تتتل لتتتاع اا تتت   اتتتى 
لتتتااع  كتتتان أكبتتتا ف ال تتتا فتتتر احتتاتتتب اا تتت ا فتتتر تاالتتتا احتاتتتب احتتتذي ح  تتته هتتتذه األ

 ايك اه   لت  اااجبه احت كتال فر احتاا ف احصفثا .
 كرة السلة :بالمهارات األساسية  2-1-3

احار ااكتان تتن تبت ااال هجات تا  إن حفثا كا  احسلا اا    تن األحف ب احتلظتا
ا ف ا تتتا ااستتت ا  لا جتتتا احيا تتتق لستتتثا إحتتتى اتتتتاتك الاث تتته حالتتتك احتبتتت ااال، إذ  ستتتفى 

                                                           

 .147،ج تفا    حى،صتف حم اح اكا احا  ض ا ، احتفاف ا ااحث ل ا ااحليس ا: 2007(لث ل ت تا    كا ،1)
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اق لبتت   احتتت اب فتتر ثال تجتته احاتت ا ثر إحتتى إكستت ب الاث تته احتبتت ااال احج  تت   اا 
، فلجتت ح احتافلتتت ن إلتتت   فاتتت   تتتت   تت ل التتى  تت ا  احتتت اب فتتر اطتتا ا هتتذه احتبتت ااال

م األال التى اتتاتكبم حالتك األس ست  ال، حتذا  لث تر أن الت ل هتذه األس ست  ال فر احتق 
حت استت ن ااحتتت اث ن ااحتاثتت ن اان اكبتتف احاتت ا ث ال ااح اك تتا جتتزءًا كث تتاًا تتتن اهاتتت م 

 حاطا اه  . 
 المهارات الهجومية بكرة السلة:  1- 3 1-2-
 ب  اتاتك ن كا  احسلا ثت  ااضتله تن تب ااال تالااا ااطلب تن تت اسإ

ا   تن احق ااال اح اك ا احخ صا االس ت  احااافق احفضلر احفصثر ااحا   ا ااحقا  
م 15 هاااضم 28 هاحتت ز  ث حسااا، اكالب  ات اس الى تلفب ص  ا لسث ً  طاح

ص ثا ه ف إ ا اك ا ا  الاث ن كيا ق ن تال فس ن فر تس  ا ت  ا   ت  اح ن إذ 
 .(1)ص  ا لسث  ً 

س س ا احار ُاف  احف تل احتبتم فتر حبجات ا هر جزء تن احتب ااال األ حتب ااال اف
،  اتت ا  احثتت لر ااحخططتتر ااحليستتر ااحااثتتاي، ااحلظتتايي حفثتتا فضتتًت اتتن اإلأاطتتا ا 

ن أحفتتت ب احتلظتتتا اتلبتتت  كتتا  احستتتلا هتتتا اان تتتن أهتتتم اح قتت ئق احفلت تتتا احاتتر ات تتتز األ
س ستتت ا فتتتر احلفثتتتا اتلبتتت  اال األجتتت    احتبتتت ا ا  اقتتت ن ا إاحاطتتتاا ف بتتت   فاتتتت  التتتى تتتت ى 

 .(2)احبجات ا
  ت   )ات اف  إذاحق  اخالف خثااء احلفثا فر اصل ف احتب ااال احبجات ا حلفثا 

 :(3)ت   أاركاج ثا( أهم احتب ااال احبجات ا 
احطثطثتتا  –احتا ثفتتا احبجات تتا  – احختت اع –احتلتت االال  –تستتك احكتتا  ااالستتاتم   -
 اح جز. -احاصا ب  –

 :(4)ت   أاركاحتب ااال احبجات ا ثكا  احسلا  (اث  اح ا م ا س ل ن)م ف ت   قسّ 
احطثطثتتتا )احت تتت اا (  – احتل احتتتا )احاتا تتتا( ثألاااتتته –استتتاتم احكتتتا   –تستتتك احكتتتا    -

 احاصا ب ثألاااه. –ثألاااب  
                                                           

 .13، ص1999. تص ا سثق ذكاه( تصطيى ت ت  ز  ان. 1)
 ا : األلت ط احجست ا اات اب  ثتسااى احل   ا احث ل ا اثفت احتب ااال األس س2000( جتل ك تل اح اسكر.2)

 .19حكا  احسلا. اس حا ت جسا ا ، ج تفا صتح اح  ن، كل ا احااث ا احا  ض ا،  ص
 .43، ص1987. ث  ا : تطثفا احافل م احف حر، احتب ااال احيل ا ثكا  احسلا( اا  ج ثا اكت ل ا اف. 3)
 –   س  –ا ا ب  –اح     فر كا  احسلا. افل م : 1999 س ل ن.ت ت  صث ر اث  اح ا م ا ت ت  ت تا ( 4)

 .43. احق ها :  اا احيكا احفاثر، ص2. ط  لان -الاق ء 
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 –، ااحطثطثتا  أن )تستك احكتا  ااالستاتم ااحتل احتافتاتن ختل تت  اقت م 
جتفتتال ال بتت  اآلااء كالبتت  أهتتر احفل صتتا احاتتر اثط ث لبتت  ااحتتااحاصتتا ب(   -احت تت اا 

ُافت  احي صتتل فتتر احيتتاز  تبت ااال  جتتب افلتبتت  اات ا ثب  حا ق تتق احيتتاز فتر احتثتت اا  اهتتر
 احت صلا احلب ئ ا حألس س  ال اح اك ا.ا  ااحخس ا 
اا    تن احتب ااال احبجات ا احار اؤ ى ث ن الاث ن أا اف   حتل احا احص ا ا ف

 ف ال  ص ا  اهر ذاال اأب ا كث ا الى لا ئج احتث ا  ال، ف حيا ق احذي أكبا اثتس
 حى احاصا ب احج  .إ   قا  ؤ ي ث حلب  ا تااسطا ا  تا ز ثكاله ذا تل احا سا فا ا 

ااات ز احتل احا احص ا ا تن غ اه  ثألب  اساخ م حلتس ف ال احقص ا  ، اهر         
خصم ث ن احتتاا ااحتسالم ، اطا قا  تن أسبل احتل االال ااسافتل ث اط ا م اجا 

تسك احكاه فر هذه احتل احا هر طا قا تسك احكا  ليسب  حلاصا ب احذحك فبر 
  (1) استح ث حاصا ب  ان ا  ا  كل تسك احكا  .

 كان  كل األ اء ثأن اكان احا يا تااازلا ااحاكثا ن تلقثضا ن ااح   ن خلف احكا   
 ا ااحتافق ن حل اخل ااام ثأخذ خطا  فر ااج ه ااحكا  أت م احص اث  حا اااخ ء ،

احتل احا تع ت  احاكثا ن ااضتال احظبا ااحذااا ن ا فع احكا  ثقا  تن احاسغ 
 (2) اح   إحى األسيل ااألص ثع ل ا احب ف.  ااألص ثع  اى ا  ا اا ا

اس لا هجات ا أس س ا ثج لب احتل احا احار اتكن احتاب احطثطثا  اف  كت       
أا ا ق ق فاصا ج     طقا إحى تلطقا أخاى تن اجل إ ج  احاق م ث حكا  تن تل تن

 حليا ق احتب جم .  اصا بحلبجام ، أا اح هاخلق اساااا ج 
اهر تن أصفب احتب ااال األس س ا أ اًء حت  ااطلثه تن ااافق اضلر اصثر        

ل ء ااحت  اح  صل فر لباافات  احطثطثا الى اال،  ث ن احف ل ن اأاض ء احجسم األخاى
ص ثع اح   تياا ا ث    أاحتافق ااسغ اح   ، افر ح ظا احطثطثا ث حكا  اكان 

افطر إتك ل ا احس طا  الى احكا  ا ففب  ث الاج ه احتطلاب ، اثااسطا  اكا 
خاى،اتن أاحت  اا  افطر إتك ل ا الاق ل احتاب  اخل احتلفب تن تلطقا إحى 

                                                           

 .51: تص ا سثق ذكاه ، ص  1987اا  ج ثا ث  ا اكت ل ا اف،( 1)
،  اكا    2، ط األس س  ال احتب ا ا ااحخطط ا احبجات ا فر كا  احسلا: 2003(ت ت  اث  احا  م إست ا ل 2)

 . 56احجتل حلطث اا ، اإلسكل ا ا، ص
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سافت ل احطثطثا  ؤ ي إحى  لا سااا  اكا اا فر ن للثه ثأن احتث ح أاحتبم 
 (1) حتاث ن.ا

لتااع اهتا احث ا تا حتافلم هتذه تتن اثستط األ ف فت  احات تا اح تا احاصا ب تتن أت  
لاى اساخ ام هذا احلاع تتن احاصتا ب إذ خاى تن احاصا ب لااع األاحتب ا  اافلم األ

احتتتت افف ن احقتتتا ث ن تتتتن  فتتتر احتث ا تتت ال التتت  الي تتتذ احات تتت ال اح تتتا  لظتتتاا حفتتت م اجتتتا 
ذا كت ن إال إ ساخ ته  ن احااتر الأالء احتاث ن فر احتلفب لاى ؤ احب ف ن احخطاا  ه
 .(2)حى  فع كث ا حلكا إ  ا ج إذ ثف  ا ان احخصم 

احات تتتا اح تتتا  ث حستتتباحا اذحتتتك ألن احتستتت فا اكتتتان ب ثاتتتا ،  هاااستتتم اصتتتا ث          
 . (3)ن ال  أ اء احات ا اح ا  ا ف  احااك ز ااحبقا تطلث ن أس س  

ا كتتان الي تتذ هتتذه احات تتا ث تت  اا تت   ااحتستت فا ثتت ن احقتت ت ن ثأاستت ع اح تتات ،        
ااحكاتتف تااختتر ، ااح تت  غ تتا احتصتتاثا ا تتال احكتتا  ، أتتت  اح تت  احتصتتاثا فخلتتف احكتتا  
ثبتتت م اح تتت  فتتتر   حتتتا اااختتت ء ااحتافتتتق حلتتت اخل ، اتا تتتع احكتتتا  تتتت  ثتتت ن األذن ااحكاتتتف  اا 
ااحجذع تلاصثً  ااحاأس ا ح ً  اااك ز احلظا ث اجت ه احبت ف احت س التى احكتا  . بتم  ثت أ 
احتاب ثتت  احاستغ ااحقت م ااحتاكثا ن ، ااحتذااع ااحاستغ ث اجت ه احبت ف اااتاك احكتا  اح ت  
ل تتتا احبتتت ف تتتتع احتتتت  احك تتتتل حلجستتتم ، ااكتتتان اا تتتا اح تتت  تاجبتتتا حألستتتيل ااا تتتا  تتت  

 اكتا ث لست  ث ا تال غتتا  اتى ا ت  ا احكتا  اح ت  ن ، اثفت ه  احااازن ألالى ، ااكتان اح
 .  (4) كان ااك ز بقل احجسم الى أص ثع احق ت ن

 ( Interest)  لومفهوم المي 2-1-4
الفتتب احت تتال  ااَا كث تتاَا فتتر الظتت م اااج تته ستتلاك احيتتا  ا اتتته حثلتتاغ ه فتته           

اا تكل احت تال ج لثت  تبتت  فتر اسبم فر اكا ن  خصت اه، فبر تن أهم احفااتل احار 
 1984 ت ا ستاثاأا   . ا     احل  ط ال احار  سفى احيا  حلق  م ثب  لا جا حت له حب  

كث تاا التى ا   ت  احتجت الال ااحتاا تف احاتر  تزج احيتا  ليسته ف بت   ب ااً أن حلت تال اتأحى إ
                                                           

: اأب ا ا ا ب احقا  احتت ز  ث حسااا الى ثفت احتا  ااال احث ل ا ااحتب ا ا ثكا  احسلا 1995  ج ثا ث  ا ،اا (1)
 . 50،  أطاا ا  كااااه غ ا تل اا  ، كل ا احااث ا احا  ض ا ، ج تفا ث  ا  ، ص

 ا ست اات س حلطث اا،  اك4: حيااع احااث ا احا  ض ا فر تف ه  احتفلت ن ااحتفلت ال ، ط2000كا  احسلا،  (2)
 .76ص ،

، . ج تفا احتاصل: ت  ا ا تطثفا احج تفاأسس اتث  ئ كا  احسلا:  1985ف ئز ث  ا  تا اال اآخاان، (3)
 .74ص

 .88،ص. احق ها :  اا احيكا احفاثركا  احسلا حلت اب ااحت اس: 1999تصطيى ت ت  ز  ان، (4)

(

1

) 
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جات ا ا  حذحك اف  إ ت ى تصت  ا احيتااق تبل تاا ف احا ص ل ااحتاا ف اال
 ثتت ل ثفتتت إكالبتت  ستتافطر ايستت اَا اتتن ح بتت  إحايتت ال   تتا احتبتتتا احاتتر الثتت  تتتن االاحيا 

ا ت  اااثطتال  ااستا احت تال   (1) ات ل تف لا الياا احثفت اآلخا البت .أاحطلثا الى 
ثتتأن احااث تتا لتتتا تتتن احتت اخل  ى(  تت ن لتت  Rousseau) (حااستتا)ث حيلستتيا احطث ف تتا 

اقتتام ثتته اح اائتتز ااحت تتال احطث ف تتا   تتق تتت لبتت  اتتام اتتن طا ا  ، ا  اح ستتال إضتت فا خ اج تتا
ن احااث تتتا اتل تتتا استتتاب ا  احت تتتال أحتتتى إ (Herbart) (هاثتتت اال سثلستتتا)اكتتتذحك ذهتتتب 
 .  (2)احالق ئ ا حليا 

صتتتتطت ً  ااح تتتتًا ه تيباتتتتتً  ليستتتت ً   احتخاصتتتت ن ثفتتتت ُفستتتتا احت تتتتل تتتتتن  ثتتتتل ثفتتتتت     
 ك آلار:
 ح اً ل ا حت ا :-  

َت َل َ ِت ُل اِاْتَ  اًل اَت تلً   -تن جتع ت ل ثألب   ال احتثن تلظاا( أ يسا )        
اِت لاحًا اَتت اًل اَتت ًت إحى احتك ن : َا َل إح ه ، اَت ل  إحى اح رء أا اح خص : 

 .(3)َاغب ف ه اأ ثَّه
  ل اصطت ً  :ا احت- 

 قثل  إذله االهات م ثأتا تف ن ، ثأ"  (ثاك ال)اافه فق   أت  اصطت  ً        
 خص الى احا    ف ه ، ااالل   ل ثه ، ا سا حتزااحاه ، ا ثذل ف ه احكب ا تن اح

 .(4)احجب  ثاغثا اا اق "
ثأله "  افعي ُ     اساج ثا احيا  ثطا قا الاق ئ ا " (تل م)اافه ا 

(5)  . 

                                                           

 . http://www.saaid.net/tarbiah /232.htm( أ اثسه ا      ت  )2002)جا ال ج ثا اآخاان، (1)
تفب  احا ا ب ااحاطا ا  -. ث  ا  ، ازاا  احااث ااالخاث ااال ااحق  س: 1985اثااه م اث  اح سن احكل لر،  (2)

 . 20احااثاي ،ص
ثل ء تق  س احت ل احفسكاي :  2003ح ا لر ،  اثسه   سم ت ت  ج سم اا( 2003()أثن تلظاا،حس ن احفاب،3)

اثن ا   ، ج تفا ث  ا   -ح ى طتب احصف احس  س اإلا ا ي ، اس حا ت جسا ا غ ا تل اا  ، كل ا احااث ا
 .84ص

،  اا  5، ط 2( ، ج الم احليس احافل تر ) احق  س احليسر ااحاقا م احااثاي : 1983(ت ت  خل يا ثاك ال ،4)
 .113ل ا ااحااز ع ، احكا ال، صاحقلم حلطث اا ااح

،  اا احتس ا  حلل ا ااحااز ع ،  1، ط احق  س ااحاقا م فر احااث ا االم احليس : 2000س تر ت ت  تل م، (5)
 . 367،صات ن 
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 تتتت فع   جتتتت ثرإ  تتتتفاافبتتتتا   فثتتتتا اتتتتن  حبتتتت احافا تتتتف اإلجاائتتتتر أتتتتت          
 ثت ل ال ته ااحت ت اكا حإل ل تا  اس احااث تا احا  ضت ااحبت لر احتااستط احصف   الث حط

 اج ثتاإلتتن ختتل   الثت ح صتل ال بت  احطاا ق س ذحتك إجاائ ت  فتر اح اجتا احاتر  ف ه،
 .حبذا اح ات اه احث  باا أان فقااال تق  س احت ل احذي 

ن تتتتتن طث فتتتتا احت تتتتل كالتتتته أ تتتت  ي احثفتتتت  اهتتتتر أ( 1981ا ذكا)اثتتتت  احتتتتا تن،      
 تت  ء احاتتر اجلتتب حلتت  احستتااا ااحاضتت  ااحت تتل حتتى األإث تتا، فتتت لت تتل إال احل   تتا اال ج 

لقتتتًت اتتتن )  ستتتم  (Kline)كت تتتن  ،ا  تتت ا(1) تتت  ء احاتتتر  تكتتتن اتلبتتت  ثإاقتتت نحتتتى األإ
ن لستتتا ل ال تتته، فلجتتت ه أ تكتتتن  ن اح تتتخص احتتتذي  ت تتتل حتاضتتتاع تتتت أحتتتى إ( 2006،

 تتت اًا تتتتن احتفلاتتتت ال   قضتتتر ا اتتتً  ث خا تتت اه فتتتر احتاضتتتاع احتتتذي  ت تتتل إح تتته، ا فتتتاف
   (2) احه.

 : Cognitive Theories لوفي تفسير المي المعرفية  ةالنظري  2-1-4-1      
فتتتر ايستتت اه  حتاجتتت ه استتتاأخذ احل   تتتا لظا تتتا احااافتتتق احتفافتتتر اثلتتتال احث  بتتتا         

ااحاتتر افكتتس احت تتل إذ اتتاى ألبتت  اصتتب فتتر أستت س اتلبتت  احث بتتر فتتر   اال ج ث تتا تلبتت
ايستتا هتتذه   تت س حلت تتل ل تتا  اس احااث تتا احا  ضتت ا ث خا تت ا تكال اتته ا فقاااتته،ثلتت ء تق

ثلت ًء التى الظت م احيتا  حتفلات اته احخ صتا اتن تاضتاع  احت تلاحلظا  ال اتل ا اكا ن 
ا    الظ م احثلتى احتفاف تا احخ صتا ثته فتر ضتاء احتفلاتت ال احتستاج   اتن  االاج ه اا 

   .(3)تاضاع االاج ه
 :Cognitive Congruity Theoryعرفي نظرية التوافق الم -

اايستتا  Charles Osgood تت تال هتتذه احلظا تتا تتتن  ثتتل  تت احس أاستتجا  
اتل تتا  اكاستت ب االاج هتت ال التتى أستت س أن األفتتاا   تالكتتان لتتاا ن تتتن االاج هتت ال 
هر )االاج ه ال احتاسقا ااالاج ه ال غ ا احتاسقا(، ف حيا   اتستك ث الاج هت ال احاتر 

افر، اال  اتسك ث الاج ه ال احار ال ااستق تتع لظ تته احتفافتر ااسق تع لظ ته احتف
                                                           

كل ا  -. ج تفا ث  ا احت ال ت  اهت اب  اطث فاب  التاه  اات اب  ث حتلبج: 1981ألاا  س ن اث  احا تن، (1)
 . 4احااث ا. ص

(2)(Kline,1979) ،28،صتص ا سثق ذكاه: 2006أ اثسب    سم ت ت  اح ا لر. 
،كل ا احفلام احااثا ا ، اا 3،ط 1،ط س كاحاج ا احال ئا االجات ا ا: 1998أثا ج  ا، (ص حح ت ت الر 3)

 . 229احت سا  حلل ا ااحااز ع ااحطث اا ، ات ن ،ص 
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 .(1)ا سفى إحى اكا ن االاج ه ال احار ااسق تع لظ ته احتفافر
 

   ل:وأساليب قياس المي    2-1-4-2
ل اسايا ًء تطتااًل  ستاخ م أستلاب احاقا تا احتذاار. ا بت ف إحتى ا  ف  اخاث ا احت  

لتتتتتب تتتتتتن احتي تتتتتاص أن  صتتتتتف اح صتتتتتال التتتتتى تفلاتتتتتت ال، اذحتتتتتك اتتتتتن طا تتتتتق احط
، (2)خص ئصه اتت زااه اح خص ا اهذا االخاثت ا اثت ا  اتن لتاع تتن احتق ثلتا احتكااثتا

فتت حت ال اقتت س أتتت  ثطا قتتا االستتايا ءاال أا ث الخاثتت ااال احتاضتتاا ا احاتتر استتأل احيتتا  
ان تفلات اه فر ت    ن تف لتا ، أا ثتت ظتا لتاا ر احل ت ط احاتر  قضتر احيتا  ف بت  

ا ث الخاثتتت ااال اح صتتتا ا. ك خاثتتت ا )كتتتا ا( ااخاثتتت ا )ستتتااالك( ا تتت  استتتا ل ا اتتته، أ
 .(3)اخاث ااال إكت ل احجتل اتااز ن احاق  ا فر تفافا ت ال احيا 

اتفظم تق   س احت ال افات  الى احل ا فر صت  غا فقااابت . احتن  تاتكن احيتا         
صتتفاثا احل ا تتا فتتر هتتذه تتتن اإلج ثتتا البتت  إال إذا اتكتتن تتتن فبتبتت ، ااحا لتتب التتى اح

احتقتتت   س. اك لتتتال هلتتت ك ت تتت االال الستتتا تل احصتتتاا فتتتر اكا تتت ف احت تتتال إذ اثاتتت ع 
ااتت ذه طا قا افات ف ب  صاا ث حي لاس احست اي اافطتر هتذه  (Super))ساثا( 

( 7ااح تتكل).  (4)احصتتاا تفلاتتت ال اتتن لتتاا ر احل تت ط احتخاليتتا فتتر تبلتتا تتتن احتبتتن
   أس ح ب    س احت ال.  اضح

 

 

 

 
                                                           

(1()Kiesler,1969أ اثسب  اثااه م أست ا ل، اح)،،ااج ه ال طلثا احج تفا ل ا اخاص ص ابم :  2005 ت الر
 .48اح ااس ا اات اب   ث إللج ز اح ااسر، اس حا ت جسا ا،كل ا احااث ا، ج تفا اكا ال،ص 

،  اا اح  زااي احفلت ا حلل ا  1، طاحق  س ااحاقا م فر الم احليس )اؤ ا ج    ( : 1997(اث  احق  ا كااجا، 2)
 . 221احث ال ، ات ن ، األا ن ،صااحااز ع ، ج تفا آل 

ثل ء تق  س احت ل احفسكاي ح ى :  2003  سم ت ت  ج سم اح ا لر ، ،أ اثسب  1968خ ا اهلل اآخاان، (3)
اثن ا   ، ج تفا  -طتب احصف احس  س اإلا ا ي ، اس حا ت جسا ا غ ا تل اا  ، كل ا احااث ا

 .77ث  ا ،ص
 .237حق ها :  اا احيكا احفاثر. جتل، ص، ااحق  س احليسر: 1985سف  جتل،  (4)

 ساليب قياس الميولأ
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 (7الشكل )
 (1)لوأساليب قياس المي يبين

 
 

 ل:وتصنيف المي 2-1-4-3
حتتى إصتتليال احت تتال ث ستتب آااء التتت ء احتتليس ااحتخاصتت ن فتتر هتتذا احتجتت ل         

 بتبا ألااع تلب  ت ال  خص ا اليس ا اتكاسثا اساقام احث  با ثفاضب  كت   أار: 
اتلبت  تت  هتا  ئتهلس ن التى ثق احار    فظ ثب  اإلاهر احت ال  : الميول الشخصية -
حتتى احايك تتا ااحيفتتل اتت استتا إهتتا تفلتتاي ك حت تتل  حتتى اح تتذاء اتلبتت  تتت إك حت تتل    يتتت

اح  ا تتتا ااحت تتتال احت تتتال   ايتتتاع تلبتتت  إذ، حتتتى احتاستتت قى ااحقتتتااء إستتتات ع احا  ضتتتا ااال
 :(2)احف ح ا

 لستتت ن تتتتع غ تتتاه تتتتن احلتتت س تبتتتل هتتتر احت تتتال احاتتتر  اصتتتل ثبتتت  اإل )   حت ال اح  ا تتتافتتت
لبت  ت تال أ. ااتاى احث  بتا ( جات ا تااحفطف ااحصت ا ا ااحت ثتا اغ اهت  تتن احت تال اال

 ال أ ث كم ات  ال احيا  تع اآلخا ن فر ت  طه ات ى  ااب .
   اافتتتع اتتتن احتليفتتتا اح خصتتت ا أا احتليفتتتا ابتتتر احت تتتال احاتتتر ) ف  احت تتتال احف ح تتتاأتتتت

حتتتتى اح   تتتتا إا اح تتتتخص تتتتتع احتصتتتت حح احفلت تتتتا اااايتتتتع ثتتتته أجات ا تتتتا فافتتتتا  احيتتتتا  اال
احستت ت ا ااحتبتتل احفل تت  تبتتل احخ تتا ااحجتتت ل ااح ق قتتا، ف احتت  ذحتتك ت تتال خلق تتا ات تتال 

 .  (اقل ا ات ال   ل ا

                                                           

احق  س ااحاقا م احااثاي ااحليسر أس س  اه ااطث ق اه اااج ب اه  :2000(صتح اح  ن ت تا  اّتم ، 1)
 .473،  اا احيكا احفاثر ، احق ها  ،صاحتف صا 

احا  ض ا اأباه الى : اس احااث ا2008( أ اثسب    س ن الاان أست ا ل احات تر،1996()اتا ت ت  احساااي،2)
،احتجل  األال ،احف   احب تن، ،ج تفا    حى تجلا الام احااث ا احا  ض ات ال ااغث ال طلثا احت ااس احب لا ا، 

 .41ص

ت ال  فثا 
 الب  احيا 

ت ال الفكس 
ان سلاك 

 احيا 

ت ال  سا ل 
ال ب  تن 
اخاث ااال 
 احا ص ل

ت ال اق س 
 ث الساث  ل ال
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 اتتتأاى تتتتن احفتتت م فتثتتت  أن  اتتتاى احث  بتتتا إن هتتتذا احلتتتاع تتتتن احت تتتال الا       
ات  زااال فر اج الته ااقلته تتن  ن أسااهاكان حه جذاا اافلق ث حااث ا احار الق ه  ت

 فر  لثه ااقله الى  كل احازام   لر اخلقر. التث  ئ ا  م اااث ا اا  ا ا ا 

اهتر احت تال احاتر اتبتل  ت الال ال تفاا ا تبتل احت تال اح  ئثتا  : الميـول النفسـية --
فبتتر  الالال صتت   ا اا  تت ااال ظتت ها  كتتذحك احاغثتت ال فبتتر  اتتن احف تت ن ك حتتذاال ااألحتتم

لست ن اتن اح  جتا اات فع اإلأ لبت  ال تأ سن احظااها احليس ا  الحا الى احت تال أل اف 
 الت ت    تتفا ثتت حجاع الإ اغتب ث حطفتت م  لستت ن احتتذي الحتى احيفتتل اتبت ل التتى ذحتك اإلإ

  (1) لج  حب  سثثَ . االال  ثغاكل إلس ن فر ليسه احكب ا تن احا 

 اختل احيتتا  اتلتتر ال تته  ال تتأ تتتن  يأحتتى كالبتت  ت تال  اخل تتا إاافزاهت  احث  بتتا        
اصافً  تف لً  ث ان تفافا احسثب احذي  ا ه ح اصاف الى هذا احل ا ك حت تل حل تفاا 

اظبتا اتت اته  إذ جت  حته ايست اًا إال فتر   حتا  ااثتع ث ا  اته  أا احض ق احتذي الث ألحم 
 ااض ا حلف  ن.  لب  

 فتتا اح تت ل ، فتتل ن لت تتل اجتت ه ليستتر حكلتته تاجتتب ثطثااهتتر  الميــول المكتســبة: --
كاتت ب تفتت ن اهتتذا  صتتطثغ ثصتتث ا اج ال تتا اكتتان ستت ا  فتتر  هاا تتا أا حتتى  تتخص أاإ

ك حت تتل   تت  ء احخ صتتا تتخ ص ااألااقاصتتا تاضتتاا ال احت تتل التتى األ ،  حتتا احت تتل
ا ل تتت ط تفتتت ن ث لتتتت   ستتتاخ م اصتتتطتح االاجتتت ه التتت ت  اكتتتان أا تبلتتتا أحتتتى صتتت  ق إ

ا احتؤسستتتت ال أ ال ل تتتتا احجت اتتتت ال ااح تتتتفاب ستتتتع اا تتتتتل ك الاج هتتتتا أاحتاضتتتتاا ال 
أكبتتتا  تتتا  تتتتن االاج هتتت ال فتتتر ااج تتته أفف حلتتت  ا كبتتتا ف ال تتتا أ كتتتان احت تتتل ا  فكتتت ا.ااأل

 رءحتتى احل تت ط ااحفتتتل ااحث تت  ااحاياتت ش اتتن كتتل تتت   ختتص اح تتإاايك التت  ات تت اال  
 (2) .احذي  كان احت ل ل اه

                                                           

 .  64،  اا احكا ب احلثل لر، ث ااال،صالم احليس: 1991(جت ل س لث ه،1)
ء تق  س احت ل احفسكاي ح ى طتب ثل :  2003()أ ت  ازال ااجح( لقًت ان   سم ت ت  ج سم اح ا لر ، 2)

 .42اثن ا   ، ج تفا ث  ا  ص -احصف احس  س اإلا ا ي ، اس حا ت جسا ا غ ا تل اا  ، كل ا احااث ا
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  فثاالبت ف (1) (1999،  حلجت ي اآختاان تت  اافقتً  )ألألااع احت ال أت        
 :ك آلار

: اف بت   فثتا احط حتب اتن ت لته أا ليتااه تتن  احت ال احار  فثا الب  احط حتب حيظ ت ً  -
ا اتتتل تفتت ن ثقاحتته : إلتته   ثتته ا فتتاف هتتذا ثألتته احت تتل احت تت   ، اهتتذا احلتتاع أل تت ط 

  كان ال  األطي ل ااحتااهق ن اها غ ا تساقا . 
ا ل ت ط أهتا احتذي  اضتح تتن   ت م احط حتب ثفتتل تت   : احت ل احظت ها ) احااضتح ( -

 ا ازافه ان أي لاع آخا تن احل  ط . أتف ن فر    اه اح ات ا 
حى ا   تتن االستايا ءاال احاتر ات اا  تال إ: ها    ا  احت ل احتق س ث السايا ءاال -

 ثفت أاجه احل  ط احتبلر احار  كان ث لب  لاع تن احت ل . 
ثتتته احت تتتل احتقتتت س ث الخاثتتت ااال احتاضتتتاا ا اذحتتتك حلات  تتتز :  قصتتت   احت تتتل احتخاثتتتا -

 ا ذاا ا . أث لب  اث ن احقاائم احار افات  الى اق  ااال  خص ا 
 
 :في التربية لوأهمية المي  2-1-4-4

لتتاع تتتن احخثتتا   استتاج ثا احط حتتب حث ئاتته احخ اج تتا فبتتا تتكل ال ا اثتتت  أن احت تت 
حتتى تاضتتاع تفتت ن اتتت   صتت  ثب  إلاثتت ه احاج ال تتا استتا ق اهاتتت م صتت  ثب  ااتتااثط ث ال

حى احت ل تن احل   ا ن احاظ ي ا ااحثل ئ تا ، أتت  تتن احل   تا إ، ا تكن احلظا تن اتل 
ا تكاستب أا ا    فر اكتا ن احط حتب ، أتت  فطتاي أاحثل ئ ا ف حت ل اث ا  ان الصا 

 .(2) جفل ص  ثه  لاثه ألتاا تف لا اافلق ثتاضاا ال تف لا
فتتر اتقبتت  فتلبتت  تتت   لابتتر ثفتت  تتت    ل لتتا أللتته طتت ائ اغ تتا  ااخالتتف احت تتال 

ب ثتتال ، اتلبتت  تتت   ثقتتى حتتت   طا لتتا أللتته ااستتخ ا تتاي ، كتتذحك فتت ن احت تتال ااتتأبا اتتأباًا 
كث تتاًا ث حث ئتتا احت ل تتا احاتتر  فتت ش ف بتت  احط حتتب ااحبق فتتا احستت ئ   فتتر احتجاتتتع ، اااتتأبا 

ا  ج اتتته اكتتتذحك ثطتتتاق إ تتتث اه ت تتتال احط حتتتب ثتتت حظااف احاتتتر  ف  تتتب  فتتتر تجاتفتتته 

                                                           

 1، ) احت خل فر ا ا س احفلام ( ، ط : ا ا س احفلام فر احف حم احتف صام  1999(ا ت  احلج ي اآخاان، 1)
 .79تصا ، ص ،  اا احيكا احفاثر حلل ا ، احق ها  ، 

: ابا اسافت ل اح  ساب فر 2006،أ اثسب  تجبال  س ن اثا  احجثااي ،1972ص حح، ا ت  زكر، (2)
احا ص ل االت ا احت ل ح ى طتب احصف األال احتااسط فر ت    احج ااف ا ، اس حا ت جسا ا )غ ا تل اا ( 

 .55، ج تفا ث ثل ، كل ا احااث ا األس س ا، ص 
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ا اضتتن احت تل احت ت اا اهتر احاتر اجفتل حل  ت     تتا  فت ش احط حتب ، (1)حب 
تتتتتن أجلبتتتت  ، حتتتتذا فتتتت ن غتتتتاس احت تتتتال ااحتستتتت ا   التتتتى لتاهتتتت  جتتتتزء تبتتتتم تتتتتن تبتتتت م 

، ف حك تتتف اتتن احت تتتال  فطتتر اتل تتتا احاتتت ا س  تتا   اففتتتا افجتتز أ تتتا استتت لا (2)احااث تتا
 .  (3)أخاى ات ه  ثه

إن ت  سثق طا ه  لطثق الى احت ال احا  ضت ا اأهت تا ا تك لب   ااحث  باى اا 
احاتر  ستفى تت اس  احائ ستاه  تن األهت اف احتبتتا ا ف ّ ث ح ى احط حث ال كذحكاالت اب  

حكالب  األس س احذي اثلى ال ه ل  ط ال  اس احااث تا ، ح هإاحااث ا احا  ض ا حلاصال 
حاتتر اتت فع احط حتتب ل تتا احل تت ط احتقصتتا  ا فتت  تتتن أ تتاى تصتت  ا اح افف تتا ااحا  ضتت ا 

احط حثتتتت ال ختتتتتل اتل تتتتتا  ات تتتتتال ااحاتتتتر تتتتتن احتياتتتتات أن ااااتتتتتر   جتتتت ال ااغثتتتت ال
     احا ا س.

 : سابقتينال نيدراستال 2-2
تن ختل االطتع الى األ ث  ال ااحتجتال احفلت ا ااحث   الى اح ثكا        

 احال تا  ااال اح ااسا ث كل اح اح ا حلتفلات ال ) االلاالال ( حم أج   ااس ال ال
 ا ثا تن هذه اح ااسا ، اسأ ّ   ثفت جاالب   نتث  ا ، احذحك سأ  ا إحى  ااسا

 ث سب كل ت اا ، اذحك الى احل ا اآلار : ب االاي ق ااالخاتف ث ل
تأثير التعلم التقاني  ) (4) 2006نهى عناية الحسيناوي دراسة  2-2-1

 بكرة السلة( الهجومية ت األساسيةم بعض المهارايوالتعاوني في تعل
 إحى : ال اح ااساه ف    

                                                           

: أبا اساخ ام األفتم احافل ت ا فر الت ا احت ال احافل ت ا ااحا ص ل ح ى طتب 1994ن ،(ه  ي كطي ن اح ا 1)
احصف احااثع احف م ل ا ت    احي ز  ء ، اس حا ت جسا ا ) غ ا تل اا  ( ، كل ا احااث ا ) اثن احب بم ( ، 

 . 26ج تفا ث  ا  ، ث  ا  ، احفااق ، ص 
ا ت  زكر ص حح اآخاان. ث  ا :  ااجتا. ج ه ال ااحت ال فر احااث ااالا: 1980ا ي لز، ك فل ن ت ز  ن. (2)

 . 14، ص تكاثا احا ا ا 
،  اا احتف اف ، احق ها  ،  1، ط ا ا س احفلام ااحااث ا احفتل ا: 1987(إثااه م ثس الر ات ا  افا ر اح  ب ،3)

 .130 – 129تصا،ص 
 احبجات ا م ثفت احتب ااال األس س ا ااحاف الر فر افل : اأب ا احافلم اإلاق لر2006(لبى ال  ا اح س ل اي ،4)

 ج تفا ث  ا . -أطاا ا  كااااه غ ا تل اا ،كل ا احااث ا احا  ض ا حلثل ال  ثكا  احسلا.
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م ثفت  تفافا اأب ا اساخ ام احافلم اإلاق لر ااحاف الر ااحاقل  ي فر افل -
 ثكا  احسلا . احبجات ا احتب ااال األس س ا

 احبجات ا م ثفت احتب ااال األس س ا ا     أفضل ا األس ح ب احبتبا فر افل -
 ثكا  احسلا .

 حث  با احتلبج احاجا ثر ، ااضتلال إجااءاال احث   :اساخ تال ا
تن  احتل احااحص ا ا ،  حتل احا، ا احطثطثاختس تب ااال حل ااسا اهر )  ُ   ال - أ

االخاث ااال  تالخ ساَ ااتن احقيز ( .  صا بأالى احاأس ، احات ا اح ا  ، احا
احص ا ا  ااحتل احتع احجاي ، اخاث ا  احطثطثااحتافلقا ثكا  احسلا اهر ) اخاث ا 

تن أالى احاأس ، اخاث ا احات ا اح ا  تن احبث ال ، اخاث ا  احتل احا، اخاث ا 
 تن احقيز ( . اتل تلبج حلافلم اإلاق لر احلافلم احاف الر . احاصا ب

احاس ئل اإل ص ئ ا حتف حجا احث  ل ال حتا  ااال احث   ث ساخ ام  تالساخ أُ ا    
 ن تفلا ا احيااق .( حلا قق ت SPSSاحثال تج اإل ص ئر ) 

 اتن أهم االسالا ج ال هر :
ظباا فااق  احا إ ص ئ ً  ث ن االخاث ا ن احقثلر ااحثف ي فر أس ح ب احافلم  -

، تت    ل الى اجا  اأب ا حالك األس ح ب اثلسب تاي ااا فر افل م  ااحبتب
 ثكا  احسلا . احبجات ا احتب ااال األس س ا

فر افع تسااى افلم كل تن تب ا   كث اي  ك ن ألسلاب احافلم اإلاق لر اأب اي  -
 ، احاصا ب تن احبث ال ، احاصا ب تن احقيز ( . احطثطثا)

 احتل احافلم تب اار افر افع تسااى  كث اي   ن ألسلاب احافلم احاف الر اأب اي ك -
 تن أالى احاأس . ااحتل احااحص ا ا 

حكن ثلسثا ا ل اث ااال احثف  ا ا فر االخ ااضحي  األسلاب احاقل  ي حه أباي  إنّ  -
    اح ااسا تق الًا ثت   ققه كًت تن احافلم اإلاق لر  ك فا تب ااال كا  احسلاحا 

 ااحافلم احاف الر . 
 ر :أات    أت  أهم ااص ا فك لال

ضااا  اساخ ام أسلاثر احافلم اإلاق لر ااحاف الر فر احت ااس احب لا ا  -
 حي ال ابت  ث حلسثا ألات ا هذه احتا لا .
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واقع الذكاءات المتعددة لدى طالب )(1) (2002ندار )ز الخنائلة راسة د 2-2-2

الصف العاشر األساسي بغزة وعالقته بالتحصيل في الرياضيات وميول الطلبة 
  .(نحوها وسبل تنميتها

حلافاف الى احذك ءاال اطاق  اساخ تال ف ب  تق  س ا لر ه فال ااسا          
احف  ا األس سر ث ز   تالكان احذك ءاال  الت اب  أاض ال احلا ئج أن طتب احصف

 خصر ااحتك لر احاحتاف    ث اج ال تخاليا اأن هل ك ااي  ً  ث ن ااا ب احذك ء احث ن 
ااحل اي ااحتلطقر ااحتاس قر ال  احذكاا ااإلل   األه كلت  زا  تسااى احذك ء 

 ض  ال احتلطقر احا  ضر زا  تسااى احا ص ل فر احا  ض  ال ازا  احت ل ل ا احا 
اأاض ال احلا ئج فف ح ا احثال تج احتطّاا فر الت ا احا ص ل احا  ضر ااحت ل ل ا 

 .احا  ض  ال

 -: سابقتينال ينمناقشة الدراست 2-3
 -ر :أاام اساختص ت    احس ثقا ن  نثف  االطتع الى اح ااسا       

ا أباحافاف الى  ا  هت   ناح ااسا ث ن اتاي ااه اف األاأله اف : ك لال  -
حى إ احب ل ا الث لت  ه ف احتاثعتق الًا ث ألسلاب ااحاف الر اق لر أسلاب احافلم اإل

اهر احا  ض  ال  اثل ء تق  س حلت ل ل ااحافاف الى اا ع احذك ءاال احتاف    
 .اايق تع اح ااسا اح  ح ا فر أغلب أه افب 

بج احتلبج احاجا ثر فضًت ان احتل  ناساخ تال اح ااسا احتلبج احتساخ م: -
، اكذا اح ااسا فر اح ااسا احب ل ااحاصير ثطا قا احتسح فر  ل ت كلاب  

 اح  ح ا.

                                                           

: اا ع احذك ءاال احتاف    ح ى طتب احصف احف  ا األس سر ث ز  اات اه  2002(ل ئلا احخزل اا ، 1)
 . لثا ل اه  اسثل الت اب  ، اس حا  كااااه غ ا تل اا ث حا ص ل فر احا  ض  ال ات ال احط
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ال ل ت اا    اقا ث ً احف ل ال  أنّ ت  ثبا ن اح  ناث ن فر اح ااساا احف لا :  -
احث  با ا لاب  تن ط حث ال احتا لا  ا   أخذال، أا احب لا ا احتا لا احتااسطا 

 .أ ض ً حب ل ا حل ااسا احتااسطا ا

 هتتر ا قتتق أهتت افب ستتالا ج ال : كتت ن أهتتم تتت  اتتم احااصتتل إح تته كلقطتتا ت تتااكا اال -
  الحتتتا إ صتتت ئ ا االتا  اهتتت  احاجا ثتتتر التتتى احتا  تتتااال احا ثفتتتا إ ج ث تتتً  اذ ثاتتتأب ا

ل ل تتتا احتتتت    ا حلت تتت ثلتتت ء تق تتت سفضتتتًت اتتتن ، احتاثتتتعتق التتتًا ث ألستتتلاب  ااضتتت ا
   . ه فقطئكايال ثثل اثاقل ن احتق  س ا  لم اقمفاح ااسا اح  ح ا  الإاح ااس ا بم اقل له 
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 الباب الثالث

جراءاته الميدانية : – 3   منهج البحث وا 
 منهج البحث : 1 – 3 

مشكلة الم المنهج المختار مع طبيعة ءتالمن أساسيات البحث العلمي أن ي        
على الباحثة  اعتمدت حلها.إيجاد الحلول المقترحة ل المراد التوصل إلى يةالبحث

عة بحثها ، فهو من أدق أنواع المناهج وأكفئها لطبي مالئمةالمنهج التجريبي ألنه أكثر 
الضبط  يالتصميم التجريبي ذعلى ر اختيوقع اال  في التوصل إلى نتائج  دقيقة.

أعتمد  يالتصميم التجريبي الذيطلق على و ، ألنه أسهل تطبيقًا وأكثر مرونة  محكمال
 .أسلوب تدويل المجموعات في البحث

المتغير التابع قياس أداة ل بناءلغرض لوب المسحي سباأل المنهج الوصفياستخدم و     
 (.2) جدولوكما في  .ل نحو درس التربية الرياضيةوالميالثاني وهو 

 

 التصميم التجريبي المعتمد في البحث بيني (2) جدول
خطوة 

(1) 
 خطوة  المجموعة

(2) 

خطوة 
(3)  

 ( 4خطوة )
 المتغير المستقل

 (5خطوة )
 المتغير التابع

بناء 
س مقيا
ل والمي

نحو 
درس 
التربية 
 الرياضية

تصنيف  التجريبية

العينة 

الى 

مجاميع 

 ذكائية

اختبار 
 قبلي

التعلم اإلتقاني أسلوب 
ات نظرية الذكاء بداللة

 ةالمتعدد

 بعدياختبار 

بعض المهارات   -
 الهجومية بكرة السلة

ل نحو درس والمي  -
 الرياضية التربية 

اختبار  الضابطة
 قبلي

لمتبعة في التعلم الطريقة ا
 اتنظرية الذكاء بداللة

 ةالمتعدد

 بعدياختبار 

 لمجموعتين في المتغيرين التابعينل البعدي -االختبارين القبلي  ويتم حساب الفرق بين      1

 لمجموعتين في المتغيرين التابعينل البعدي -االختبارين البعدي  ويتم حساب الفرق بين      2

 في المتغيرين التابعينالمجاميع الذكائية لتحديد األفضل  لفرق بينويتم حساب ا      3

 

 مجتمع البحث وعينته 3-2
 األصلمجتمع    3-2-1

المأأأأدارم المتوسأأأأطة والثانويأأأأة جميعهأأأأا الخاصأأأأة مأأأأن  مجتمععععع البحععععث تأأأأ ل ي 
للسأنة  طالبات المرحلة الثانية المتوسطةوالمتكون من  ىبالبنات فقط في محافظة ديال
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طالبأأأة وفقأأأًا لسأأأجالت مديريأأأة  (3745)( والبأأأالد عأأأددهم 2014-2013الدراسأأأية   
 .مجتمع األصلفي محافظة ديالى يمثلون  ٭التربية

 مجتمع البحث ويتألف من :  3-2-2
 : البناءعينة  -

في مركز مدينة ( مدرسة متوسطة وثانوية 15على   ⃰شتملت عينة المدارما         
( 1467البحث من  مجتمع ، يتكون  بحثية ل أداةً و لغرض بناء مقيام الميبعقوبة 

في محافظة ديالى  مركز مدينة بعقوبة( مدرسة من مدارم 15طالبة يتوزعون على  
( من كل مدرسة عينة %32.58، وقد أخذت نسبة  بالطريقة العشوائيةاختيرت 

للبحث الحالي وهي نسبة جيدة  بناء لمقياس الميل نحو درس التربية الرياضية
 تمع البحث تمثياًل صادقًا وهذا يتفق مع ما ذكره  السعداوي وآخرون( ب نهلتمثيل مج

)في الدراسات التي تهدف إلى تحديد درجات ومستويات معيارية كالبطاريات (1 
والمقاييس فان عدد أفراد العينة يكون خمسة أمثال عدد االختبارات المستخدمة في 

  البطارية أو الفقرات في المقياس(.
انه إذا أريد للعينة فقد وضع معيارًا يبين فيه     (Nunnally)  2ننلي أما           

فرٍد  400إن تكون ممثلة لمجتمع البحث فيجب أن ال يقل عدد أفراد العينة عن 
( طالبة تشكل نسبة 500فكان عدد العينة الكلي   (.وبالذات عينة التحليل

   .من مجتمع األصل 12.76%
 عينة البحث الرئيسة: -
بعد أن حددت عينة البحث وهي طالبات الص  الثاني المتوسط  أختيرت      

في  متوسطة الجواهر للبناتالمدرسة التي ستطبق فيها التجربة الرئيسة ، وهي 
تسهيل ( بموجب كتاب م2014-2013مركز محافظة ديالى للعام الدراسي   بعقوبة

                                                           

بموجب كتاب  مديرية تربية محافظة ديالىلمن شعبة اإلحصاء التابعة ُأخذت أعداد الطالبات من شعبة اإلحصاء  ٭
م (وللعا 9/3/2013( في  19676ذي العدد من مديرية تربية محافظة ديالى تسهيل المهمة الصادر من 

 .2013أأأأ201الدراسي 
 .9/9/2013( بتاريخ 43856بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر من مديرية تربية محافظة ديالى ذي الرقم   ⃰
، النج  االشر  ،  1، ط أدوات البحث العلمي في بحوث التربية الرياضيةمحسن علي السعداوي ، وآخرون : (1 

 .24، ص 2007دار المواهب للطباعة والنشر والتوزيع ، 
(2) Nunnally,1981,p_256--Nunnally, J. C. (1981). Psychometric Theory. 2nd ed. 

New York: McGraw-Hill. 
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ووقع االختيار عليها اختيارًا  الصادر من المديرية العامة لتربية ديالى ، ⃰المهمة 
قصديًا الحتوائها ما يكفي من صفو  الثاني المتوسط إلجراء تجربتها الرئيسة ولما 
أبدته أدارة المدرسة من تسهيالت للباحثة من خالل مد يد العون لها من قبل مدرسات 

فضاًل  ةاالختبارات القبلية والبعديالتربية الرياضية إلتمام إجراءات بحثها في إجراء 
ن مادة كرة السلة هي من ضمن مواد المنهاج  التجربة الرئيسةعن تطبيق  لبحثها، وا 

الدراسي للمدارم المتوسطة بحسب تعليمات مديرية التربية العامة لمحافظة ديالى 
  يبين توزيع عينة البحث جميعها. (3)،وجدول 

بة المئوية يبين مجتمع األصل ومجتمع البحث ونوع العينة والنس (3جدول ) 
والتجارب االستطالعية والتجربة  لو( المشمولة ببناء مقياس المي15للمدارس ال)

 الرئيسة في مركز مدينة بعقوبة

                                                           

 . 9/9/2013( بتاريخ 43856بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر من مديرية تربية محافظة ديالى ذي الرقم   ⃰ ⃰

 ت

 

 مدارس البنات

 نوع العينة )التجربة(

 

النسبة 

المئوية من 

 مجتمع األصل

(3745 ) 

النسبة المئوية  

من مجتمع 

( 1467العينة )

 لكل مدرسة

النسبة 

المئوية  

التجربة من

الرئيسة 

(118) 

عدد 

الطالبات 

من كل 

 مدرسة

 

 متوسطة أم سلمه

 

 استطالعية أولى

 ل(و)بناء مقياس المي

 

1.3400% 

 

3.40 % 
 

50 

1 
 متوسطة أم سلمه

 

 استطالعية ثانية

 )بناء مقياس الميل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.76 % 

32.58 % 

52 

2 
 ثانوية الحرية

 
 11 استطالعية ثانية

3 
 وية العامريةثان

 
 39 استطالعية ثانية

4 
 ثانوية اآلمال

 
 33 استطالعية ثانية

 26 استطالعية ثانية متوسطة الجواهر 5

6 
 متوسطة الفراقد

 
 44 استطالعية ثانية

7 
 متوسطة

 آمنة بنت وهب
 26 استطالعية ثانية

8 
 ثانوية االزدهار

 
 20 استطالعية ثانية

9 
 دَررمتوسطة ال

 
 22 استطالعية ثانية

10 
 متوسطة المغفرة

 
 53 استطالعية ثانية

 28 استطالعية ثانية متوسطة الصديقة 11
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بلد عدده  اً بحثي اً مجتمعالص  الثاني المتوسط  من( أ، ب،جعب  مثل الشُ تُ         
د شعبة يحدتم ت، القرعةستخدام عملية اب السحب العشوائيوبطريقة ، طالبة( 118 

التي ستتعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة  التجريبيةلتمثل المجموعة  )ب(
تمثل المجموعة  )ج(وشعبة  ةالمتعدد اتنظرية الذكاءبداللة التعلم األتقاني ب سلوب 
بالطريقة التي ستتعلم بعض المهارات األساسية الهجومية بكرة السلة  الضابطة
الميل نحو درس التربية ، فضاًل عن قيام  ةالمتعدد اتنظرية الذكاءبداللة  المتبعة

استبعدت الطالبات الراسبات والمؤجالت وذوات ،لكال المجموعتين فيما بعد  الرياضية
غير الملتزمات بحضور االختبارات القبلية أو في تطبيق التجربة التقارير الطبية و 

الرئيسة من عينة البحث ، ولذلك بلد العدد الكلي لعينة البحث في التجربة الرئيسة 
 نسبته( طالبة تشكل بمجموعها ما 25كان من نصيب كل شعبة  ( طالبة 50 
 ( يبين ذلك. 4  جدولالو من مجتمع البحث %( 45.87 
 
 
 

 

12 
 متوسطة أم البنين

 
 38 استطالعية ثانية

13 
 متوسطة العدنانية

 
 43 استطالعية ثانية

14 
 متوسطة المّسَرة

 
 20 استطالعية ثانية

15 

 متوسطة

 عروة الوثقىال

 

 23 استطالعية ثانية

 478 المجموع                   

 

 متوسطة الجواهر

 

التجربة االستطالعية 

)الثالثة( للتجربة 

 الرئيسة

0.667 % 1.704 % 

17

% 20 

 التجربة الرئيسة
 

1.3400% 
3.40 % 

42

% 
50 

 

 المجموع            

 

598 
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 (4) لجدوال
 والمجموعة المستبعدة أعداد طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة )عينة البحث(يبين 

 

الكلي  العدد الشعبة      المجموعة
 للعينة

العدد 

 المستبعد

العدد الفعلي 

 للتجربة

 - - 41 أ الخارجة من القرعة

 25 14 39 ب التجريبية 

 25 13 38 ج الضابطة

 50 68 118 ب+ ج المجموع

 :جمع البياناتل المستخدمةوسائل ال 3-3
 من أجل حل مشكلة البحث وتحقيق أهدافه تم استخدام ما ي تي :           

 -المستخدمة في البحث: الوسائل    -
 المصادر العربية واألجنبية .  -
 االختبار والقيام -
 استمارات تفريد البيانات  -
 وسائل إيضاح لعرض المهارات -
 Spssبة اإلحصائية الحقي -
 -األجهزة المستخدمة في البحث:    -
 (2( عدد   KENKOساعة توقيت إلكترونية نوع    -
 ( . (DELLالحاسب اآللي نوع   -
 . Panasonicكاميرا فيديو نوع   -
 .للتوثيق Panasonic DVCأشرطة كاميرا فيديو نوع   -
 شريط قيام بالسنتمتر .  -
 ملعب كرة السلة .  -
 -األدوات المستخدمة في البحث :    -
 تم بناءه وتقنينه على البيئة العراقية من  (1 الختبار الذكاءات المتعددة مقيام  -

 قبل نبيل رفيق إبراهيم(.
                                                           

   16انظر ملحق.) 
   3انظر ملحق) 
: بناء مقيام الذكاء المتعدد للمدارم الثانوية من المتميزين وغير المتميزين،  2011ق إبراهيم، نبيل رفي(1 

 . 24ابن رشد، ص –أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد كلية التربية 
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مقيام الميول نحو درم التربية الرياضية والمعد من قبل الباحثة خالل إجراءات   -
 البحث الالحقة.

   رة من قبل الخبراء في كرة السلةاالختبارات المهارية المختا  -
 ( 25كرات سلة عدد    -
(، لكل نوع ذكاء 25صدرية بدون ردن ملونة للمجموعات الذكائية الخمسة عدد    -

 برتقالي( -ابيض -ازرق -اصفر -فانيالت ذات لون محدد  احمر ( 5 
عدته الباحثة ( رقم لترقيم أفراد العينة عند تطبيق االختبارات  لكل مجموعة( أ25   -

 لهذا الغرض .
 أقالم و أوراق وطباشير . - 
 شريط الصق لتحديد المسافات   -
 ( 20شواخص بالستيكية ملونة عدد    -
  وعددها ثالثةفرق العمل المساعدة   -
 جراءات البحث الميدانية : إ 3-4

د من أدوات جراءات الغرض منها الت كتم في هذه الفقرة القيام بالعديد من اإل         
 البحث وصالحيتها وجاهزيتها للتطبيق الميداني على عينة البحث وكما ي تي:

 نحو درس التربية الرياضيةل ومقياس المي  3-4-1 
جراءات بنأأاء المقيأأام مأأن الضأأروري تحديأأد المفأأاهيم التأأي سأأو  إقبأأل البأأدء بأأ       
 كما ي تي: و في بناء المقيام  منطلقات نظرية أساسيةتعتمد 

ن أطأارًا نظريأًا إذ إتجاهأات المعرفيأة فأي تفسأير الميأول واالنظريأة ال ةاعتماد الباحث  -   
تجأأاه والتأأي تعكأأم يجابيأأة فأأي تفسأأير االهأأذه النظريأأة يركأأز علأأى الناحيأأة اإل جأأوهر

 .  تفسيرها لمفهوم الميل
 تخأاذاو المنطقي في بناء المقيام، وفضاًل عن هأذا أاالعتماد على المنهج العقلي   -

 خرين في بناء المقيام. منهج الخبرة الذي يعتمد على خبرة الشخص أو اآل
نهأأأأا تقلأأأأل مأأأأن احتمأأأأال اعتمأأأأاد المواقأأأأ  اللفظيأأأأة فأأأأي بنأأأأاء الفقأأأأرات وصأأأأياغتها، أل  -

جابأأأة التأأأي تعتمأأأد مأأأع الفقأأأرات التأأأي تصأأأا  االختيأأأار العشأأأوائي مأأأن بأأأين بأأأدائل اإل
سألوب المواقأ  اللفظيأة أاعتمأد بأدائل و ،  و االستفهاميةأسلوب العبارات التقريرية  ب

                                                           

   13انظر ملحق.) 
   9انظر ملحق.) 
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احأأأد ن يختأأأار أكونهأأأا تصأأأا  علأأأى شأأأكل عبأأأارات تأأأرتبط بأأأالموق ، علأأأى المجيأأأب 
 .  وفهمه بعد قراءة الموق جابة بدائل اإل

اعتمأأأاد القيأأأام النفسأأأي  السأأأيكومتري( فأأأي بنأأأاء مقيأأأام البحأأأث إذ سأأأيتم حسأأأاب   -  
ام فأأي ضأأوء مؤشأأرات القيأأام م للمقيأأأالخصأأائص السأأيكومترية سأأواء أكأأان لفقراتأأه 

 النفسي. 
   مبأأدأ تحليأأل السأأمة إلأأى أصأأغر مكوناتهأأا التأأي تمثأأل نطأأاق السأألوك المأأراد عتمأأاد ا  -

اعتمأأاد أوزان هأأذه ثأأم قياسأأه، وتحديأأد األهميأأة النسأأبية لكأأل مكأأون فأأي قيأأام الميأأل، 
يأة األهمية فأي تحديأد عأدد الفقأرات التأي ينبغأي أن يتضأمنها المقيأام بصأيغته النهائ

، إذ يشير المتخصصون في القيام النفسي إلى ضرورة مسح نطأاق السألوك المأراد 
قياسأأأه ، وتحليلأأأه إلأأأى أصأأأغر مكوناتأأأه أو عناصأأأره ، وتحديأأأد األهميأأأة النسأأأبية لكأأأل 
مكأأأون أو عنصأأأر، واعتمأأأأاد هأأأذه األهميأأأأة فأأأي تحديأأأد عأأأأدد فقأأأرات كأأأأل مكأأأون فأأأأي 

  (1  المقيام.
 
لأأة تحسأأب لهأأا درجأأة كليأأة فأأي المقيأأام ، ألن وحأأدة كليأأة متكامل و الميأأعأأد مكونأأات  -

رابطأأة التأأي تميأأل مجموعأأة مأأن السأألوكيات المت Brownالسأأمة كمأأا يشأأير  بأأراون( 
  (2  .إلى الظهور معاً 

ولكأأن بأأدرجات مختلفأأة طالبأأة لأأدك كأأل  نحأأو درم التربيأأة الرياضأأية الميأأل قأأد يظهأأر -
لفأون فيهأا فأي الدرجأة يخت طالبأاتظهأر فيهأا، لأذا فأان اليالختال  المواق  التأي قأد 

 وليم في النوع.
 (3 المراحأأأأأل درم التربيأأأأأة الرياضأأأأأية علأأأأأى وفأأأأأق ل نحأأأأأوو وقأأأأأد ُأعأأأأأدم مقيأأأأأام الميأأأأأ 
 .(1  المخططفي  المبينةالخطوات و 
 
 

                                                           

كلية  -. جامعة بغدادها وعالقتها بالمنهجالميول ما أهميتها وطبيعتها ونمو : 1981أنور حسين عبد الرحمن، (1 
 . 245، صالتربية

(2)Brown, F.G. (1983). Principles of Educational and Psychological Testing. New 
York. Holt. Rinehart and Winston. P10. 

طالب الص  : اثر استعمال الحاسوب في التحصيل وتنمية الميل لدك 2006مجهول حسين عبود الجبوري ،(3 
األول المتوسط في مادة الجغرافية ، رسالة ماجستير  غير منشورة( ، جامعة بابل ، كلية التربية األساسية ، 

 .75ص
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 ل نحو درس التربية الرياضيةومراحل بناء مقياس المييوضح ( 1) مخطط

 

ل ومقياس المي

نحو درس 

التربية 

الرياضية 

 بصيغته النهائية

  لوالتعريفات السابقة للمي

 ل وتحديد مفهوم للمي

  لوتحديد مكونات المي

 التحليل المنطقي للمكونات 

 إعداد الفقرات

 التحليل المنطقي للفقرات

 تطبيق أولي

1 

2 
 

 

3 

4 

 صدق الفقرات التحليل اإلحصائي

 )األتساق الداخلي(

 القوة التمييزية للفقرات

 )األتساق الخارجي(

 اس الخصائص السايكومترية للمقي

 ثبات المقياس

 التجزئة النصفية

 صدق المقياس

 صدق المحتوى صدق البناء

عالقة الفقرة بالدرجة الكلية 

 للمقياس 
عالقة كل مكون بالدرجة 

  الكلية للمقياس

عالقة الفقرة بالمكون الذي 

 تنتمي إليه 
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ل نحو درم التربية و األول من البحث وهو بناء مقيام المي لتحقيق الهد  
 :السابق الشكل في  المذكورةو  ،(1 الرياضية اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية

 -الغرض من بناء المقياس : 1 -3-4-1
واستعماله في التعر   لوبناء مقياس المين الغرض من البحث الحالي هو إ       

ني المتوسط نحو درم التربية الرياضية قبل إدخال على ميول طالبات الص  الثا
" الحاجة المبكرة لتحديد  وذلك ألن المتغير التجريبي وبعده لغرض المقارنة بينه

الغرض من االختبار عند العزم على بنائه تنبع من الفرضية القائلة بأن شكل 
   .(2 االختبار وبعض خصائصه تختلف باختالف الغرض من ذلك االختبار" 

 تحديد الظاهرة المطلوب قياسها : -3-4-1-2
ل وتحديد مكونات مقياس المين الظاهرة التي يهد  البحث لقياسها هي إ 

 مراعيًا حاجات المرحلة العمرية لعينة البحث. نحو درس التربية الرياضية
ل نحو درس التربية ومقياس الميالسلوكية لمكونات التحديد  -3-4-1-3

  الرياضية:
إن (3  (1994)الكبيسعي ،الي إذ يأذكرلتعري  واإلطار النظري للبحأث الحأفي ضوء او 

تحديد المكونات السعلوكية يععد معن أهعم متطلبعات بنعاء المقعاييس التربويعة والنفسعية 
لكععون هععذا التحديععد ياشععر نطععال السععلوك المععراد قياسععه ويمكععن للباحععث مععن انتقععاء 

ل و لمفهأوم الميأسألوكية مكونأات  (5)تأم تحديأد . الفقرات التي تقيس هذا السلوك بدقة
 نحو درم التربية الرياضية وهي : 

 استطالع  ومناقشة القضايا ذات الصلة بدرس التربية الرياضية.    -أواًل    
 المشاركة في النشاطات المتاحة خالل درس التربية الرياضية.    -    ثانياً 

                                                           

، القاهرة  القيام في التربية الرياضية وعلم النفم الرياضي(محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رضوان : 1 
 . 332-319،ص 2000،دار الفكر العربي ، 

،  1، طالقيام والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق :  2004د اهلل الصمادي ، ماهر الدرابيع،(عب2 
 .44االردن ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ص

: بناء مقيام لالنتماء الوطني للشباب الجامعي وتطبيقاته على عينة من طلبة جامعة 1994(كامل ثامرالكبيسي، 3 
 .2اد ،كلية التربية،صبغداد ،جامعة بغد
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 الرياضية.  الرغبة في التعامل مع الموضوعات واألدوات  -ثالثًا    
 لتزام والطاعة والنظام.اال    -رابعًا   
 الرياضي. يالز   -خامسًا 

ل نحو درس التربية وتحديد األهمية النسبية لمكونات مقياس المي -3-4-1-4
  -الرياضية:
قأأأد تختلأأأ  مكونأأأات الميأأأل فأأأي مأأأدك تمثيلهأأأا لقيأأأام ميأأأول طالبأأأات الصأأأ            

. تكون لبعضها أهمية أكثأر مأن غيرهأاالرياضية وقد الثاني المتوسط نحو درم التربية 
ولغرض الت كد من صالحية هأذه المكونأات وتعريفاتهأا ودقتهأا فأي توصأي  الميأل نحأو 

 (5)تتضأأأأأمن  (  ة سأأأأأتبانادرم التربيأأأأأة لرياضأأأأأية وتحديأأأأأد أوزانهأأأأأا، أعأأأأأدت اسأأأأأتمارة 
ونين مأأأع ستشأأأارة الخبأأأراء فأأأي هأأأذا المجأأأال نصأأأحوا الباحثأأأة بأأأدمج مكأأأا، بعأأأد  مكونعععات

مأن  (14). عرضأت علأى  (4) معروضأةبعضهما الأبعض ف صأبح عأدد  المكونأات ال
للحكأأأم علأأأى صأأأالحيتها فأأأي العلأأأوم التربويأأأة والنفسأأأية والرياضأأأية  ⃰الخبأأأراء والمختصأأأين

و أو حأأذ  أإذا طلأأب مأأنهم تعأأديل  وتحديأأد األهميأأة النسأأبية لكأأل مكأأون وعأأدد فقراتأأه،
هميأأة النسأأبية خأأذ بنظأأر االعتبأأار تحديأأد مأأدك األيرونأأه مناسأأبًا منهأأا مأأع األ إضأأافة مأأا

كثأر ( األ5( درجات، تحتأل الدرجأة  5لكل مكون على وفق مقيام متدرج يتكون من  
قأأل أهميأأة للمكأون السأألوكي فأأي قيأام الميأأل نحأأو درم ( األ1أهميأة للمكأأون والدرجأة  

مكونععات عمليععة تحديععد أوزان ن إ( الأأى 1988الغريععب،التربيأأة الرياضأأية ، إذ تشأأير  
نعه يتوقعف عليهعا جراءات المهمعة فعي بنعاء المقيعاس، أل المقياس النفسي يعد من اإل

 .  (1 تحديد فقرات كل مكون
تم تحديد أوزانها من الخبراء فكانت و ، جميعاً الموافقة عليها وقد حصلت 

، وللمكون الثالث  %(31)، وللمكون الثاني  %(31)األهمية النسبية للمكون األول 
وحصلت هذه األوزان على اتفاق نسبته  %( 12)للمكون الرابع ، و %( 26)
، ومن خالل تطبيق القوانين الرياضية وعلى ضوء األهمية النسبية للمكونات %(80)

                                                           

    5( ينظر الملحق  . ) 
 ( الخبراء والمختصين10انظر ملحق   ⃰
 .598، ص. القاهرة: مكتبة األنجلو المصريةالتقويم والقيام التربوي. 1988رمزية الغريب،  (1 
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تتوزع على المكونات األربعة على التوالي  فقرة، (35)تبين أن عدد الفقرات الكلي 
 .(5)في جدول  بينوكما م.  (4 -9 -11 -11)

ل نحو درس التربية ويبين النسبة المئوية لألهمية النسبية لمكونات مقياس المي(  5جدول ) 
 الرياضية وعدد فقراتها 

 لمكونا ت
عدد 

 الخبراء

مجموع 

 الدرجات

األهمية 

 النسبية

النسبة 

 المئوية
 عدد الفقرات

1 

ستطالع ومناقشة ا

القضايا ذات الصلة 

 بالتربية الرياضية

 

14 68 97.100 31.000 
10.850 ≈ 

11 

2 

المشاركة في النشاطات 

الرياضية المتاحة خالل 

 الدرس

 

14 68 97.100 31.000 
10.850  ≈ 
11 

3 

الرغبة في التعامل مع 

الموضوعات واألدوات 

 الرياضية

14 56 80.000 25.650 8.960  ≈ 9 

4 

 

لتزام والطاعة اال

 والنظام

 

14 28 38.600 12.350 4.305  ≈ 4 

 المجموع

4 

 

 

14 220 312.800 
100 

% 
35 

 
 

 -إعداد فقرات المقياس :   3-4-1-5
ل نحو درم التربية الرياضية يتطلب و ولوضع الصيغة األولية لمقيام المي 
ويجب أن تكون هذه دقيقة، الى حد  صياغة عدد من الفقرات بعناية ،  األمر

ب يصعب تحليلها إلى ما هو أبسط منها وأن تشكل في مجموعها الظاهرة المطلو 
  .(1 قياسها بدرجة كبيرة

 اتُبعت الخطوات اآلتية :  إذ
 االطالع على المصادر ذات العالقة : -أوال :

                                                           

 .321،ص مصدر سبق ذكره(محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رضوان : 1 
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بعد االطالع على مجموعة من المصادر في مجال علم النفم العام  
عدد أمكن صياغة دبيات والرياضي وطرائق التدريم والتعلم الحركي ودراسة هذه األ

 من الفقرات . 
 :ع على مقاييس نفسية متعددة طالثانيا : اال
طر النظرية التي حاولت تفسير الميل في فادة من البحوث واألمن خالل اإل 

و نشاطات التربية أصياغة الفقرات ذات العالقة بمقيام الميل نحو المواد الدراسية  
فاد في صياغة فقراته من المصادر التي تم بناء أو نحو المهنة. كذلك أالرياضية 

 ساسها وهي :أعلى  الفقرات
  (1 لو تعري  جيلفورد للمي -
 لو التعري  النظري للمي -
 لو جرائي للميالتعري  اإل -
 (2 الميل العسكريمقيام  -
  (3 مقيام الميل نحو الجغرافية -
 (4 مقيام الميل نحو النصوص األدبية -
  ل بصيغته األوليةومقياس الميفقرات :  ثالثا

ة آنفا لجمع فقرات المقيام وبعد دراسة هذه من خالل استخدام الطرائق المذكور       
خرك والفقرات غير أالفقرات وتحليلها تم استبعاد الفقرات المتشابهة مع فقرات 

وفي عادة صياغة الفقرات المتبقية لكي تتماشى مع الجانب الرياضي ا  الواضحة و 
ية عددا من الفقرات لكل مكون بحسب أهميته النسب ةالباحث تعدأضوء هذه األوزان 

على التتالي ،  ةللمكونات األربع  (4،  9،  11،  11)وبحسب الترتيب اآلتي 
فقرات بمعدل  (8)فقرة ، وأضافت الباحثة  (35)وبذلك أصبح المقيام يتكون من 

                                                           

 .1، ص  رهمصدر سبق ذك(جيلفورد :1 
: بناء مقيام الميل العسكري لطالب الص  السادم اإلعدادي،جامعة بغداد،كلية 2003(قاسم محمدالدايني، 2 

 .61التربية _ ابن رشد، ص
 .54،   مصدر سبق ذكره: 2006(الجبوري 3 
النصوص األدبية،  :اثر األنموذج المرئي المسموع في اإللقاء والميل لقراءة 2007(إيهاب إبراهيم زيدان السعدي،4 

 . جامعة بابل /كلية التربية
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حتمالية حذ  ا عتبارلتضع في اال (6، 11، 13، 13)ف صبحت فقرتين لكل مكون 
لمتبقي مناسبًا  لتحقيق الهد  من بعض منها عند تحليلها إحصائيًا ليكون العدد ا

فقرة موزعة على مكوناته  (43)المقيام ف صبح المقيام بصيغته األولية يتكون من 
 ذلك. بيني (6). وجدول ( 1 هميتها النسبيةأعلى ضوء 

  
ل نحو درس التربية الرياضية وعدد فقراته قبل عرضها ويبين مكونات مقياس المي (6جدول )

 األولية( على الخبراء)بصيغته

 المكون ت
 عدد الفقرات

 ضافةقبل اإل

النسبة 
 المئوية

 

الفقرات عدد
 ترتيب الفقرات ضافةبعد اإل

1 
ستتتتطالع ومناقشتتتة القضتتتايا ا

 ذات الصلة بالتربية الرياضية
11 

31  % 13 4- 5- 9- 11- 14- 17- 18- 19- 
20- 21- 22- 37- 38- 39- 43  

2 
المشتتتتتاركة فتتتتتي النشتتتتتاطات  

ل درس التربيتتتة المتاحتتتة ختتتال
 الرياضية

11 
31  % 13 

3- 6- 10- 23- 24- 25- 35- 
36- 40- 41- 42 

3 
الرغبتتتتتة فتتتتتي التعامتتتتتل متتتتتع 
الموضتتتتتتتتتتتتتتتتتوعات واألدوات 

 الرياضية
9 

26  % 11 
12- 13- 15- 16- 26- 27- 28- 
31- 32 

 4 نضباط والطاعةلتزام واالاال 4
12  % 6 1- 2- 7- 8- 29- 30- 33- 

34 

 المجموع
 

 
35 
 

100% 43 
 

 

ل نحعععو درس التربيعععة وتحديعععد األهميعععة النسعععبية لفقعععرات مقيعععاس الميععع  3-4-1-6
 الرياضية: 
لأذا  ،مدت األهميأة النسأبية لمكونأات الميأل أساسأا لبنأاء مقياسأه عتُ انه أبما            

ف ن عمليأة إعأداد فقأرات المقيأام سينسأجم عأددها مأع األهميأة النسأبية لكأل مكأون مأن 
 نحو درم التربية الرياضية لطالبات الص  الثاني المتوسط. مكونات الميل 

ختال  في أهمية بعض الفقرات في مدك تمثيلها لقيأام الميأل نحأو ولتالفي اال 
الفقأرات وفقأًا لتعريأ  الميأل ،  درم التربية الرياضية ولغرض الت كد مأن صأالحية هأذه

رضأأأت علأأأى للمقيأأأام وعُ  التأأأي تمثأأأل الصأأأيغة األوليأأأة  (  ة عأأأدت اسأأأتمارة األسأأأتبانأ
ختصاص في مجال علم النفم العام والرياضي واالختبأار والقيأام الخبراء من ذوي اال

                                                           

: الشخصية  2006(اقتبست الباحثة طريقة حساب األهمية النسبية نقاًل عن  سلمان عكاب سرحان محمد،1 
 (. 94القيادية لالعبي كرة القدم أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل  ، ص

    6( ينظر الملحق . ) 
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لثبأأات صأأالحيتها وتحديأأد األهميأأة النسأأبية لكأأل  ( والأأتعلم الحركأأي وطرائأأق التأأدريم 
وكمأأا  )مربععع كععاي(سأأتخراج امأأن خأأالل  بالتحليععل المنطقععي للخبععراءفقأأرة مأأن فقراتهأأا  

 :(1  ي تي
 -صالحية فقرات المقياس : 3-4-1-6-1

جراء الحصول على توافق آراء مجموعة من الخبراء حول يتطلب هذا اإل 
صالحية فقرات هذا المقيام ، لذلك ُأعدت استمارة مقيام الميل نحو درم التربية 

 ها تعريفًا مالئمًا  لتحديدؤ عطاإتم و  (   الرياضية بعد صياغتها لغويًا بصورتها األولية
 ( فقرة فقط. 43فقرات المقيام ، إْذ اشتملت االستمارة على  

درم  وألجل التثبت من صالحية الفقرات منطقيًا في قيأام مكونأات الميأل نحأو
( فقأأأرة 43التربيأأة الرياضأأأية التأأي أعأأأدت لقياسأأها ، تأأأم عأأرض الفقأأأرات البأأالد عأأأددها  

والنفسأية وعلأم الأنفم  من الخبراء والمختصين فأي العلأوم التربويأة( 20)على مجموعة 
ن اسأأأترجعت اسأأأتمارات االسأأأتبانة المتعلقأأأة أ، وبعأأأد ( الرياضأأأي واالختبأأأار والقيأأأام 

( 2كعاُأسأتخدم اختبأار  إذ بمقيام الميل من السادة الخبراء ُجمعت البيانات وتم تفريغها 
( فقأأرة 37ظهأأرت النتأائج صأالحية  أللتعأر  علأى الفقأرات الصأأالحة مأن غيرهأا ، وقأد 

تفاق الخبأراء علأى عأدم ( فقرات ال6ليه بينما ُأهملت  إل مقيام الميل الذي تنتمي لتمث
( فقأرات وعأدلت بعأض منهأا، وبأذلك بقأي 6وفي ضأوء مالحظأاتهم حأذفت  صالحيتها 

  . ( فقرة37من الفقرات  
( والحصأأأول علأأأى النتأأأائج قأأأام الباحأأأث باسأأأتبعاد  2كعععا وبعأأأد اسأأأتخدام اختبأأأار  

 الجدوليعععة(  2كععامأأأن قيمأأة   المحسععوبة اقععل (  2كعععايهأأا قيمأأة   الفقأأرات التأأي كانأأت ف
عنأأد عأأدد الخبأأراء  (0.05) ومسأأتوك داللأأة  (1)( عنأأد درجأأة حريأأة  3.84البالغأأة   
غيأأأر معنويأأأة ، كأأأأذلك النتيجأأأة غيأأأر مأأأوافقين فكانأأأأت  ( 9) مقابأأأل  ( 11) المأأأوافقين 

ادة الخبأراء والمختصأون .  األخذ بجميع التعأديالت اللغويأة والمنهجيأة التأي اقترحهأا السأ
 ( يبين صالحية فقرات مقيام الميل نحو درم التربية الرياضية. 7والجدول  

 

                                                           

 10نظر الملحق   ( ا  . ) 
 .  72-70،ص  مصدر سبق ذكره( محسن علي السعداوي ،  1 
     6( انظر الملحق . ) 
    10( انظر الملحق . ) 
   7(انظر ملحق.) 
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 للخبراءيبين صالحية فقرات مقياس الميل نحو درس التربية الرياضية بالتحليل المنطقي  (8جدول ) 

 ( 0.05)ومستوى داللة  1=1-2= ( 1-) نرية بدرجة ح 3.84= ( الجدولية  2كاقيمة ) *    

ققارا  مماا  (6)المقياا  ققاد اساتب د   التحليتل المنطقتي لفقتراتوعلى ضوء نتائج        
يبايا  (8) الفقرا  المتبقية قت د كاقية لتحقيق الهاد  ماا البحاث . وكماا جااء قاو الجادو  

 المقيا . وققاً آلراء الخبراء قوبالتحلي  المنطقو الفقرا  المحذوقة 

 الفقرات
 عدد الخبراء

 نسبة االتفاق
 2قيمة كا

 المحسوبة*
 نوع الداللة

 يصلح ال يصلح

 معنوي 20 100% 0 20  .1

 معنوي 20 100% 0 20  .2

 معنوي 20 100% 0 20  .3

 عنويم 20 100% 0 20  .4

 معنوي 16.20 95% 1 19  .5

 معنوي 9.80 85% 3 17  .6

 معنوي 20 100% 0 20  .7

 معنوي 16.20 95% 1 19  .8

 معنوي 20 100% 0 20  .9

 معنوي 9.80 85% 3 17  .10

 معنوي 16.20 95% 1 19  .11

 غير معنوي 0.80 60% 8 12  .12

 غير معنوي 0.20 55% 9 11  .13

 معنوي 20 100% 0 20  .14

 معنوي 16.20 95% 1 19  .15

 معنوي 16.20 95% 1 19  .16

 معنوي 16.20 95% 1 19  .17

 معنوي 20 100% 0 20  .18

 معنوي 16.20 95% 1 19  .19

 معنوي 20 100% 0 20  .20

 معنوي 20 100% 0 20  .21

 معنوي 16.20 95% 1 19  .22

 معنوي 7.20 80% 4 16  .23

 معنوي 20 100% 0 20  .24

 غير معنوي 0.80 60% 8 12  .25

 معنوي 12.80 90% 2 18  .26

 معنوي 20 100% 0 20  .27

 غير معنوي 0.08 40% 12 8  .28

 معنوي 16.20 95% 1 19  .29

 معنوي 7.20 80% 4 16  .30

 معنوي 20 100% 0 20  .31

 معنوي 16.20 95% 1 19  .32

 معنوي 16.20 95% 1 19  .33

 معنوي 20 100% 0 20  .34

 غير معنوي 0.80 60% 8 12  .35

 معنوي 12.80 90% 2 18  .36

 معنوي 7.20 80% 4 16  .37

 معنوي 12.80 90% 2 18  .38

 غير معنوي 0.20 55% 9 11  .39

 معنوي 9.80 85% 3 17  .40

 معنوي 12.80 90% 2 18  .41

 معنوي 9.80 85% 3 17  .42

 معنوي 9.80 85% 3 17  .43



 منهج البحث وإجراءاته الميدانية........ .......................: .........الثالث بابال

 
94 

والمكون الذي  الفقرات المحذوفة بالتحليل المنطقي للخبراء بيني (8جدول )
 تنتمي اليه

         

( 1)ودرجة حرية  (0.05)يوضح قيمة مربع كاي المحسوبة عند مستوك داللة      
( فهو غير معنوي وهذا يدل على عدم 3.80وهي أصغر من قيمته الجدولية البالغة  

لتربية الرياضية ولذلك الفقرات لتمثيل مقيام الميل نحو درم ا هصالحية هذ
 ستبعدت من المقيام.ا
 -:بصيغته األولية  لوإعداد مقياس المي  3-4-1-7

ن إبعأأد اسأأتبعاد الفقأأرات غيأأر المقبولأأة مأأن قبأأل السأأادة الخبأأراء والمختصأأين إذ  
المقترحأأة  ٭ اللغويأأةجأأراء بعأأض التعأأديالت إفقأأرة بعأأد  (37)مأأن  اً صأأبح مكونأأأالمقيأأام 

علأأى عأأدد مأأن الفقأأرات إمأأا بأأدمج بعضأأها أو حأأذ  أخأأرك الت مأأن قبأأل الخبأأراء وتعأأدي
ضأأافة للأأبعض اآلخأأر منهأأا، وقأأد  ( فقأأرة لتمثأأل مقيأأام 37ظهأأرت النتأأائج صأأالحية  أوا 

تفأأاق الخبأأراء علأأى عأأدم صأأالحيتها ( فقأأرات ال6ليأأه بينمأأا أهملأأت  إالميأأل الأأذي تنتمأأي 
يأأه وفقأًا آلراء الخبأأراء لإيبأين الفقأأرات التأي أهملأأت والمكأون الأأذي تنتمأي  (9)،والجأدول 
 .في المقيام

 
 

                                                           

 اختصاص لغة عربية باإلصالحات اللغوية على فقرات المقيام. –قام السيد هيثم فاضل  ٭

ت  المكون ت
 الفقرة

قيمة  الفقرات
ي كا

 تربيع

مستوى 
 الداللة

الرغبة في التعامل مع  1
الموضوعات واألدوات 

 الرياضية

أتمنى لو كان في مدرستي مساحات واسعة لدرس  12
 ةالتربية الرياضي

غير  0.80
 معنوي

أؤيد فكرة جمع التبرعات لشراء تجهيزات لدرس  13 2
 التربية الرياضية

غير                0.20
 معنوي

غير  0.80 استطيع تمييز كرة السلة من باقي الكرات 28 3
 معنوي

المشاركة في النشاطات   4
المتاحة خالل درس 

 التربية الرياضية

ح حينما يتضمن درس التربية أشعر بالسعادة واالرتيا 25
 الرياضية تعليم مهارات لعبة كرة السلة

غير  0.80
 معنوي

أحاول تعلم وإتقان األداء الفني لمهارات اللعبة  35 5
 الرياضية في الدرس

غير  0.80
 معنوي

استطالع ومناقشة  6
القضايا ذات الصلة 
 بالتربية الرياضية

تخلص من يساعدني درس التربية الرياضية في ال 39
 األفكار السلبية التي قد تراودني

غير  0.20
 معنوي
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 (9جدول )
  ستبعدتال نحو درس التربية الرياضية وعدد الفقرات التي ويبين مكونات مقياس المي

 المكون ت
عدد 

 الفقرات
النسبة 

% 
 ترتيب الفقرات

1 
ستتتتتتتتتتتتطالع ومناقشتتتتتتتتتتتة ا

القضتتتتتتتتتتايا ذات الصتتتتتتتتتتلة 
 بالتربية الرياضية

13 
 31 % 4- 5- 9- 11- 14- 17- 18- 19-  21- 22- 

37- 38- 39  

2 
المشتتتاركة فتتتي النشتتتاطات  
المتاحتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتالل درس 

 التربية الرياضية
13 

31   % 
3- 6- 10- 23- 24- 25- 29- 33 - 35- 

36- 40- 41- 42  

3 
الرغبتتتة فتتتي التعامتتتل متتتع 
الموضتتتتتتتتتتتوعات واألدوات 

 الرياضية
11 

26% 
12- 13- 15- 16- 20 - 26- 27- 28- 

31- 32-  43 

4 
نضتتتتتتتتتتتباط تتتتتتتتتتتتزام وااللاال

 والطاعة
6 

12% 
1- 2- 7- 8- 30- 34 

 المجموع
 

 43 
100% 

 

   

بعد أن تم استبعاد الفقرات غير المقبولة من قبل السادة الخبراء والمختصين  
إذ  (  أعيد توزيع الفقرات على استمارة المقيام بصورة عشوائية في استمارة جديدة 

يبين التوزيع العشوائي لكل  (10)الجدول فقرة و  (37)من  اً صبح مكونأأن المقيام 
 فقرة وترتيبها . 

ل نحو درس التربية الرياضية وعدد فقراته ويبين مكونات مقياس المي (10جدول )
 وتوزيعها العشوائي بعد الحذف

 المكون ت
عدد الفقرات 

 بعد الحذف
 ترتيب الفقرات

1 
ستطالع ومناقشة القضايا ذات ا

 الصلة بالتربية الرياضية
10 3- 6-10 -14- 16- 17- 18- 22-   26 – 

35 

2 
المشتتتتتتتاركة فتتتتتتتي النشتتتتتتتاطات  
المتاحتتتتة ختتتتالل درس التربيتتتتة 

 الرياضية

11 
4- 7- 11- 12- 13- 19- 23- 24- 25- 

32- 34   

3 
الرغبتتتتتتة فتتتتتتي التعامتتتتتتل متتتتتتع 
الموضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعات واألدوات 

 الرياضية

10 
5- 15- 20- 21- 28- 29- 30- 33- 36- 

37 

 31 -27 -9 -8 -2 -1 6 باط والطاعةنضلتزام واالاال 4

 المجموع
 

 
37 

 

 
 

                                                           
     7( ينظر الملحق  . ) 
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 -: ل نحو درس التربية الرياضيةوعداد تعليمات مقياس الميإ  3-4-1-8

ن تتسم تعليمات أتتم هذه العملية من خالل كتابة التعليمات مع مالحظة 
وشرائط تنفيذ االختبار بالسهولة والوضوح والموضوعية حتى يمكن االلتزام بها من 

كتابة هذه  تن يؤثر على نتائج االختبار ، وتمأحدوث أي اختال  يمكن  دون
 كيفية اإلجابة عنمن صفحات االختبار ، وتضمنت  األولى صفحةالالتعليمات في 

والدقة في اإلجابة على الرغم من أن  فقرات المقيام ، وحث المستجيب على التركيز
صدق فيها وعدم ترك أي فقرة دون والدون التسٌرع  ،اإلجابة غير محددة بوقت معين 

جابة ، كذلك طم نت أفراد العينة ب ن إجاباتهم سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث إ
يطلب  ، ( ستمارةاال عنجابة اإلطريقة عن أعقبه مثال توضيحي ثم  ،العلمي فقط 

( على رقم البديل √جاباتهم من خالل وضع إشارة  إن تكون أفيه من المستجيبين 
 ذي تشعر انه ينطبق عليها . ال

وقد  لى جانب ذلك تضمنت التعليمات هد  المقيام بصورة غير مباشرة إ
 ذ يشيرإجابة ، جيب به عند اإلستالمصدق الهد  من المقيام كي ال يت ثر  ياخف

ن التسمية الصريحة لمقياس ألى إ"  Cronbach"كرونباخ  نقاًل عن (1 سلمان
و يستجيب الطلبة باالتجاه المرغوب فيه أ جابتهإف الشخصية قد تجعل المجيب يزي  

 .(2 اجتماعيا
 -: ل نحو درس التربية الرياضيةومفتاح تصحيح مقياس المي  3-4-1-9

على المقيام من  لطالبةحصل عليها اتتعد خطوة حساب الدرجة التي 
 الدرجة على طريقة بناء الفقرات وعدد بدائلفيها تعتمد التي و  الخطوات المهمة 

نموذج أجابة المصاغة على وفق على بدائل اإل ⃰اإلجابة ، وبعد موافقة السادة الخبراء
)أميل بدرجة كبيرة، وبمدرج ثالثي كما ي تي : للقيام النفسي  ( Likartليكرت ) 

 2،  3) جابة الدرجاتعطيت بدائل اإلأ (بدرجة قليلة أميل   أميل بدرجة متوسطة، 
( بينما كانت درجته الدنيا 111جة المقيام العليا  ف صبحت در  على  التوالي (1، 
 .  (74 فكان أما الوسط الحسابي ( 37 

                                                           

  8ليمات تطبيق المقيام في الملحق   أنظر تع  . ) 
: الشخصية القيادية لالعبي كرة القدم أطروحة دكتوراه ، كلية التربية 2006(سلمان عكاب سرحان محمد ،1 

 .94الرياضية ، جامعة بابل  ، ص
 2)(Cronbach,1970 :40) ،38،ص مصدر سبق ذكره(:2006أقتبسها  قاسم الدايني. 
 ( .10أنظر ملحق   - ⃰
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المؤشأأرة بعالمأأة الدرجأأة تأأتم عمليأأة التصأأحيح  بحسأأاب درجأأة كأأل طالبأأة علأأى        
  سأتخراج ا( ثأم 1-2-3جابأة لكأل فقأرة موزعأة علأى التأوالي  حدك بأدائل اإلإ( على

 .من خالل احتساب درجات جميع فقراته بةالدرجة الكلية للميل لكل طال
 -ل:والتطبيل االستطالعي لمقياس المي  3-4-1-10

من غير عينة البحث جراء تجربة استطالعية أولى على عينة إب ةالباحث تقام
للتثبت من مدك وضوح التعليمات وفهم  ، 2013/  3/ 15جريت بتاريخ أالرئيسة 

بق المقيام على عينة ط   إذلزمن الالزم لإلجابة العبارات والفقرات للطالبات، وتحديد ا
( طالبة من طالبات الص  الثاني المتوسط في متوسطة  أم 50استطالعية قوامها  

 (.في مركز مدينة  بعقوبة سلمه( للبنات
االجتماعية نحو أداة  ةوبيغمن حيث المر وايجابية وقد جاءت النتائج مشجعة  
  .جابة وعدم تزييفها من قبل العينةصدق اإلنما يدل على إوهذا  القيام
وقد اتضح من خالل التطبيق أن تعليمات المقيام واضحة للطالبات وعباراته     
، وكان متوسط الزمن دقيقة  (10  - 5 )جابة قد تراوح بين أن زمن اإلو ة مفهوم

أن و  وأن تعليمات المقيام واضحة دقيقة، (7.30)التقريبي لإلجابة عن المقيام 
 لفقرات كانت واضحة ومفهومه لدك الطالبات.جميع ا

 -:ل نحو درس التربية الرياضيةوالتطبيل الرئيس لمقياس المي 3-4-1-11
صبح مقيام الميل بتعليماته وفقراته جاهزًا للتطبيق ، باشرت الباحثة أبعد أن      

(  عينة البناءبتطبيق المقيام على عينة البحث   األول  ⃰مع فريق العمل المساعد
من  ،من مجتمع البحث  % ( 23.65) طالبة وكانت نسبتهم  (500)البالد عددهم 

 . 2013/ 4/  25ولغاية    2013/ 20/4لفترة من ا
، تمت جدّولة البيانات  وبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة االستطالعية الثانية 

 ئيًا .  فراد عينة البناء بعد جمعها وترتيبها تمهيدا لتحليلها إحصا الخاصة ب
 ل : وتصحيح مقياس المي  3-4-1-12

لكونهأأا  ةسأأتمار ا( 22)جابأأة لعينأأة البنأأاء أهملأأت بعأأد عمليأأة فأأرز اسأأتمارات اإل
عتمأاد عليهأا فأي عمليأات التحليأل استمارة تم اال (478)، وعليه استبقت  غير صالحة

 ت .حصائي لفقرات مقيام الميل لغرض استخراج القوة التمييزية والصدق والثبااإل

                                                           

 ( 9أنظر ملحق     ⃰
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دقيقأة . وتراوحأأت  (2-3)وقأد اسأتغرقت عمليأة تصأحيح االسأأتمارة الواحأدة مأن  
 درجة كحد أعلى. (106)درجة كحد أدنى الى  (45)درجات المختبرين بين 

 -: لعينة البناء يعتدالالتوزيع اال   3-4-1-13
عتدالية توزيع درجات عينة البناء ومعرفة مأدك قأرب أو بعأد الغرض الت كد من  
بحسأأاب بعأأض المؤشأأرات  ةالباحثأأ تت عينأأة البنأأاء مأأن التوزيأأع االعتأأدالي ، قامأأدرجأأا

اإلحصائية المتعلقأة بخصأائص النزعأة المركزيأة ، وبمقأاييم التشأتت ومقأاييم التوزيأع 
  .(11) التكراري ، وكما مبين في الجدول 

 
قاييس حصائية المتعلقة بخصائص النزعة المركزية وبم( يبين المؤشرات اإل 11جدول ) 

 التشتت والتوزيع التكراري لعينة البناء 

المؤشرات 
 حصائية اإل

 
 مكونات الميل

الوسط 
 الحسابي

 على درجةأ أدنى درجة المدى التفلطح لتواءاال المنوال الوسيط

 32.000 12.000 20.000 0.728- 0.003- 30.000 30.308 30.322 المكون األول

 27.000 10.000 17.000 0.477- 0.149- 25.000 25.786 25.567 المكون الثاني

 28.000 10.000 14.000 0.708- 0.185 23.000 23.182 24.000 المكون الثالث

 16.000 0006. 9.000 0.472- 0.229- 13.000 13.695 13.466 المكون الرابع

يتضأأأح مأأأن الجأأأدول المأأأذكور آنفأأأًا أن المؤشأأأرات اإلحصأأأائية تقتأأأرب مأأأن        
لتواء ومعامل الأتفلطح الأذين يعأدان دالي من خالل مالحظة قيم معامل االعتالتوزيع اال

عتأأأدالي إْذ يعأأأد االختبأأأار موزعأأأا توزيعأأأا طبيعيأأأا إذا تأأأراوح مأأأن خصأأأائص المنحنأأأى اال
 ( وهأذا يثبأت مالئمأة االختبأارات  1( بأين     Pearsonمعامل االلتواء لبيرسأون   

ا معامأأأل الأأأتفلطح ، فيعأأأر  ب نأأأه قيأأأام . أمأأأ(1 الفقأأأرات ( كافأأأة لمسأأأتوك عينأأأة البحأأأث 
درجأأة علأأأو قمأأأة التوزيأأأع بالنسأأأبة للتوزيأأع الطبيعأأأي عأأأادة ، أي قيأأأام درجأأأة التسأأأطح . 

ء للبحأأأأث الحأأأأالي ومأأأأن ثأأأأم فأأأأان هأأأأذا يعأأأأّد مؤشأأأأرا إيجابيأأأأا علأأأأى صأأأأالحية عينأأأأة البنأأأأا
 .ومالئمتها للقيام

 -:لوحصائي لفقرات مقياس الميالتحليل اإل  3-4-1-14
فقراتأأأه ولكأأأي يأأأتم الحصأأأول علأأأى ليأأأة بنأأأاء المقيأأأام تتطلأأأب إجأأأراء تحليأأأل أن عمل     

فقأأأأرات تفأأأأي بأأأأالغرض وتحمأأأأل بأأأأين ثنياتهأأأأا الجأأأأودة يجأأأأب أن تتضأأأأمن عمليأأأأة التحليأأأأل 
                                                           

التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في : 1999(وديع ياسين محمد التكريتي ، حسن محمد العبيدي ،1 
 . 390الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر  ،ص بحوث التربية الرياضية ،
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جأأأأراءات التأأأأي يجريهأأأأا مصأأأأمم المقيأأأأام بعأأأأد عمليأأأأة تصأأأأحيح وفأأأأرز مجموعأأأأة مأأأأن اإل
 النفسية هي : ومن أهم عمليات التحليل المتبعة في البحوث ،اإلجابة ت استمار ا
 

 الماشرات العلمية للمقياس . -2          ماشرات التمييز .-1
 -: ماشرات التمييز  3-4-1-14-1

يعأأدان مأأن  أسععلوبينلغأأرض حسأأاب معأأامالت تمييأأز الفقأأرات فقأأد تأأم اسأأتخدام  
 هما : ساليب المناسبة لحساب تمييز الفقراتاأل
 ( ن ان المتطرفتاالمجموعتأسلوب االتسال الخارجي)  
  شمليو   االتسال الداخلي أسلوب: 

  ليه  إالذي تنتمي  مكونالفقرة بالدرجة الكلية للدرجة معامالت ارتباط 
  مقياسبالدرجة الكلية للدرجات المكونات معامالت ارتباط   
 ( المجموعتان الطرفيتان االتسال الخارجي) : 

سأتمارات بعد أن تم تطبيق المقيام على عينة التحليل اإلحصائي وتصأحيح اال
 -:ق الخارجيتساللحصول على االبالخطوات اآلتية   ةالباحث تقام
      علععى  األربعععة(مكوناتععه ) مجمععوع درجععات  مكععونتحديععد الععدرجات الكليععة لكععل

 . حدة
  مععن27دنععى أترتيععب الععدرجات الكليععة ترتيبععا تنازليععًا ومععن ثععم أخععذ أعلععى و %  

مأأن الطالبأأأات  % 27لعليعععا ا، لتمثأأل المجموعأأة  الععدرجات الكليععة لكعععل مكععون فرععععي
العععدنيا مجموعأأأة الطالبأأأة، و  (129)ذوات الأأأدرجات المرتفعأأأة فأأأي الميأأأل ويبلأأأد عأأأددها 

، وكأان (129)من الطالبات ذوات الدرجات المنخفضة في الميل ويبلد عأددها  27%
إْذ تأأأم ،  ( طالبأأأة220وكأأأان العأأأدد المتبقأأأي   طالبأأأة، (258)عأأأدد كأأأل منهمأأأا مسأأأاويا 

لحسابية واالنحرافأات المعياريأة لأدرجات المجمأوعتين العليأا والأدنيا حساب المتوسطات ا
 المقيام .  مكونات من مكون في كل 
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وللتعأأأر  علأأأى الداللأأأة اإلحصأأأائية للفأأأرق بأأأين متوسأأأطي المجمأأأوعتين العليأأأا           0

ت عأأأدّ لعينتأأأين مسأأأتقلتين و  ( T-Test) والأأأدنيا لفقأأأرات المقيأأأام تأأأم تطبيأأأق االختبأأأار 
نتهأا بالقيمأة الجدوليأة البالغأة لمأدك صأالحية الفقأرة مأن خأالل مقار  اً مة التائية مؤشأر القي
، وأتًّضأأأأح مأأأأن (  0.05ومسأأأأتوك داللأأأأة    (2-258)( عنأأأأد درجأأأأة حريأأأأة  1.980 

ألن نسأأبة الخطأأ  أقأأل مأأن  مميععزةن جميأأع فقأأرات المقيأأام كانأأت إخأأالل نتأأائج التحليأأل 
 ( 0.05  مستوك الداللة 

ن تميز بين طالبات الص  أن فقرات المقيام جميعها يمكن لها إيستدّل من ذلك 
 .نحو درم التربية الرياضية المرتفع والمنخفض الميل ذوات الثاني المتوسط 

ومن خالل استخراج القوة التمييزية لمعامل التمييز ب سلوب االتساق الخارجي 
ئيًا ، وهذا يؤشر قدرة تبين أن جميع فقرات المقيام دالة إحصا العينتان المتطرفتان( 

الفقرات على التمييز بين المستجيبين للكش  عن الفروق الفردية بينهم ، إذ يفترض 
 أن األفراد يختلفون في ميلهم نحو درم التربية الرياضية بالدرجة الكلية.

إذ يعد حساب القوة التمييزية للفقرات جانبا مهما في التحليل اإلحصائي لها ، 
من  -السيما معيارية المرجع -اللها من كفاية المقاييم النفسية ألننا نتحقق من خ

 (12)وجدول . (1 تحقق مبدأ الفروق الفردية الذي يقوم عليه القيام النفسي أساساً 
 .يبين ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

محمد سعيد صبا ريني وآخرين ، ، ترجمة  أساسيات القيام والتقويم في تدريم العلوم: 1985( دوران ، رودني،1 
 . 125، دار األمل ، اربد ، األردن ،ص 1ط
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نحو درس التربية  وفقراته لوالمي لمكونات مقياسيبين القدرة التمييزية  ( 1 2جدول ) 1

  ائية لمعامل التمييز( بأسلوب االتساق الخارجي)العينتان المتطرفتان(الرياضية )القيمة الت

 ت

 الفقرات

رقم  المكون

 الفقرة

 المجموعة العليا

 ( طالبة129)

 المجموعة الدنيا

 ( طالبة129)

نسبة  القيمة التائية

 الخطأ

تقويم 

 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1  

(1) 

 

المشاركة في النشاطات  

المتاحة خالل درس 

 التربية الرياضية

 

 

 

 

 ( فقرة11)

 مميزة 000. 27.929 0.463 1.860 0.000 3.000 4

 مميزة 000. 34.815 0.501 1.465 0.000 3.000 7 2

 مميزة 000. 34.482 0.391 1.814 0.000 3.000 11 3

 مميزة 000. 32.448 0.442 1.736 0.000 3.000 12 4

 مميزة 000. 48.111 0.419 1.225 0.000 3.000 13 5

 مميزة 000. 15.453 0.667 2.093 0.000 3.000 19 6

 مميزة 000. 35.033 0.500 1.457 0.000 3.000 23 7

 مميزة 000. 32.736 0.498 1.566 0.000 3.000 24 8

 مميزة 000. 32.005 0.476 1.659 0.000 3.000 25 9

 مميزة 000. 34.828 0.384 1.822 0.000 3.000 32 10

 مميزة 000. 32.262 0.450 1.721 0.000 3.000 34 11

12 (2) 

 

ستطالع ومناقشة ا

ذات الصلة القضايا 

 بالتربية الرياضية

 

 

 

 

 

 فقرات( 10)

 

 مميزة 000. 25.959 0.482 1.899 0.000 3.000 3

 مميزة 000. 32.000 0.473 1.667 0.000 3.000 6 13

 مميزة 000. 128.515 0.174 1.031 0.000 3.000 10 14

 مميزة 000. 43.986 0.446 1.271 0.000 3.000 14 15

 مميزة 000. 13.449 0.628 2.256 0.000 3.000 16 16

 مميزة 000. 36.267 0.495 1.419 0.000 3.000 17 17

 مميزة 000. 33.008 0.424 1.767 0.000 3.000 18 18

 مميزة 000. 33.401 0.414 1.783 0.000 3.000 22 19

 مميزة 000. 37.132 0.491 1.395 0.000 3.000 26 20

21 

 

 مميزة 000. 32.082 0.461 1.698 0.000 3.000 35

22 (3) 

 

الرغبة في التعامل مع 

الموضوعات واألدوات 

 الرياضية

 

 

 

 

 ( فقرات10)

 مميزة 000. 32.000 0.473 1.667 0.000 3.000 5

 مميزة 000. 181.731 0.000 1.000 0.124 2.984 15 23

 مميزة 000. 35.497 0.499 1.442 0.000 3.000 20 24

 مميزة 000. 43.986 0.446 1.271 0.000 3.000 21 25

 مميزة 000. 85.722 0.256 1.070 0.000 3.000 28 26

 مميزة 000. 13.095 0.719 2.171 0.000 3.000 29 27

 مميزة 000. 16.211 0.652 2.070 0.000 3.000 30 28

 مميزة 000. 32.842 0.429 1.760 0.000 3.000 33 29

 مميزة 000. 34.606 0.501 1.473 0.000 3.000 36 30

 مميزة 000. 68.799 0.312 1.109 0.000 3.000 37 31

32 (4) 

 

نضباط لتزام واالاال

 عةوالطا

 

 ( فقرات6)

 مميزة 000. 35.261 0.499 1.450 0.000 3.000 1

 مميزة 000. 32.085 0.461 1.698 0.000 3.000 2 33

 مميزة 000. 32.533 0.495 1.581 0.000 3.000 8 34

 مميزة 000. 5.069 0.504 2.775 0.000 3.000 9 35

 مميزة 000. 32.042 0.481 1.643 0.000 3.000 27 36

 مميزة 000. 32.019 0.478 1.651 0.000 3.000 31 37

( = 2- 129+ 129( = )2-( ودرجة حرية ) ن + ن  0.05* القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ) 
 . 1.980بلغت   258-2
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2  : وتتضمن إيجاد ما ي تي: -طريقة االتسال الداخلي 

  ليهإذي تنتمي الللمكون معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية :- 
بأين درجأة كأل  ةرتباطيعالعالقعة اال يجأاد إاألسلوب األخر في تحليل الفقرات هو  

المعروفأة لحسأاب االتسأاق  أدل الوسعائلفقرة والدرجة الكلية ، إْذ تعد هذه الطريقة مأن 
وتعني أن كل فقرة من الفقرات تسير في المسعار الداخلي للفقرات في قيام المفهوم ، 

وفأأي ضأأوء ذلأأك قامأأت الباحثأأة باحتسأأاب  .(1 يسععير فيععه المقيععاس ككععلنفسععه الععذي 
بين درجة كل فقرة والدرجة الكليأة للمقيأام  ةرتباطيمعامل التمييز من خالل العالقة اال
علأأى عينأأة التحليأأل   عينأأة البنأأاء (  ارتبععاط بيرسععونوذلأأك مأأن خأأالل حسأأاب معامأأل 

ي يكأون معامأل ارتباطهأا بالدرجأة طالبأة، وعليأه تحأذ  الفقأرة التأ (478)والمكونة مأن 
 كمله .  ن الفقرة ال تقيم الظاهرة التي يقيسها االختبار بإالكلية واطئًا باعتبار 

رتبأأاط بأأين جميأأع فقأأرات المقيأأام مأأع الدرجأأة الكليأأة لأأه فيمأأا عأأدا اوجأأود إن          
ا يأدل مأ ( 0.05) داللأة المسأتوك ألن نسبة خط ها اكبر مأن ( 33( والفقرة  9الفقرة  

التأأي ( 33،  9)جميأأع القأأيم الخاصأأة بفقأأرات القائمأأة دالأأة باسأأتثناء الفقأأرات  علأأى أن 
 .(13)كما في جدول لفقرات مقيام الميل حصائي ستُبعدت بالتحليل اإلا

بطريقة االتساق الداخلي وقيمة حصائي )بالتحليل اإليبين الفقرات التي تم حذفها  (13جدول )
 ل نحو درس التربية الرياضيةوالميلمقياس  (معامل االرتباط 

 ت
 نص الفقرة

 
 قيمة معامل االرتباط

9 

 
 حتراماأتعامل مع مدرسات التربية الرياضية بكل تقدير و

0.004 

33 

 

 

 أهتم بمعرفة قوانين األلعاب الرياضية خالل الدرس

0.084 

 

 معامالت ارتباط درجات المكونات بالدرجة الكلية للمقياس   
لى هذه الم امال  عا طريق استخراج  م ام  االرتباط ويتم الحصو  ع 

والدرجة الكلية ما المكونا  األرب ة ك  مكوا بفقراته الكلية لدرجة البيا )بيرسوا( 
 ذلك. يبيا( 14وجدو  )للمقيا  

                                                           

، القاهرة ، دار المعار  الجامعية ،  القيام التجريبي في علم النفم والتربية(عبد الرحمن محمد عيسوي : 1 
 .   51، ص 1985
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بالمجموع الكلي لمقياس الميل نحو درس مكون يبين معامل ارتباط درجة كل  (14جدول ) 3

 ة االتساق الداخليبطريقالتربية الرياضية 

رقم  المكون ت

 الفقرة

معامل 

 رتباطاال

تحت نسبة 

 0.05خطأ 

نوع 

 الداللة

رقم  المكون ت

 الفقرة

تحت نسبة  معامل االرتباط

خطأ 

0.05 

 نوع الداللة

1  

 

المشاركة 

في 

النشاطات  

المتاحة 

خالل درس 

التربية 

 الرياضية

 

 

(1) 

  22 معنوي 0.005 **128. 4

 

الرغبة في 

مل مع التعا

الموضوعات 

واألدوات 

 الرياضية

 

 

(3) 

 معنوي 0.000 **179. 5

 معنوي 0.002 **142. 15 23 معنوي 0.002 **141. 7 2

 معنوي 0.000 **203. 20 24 معنوي 0.000 **235. 11 3

 معنوي 0.004 **131. 21 25 معنوي 0.002 **143. 12 4

 معنوي 0.001 **146. 28 26 معنوي 0.000 **191. 13 5

 معنوي 0.001 **151. 29 27 معنوي 0.001 **145. 19 6

 معنوي 0.002 **141. 30 28 معنوي 0.026 *101. 23 7

8 24 .192*

* 
0.000 

2 معنوي

9 

33 
.084 0.067 

غير 

 معنوي

9 25 
.095* 0.038 

3 معنوي

0 

36 
.128** 0.005 

 معنوي

1

0 

32 .131*

* 
0.004 

3 معنوي

1 

37 
.135** 0.003 

 معنوي

            

1

2 

 

 

ستطالع أ

ومناقشة 

القضايا 

ذات الصلة 

بالتربية 

 الرياضية

 

 

(2) 

3 .145*

* 
0.001 

3 معنوي

2 

 

 

لتزام اال

والطاعة 

 والنظام

 

 

 

(4) 

1 
.184** 0.000 

 معنوي

1

3 

6 .156*

* 
0.001 

3 معنوي

3 

2 
.173** 0.000 

 معنوي

1

4 

10 .177*

* 
0.000 

3 معنوي

4 

8 
.092* 0.043 

 معنوي

1

5 

14 .121*

* 
0.008 

3 معنوي

5 

 9 
.004 0.929 

غير 

 معنوي

1

6 

16 
.111* 0.015 

3 معنوي

6 

27 
.194** 0.000 

 معنوي

1

7 

17 .286*

* 
0.000 

3 معنوي

7 

31 
.155** 0.001 

 معنوي

1

8 

18 
.109* 0.017 

   معنوي

1

9 

22 .129*

* 
0.005 

  معنوي

2

0 

26 
.104* 0.023 

  معنوي

2

1 

35 .154*

* 
0.001 

  معنوي

        

 تبلغ 476 =( 2-478) ( =2-( ودرجة حرية ) ن 0.05* قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
0.138  . 
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4  

 
ل والميبالدرجة الكلية لمقياس فيما بينها والفرعية  مكوناتيبين معامالت ارتباط ال (15جدول )

  لرياضيةنحو درس التربية ا

 المكون ت

 

 المكون األول

 

 المكون الثاني

 

 المكون الثالث

 

 المكون الرابع

1 
المشااااركة فاااي النشااااطات  المتاحاااة خاااالل 

   درس التربية الرياضية

   
 

2 
سااااتطالع ومناقشااااة القضااااايا ذات الصاااالة ا

 بالتربية الرياضية
0.627 ** 

  
 

3 
الرغبااااة فااااي التعاماااال مااااع الموضااااوعات 

 ضيةواألدوات الريا
0.189 ** 0.149 * 

 
 

 * 0.168 ** 0.179 * 0.158 نضباط والطاعةواال لتزام اال 4
 

 

 ** 0.553 * 0.167 **0.224 ** 0.309 الدرجة الكلية 

( 0.05( بمستتوى داللتة *)0.088( بلغتت )476)ر( الجدولية عنتد درجتة حريتة )
 ( الجدولية0.01و**)

المحسوبة رتباط االميع م امال  يتضح ما الجدو  المذكور آنفاً ما ج     
حصائيا إدالة جدولية لذا هو مكبر ما )ر( ال ظهر الفرعية بالدرجة الكلية كونا  لمل

 .(0.01و)(  0.05ومستوى داللة )  476=  (2-احرية )عند درجة 
 معامل االرتباط بين درجة كل مكون والدرجة الكلية للمقياسيبين  (16جدول )

 المكون ت
المكون  معامل ارتباط

 بالدرجة الكلية للمقياس

 0.88 ستطالع ومناقشة القضايا ذات الصلة بالتربية الرياضيةا 1

 0.84 المشاركة في النشاطات  المتاحة خالل درس التربية الرياضية 2

 0.82 الرغبة في التعامل مع الموضوعات واألدوات الرياضية 3

  0.77            نضباط والطاعةلتزام واالاال 4

 

 الماشرات العلمية للمقياس :   3-4-1-14-2
يعد التحقق من الخصائص القياسية للمقيام النفسي من المستلزمات األساسية 

والتي تعد مؤشرًا فعااًل لقدرته على  ص الصدق والثباتئاصومن أهم هذه الخله ،
 .قيام ما أعد لقياسه

 صدل المقياس  :   3-4-1-14-2-1
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ألدوات المقيأأأأام الفعالأأأأة فأأأأي قيأأأأام الظأأأأاهرة موضأأأأوع  ساسأأأأيةمأأأأن الشأأأأروط األ  5

 عأد لقياسأه،أالمقيأام مأدك صأالحيته لقيأام مأا  صأدق ، ويقصأد بصأدقالالقيام هأو 
عأأد أُ كثأأر مأأن مؤشأأر للصأأدق زادت الثقأأة بأأه فأأي قيأأام مأأا أوكلمأأا كأأان المقيأأام يحمأأل 

 :وهي وفق ما يتطلبه بناء المقيامعلى لقياسه . وقد استخرجت عدة دالالت للصدق 
 : صدل المحتوى : أوالً 

بصأأأياغة  تالبحأأأث قامأأأمقيأأأام  مكونأأأات( تحديأأأد مأأأن  ةالباحثأأأانتهأأأت ن أبعأأأد  
ال يؤكأأأد صأأأدق  قأأأد الفقأأأرات التأأأي تمثأأأل األداء بدقأأأة والتأأأي تتضأأأمن المحتأأأوك وأن هأأأذا

المقيأام علأى مكونأات عأرض فقد تأم لتحقيق هذا النوع من الصدق و وعليه ، المحتوك 
مكأون ستخراج األهمية النسأبية لكأل او  (14)وعددهم  ⃰والمختصينمجموعة من الخبراء 

. وكأأأأذلك تأأأأم عأأأأرض الفقأأأأرات علأأأأى مأأأأن مكونأأأأات الميأأأأل نحأأأأو درم التربيأأأأة الرياضأأأأية
حصأائيا إ. وبعأد تحليأل آرائهأم  (20)وعأددهم  ⃰خرك من الخبأراء والمختصأينأمجموعة 

سأأأبة المقبولأأأة مأأأن علأأأى الن فقأأأرات لعأأأدم حصأأأولها (6)( إْذ اسأأأتبعدت  2اباسأأأتخدام   كأأأ
 .  %(80 التوافق وهي 

 صدل البناء : -: ثانياً 
نواع الصدق تمثيال لمفهوم الصدق ، الذي يسمى أكثر أيعد صدق البناء من 

" ويقصد به مدى قياس (1  التكوين الفرضي، أو صدق  بصدل المفهومحيانا أ
فإن . كما هو معلوم  المقياس النفسي لتكوين فرضي أو مفهوم نفسي معين "

بعض السمات التي نتعامل معها في علم النفم هي سمات افتراضية وال يمكن 
والتفكير الناقد، والميل وغيرها، لذلك  مالحظتها بصورة مباشرة، مثل سمة الذكاء ،

فإن نتائج االختبار الذي يصمم لقيام سمة افتراضية ستوجه بصورة أساسية للكش  
نوع الصدل الذي يهم مصمم "  (2 فإنومن ثم  ،وجود مثل هذه السمة  مدكعن 

                                                           

 ( الخبراء والمختصين10أنظر ملحق   ⃰
 ( الخبراء والمختصين10أنظر ملحق   ⃰
 . 98، القاهرة ، دار المعرفة  ، ص قيام الشخصية: 1994حمد شحاته ربيع ،(م1 
 .   183،ص مصدر سبق ذكره: 2004(عبد اهلل الصمادي ، ماهر الدرابيع ،2 
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نه يشكل اإلطار النظري كثر من أنواع الصدل األخرى هو صدل البناء أل أاالختبار  6

  ."لالختبارات
ولما كانت الباحثة قد حددت مسبقا مفهوم الميل نحو درم التربية الرياضية         

من خالل  نظريا ، وحددت مكونات مقيام الميل ، فقد تثبتت من صدق البناء
استنتاج بعض الدالئل التي تتضح خالل العالقات االرتباطية الموجبة والدالة 

 .المتحققة في إجراءات بناء المقيام
أما صدق الفقرات فيعد مؤشرا على قدرتها لقيام المفهوم الذي تقيسه الدرجة        

المستخدمة في الكلية ، وتعد عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقيام من أدق الوسائل 
ألنه يهتم بمعرفة معيار كل فقرة من " (1 ، وذلكحساب االتساق الداخلي للمقيام 

  ."فقرات المقياس باالتجاه الذي يسير فيه المقياس ككل
نقاًل عن )الدايني ( Anastasiaنستازيا ) أوفي هذا الصدد تشير          

قياس آخر( فان أفضل إلى انه في حالة عدم توافر محك خارجي )م"(2  (2003،
  ."محك لقياس صدل فقرات المقياس هو عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

ي مدى ما لديهم من فراد يختلفون فن األإن نفترض أن من المنطقي إإذ  
. (3 دائهم على المقياسأن ينعكس على أوهذا االفتراض ينبغي  ةالخاصية المقاس

استبعاد الفقرات غير المميزة واستبقاء الفقرات التي وقد تحقق هذا االفتراض من خالل 
عن لها القدرة على التمييز بين الطالبات في ميولهم نحو درم التربية الرياضية 

 :اآلتية  ستخدام األساليباطريق 
 :)صدل االتسال الخارجي( أسلوب المجموعتين المتطرفتين   -

مكونة له من ناحية قأدرتها علأى تعتمد قدرة المقيام الجيد على كفاية األجزاء ال 
التمييز بأين المجموعأات المتباينأة فأي األداء علأى الظأاهرة ، وقأد تحقأق صأدق التمييأز 

ثبأأت التحليأأل اإلحصأأائي قأأدرتها التمييزيأأة أوذلأأك مأأن خأأالل اإلبقأأاء علأأى الفقأأرات التأأي 
 . فقرة (37)وعددها 

                                                           

 .51، صمصدر سبق ذكره:  1985(العيسوي ، 1 
 .206، صمصدر سبق ذكره: 2003(قاسم محمد الدايني،2 
 . 315، ص. القاهرة، دار الفكر العربي 1ط .القيام النفسي :1980(صفوت فرج ،3 
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 : (االتسال الداخليإيجاد معامالت االرتباط )صدل  - 7

 : هذا النوع من الصدق من خالل ةقق للباحثوقد تح 
 ليه.إالذي تنتمي للمكون درجة الفقرة بالدرجة الكلية  رتباطا -أ 

 بالدرجة الكلية للمقياس .المكون درجة  رتباطا -ب 
سأأتبعادهما مأأن ممأأا أدك ال (33)و (9)رتبأأاط للفقأأرتين االضأأع  التأأي أظهأأرت       

قععة أن الدرجععة الكليععة للفععرد تعععد معيععارًا مهمععًا " تفتععرض هععذه الطري  (1  إذ المقيأأام.
لصدل بناء المقيعاس وذلعك معن خعالل إيجعاد العالقعة االرتباطيعة بعين درجعة كعل فقعرة 

 .  من فقرات المقياس بالدرجة الكلية "
 ماشرات ثبات المقياس :   3-4-1-14-2-2

يعد إن الثبات من الشروط التي يجب توافرها في المقيام لكي يكون دقيقًا و   
ويرك اق فقراته في قيام ما يجب قياسه احد المؤشرات الدالة على دقة المقيام واتس

 .(2 أن الثبات يشير إلى درجة استقرار االختبار والتناسل بين أجزائه (مارنت)
 قيأأأأامفأأأأي  فقراتأأأأه دقأأأأةالمقيأأأأام و  سأأأأتقرارامأأأأدك  جرائيأأأأًا ب نأأأأهإ ويعأأأأر  الثبأأأأات

ق ائأأأد علأأأى الطر اعتمأأأالاتأأأم الظأأاهرة التأأأي وضأأأع مأأأن اجلهأأأا ، وألجأأأل اسأأتخراج الثبأأأات 
 اآلتية :

 طريقة التجزئة النصفية :  :أوال ً 
تمد في هأذه الطريقأة علأى اسأتمارات التجربأة الرئيسأة لعينأة البنأاء والبأالد لقد اعُ 

نصأأفين اشأأتمل النصأأ  لأأى إقأأرات المقيأأام تأأم تقسأأيم فإذ  ،اسأأتمارة ( 478)عأأددها  
رقأام الفرديأة فأي حأين اشأتمل النصأ  الثأاني علأى الفقأرات فقأرات ذات األالاألول على 

 رقام الزوجية . ذات األ
بعأأد ذلأأك تأأم اسأأتخراج معامأأل ارتبأأاط بيرسأأون لمجمأأوع درجأأات نصأأفي االختبأأار 

مالت نصأ  االختبأار ( إال أن هذه القيم تمثل معا 0.639 - 0.745وقد تراوح بين  
                                                           

، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة  االختبارات والمقاييم النفسية: 1981(عبد الجليل الزوبعي وآخرون 1 
 . 43والنشر  ، ص

)2 Marant , 1984 , Marant.G.Hand Book of Psychological Assessment Nosel Reinhold 
Company, P.9                                      
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للمقأأأاييم الفرعيأأأة لأأأذلك يتعأأأين تصأأأحيح هأأأذه المعأأأامالت مأأأن خأأأالل اسأأأتخدام معادلأأأة  8

لتصأحيح معامأل الثبأات للحصأول علأى ثبأات االختبأار ككأل وبعأد  (براون –سبيرمان  
 17( والجأدول    0.779 – 0.853صبح معامأل الثبأات يتأراوح مأا بأين   أالتصحيح 

 ( يبين ذلك  .
 

 ( يبين معامالت ثبات االختبار بالتجزئة النصفية مع معامل التصحيح  17جدول ) 
 
 ت

 المكون
 التصحيح الثبات قبل

 الثبات بعد التصحيح

1 
ستتتتطالع ومناقشتتتة القضتتتايا ذات الصتتتلة بالتربيتتتة ا

 الرياضية
0.745 0.853 

2 
المشتتتتاركة فتتتتي النشتتتتاطات  المتاحتتتتة ختتتتالل درس 

 التربية الرياضية
0.639 0.779 

3 
رغبتتتة فتتتي التعامتتتل متتتع الموضتتتوعات واألدوات ال

 الرياضية
0.741 0.851 

 0.803 0.671 نضباط والطاعةلتزام واالاال 4

 

  -لفا كرونباخ :أمعادلة  -: ثانياً 

باستخدام معادلة   ألفا كرونباخ ( لحساب ثبات االختبار على  ةالباحث تقام 
البات الص  الثاني المتوسط. ( طالبة من ط478جابات عينة البناء البالد عددهم  إ

 . لمكونات المقيام (0.883 - 0.791فقد انحصرت قيم معامالت الثبات بين  
 ل نحو درس التربيةوية لمقياس الميعرض المواصفات النهائ 3-4-1-15 

 -: الرياضية
بعد الت كد من سالمة فقرات مقيام الميل نحو درم التربية الرياضية على  

 :تم استخدامها سابقا  وفق اإلجراءات التي
بند تحوي عبارات تمثل أنواعًا  35ستبانة تت ل  من انه  يوص  المقيام بإذ        

نحو درم التربية مختلفة من أوجه النشاط الهد  منها الكش  عن ميول الطالبة 
، يطلب من الطالبة أن تكتب بجانب فيه وعن أوجه النشاط التي تهتم بها الرياضية 
 .بحسب درجته فيهاالمكتوب إذا كانت تميل إلى النوع من النشاط العبارة ما 
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جابأأأة ، وتتأأأراوح الدرجأأأة الكليأأأة فضأأأال عأأأن احتوائأأأه علأأأى التعليمأأأات ، واسأأأتمارة اإل 9

( بوصأأأفها أعلأأأى درجأأأة ، وبمتوسأأأط 105( بوصأأأفها أقأأأل درجأأأة و 35للمقيأأأام بأأأين  
ع درجأات البأدائل ( درجة ، وتحسب درجة الطالبة فيه من خالل جمأ70نظري مقداره  

 التي تختارها في جميع الفقرات .
ول مأأن هأأد  البحأأث وهأأو بنأأاء مقيأأام الميأأل نحأأو درم وهنأأا قأأد تحقأأق الجأأزء األ     

 ( .   18التربية الرياضية. وكما في الجدول   
 النهائي ونسبتها المئويةيبين عدد الفقرات  ( 18جدول ) 

 العدد أرقام الفقرات المكون ت
النسبة 

 يةالمئو

سااتطالع ومناقشااة القضااايا ذات ا 1

 الصلة بالتربية الرياضية

3- 6- 9 -13- 15- 16- 17- 21-   25 

– 34 

10 28.57 

المشاركة في النشاطات  المتاحة  2

 خالل درس التربية الرياضية

4- 7- 10- 11- 12- 18- 22- 23- 24- 

32- 33  

11 31.43 

الرغباااااااة فاااااااي التعامااااااال ماااااااع  3

 ات الرياضيةالموضوعات واألدو
5- 14- 19- 20- 27- 28- 29- 31- 35 

9 25.71 

 14.29 5 30 -26  -8 -2-1 نضباط والطاعةلتزام واالاال 4

 100 35 المجموع

 

 ةالمتعدد اتمقياس الذكاء   3-4-2
المعد من قبل الباحث  ٭الذكاء المتعدداستخدام مقيام  لج ت الباحثة إلى          

في أحد إجراءات هذا البحث وقد ُعرض على مجموعة  (2011)نبيل رفيل إبراهيم، 
والمختصين في علم النفم العام والرياضي واالختبارات والقيام إذ  ٭من الخبراء

أجمعوا على مالئمة مفردات المقيام أداًة بحثية لجمع البيانات ومالئمته المرحلة 
. وقد ارت ت الباحثة العمرية لعينة البحث ولكونه حديث ومقنن على البيئة العراقية

استخدام جهاز خاص لقيام الذكاء المتعدد لعينة البحث  طالبات الص  الثاني 
المتوسط( والموجود في مختبر علم النفم التابع لجامعة بغداد ولم يتسن  لها ذلك لعدم 
موافقة مديرة المدرسة التي تطبق فيها تجربة البحث الرئيسة واشترطت على الباحثة 

                                                           

 ( مقيام الذكاء المتعدد.3أنظر ملحق   ٭
 ( الخبراء والمختصين.10أنظر ملحق   ٭
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ت جميع أولياء األمور وبشكل خطي فضاًل عن صعوبة نقل منظومة أخذ موافقا 0

الجهاز من المختبر المذكور إلى مكان التجربة في بعقوبة وهو أمر مكل  ال تستطيع 
( 19وجدول  أن تتحمله الباحثة.ولهذا أكتفت بالمقيام المستخدم حاليًا في البحث.

الذي أظهر نوع ذكاء  عددةيبين درجات مجموعتي البحث على مقيام الذكاءات المت
كل طالبة في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ليتم تصنيفها على وفقه الحقًا 

 .النسبة المئوية األعلى من مجموع الذكاءات الثمانية في المقيامبحسب 
 ( 19جدول )

 يبين النسب المئوية لدرجات مجموعتي البحث على مقياس الذكاءات المتعددة
 الذكاءات 

 
 مجموعةال

عدد 

 العينة

النسبة المئوية 
مجموعة ل

  الشخصي لذكاءا

 المئوية النسبة
 مجموعة ل

 االجتماعي لذكاءا

 النسبة المئوية
مجموعة ل

 البصريلذكاء ا

 النسبة المئوية
مجموعة ل

 الحركيلذكاء ا

 النسبة المئوية
مجموعة ل

 الطبيعيلذكاء ا

  التجريبية

 

 

 

  25 

% % % % % 

88.24 % 74.51 % 79.63 % 71.93 % 74.08 % 

85.42 % 62.97 % 74.51 % 54.39 % 51.86 % 

84.32 % 50.00 % 55.56 % 50.88 % 64.82 % 

82.36 % 57.15 % 73.34 % 52.64 % 59.26 % 

80.40 % 55.56 % 70.37 % 59.65 % 64.82 % 

5 5 5 5 5 

  الضابطة

 

 

25 

 

 

 

62.75 %  77.78% 62.67 % 59.65 % 92.45 % 

80.40 %  60.79% 68.52 % 54.35 % 74.51 % 

92.16 % 52.95 % 83.34 % 82.46 % 62.97 % 

76.47 % 57.41 % 83.34 % 66.67 % 77.78 % 

86.28 %  64.71% 81.49 % 66.67 % 88.89 % 

5 5 5 5 5 

 50 10 10 10 10 10 

 

 : الهجومية المبحوثة بكرة السلةات تحديد اختبارات المهار   3 -4 -3 
والصادر من مديرية  المتبع من قبل وزارة التربية(1 المنهاجباالعتماد على         

التربية العامة للمناهج للمرحلة المتوسطة وبعد االطالع على المنهج المقرر لهذه 
حديد المرحلة وباالتفاق مع مدرسات المادة  وعدد من الخبراء في كرة السلة ، تم ت

 -:وفقًا للمنهج وتشملالمهارات 

                                                           

المديرية العامة  دليل مدرم التربية الرياضية  المرحلة المتوسطة(،: 2012(عفا  عبد اهلل  الكاتب وآخرون،1 
 .136-135،المركز التقني ألعمال ما قبل الطباعة، ص 1للمناهج،ط
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1  .مهارة المناولة الصدرية 

 .مهارة الطبطبة بتغيير االتجاه 
 . ) مهارة التصويب من الثبات ) الرمية الحرة   

من  ⃰( من الخبراء7عمدت الباحثة إلى تصميم استمارة الستطالع آراء     
ات الخاصة االختبار الختيار ذوي الخبرة واالختصاص في مجال كرة السلة 

التي األهمية النسبية يوضح  (20وجدول  هذه المهارات الهجومية بكرة السلة ب
 ذلك.لاعتمدت 

 ( 20جدول )
 المهارية الهجومية بكرة السلةاالختبارات  الختياريبين األهمية النسبية ألتفاق الخبراء 

مجموع آراء  هاريةمالاالختبارات  ت
 الخبراء

األهمية 
 النسبية%

 من مناولة الكرة واستالمها نحو الدوائر المتداخلة على الحائط اختبار 1
  م(2.50) مسافة

35 100% 

2 
 

 %97.14 34 (كراسي)شواخص(6اختبار من البدء العالي الطبطبة بتغيير االتجاه بين)

3 
 

 94.29 33 ( رميات10اختبار التصويب من خلف خط الرمية الحرة )

ستطالعية لهذه االختبارات من خالل التجربة االاستخرجت األسم العلمية          
والتي سو  يتم استخدامها أدوات بحثية لجمع البيانات عند تطبيق التجربة الرئيسة 

الخبراء بش ن  أخذت موافقةإن الباحثة  وُيذكر من خالل االختبارين القبلي والبعدي.
أمتار إذ (  3بداًل من متر  2.50 وجعلها تقليل المسافة في اختبار المناولة الصدرية 

الى الحظت خالل التجربة االستطالعية الجهد الكبير الذي تبذله في إيصال الكرة 
  .الدوائر المرسومة على الحائط

 المستخدمة في البحث :الهجومية وصف االختبارات المهارية    3-1 -3-4
لسلة التي كرة االهجومية ب  مهاراتالُاستخدمت االختبارات الخاصة ببعض        

 سو  تستخدم في البحث كاآلتي :

                                                           

 ( استطالع آراء الخبراء10انظر ملحق   ⃰

(

1

) 
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2    اختبار مناولة الكرة واستالمها نحو الدوائر المتداخلة على الحائط من

 .(1  م(2.5مسافة )
 الغرض من االختبار: قيام دقة المناولة الصدرية المباشرة نحو الهد . -
شير، ( قانونية، شريط قيام، طبا2األدوات الالزمة: حائط أملم، كرة سلة عدد   -

 حبل غير مطاط.
اإلجراءات : رسم ثالث دوائر متداخلة على حائط أملم بوساطة الطباشير  -

 والحبل غير المطاط زائد مسمار كمركز مشترك للدوائر الثالث.
أقطار الدوائر المتداخلة مرتبة من الدائرة الصغيرة الى الدائرة الكبيرة وعلى النحو   -

 اآلتي:
  سم( 25‚4 قطر الدائرة الصغيرة األولى 
 سم( 50‚8  قطر الدائرة المتوسطة الثانية 
   سم(76‚2قطر الدائرة الكبيرة الثالثة 
   عن  سم( 60‚96الحافة السفلى للدائرة الكبيرة تبعد عن األرض بمسافة

 سم(.135‚24مركز الدائرة الصغرك عن األرض بمقدار  رض،ويرتفع األ
   ألملم وبشكل مواجه م( من الحائط ا2.5رسم خط على األرض وعلى بعد

 لألرض.
 مواصفات األداء : -

"  يق  المختبر خل  الخط المرسوم على األرض  خط البدء( مباشرة وهو 
 ممسك بيده الكرة.

 "  لكل العب مناولة صدرية واحدة فقط للتدريب قبل األداء.
 " عند سماع إشارة البدء يقوم المختبر بمناولة الكرة نحو الحائط باستخدام اليدين
معا  مناولة صدرية مباشرة( على أن يحاول إصابة الدوائر المرسومة على 
الحائط ثم يعاود التقاط الكرة بعد ارتدادها من الحائط ليعاود مرة أخرك 

 التصويب من خل  الخط المرسوم على األرض.
                                                           

، دار الفكر العربي،  1، طالحديث في كرة السلة: 1999محمد محمود عبد الدايم، ومحمد صبحي حسانين،(1 
 .99القاهرة، ص
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 .اشرة ومتتالية( مناوالت صدرية مب10"  يستمر الالعب في تكرار هذا األداء لأ  3

العب محاولة واحدة فقط ، وعلى الالعب عدم تجاوز الخط المرسوم "   لكل 
 األرض. على  

إدارة االختبار: مسجل يقوم بالنداء على األسماء أواًل وتسجيل نتائج المناوالت  -
 ثانيًا.

 محكم يق  قرب الالعب للمحافظة على صحة األداء والعد.  -
 حساب الدرجات: -
   شرة تصيب فيها الكرة الدائرة ( درجات لكل مناولة صدرية مبا3تسجل

 الصغيرة  األولى(.
   درجة عندما تصيب الكرة الدائرة الكبيرة  الثالثة(.2تسجل ) 
   درجة عندما تصيب الكرة الخط المشترك بين دائرتين. والدرجة 1تسجل )

 .( درجة30القصوك لالختبار  

 
 خط                       جدار                    هد                               

 
 العب                                                                                       

                                                                                           
                                                                                       
 محكم                     مسج                                                      

      
 م2.5                                                                  

 
 

 ختبار المناولة الصدريةا(  8شكل )
 

  (1  ( كراسي )شواخص(6البدء العالي الطبطبة بتغيير االتجاه بين ) اختبار من 
 الغرض من االختبار : قيام سرعة الطبطبة بتغيير االتجاه.

                                                           

 1، الطي  للطباعة ، طاالختبارات والقيام واإلحصاء في المجال الرياضي: 2004علي سلوم جواد الحكيم ، (1 
 .185-175معة القادسية، ص ، جا

76.2 
50.8 

 (4‚25) 

 سم
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( شواخص ، ساعة توقيت 6األدوات الالزمة : ملعب كرة السلة،   4

م كخط 1.50( ،طباشير، شريط الصق بطول 2إلكترونية،كرات سلة عدد  
 للبدء، صفارة.

 ءات :اإلجرا
  رسم األبعاد الخاصة بهذا االختبار من حيث مواقع الشواخص الستة عند خط

 البدء وعلى النحو اآلتي:
   م ثم تحديد نقطتين  1.50وضع الشريط الالصق على األرض والذي طوله

 ب(. -عند طرفيه ولتكن  أ
  م وبشكل مواجه لخط 1.50يبعد الشاخص األول عن خط البداية مسافة

 البدء.
  م وهكذا بقية 2‚40الشاخص األول عن الشاخص الثاني مسافة يبعد

 م.13‚50الشواخص بحيث تكون المسافة بين خط البدء والشاخص السادم 
 وص  األداء : 

يتخذ الالعب ومعه الكرة، وضع االستعداد من البدء العالي خل  خط البدء  -
 عند النقطة  أ(.

الطبطبة بتغيير االتجاه بين إعطاء إشارة البدء لالعب الذي يقوم بالركض مع  -
الشواخص ، ثم يدور الالعب ويقوم بالركض حول الشاخص األخير 
 السادم( ويستمر بطبطبة الكرة بتغيير االتجاه مع الركض حتى يقطع خط 

 النهاية عند النقطة  ب( ومعه الكرة.
 لكل العب محاولة واحدة فقط. -

 إدارة االختبار :
 أوال ، وتسجيل النتائج ثانيا . مسجل يقوم بالنداء على األسماء -
 إعطاء إشارة البدء مع التوقيت ومالحظة األداء. -

 حساب الدرجات :
يحتسب لالعب الزمن الذي يستغرقه منذ لحظة إعطائه إشارة البدء وحتى  -

 يقطع خط النهاية عند النقطة  ب(.
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5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 خطالنهاية-ب ب
 

 خط البدء -أ 
 سم1.50سم                          2.40              أ               

 
 (9شكل )

 تجاهاختبار الطبطبة بتغيير اال
 

 ( 10اختبار التصويب من خلف خط الرمية الحرة )1  رميات): 
 

 الهد  من االختبار : قيام دقة التصويب من الرمية الحرة.
 (.5لة قانونية عدد األدوات المستخدمة : ملعب كرة سلة ، هد  كرة سلة،كرة س

 طريقة األداء :
 يتخذ الالعب وضع الوقو  ومعه الكرة خل  منتص  خط الرمية الحرة. -
 ( رميات متتالية.5يقوم كل العب ب داء مجموعتين كل مجموعة تتكون من   -
 من حق الالعب التصويب على السلة ب ية طريقة مناسبة له. -

 إدارة االختبار: 
 ألسماء أواًل ولتسجيل نتائج الرميات .يقوم بالنداء على ا –مسجل  -
 يق  جانب الالعب لحساب عدد الرميات المحددة لكل طالب. -محكم   -

 حساب الدرجات:

                                                           

،الطي  1: االختبارات والقيام واإلحصاء في المجال الرياضي،ط 2004الحكيم ،علي سلوم جواد،(1 
 .179للطباعة،جامعة القادسية، ص
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 تحتسب وتسجل درجة واحدة عند كل رمية ناجحة  كرة تدخل السلة(. - 6

 ال تحتسب أي درجة عندما ال تدخل الكرة السلة  فاشلة(. -
 عليها في الرميات العشر. درجة الالعب مجموع النقاط التي يحصل -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (10الشك  )

 اختبار التصويب للرمية الحرة
 

 :الثالثةاالستطالعية  ةالتجرب 5 –3
جرت الباحثة تجربة أ،  من اجأل الحصول على نتائج دقيقة موثوق بها      

 -ي تي : ما هاكان الهد  من وراءثالثة استطالعية 
عتماد أول وثاني اب كمجموعات ذكائيةق من صحة توزيع أفراد العينة التحق  --

يضًا إذا دعت الضرورة لذلك في الدرجات التي أتسلسل وفي بعض األحيان الثالث 
بحثية  والمعتمد أداةً  ةالمتعدد اتعلى مقيام الذكاء كدرجة كلية( تجمعها كل طالبة 

 على آلية التوزيع.  خرك من غير عينة البحث للتعر أ اتطالب (10)على
على عينة البحث ومدك المبحوثة التعر  على إمكانية تطبيق االختبارات   --

 مالئمتها لها فضاًل عن إيجاد الثقل العلمي لالختبارات .

 المختبر                                                     

 

 محكم                           

1.5 
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ختبارات المهارية المبحوثة وكيفية تطبيق مبدأ الطالبات في اال أداءاخذ فكرة عن  -- 7

الهجومية  المهارات أداءع الخط  المرتكب في تعتمد على نو المجاميع الصغيرة التي 
بين تمرين  وزمن كل تمرين ووقت الراحةومدك مالئمة عدد التمرينات بكرة السلة 

م مع ءوكيفية التدرج بها فضال عن مالئمة الوحدات التعليمية وكيفية تطبيقها بما يتال
 وقت النشاط التطبيقي في الجزء الرئيسي من درم التربية الرياضية.

الت كد من كفاية فريق العمل المساعد وضمان اطالعهم على كيفية تنفيذ    --
وكيفية تنفيذ التمرينات والتعر  على طريقة تصحيح  ختبارات وطريقة العملاال

 جراءات أكثر من فريق عمل.األخطاء حيث تطلبت هذه اإل
 جربة الرئيسة.تالفي األخطاء التي قد تحدث في تنفيذ االختبارات قيد البحث والت -
 فقرات المقياسين. عنجابة ختبارات واإلالتعر  على الوقت الفعلي لتنفيذ اال -
  -ختبارات :األسس العلمية لال 3-5-1

ستخراج للتجربة الرئيسة ال االستطالعية الثالثةجراء التجربة إقامت الباحثة ب        
والثبات والموضوعية( ختبارات البحث المهارية  الصدق الخصائص السايكومترية ال

ختبارات بتطبيق اال 29/9/2013 -25المصاد   حدواأل األربعاءوذلك في يوم 
( 10عشوائية من غير عينة البحث الرئيسة ، والبالد عددها   ⃰ البحثية على عينه

أعيدت التجربة على العينة نفسها للت كد من  ( أيام5طالبات وبفارق زمني قدره  
عادة االختبار ظهر معامل  ثبات االختبار، إذ من خالل استخدام طريقة االختبار وا 

يكش  معامل الثبات الذي إذ  االرتباط البسيط  بيرسون( بين القياسين معنويًا، 
يحسب بطريقة إعادة االختبار عن استقرار استجابات الطالبات على المقيام 

خالل المدة  -ة مستقر  -ن تكون الخاصية ثابتة أذ يفترض إعبر الزمن ، االختبار 
تكش  عن درجة ار الزمنية بين التطبيقين األول والثاني، ولذلك فان إعادة االختب

اختبار مناولة في إذ لج ت الباحثة  .(1  (خالل هذه المدةواالختبار ثبات المقيام 
                                                           

  فريق العمل المساعد الخاص باالختبارات القبلية والبعدية.9انظر ملحق ) 
 .طالبات من متوسطة أم سلمه للبنات (20عينة التجربة االستطالعية الثالثة تبلد   ⃰
، دار األمل، اليرموك، األردن ،  2، ط القيام والتقويم في العملية التدريسية:  1998(أحمد سلمان عودة ،1 
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 قليلالى تم(  2.5الكرة واستالمها نحو الدوائر المتداخلة على الحائط من مسافة ) 8

وذلك لصعوبة إيصال الكرة نحو الحائط من قبل م(  2.5)الى  م( 3)من المسافة 
 أيضاً  ختبارستخراج األسم العلمية لهذا االاولهذا كان من الضروري العينة 

 .( طالبات أخرك من العينة االستطالعية10باستخدام  
ومن اجل التحقق من صدق االختبار أسُتخدم معامل الصدق الذاتي ب خذ        

ربيعي لمعامل الثبات، وقد ظهر ب ن االختبارات جميعها كانت تتمتع الجذر الت
يوضح معامل الثبات والصدق الذاتي  (21). والجدول  بدرجات صدق ذاتي عال  

 لالختبارات التي سيتم تطبيقها .
 

 البحث ختباراتلثبات والصدق الذاتي الامعامل  بيني (21)جدو  

 ت
 المهارات

وحدة  االختبارات المرشحة
 لقياسا

 الثبات
الصدق 
 الذاتي

1 
 المناولة الصدرية

مناولة الكرة واستالمها نحو الدوائر 
 2.5المتداخلة على الحائط من مسافة )

 م(
 0.897 0.806 درجة

2 
 بتغيير االتجاه الطبطبة

ختبار من البدء العالي الطبطبة بتغيير ا
 ( كراسي )شواخص(6تجاه بين )اال

الزمن 
 )ثانية(

0.774 0.879 

 لثباتاالتصويب من  3
 )الرمية الحرة(

اختبار التصويب من خلف خط الرمية 
 0.844 0.713 درجة رميات( 10الحرة )

 ( 8( وبدرجة حرية )  0.05( بمستوى داللة )  0.602* القيمة الجدولية )  

يكون ختبار ن االختبارات تت ثر بالعوامل الذاتية للمحكمين فاالإبما و           
ختبارات المستخدمة في ن االإ إذعندما ال تتباين فيه آراء المحكمين،  موضوعياً 

نها مفهومه وواضحة من جهة و و ختيارها ، االبحث قد أجمع الخبراء على  نها تعتمد ا  ا 
 على ذلك فإن االختبارات تتمتع بالموضوعية. على وحدات قياسية معلومة ، وبناًء 

 البحث عينةتجانس   3-5-2
في تجانم عينة البحث قبل الشروع بتطبيق التجربة على حرصت الباحثة  

إن طالبات العينة من  وبمابعض المتغيرات التي تعتقد أنها قد تؤثر في نتائج التجربة 
مرحلة دراسية وعمريه واحدة ومن جنم واحد وب طوال و أوزان متقاربة ، ومن غير 

جموعتين في أوقات الممارسات للعبة كرة السلة ، وكذلك كون درم الرياضة للم
متقاربة وفي المكان نفسه وهو الساحة المدرسية ، مما يشكل عوامل تجانم لعينة 

في التحصيل الدراسي  التجانم بين مجموعتي البحث اءأجر اقتصرت في  إذالبحث ،
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بالتحصيل الدراسي وقد أمكن الحصول على المعلومات الخاصة  فقط للوالدين 9

بالتعاون مع إدارة  والتأكد من الطالبات أنفسهم للوالدين من البطاقة المدرسية
بالعرض اإلحصائي نتائج البيانات يبين  (22)والجدول  ،المدرسة ، ومدرسات المادة

( المحسوبة   2كا، أن قيمة    مربع كايباستعمال  للتحصيل الدراسي لآلباء واألمهات
 ( 9.49) لية ( الجدو  2وهي أصغر من قيمة  كا على التوالي( 1.60( و) 1.84)

، مما يدل على تجانم مجموعتي  ( 4) ودرجة حرية  ( 0.05) عند مستوك داللة 
 البحث في هذا المتغير.

 طالبات مجموعتي البحث وأمهات يبين التحصيل الدراسي آلباء  (22جدول )
 المحسوبة والجدولية 2وقيمة كا

 تحصيل
 األب

 المجموعة

حجم 
ية العينة

ائ
تد

اب
طة 

س
تو

م
 

ية
اد
عد

إ
 

م
هد

ع
 

بكالوريوس 
 فما فوق

درجة 
 الحرية

مستوى  2قيمة كا
بداللة 
 الجدولية المحسوبة 0.05

 10 4 4 3 4 25 التجريبية
4 1.84 9.49 

 غير دالة

 9 6 3 4 3 25 الضابطة

 
 تحصيل
 األم

 المجموعة

حجم 
 العينة

ية
ائ
تد

اب
طة 

س
تو

م
 

ية
اد
عد

إ
 

هد
مع

 

بكالوريوس 
 فما فوق

درجة 
 الحرية

مستوى  2ة كاقيم
بداللة 
 الجدولية المحسوبة 0.05

 8 4 3 5 5 25 التجريبية
4 1.60   9.49 

 غير دالة

 9 3 4 3 6 25 الضابطة

 

 تكافا عينة البحث   3-5-3  
بين مجموعتي  ) االختبار القبلي(فقد ُأجري من خالل نتائج  التكافاأما        

كائية الخمسة والمجموعة الضابطة ب نواعها الذكائية البحث التجريبية ب نواعها الذ
بعض المهارات الهجومية بكرة قيد البحث وهي  المتغيرات التابعةالخمسة أيضًا في 

الميل نحو درس التربية الرياضية ، إذ )ينبغي للباحث تكوين وفي متغير  السلة
، (1  (ة بالبحثمجموعات متكافئة في األقل فيما يتعلل بالمتغيرات التي لها عالق

تجنبًا للعوامل التي قد تؤثر في نتائج التجربة وحتى يمكن إرجاع  الفروق في حالة 
 .Fاختبار تحليل التباين) ، وذلك باستخدام)المستقل(ظهورها إلى العامل التجريبي 

                                                           

، ترجمة محمد نبيل نوفل مناهج البحث في التربية وعلم النفم: 1984(ديو.بولد.ب فان دالين ، وآخرون 1 
 .394االنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر، صوآخرون، الناشر مكتبة 
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0 TEST)  بالمناولة لمعرفة الفروق بين المجاميع في متغيرات الدراسة والمتمثلة

( تصويبه الرمية الحرة  التصويب من الثبات،  ة بتغيير االتجاهالصدرية ، الطبطب
 .  (23)، وكما هو مبين في الجدول وقياس الميل نحو درس التربية الرياضية

 
 

 يبين تحليل التباين لمتغيرات البحث في االختبار القبلي   ) التكافؤ ( (23الجدول )

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 بعاتالمر

F أنسبة الخط 

 الصدرية المناولة

 5.931 9 53.380 بين المجموعات
.825 

 
 

.597 
 

 غير معنوي
 7.190 40 287.600 داخل المجموعات

Total 340.980 49 
 

 الطبطبة     
 بتغيير االتجاه

 23.743 9 213.686 بين المجموعات
1.829 

 
 

.093 
 

 غير معنوي
 12.983 40 519.330 داخل المجموعات

Total 733.016 49 
 

التصويب )الرمية 
 الحرة(

 242. 9 2.180 بين المجموعات
.327 

 
 

.961 
 

 غير معنوي
 740. 40 29.600 داخل المجموعات

Total 31.780 49 
 

 الميل 
نحو درس التربية 

 الرياضية

 42.169 9 379.520 بين المجموعات
.609 

 
 

.782 
 

 غير معنوي
 69.230 40 2769.200 المجموعاتداخل 

Total 3148.720 49 
 

 

أن نسبة الخط  هي أكبر من مستوك الداللة ( 23)يتبين من الجدول         
تكافا المجموعتين التجريبية وهذا يدل على  غير معنويةأي إن الفروق  (0.05)

اعتماد نتائج هذا في جميع اختبارات البحث، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم  والضابطة
 لعينة البحث. اختبارًا قبلياً االختبار 
لى أنواع ذكائية فقد اأما كيفية تصني  المجموعتين التجريبية والضابطة          

( 5)والمكون من  (1  )لنبيل رفيل إبراهيم( ةالمتعدد اتالذكاء مقياستبنت الباحثة 

                                                           

: بناء مقيام الذكاء المتعدد للمدارم الثانوية من المتميزين وغير المتميزين،  2011(نبيل رفيق إبراهيم، 1 
 . 24ابن رشد، ص –أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد كلية التربية 



 منهج البحث وإجراءاته الميدانية........ .......................: .........الثالث بابال

 
12
، /تفاعلي عي، اجتما/ذاتي، جسمي/حركي، شخصي/مكاني ذكاءات )بصري 1

كونه  لمالئمته المرحلة العمرية لعينة البحثوثانيًا  لحداثتهأواًل  (بيئي /طبيعي
إذ تم على الموافقة عليه  ⃰إلجماع الخبراء مقننًا على البيئة العراقيةمقياسًا مبنيًا و

استبعاد الذكاء اللغوي والمنطقي والموسيقي لعدم مالئمته لمتغيرات البحث لذلك 
 .حثة بالذكاءات الخمسة فقطأكتفت البا
ألفراد العينة وتم توزيعه على  للتفريل والتصنيفاستخدم هذا المقيام          

 أعلى درجتينإذ ُاعتمدت  االختبار القبليفي  التجريبية والضابطةمجموعتي البحث 
تجمعهما كل طالبة من مجموعتي البحث بناًء على أجابتها  نوعين من الذكاءفي 

 التجريبية والضابطة مجموعةال من لمقيام، وجرك على ضوئها تقسيم كلعن فقرات ا
في حالة عدم استيفاءها من  الدرجة الثانيةيصار الرجوع إلى  مجموعات ذكائيةإلى 

لكل مجموعة وهذا تم بناًء على استشارة الخبراء في هذا المجال ومن  الدرجة األولى
( طالبات 5المجموعات الذكائية  كل نوع من  ضمّ   ،خالل التجربة االستطالعية

لمجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا بطبيعة الحال يشكل عامل تكافؤ لكل من او 
للمجموعتين في هذا المتغير أي إن أفراد عينة البحث متساوون تقريبًا في ترتيب 

 .(24كما مبين في جدول   اتهم المتعددةءذكا
 مجاميع الذكائيةتوزيع عينة البحث على ال يبين( 24جدول )

 ت

 مجاميع البحث ألنواع الذكاءات المتعددة

عدد 
 المجاميع

عدد 
 الطالبات

 المجموعة التجريبية   
عدد 

الطالبات 
في كل 
 مجموعة

 المجموعة الضابطة 
عدد 

الطالبات 
في كل 
 مجموعة

 10 2 5 مجموعة الذكاء الشخصي 5 مجموعة الذكاء الشخصي 1

مجموعة الذكاء  5 عيمجموعة الذكاء االجتما 2
 االجتماعي

5 2 10 

 10 2 5 مجموعة الذكاء البصري 5 مجموعة الذكاء البصري 3

 10 2 5 مجموعة الذكاء الجسمي 5 مجموعة الذكاء الجسمي 4

 10 2 5 مجموعة الذكاء الطبيعي 5 مجموعة الذكاء الطبيعي 5

 50 10 25 5 25 5 المجموع

 

                                                           

 ( 10انظر ملحق   ⃰
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  : بليةالقياسات واالختبارات الق  3-6 2

قبل البدء باالختبارات القبلية لعينة البحث للمهارات المشمولة بالدراسة،         
من أجل تعري   وحدتين تعريفيتينأعطيت المجموعتين التجريبية والضابطة 

الطالبات بالمهارات فضال  عن الوقو  على األداء الحقيقي لهن ولتحديد خط الشروع 
أجري  تعليم المهارات المبحوثة في التجربة الرئيسة ، الذي سو  تبدأ منه الباحثة في

/  10/  3،  2،  1 القيام واالختبار القبلي في أيام الثالثاء واألربعاء والخميم
الثاني بتوزيع  ⃰( صباحًا قامت الباحثة وفريق العمل المساعد9، في الساعة   2013

لمجموعتين ا صني تفي اليوم األول ل ومقياس الميل ةالمتعدد اتمقياس الذكاء
 ⃰، بينما أجرت وفريق العمل المساعد الثالثالى مجاميع ذكائيةالتجريبية والضابطة 
، وقد  أربع محطاتفي اليومين األخيرين وعلى شكل  الهجومية االختبارات المهارية

تم تثبيت الظرو  المتعلقة باالختبارات جميعها كالمكان والزمان وطريقة تنفيذ 
كذلك األدوات المستعملة فضاًل عن فريق العمل المساعد والمقومين و االختبارات ، 

كرة السلة لغرض تحقيق الظرو  نفسها قدر  لتقييم األداء للمهارات المبحوثة في
   اإلمكان خالل إجراء االختبارات البعدية.

 1-10/2وتمت االختبارات القبلية فعاًل في يومي  األربعاء والخميم( بت ريخ        
 كاآلتي:قبل البدء بتنفيذ وحدات التعلم اإلتقاني والتعلم التقليدي  (2013/ 

 األربعاء -  ول: المجموعة الضابطةاليوم األ 
 الخميس - اليوم الثاني : المجموعة التجريبية

      :تقاني التعلم اإل أسلوب منهج  3-7
في البحث الحالي تعليمية( المستخدم الوحدات التقاني  أعتمد منهج التعلم اإل        

نظرية بداللة تقان المهارات المبحوثة في كرة السلة إللوصول إلى  على نظرية  بلوم(
ن في مجال كرة السلة والتعلم ي، وقد عرض على الخبراء والمختصةالمتعدد اتالذكاء

،وذلك للت كد من مدك صالحيته ، وبعد إجراء التعديالت تم الحركي وطرائق التدريم
ت عن ته النهائية ، التي تهد  الى تحسين نوعية التعلم للمهاراوضعه في صور 

 لهذه المهارات. تقاني على المنهج المقررطريق تطبيق أسلوب التعلم اإل

                                                           

 ب(  - 9انظر ملحق   ⃰
 ج(  -9ملحق  أنظر   ⃰
  10انظر ملحق) 
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 تقاني :التعلم اإل أسلوب أسس وضع منهج  3-7-1 3

المهاري  األداءتم وضع التمارين بحيث تتناسب مع خصائص المرحلة العمرية و  -
 للطالبات .

جهزة أمبدأ التدرج من السهل الى الصعب في تعليم المهارات وباستخدام تم مراعاة  -
 دوات مختلفة .أو 
من خالل خذ بعين االعتبار معالجة الفروق الفردية خالل المرحلة التعليمية تم األ -

 .على ضوء الخط  تقسيم المجموعة التجريبية الى مجموعات إتقانية
خرك أهارة قبل االنتقال الى تعلم مهارات تقان في تعلم المالوصول الى درجة اإل -

 أكثر تعقيدًا وصعوبة .
  تقانيالتعلم اإل أسلوب الهدف من   3-7-2

على فريق من باالعتماد  للطالبات المهاريداء تقان األإهو الوصول الى        
المساعدين ومن الطالبات المتميزات في األداء فضاًل عن مدرسة التربية الرياضية 

لمساعدة الطالبات  من غير الوحدات التعليمية  اء وحدات إضافيةأعطعلى و 
 داء .في األالضعيفات 

 محتوى المنهج :  3-7-3
 اً ( شاخص15  ( كرة سلة و20  ستخداماب وحدات تعليميةلقد تضمن المنهج       

ستخدمت ألداء المناولة اقسام متعددة أ وجدار ساحة المدرسة لكونه مقسما الى
وضعت خطوات رئيسة وذلك للعمل بها مع المجموعة التجريبية وفقًا  إذالصدرية 

 -:كاآلتياإلتقاني وهي من أهم مبادئه  ألسلوب التعلم
 أفراد م الفرول الفردية بينتالء المجاميع الصغيرة التي أواًل: استخدام مبدأ

  .المجموعة
مبدأ المجاميع م اخدالتي تظهر بين أفراد المجموعة استلمعالجة الفروق الفردية        

حسب بمجاميع صغيرة وذلك  التجريبية الىم المجموعة يستقالصغيرة التي يتم فيها 
  .األداء
لتقليل وتالفي الفرول الفردية ستخدام مبدأ الوحدات التعليمية اإلضافية ا -ثانيًا :
 األداء . في 
ة إلى إضافة عدد يدفع الباحث اتحتمالية ظهور الفروق الفردية بين المتعلمان إ     

الحاجة لها ستعمالها عند الالضعي   األداءذوي  اتمن الوحدات التعليمية للمتعلم
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أقرانهم المتميزين في  أداءالى  ب دائهمرتقاء لالالفروق الفردية ثم  للقضاء على وذلك 4

 األداء ، وللوصول بهم إلى مرحلة اإلتقان. 
  التي تعتمد على نوع الخطأ . تم استخدام مبدأ المجاميع الصغيرة -ثالثًا : 

من خالل أداء المجاميع للمهارات التعليمية ُفرزت األخطاء األكثر شيوعًا        
حسب نوع الخط  ، إذ ُجمع ب واوتكرارًا التي يقع بها المتعلمون ، وبذلك ُصنف

المتعلمون المشتركون بالخط  نفسه في مجموعة واحدة لسهولة عملية تصحيح الخط  
على تقديم التغذية الراجعة المباشرة والدقيقة لذلك الخط  للوصول إلى مرحلة  يزوالترك

 إتقان المهارة .   
  استخدام مبدأ اشتراك الطلبة المتميزين في التعلم . -رابعًا :
انطالقًا من مبدأ الفروق  ، وة نتيجًة لكون المتعلمين وقابليتهم ليست واحد       
متميز يمكن أن أداء سيكون هناك متعلمون لديهم قدرات و بين المتعلمين، فالفردية 

األدنى ، وهذا سيشكل عاماًل مهمًا األداء ذوي  مساعدين للمتعلمينيكونوا بمثابة 
 ، من زمالئهم العالي األداءوحافزًا مشجعًا للمتعلمين الضعفاء للوصول إلى ذوي 

 وعاماًل مشجعًا للطلبة المتميزين في بذل جهد اكبر .
 استخدام مبدأ المساعدين في العملية التعليمية . -مسًا :خا 
سم في فراد العينة ، ولطبيعة األأواحد لجميع  أداءمن اجل الوصول الى          

التعلم اإلتقاني فهذا جعل في أسلوب  خطاء عن طريق المجاميع الصغيرةمعالجة األ
حسب بالعمل وذلك في ضافيين اإلاستخدام المساعدين من الضروري اللجوء إلى 

جيد ألفراد  أداءعدد المجاميع الصغيرة لغرض تحسين ظرو  التعلم وللوصول إلى 
لج  ت ةالمدرس تالعينة كافة ووصولهم لمرحلة إتقان المهارة . ففي بعض األحيان كان

المهاري  األداء في اتالبارز  الباتللمساعدين من فريق العمل ، وفي أحيان أخرك للط
 الص .في 

  ( .التكوينيةاستخدام طريقة االختبارات الدورية ) البينية  -: سادساً 
في للمجموعة التجريبية  التكوينية( استخدمت الباحثة االختبارات الدورية            

من تعلم المهارة وذلك لمعرفة  وحدتين تعليميتين(  األول سبوعاأل الحصة الثانية من
 اتلتعزيز أداء المتعلمو  تقاني ،هج التعلم اإلسلوب التعليمي المتبع في منفاعلية األ

عمل فادة من ذلك في ، واإلاللواتي لم يتقن تصحيح أداءو أتقنوا المهارة  لواتيال
عن طريق أجراء اختبار  تشخيصي( في الوحدة التالية تعتمد على نوع الخط  مجاميع 
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وانب االيجابية ومن ثم تجنب السلبيات وتعزيز الج، لتشخيص اكثر األخطاء المرتبكة  5

حاجة إلى تعديل في حالة كون به وهذا يفسح المجال لتعديل األسلوب المتبع إذا كان 
رضية، مما يدلل على وجود خلل  ما في الطريقة المتبعة غير مُ  الدورينتائج االختبار 

بالتعليم وعندها كان يتم تغيير التمرينات أو التشكيالت ، فيتم تقديم المادة التعليمية 
يتم  %80إتقان ما يقارب  محكسائل جديدة ، وعند وصول أي من المتعلمات إلى بو 

ختبارات وهكذا ، في حين على نتائج اال هذه المهارة إلى مهارة أخرك بناءً انتقالها من 
للمهارة ال تنتقل إلى مهارة  %80 محك اتقانأن المتعلمات اللواتي لم يصلن إلى 

قت وتكرارات وتغذية راجعة ى ، وذلك بإعطائها و لحين إتقانها المهارة األول كأخر 
 .(1  إضافية
يتم اختبار المتعلمات ويقيم أداؤهن وتفاعلهن على أسام التقييم المحكي و        
، فالمتعلمات يحتجن معرفة األداء الذي قمن به ،  محك اإلتقان المعتمد(المرجع 

حسب األداء . بل العمل خالفالُمدرسة تضع محكات األداء بتصني  عمل المتعلمات 
تقدير كثر من الدرجة الكلية لالختبار تحصل على أأو  %80فمثاًل من تحصل على 

 -%60، و تقدير ) ب (تحصل على  %79 -% 70، ومن تحصل على  ) أ (
وهكذا ، وتقارن المدرسة مدك التحسن في أداء  تقدير )ج(تحصل على % 69

ة الثانية بنتائج أداء المتعلمات في الوحدة المجموعة  المتعلمات( بالوحدة التعليمي
بعضهن البعض ومن ثم  أداءالتعليمية األولى . ويمكن إشراك المتعلمات في تقييم 

تقديم تصحيح فوري للتقييم من قبل المدرسة كمحاولة إلعطاء المتعلمات دورًا في كل 
  المراحل التعليمية .

جيد يتم االنتقال الى تعلم داء الن األ% م80خيرًا وعند وصول الطالبات الى أ       
 وصعوبة . داً كثر تعقيأخرك قد تكون مهارة أ

  تقانيتنفيذ منهج التعلم اإل   4 -3-7
شرا  على تنفيذ مفردات منهج بعد إجراء االختبارات القبلية قامت الباحثة باأل

لمجموعة واألسلوب المتبع لالتجريبية  ةتقاني المطبق على المجموعالتعلم اإلأسلوب 
ولغاية  5/10/2013ريخ  بتالمناولة الصدرية بتعليم مهارة الضابطة ، والذي بدأ 

ولغاية  26/10/2013، ولتعلم مهارة الطبطبة بتغيير االتجاه من  21/10/2013

                                                           

،األمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي ،  1، ط أساسيات القيام والتقويم التربوي: 2004زيد الهويدي،(1 
 .178العين، ص
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ريخ  فقد بأأدأ بتمن الثبات  الرمية الحرة(  التصويب، أما تعلم مهارة  18/11/2013 6

إذ تم تخصيص ثالثة أسابيع لتعليم  ، 16/12/2013ولغاية  23/11/2013
مهارة المناولة الصدرية وأربعة أسابيع لكاًل من مهارتي الطبطبة بتغيير االتجاه 

، وقد تم تنفيذ والتصويب من الرمية الحرة وبواقع وحدتين تعليميتين في األسبوع 
كان زمنه  الوحدة التعليمية الذيالرئيم من  الجزءمن في النشاط التطبيقي المنهجين 

قد تم ، هذا و التجريبية والضابطة( دقيقة فقط لكل مجموعة من المجموعتين 25 
، وبذلك فقد بلد عدد  تعويضيةبوحدات تعليمية  الباتللط ةالرسميتعويض العطل 

( 11ضمن   ( وحدة تعليمية22الوحدات التعليمية الالزمة لتنفيذ مفردات المنهج  
( يوضح مواعيد 25،والجدول  للضعيفات( غيرهامن  ثالث وحدات إضافيةو  أسبوع 

 االختبارات القبلية والبعدية والدورية للمجموعتين البحثيتين .
للمجموعتين التجريبية الهجومية مواعيد االختبارات القبلية والبعدية للمهارات  (25جدول )

 للمجموعة التجريبية  واالختبارات الدورية ) التشخيصية والتكوينية(والوحدات التعليمية والضابطة 

الوحدات  ديعامو
 ات االختبارو

 
 المهارات

 األسابيع
الوحدات 
التعليمية 
 واإلضافية

االختبار 
 القبلي

 التعليمية الوحدات
 4.5( تمرينات زمن التمرين 3تؤدى ))

 د
 (ثانية 30زمن الراحة بين تمرين وآخر 

نوع 
 راالختبا

 االختبار البعدي

 
 المناولة الصدرية

 
 (ثالثاء -)احد

 
 الجزء الرئيسي

 د 25زمنه 

3  (6 )
 تعليمية

 (1 )
إضافية 
)خارج 
وقت 

الحصة 
 الدراسية(

 2 - 1 
/10/

2013 
-ضابطة
 اربعاء 
-تجريبية
 خميس

  10/2013/ 7-5األسبوع األول 
  تؤدى التمرينات مع التغذية الراجعة

 في الحصة الثانية اختبار دوري)تكويني(

دوري 
  تكويني

22/10/2013 
يتم بعد  -بعاء ار

آخر حصتين في 
 الرابعاألسبوع 

 للتجريبية
 

19/12/2013 
 للضابطة

 14/10/2013-12األسبوع الثاني 
 نوع الخطأ األكثر ارتكاباً ( تشخيص)ل

اختبار 
 تشخيصي 

  21/10/2013-19األسبوع الثالث 
 في الحصة األولى اختبار دوري)تكويني(

 الراجعةتؤدى التمرينات مع التغذية 

دوري 
 تكويني

 
بتغيير  الطبطبة

 االتجاه
 

 (ثالثاء -)احد
 

 الجزء الرئيسي
 د 25زمنه 

 
 

4  (8 )
 تعليمية

 (1 )
وحدة 
 أضافية
)خارج 
وقت 

الحصة 
 الدراسية(

2 -1    
/10/

2013 
 -اربعاء
 خميس

  28/10/2013-26األسبوع األول 
 تؤدى التمرينات مع التغذية الراجعة

 اختبار دوري)تكويني(في الحصة الثانية 

دوري 
 تكويني

19/11/2013 
يتم بعد  -اربعاء 

آخر حصتين في 
األسبوع الرابع 

 للتجريبية
 

19/12/2013 
 للضابطة

  11/2013/ 4 -2األسبوع الثاني 
  ( األكثر ارتكاباً  نوع الخطأ شخيصلت)

اختبار 
 تشخيصي

    11/11/2013-9  الثالث األسبوع
 اختبار دوري)تكويني(ية في الحصة الثان

دوري 
 تكويني

  18/11/2013-16األسبوع الرابع 
 تؤدى التمرينات مع التغذية الراجعة

 

 
التصويب من 
الثبات )الرمية 

4  (8 )
 تعليمية

 

2 -1 
/10/

2013 

  25/11/2013-23األسبوع األول
 تؤدى التمرينات مع التغذية الراجعة

 في الحصة الثانية اختبار دوري)تكويني(

دوري 
 تكويني

17/12/2013 
يتم بعد  -اربعاء

آخر حصتين في 
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 الحرة( 7

 
 (ثالثاء -)احد

 
 الجزء الرئيسي

 د 25زمنه 

 
(1) 

 اضافية 
)خارج 
وقت 

الحصة 
 الدراسية(

 -ءاربعا
 خميس

  2/12/2013-30/11األسبوع الثاني
 خطأ األكثر ارتكاباً ( )لتحديد نوع ال

اختبار 
 تشخيصي

األسبوع الثالث 
 للتجريبية

 
 

19/12/2013 
 للضابطة 

 9/12/2013-7األسبوع الثالث 
 في الحصة الثانية اختبار دوري)تكويني(

دوري 
 تكويني

  16/12/2013-14األسبوع الرابع 
 تؤدى التمرينات مع التغذية الراجعة

 

 3 9 اسبوع  11   3  3 - 22 11 المجموع

 

 : (الوحدات التعليمية) يةإعداد الخطط التدريس 8 – 3
أنها تخطيط   (1 لمفهوم الوحدات التعليمية على من الضروري وضع تصور           

هادف لموضوع تعليمي معين سيجمع ويوحد بين المحتوى وخبرات التعلم ، ويقدم 
إلى المتعلم بصورة تشبع ميوله ورغباته من اجل وصوله إلى األهداف المرغوبة 

 مهارات في مجال معين( .باكتسابه معارف و 
والخبرة في  ⃰ص على ذوي االختصاوحدتين تعليميتين أنموذجيتين ُعرضت       

 ويه ذو ئحسب ما يرتبهذا المجال ، وذلك لتالفي الوقوع في األخطاء وتعديل الوحدات 
 االختصاص في طرائق التدريم والتعلم الحركي والتدريب .

وحدة تعليمية  (22  ات التعليمية التي ضمتقامت الباحثة بتنفيذ الوحد        
بزمن  وحدتين أسبوعياً ع وبواقع و أسب (11)وعلى مدك بحسب المهارات التعليمية 

 ةتعليمي اتوحدثالث للوحدة التعليمية الواحدة ، وقد تم إعداد  دقيقة( 40)قدره 
عدت أُ و ،  ب سلوب التعلم اإلتقاني( للمجموعة التجريبية عند الحاجة لها ةإضافي

بدون أن تجرك لهم ع و أسب (11)وحدة تعليمية وعلى مدك  (22)للمجموعة الضابطة 
للوحدة  دقيقة( 40)تعليميتين أسبوعيًا بزمن قدره وحدتين وبواقع االختبارات الدورية 

 أنفسهما التعليمية الواحدة ووزعت على جدول الحصص في المدرسة، في اليومين
 بوع في درسين متتاليين وبطريقة تبادلية.من كل أس )الثالثاء(و  )األحد(

                                                           

،  1993، طرابلم ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،  طرق التدريم العامة(عبد اهلل األمين النعيمي : 1 
 144ص

      18ملحق.  ) 
 ( المتخصصين في طرائق التدريم والتعلم الحركي10ملحق   ⃰
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في درم التربية  الجزء الرئيسمن  النشاط التطبيقيوقد تم التركيز على       8

تقاني كذلك المجموعة الضابطة سلوب اإلالرياضية للمجموعة التجريبية التي تنفذ األ
الختامي  ءجز عدادي والنشاط التعليمي وال، أما الجزء اإل المتبعالتي تعمل باألسلوب 

 فقد كان موحدًا لكال المجوعتين على حد سواء.
المرحلة العمرية إن إعداد أي برنامج تدريسي ينبغي له أن يراعي خصائص     

( 15إذ وفرت الباحثة   ، واإلمكانات واألجهزة المتاحة لطالبات ، والمحتوك الدراسيل
دوافع الطالبات  ( صدرية ملونة إلثارة25( شاخص و  15كرة إضافي فضاًل عن  

  روعي كل ذلك في خطوات سابقة.، وقد وتشويقهن وتقليل الملل والرتابة في الدرم 
  االختبارات البعدية :  9 -3

أجريت االختبارات البعدية ،  بعد تطبيق المنهج التعليمي على مجموعتي البحث      
ب التعلم في نهاية مدة تعلم كل مهارة من اجل التعر  على مدك فاعلية اسلو 

 19/11 و 22/10األيام اإلتقاني في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة في 
 الضابطةللمجموعة موعد إجراء االختبار البعدي على التوالي أما  17/12/2013و

، وبمساعدة فريق العمل الثاني لمهارات قيد البحثا في 12/2013/ 19فقد تم في 
فقد أجري للمجموعتين التجريبية والضابطة ل البعدي أما قيام المي،  ⃰السابق الذكر

المهاري البعدي  االختبارأجراء قبل  19/12/2013يوم الخميم صباح في 
، مع الحرص على أن تكون الظرو  في االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة 

دوات وفريق متشابهة مع ظرو  االختبارات القبلية من حيث المكان والزمان واأل
 مل المساعد.الع
 الوسائل اإلحصائية : 10- 3 

بعد جمع البيانات الخام الخاصة بمجموعتي البحث جرت عملية تبويبها في       
ستخراج ال SPSSحصائية ستخدام الحقيبة اإلاحصائيًا بإجداول لغرض معالجتها 
 خدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية :ست  ا،ليها إالنتائج التي تم التوصل 

 ة المئويةالنسب -

                                                           

 ( فريق العمل المساعد الثاني9انظر ملحق   ⃰

(

1

) 
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 و االنحراف المعياري الوسط الحسابي - 9

  للمجموعات المرتبطة  t – testاختبار ) ت (  -
 بيرسون -االرتباط البسيط  -
   L . S . Dو اختبار ) ف (  اختبار تحليل التباين -
 مربع كاي -
 معادلة سبيرمان  براون - 
  معادلة ألفا كرونباخ - 
  معامل الصدل الذاتي - 
 التفلطح -المدى  –لتواء اال  –المنوال  – الوسيط - 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ج

د

و

ل

ي

 ة
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها . –4

عطاء توضيح لألسباب التي كانت          لغرض تحقيق أهداف البحث وفروضه وا 
وراءها في حالة الوصول الى تحقيق أهدافه وفروضه أو عدم تحقيقها,ولتفسير 
النتائج جمعت  البيانات وجرى تبويبها في جداول ثم تمت معالجتها إحصائيًا لغرض 

 تحليلها ومناقشتها وعلى وفق ترتيب تلك األهداف والفروض وكما يأتي:عرضها و 
  ل ووقياس الميالهجومية ا  هار مالتختبارا  الالقبلية والبعدية نتائج الرض ع   4-1

 . ومناقشتها وتحليلها للمجموعتين التجريبية والضابطة 
ل والميرر وقيرراسيررة الهجوم ا تختبررارا  المهررار الالقبليررة والبعديررة نتررائج العرررض   1 -4-1

  .  وتحليلها  والضابطة التجريبية تينللمجموع
عرض النتائج القبلية والبعدية التختبارا  المهارا  الهجومية وقياس  1-1 -1 -4 

   . وتحليلها ل للمجموعة التجريبيةوالمي
الهجومية وقياس  ا تختبارا  المهار الالقبلية والبعدية نتائج العرض  1-1-1 -1 -4

 وتحليلهاالذكاء الشتخصي(  ولى )ذو مجموعة التجريبية األو للل والمي
وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية ( يبين قيم األ26) الجدول

 مجموعة الذكاء الشخصي –ولى التجريبية األ لمتغيرات البحث

 الحسابي الوسط وحدة القياس المتغيرات
االنحراف 
 المعياري
 

ف -س  
 ع ف
 

 Tقيمة  
نسبة 
 الخطأ

 الداللة

 المناولة
  الصدرية

 درجة قبلي
20.400 -0.530 

-3.600 
1.140 

-7.060 

 

 

.002 

 

 معنوي
 درجة بعدي

24.000 1.604 

 الطبطبة

 ثانية قبلي
27.676 -1.400 

7.604 
2.486 

 

6.838 

 

.002 

 

 معنوي
 

 ثانية بعدي
20.072 -1.200 

 تصويبال

 درجة قبلي
0.800 0.447 

-4.400 0.548 -8.128 .000 
 معنوي

 درجة بعدي
5.200 0.447 

 10.164 92.600 درجة قبلي الميل

-7.200 7.259 -2.218 .091 
غير 

 معنوي

 درجة بعدي
99.800 6.181 
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األوسننننناط الحسنننننابية  قنننننيم( نجننننند ا  26مننننن  لنننننلل الندنننننر النننننى الجننننندول          
بنني  االلتبنناري   فنني نتنائج األلتبننارات المهاريننة وقينا  الميننل يننةواالنحرافنات المعيار 

علننننى بلغننننت  القبلنننني والبعنننندل لننننلول الننننلكاء الشلصنننني فنننني المجموعننننة التجريبيننننة ,
- 0.530( بنننننننننانحراف 24.000 -20.400  الصنننننننندرية فنننننننني المناولننننننننةالتننننننننوالي 
 - 1.400( بنننننننأنحراف  20.072 -27.676 وفننننننني ألتبنننننننار الطبطبنننننننة ( 1.604
فنني نتننائج ألتبننار التصننويب منن  الرميننة الحننرد القبلنني والبعنندل فكننا   أمننا( 1.200

بينمنننننا  (0.447 -0.447 قننننندر  ( بنننننأنحراف 5.200 -0.800 الوسنننننط الحسنننننابي 
قيمننننة الوسننننط الحسننننابي  أدهننننرت نتننننائج قيننننا  الميننننل نحننننو در  التربيننننة الرياضننننية

 -10.164( بننننأنحراف  99.800 -92.600 لأللتبنننناري  القبلنننني والبعنننندل تباعننننًا 
القبلني  بني  األلتبناري  اليجناد حقيقنة الفنروق ( T )التبنار م اأسنتلدتنم ( 6.181
ال بلنننس مسنننتوى الداللنننة المحسنننوب لجمينننه االلتبنننارات المهارينننة منننا بننني   .والبعننندل

( لنننلا فنننا  هنالنننك فروقنننا 0.05أقنننل مننن  مسنننتوى  وهنننو ( , 0.002( النننى  0.000 
بعديننة ولصننالح االلتبننارات البعديننة لات داللننة احصننائية بنني  االلتبننارات القبليننة وال

( وهنننو أكبنننر مننن  مسنننتوى الداللنننة 0.091ماعننندا قينننا  المينننل بلنننس مسنننتوى الداللنننة  
 ( فكانت الفروق غير معنوية. 0.05 
 ال جوميررة اتختبررارات الم ررارال ةوالبعديرر ةالقبليررنتررا   العررر    1-2 -1-1 -4

 عي(  وتحليل اجتماالذكاء اال وللمجموعة التجريبية  )ذو لوقياس الميو
القبلية                    وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات ( يبين قيم األ27الجدول)

 جتماعيمجموعة الذكاء اال –التجريبية الثانية  والبعدية للمتغيرات البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة اللةقيم الد Tقيمة  ف-ع ف-س

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
20.000 3.937 -3.800 

 

2.049 

 

-4.146 .014 

 
 معنوي

 
 درجة بعدي

23.800 1.924 

 الطبطبة

 ثانية قبلي
23.034 2.442 3.380 1.525 10.820 .000 

 معنوي
 

 ثانية بعدي
20.654 0.934 

 تصويبال

 درجة قبلي
0.200 0.894 -3.800 

 

2.643 

 

-4.254 .011 

 

 معنوي

 درجة بعدي
4.000 1.342 

 الميل

 درجة قبلي
غير  051. 2.765- 10.188 12.600- 6.656 82.400

 معنوي

 درجة بعدي
95.000 11.554 
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األوسناط الحسنابية واالنحرافنات المعيارينة قنيم ( بنا  27يتبي  م  الجندول          
النلكاء األجتمناعي فني المجموعنة التجريبينة ,  لوللن بي  االلتبناري  القبلني والبعندل

 -3.937( بننانحراف 23.800 -20.000 صنندرية للمناولننة اللتننوالي ابلغننت علننى 
( 0.934 -2.442( بننننننننننننننننننننأنحراف  20.654-23.034  الطبطبننننننننننننننننننننة( و 1.924

أمنننننننننننا المينننننننننننل (  1.342-0.894( بنننننننننننأنحراف  4.000 -0.200 والتصنننننننننننويب 
 T )م التبار ااستلدتم ,( 11.554 -6.656(بأنحراف  95.000 - 82.400 
 .بنني  االلتبنناري  القبلنني والبعنندل لننلول الننلكاء األجتمنناعياليجنناد حقيقننة الفننروق  (

قيمنننة مسنننتوى الداللنننة المحسنننوبة فننني معدنننم االلتبنننارات المهارينننة تراوحنننت بننني  أ  
أل أ   (0.05أقننننل منننن  قيمننننة مسننننتوى الداللننننة  وهننننو ( , 0.014( الننننى  0.000 

 أمنا نتنائج قينا  المينل لنلول النلكاء األجتمناعي , لتبناري ية بني  االالفروقات معنو 
وهنننني أكبننننر منننن  منننن  قيمننننة  (0.051  قيمننننة مسننننتوى الداللننننة المحسننننوبة فقنننند بلغننننت

 فكانت الفروق غير معنوية.  (0.05مستوى الداللة  
 ال جوميررة اتختبررارات الم ررارالة والبعديرر ةالقبليررنتررا   العررر   3 -1 -1-1 -4

 وتحليل االذكاء البصري(  وللمجموعة التجريبية الثالثة ) ذو لوقياس الميو
 

لذوي  وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق لمتغيرات البحثيبين قيم األ (28) الجدول
 الذكاء البصري في المجموعة التجريبية

 االختبار المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسط
االنحراف 
 المعياري

ف -س  Tقيمة   ع ف 
يم ق

 الداللة
 الداللة

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
20.800 2.280 -3.800 1.789 -9.000 .004 

 معنوي
 0.548 24.600 درجة بعدي

 الطبطبة
بتغيير 
 االتجاه

 ثانية قبلي
26.334 1.345 7.496 2.038 8.225 .001 

 معنوي
 1.365 19.838 ثانية بعدي

 تصويبال
من الرمية 

 الحرة

 درجة ليقب
1.000 1.000 -3.400 0.548 -3.128 .000 

 معنوي
 1.140 4.400 درجة بعدي

 الميل

 درجة قبلي
89.800 6.458 -4.800 3.962 -2.709 .054 

غير 
 8.905 94.600 درجة بعدي معنوي
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( يتبننني  بنننأ  قنننيم األوسننناط الحسنننابية 28مننن  لنننلل الندنننر النننى الجننندول           
النحرافنننات المعيارينننة بننني  االلتبننناري  القبلننني والبعننندل لنننلول النننلكاء البصنننرل فننني وا

 -20.800المجموعة التجريبينة بلغنت علنى التنوالي فني ألتبنار المناولنة الصندرية  
 -26.334( والطبطبنننة بتغيينننر االتجنننا   0.548 -2.280( بنننانحراف  24.600
 -1.000ب  ( وفنننننننني ألتبنننننننار التصننننننننوي1.365 -3.345( بنننننننأنحراف  19.838

( بينمننا فنني نتنننائج قيننا  الميننل بلغننت قيمنننة 1.140 -1.000( بننأنحراف  4004.
( بننننأنحراف 94.600 -89.800الوسننننط الحسننننابي ولأللتبنننناري  القبلنننني والبعنننندل  

 اليجننناد حقيقنننة الفنننروق بننني  ( T )( , تنننم اسنننتلدام التبنننار 8.905 -6.458 
لمحسنننوب لجمينننه االلتبنننارات ال بلنننس مسنننتوى الداللنننة اااللتبننناري  القبلننني والبعننندل ,

( , وبما ا  مستوى الداللة المحسنوب أقنل 0.002( الى  0.000المهارية ما بي   
( لنننلا فنننا  هنالنننك فروقنننا لات داللنننة احصنننائية بننني  االلتبنننارات 0.05مننن  مسنننتوى  

القبلية والبعدينة ولصنالح االلتبنارات البعدينة ماعندا قينا  المينل بلنس مسنتوى الداللنة 
 ( فكانت الفروق غير معنوية. 0.05كبر م  مستوى الداللة  ( وهو أ0.054 
 ال جوميرة اتختبرارات الم رارالة والبعدير ةالقبليرنترا   العرر     1-4 -1-1 -4

 الذكاء الحركي(  وتحليل ا وللمجموعة التجريبية الرابعة )ذو لوقياس الميو
 

( والداللة Tللفروق وقيمة )يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (29الجدول )
 لذوي الذكاء الحركي  في المجموعة التجريبيةالمعنوية لمتغيرات البحث 

 االختبار المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسط
االنحراف 
 المعياري

ف -س  الداللة قيم الداللة Tقيمة   ع ف 

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
19.800 3.899 -4.000 

 

2.121 -4.216 .014 

 معنوي
 2.168 23.800 درجة بعدي

 الطبطبة
بتغيير 
 االتجاه

 ثانية قبلي
26.350 1.996 6.770 

 

2.068 9.485 .001 

 معنوي
 0.957 20.580 ثانية بعدي

من  تصويبال
 الرمية الحرة

 درجة قبلي
0.400 0.548 -5.000 

 

0.707 -5.136 .011 

 معنوي
 0.894 5.400 درجة بعدي

 الميل

 درجة بليق
88.200 9.011 -3.200 

 

4.438 -1.612 .182 

غير 
 6.504 91.400 درجة بعدي معنوي



 135 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها.........................: .........الرابع بابال

األوسننننناط الحسنننننابية  أ  قنننننيم( 29مننننن  لنننننلل الندنننننر النننننى الجننننندول  يتبننننني        
واالنحرافنننات المعيارينننة بننني  االلتبننناري  القبلننني والبعننندل لنننلول النننلكاء الحركننني فننني 

 -19.800فني ألتبنار المناولنة الصندرية  التنوالي  علنىالمجموعة التجريبينة بلغنت 
 -26.350( وألتبنننننننننننننننننار الطبطبنننننننننننننننننة  2.168 -3.899( بنننننننننننننننننانحراف 23.800
( وفي ألتبنار التصنويب من  الرمينة الحنرد 0.957 -1.996( بأنحراف  20.580

( بينمننننا لننننوحد فنننني نتننننائج 0.894 -0.548( بننننأنحراف  5.400 -0.400بلننننس  
والبعننننننندل أ  قيمنننننننة الوسنننننننط الحسنننننننابي بلغنننننننت  قينننننننا  المينننننننل لأللتبننننننناري  القبلننننننني

 T )( تنم  اسنتلدام التبنار 6.504 -9.011( بنأنحراف  91.400 -88.200 
قيمننة مسننتوى الداللنننة ,أ  بنني  االلتبنناري  القبلنني والبعنندل اليجنناد حقيقننة الفننروق  (

( 0.014( النى  0.000ينة تراوحنت بني   ات الهجومالمحسوبة في التبارات المهنار 
نتننائج قيننا  فنني , أمننا فكننا  معنويننًا ( 0.05قيمننة مسننتوى الداللننة   قننل منن وهننو أ, 

( 0.182  ي فقننند بلغنننت قيمنننة مسنننتوى الداللنننة المحسنننوبةحركنننالمينننل لنننلول النننلكاء ال
 . فكا  الفرق غيرمعنول  (0.05وهي أكبر م  م  قيمة مستوى الداللة  

 ل جوميررةا اتختبررارات الم ررارالة والبعديرر ةالقبليررنتررا   العررر    1-5 -1-1 -4

 وتحليل االذكاء الطبيعي( وللمجموعة التجريبية الخامسة )ذو لوقياس الميو

( والداللة Tيبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وقيمة ) (30الجدول  )
 لذوي الذكاء الطبيعي في المجموعة التجريبيةالمعنوية لمتغيرات البحث 

 االختبار المتغيرات
وحدة 

 قياسال
 الوسط

االنحراف 
 المعياري

ف -س  الداللة قيم الداللة Tقيمة   ع ف 

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
20.400 4.393 -3.800 

 

2.490 -3.413 .027 

 معنوي
 2.280 24.200 درجة بعدي

 الطبطبة

 ثانية قبلي
25.938 1.158 5.896 

 

2.218 9.976 .001 

 معنوي
 0.013 20.042 ثانية بعدي

 تصويبال

 درجة قبلي
0.200 0.837 -4.400 

 

0.447 -4.230 .020 

 معنوي
 0.894 4.600 درجة بعدي

 الميل

 درجة قبلي
91.000 5.874 -9.200 

 

6.535 -3.148 .035 

 معنوي
 6.301 100.200 درجة بعدي
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النحرافنات األوسناط الحسنابية واأ  ( 30م  لنلل الندنر النى الجندول  يتبي       
النننلكاء الطبيعنننني فننني المجموعننننة  بنننني  االلتبننناري  القبلنننني والبعننندل لننننلول المعيارينننة
(  24.200-20.400 لتبار المناولنة الصندرية افي بلغت على التوالي التجريبية 
لتبننار الطبطبننة بلغننت قيمننة الوسننط الحسننابي افنني ( و 2.280 -4.393  بننانحراف

لتبنننار التصنننويب مننن  افننني و  (0.013-1.158( بنننأنحراف  25.938-20.042 
كانننت قيمننة ( و 0.894 -0.837( بنأنحراف  4.600 -0.200 الرمينة الحننرد بلننس 

 -91.000 الوسننننط الحسننننابي لقيننننا  الميننننل ولللتبنننناري  القبلنننني والبعنننندل تباعننننًا 
اليجنننننناد  (T)م التبنننننار ااسننننننتلدتنننننم , ( 6.301 -5.874( بنننننأنحراف  100.200

 .والبعدل للول اللكاء الطبيعيبي  االلتباري  القبلي حقيقة الفروق 
لننننلول الننننلكاء وقننننيل  الميننننل نتننننائج جميننننه االلتبننننارات المهاريننننة إل جنننناءت        

الطبيعننني فننني المجموعنننة التجريبينننة بفنننروق لات داللنننة احصنننائية , ال بلنننس مسنننتوى 
( الننننى 0.000مننننا بنننني    الهجوميننننة اتهننننار مالالداللننننة المحسننننوب لجميننننه التبننننارات 

, وبمنننا ا  مسنننتوى ( 0.035ينننل فقننند بلنننس مسنننتوى الداللنننة  أمنننا قينننا  الم( 0.027 
( لننننلا فننننا  هنالننننك فروقننننا لات داللننننة 0.05الداللننننة المحسننننوب أقننننل منننن  مسننننتوى  

 .القبلية والبعدية ولصالح االلتبارات البعديةوالقيا  احصائية بي  االلتبارات 
قيراس و ال جوميرة اتختبرارات الم رارال والبعديرة ةالقبليرنتا   العر   4-1-1-2

  الضابطة وتحليل ا .للمجموعة  لوالمي
 ال جوميرررة اتختبرررارات الم رررارال ةوالبعديررر ةالقبليرررنترررا   العرررر   1-1-2-1 -4

 الذكاء الشخصي( وتحليل ا وللمجموعة الضابطة األولى  )ذو لوقياس الميو
                      وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية   يبين قيم األ (31الجدول)

 الذكاء الشخصي -ولىالضابطة األ والبعدية لمتغيرات البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسط
االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيم الداللة Tقيمة   ع ف  ف -س

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
21.600 1.817 -

2.000 
0.707 -6.325 .003 

 معنوي

 درجة بعدي
23.600 2.302 

 الطبطبة

 ثانية قبلي
24.050 1.968 3.342 1.812 2.889 .045 

 معنوي

 ثانية بعدي
21.708 2.729 

 تصويبال

 درجة قبلي
0.600 0.894 -

2.600 
0.548 -10.614 .000 

 معنوي

 درجة بعدي
3.200 1.304 

 الميل

 درجة قبلي
91.200 6.301 -

2.000 
8.860 -.505 .640 

غير 
 معنوي

 درجة بعدي
93.200 7.155 
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( ا  قيم األوساط الحسابية 13م  للل الندر الى الجدول  يتبي          
واالنحرافات المعيارية في نتائج األلتبارات المهارية وقيا  الميل بي  االلتباري  

على القبلي والبعدل للول اللكاء الشلصي في المجموعة الضابطة , بلغت 
(  2.302-1.817( بانحراف 23.600-21.600ناولة الصدرية  في الم التوالي
( أما 2.729-1.968( بأنحراف  21.708 -24.050لتبار الطبطبة  اوفي 

لتبار التصويب م  الرمية الحرد القبلي والبعدل فكا  الوسط الحسابي افي نتائج 
( بينما أدهرت نتائج  1.304-0.894( بأنحراف قدر   3.200 -0.600 

لتباري  القبلي ميل نحو در  التربية الرياضية قيمة الوسط الحسابي للقيا  ال
م اأستلد تم (7.155 - 6.301( بأنحراف  93.200 -91.200والبعدل تباعًا  

لتباري  القبلي والبعدل سواء كانت اليجاد حقيقة الفروق بي  اال ( T )التبار 
التبارات جميه ة في ا  قيمة مستوى الداللة المحسوبمعنوية أم غير معنوية.

تبي  أنها أقل م  قيمة ( 0.045( الى  0.000تراوحت بي    ات الهجوميةالمهار 
وهي ( 0.640  بلغت قيا  الميل, وفي معنوية ( فكانت 0.05مستوى الداللة  

 . غير معنوية ( فكانت0.05أكبر م  مستوى الداللة  
 ال جوميررة اتت الم ررارختبرراراالة والبعديرر ةالقبليررنتررا   العررر     1-1-2-2 -4

 وتحليل اجتماعي(الذكاء اال و)ذو للمجموعة الضابطة الثانية  لوقياس الميو

والبعدية  ت المعيارية لالختبارات القبليةوساط الحسابية واالنحرافا( يبين قيم األ32) الجدول
 جتماعي  الذكاء اال –الضابطة الثانية - لمتغيرات البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 سطالو
االنحراف 
 المعياري

ف –س  ف –ع      T الداللة قيم الداللة قيمة 

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
19.400 2.490 

-1.600 1.140 -3.138 .035 
 معنوي

 درجة بعدي
21.200 1.924 

 الطبطبة

 ثانية قبلي
23.904 4.124 

3.816 1.402 6.087 .004 
 معنوي

 ثانية بعدي
23.088 3.472 

 تصويبال

 درجة قبلي
0.200 0.447 

-3.000 0.707 -9.487 .001 
 معنوي

 درجة بعدي
3.200 0.837 

 الميل

 درجة قبلي
86.400 13.259 

غير  088. 2.246- 8.562 8.600-
 معنوي

 درجة بعدي
95.000 5.196 
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حرافننات المعياريننة األوسنناط الحسننابية واالن قننيم( ا  32يتبنني  منن  الجنندول          
ة , ضنابطبي  االلتباري  القبلني والبعندل لنلول النلكاء األجتمناعي فني المجموعنة ال

( 1.924 -2.490  ( بنننننننننننانحراف21.200 -19.400بلغنننننننننننت علنننننننننننى التنننننننننننوالي  
( والتصننننننننويب  3.472 -4.124( بننننننننأنحراف  23.088 -23.904  والطبطبننننننننة

 - 86.400( أمننننننننننا الميننننننننننل   0.837-0.447( بننننننننننأنحراف  3.200 -0.200 
اليجنناد  ( T )م التبننار ااسننتلد,تننم ( 5.196 -13.259( بننأنحراف  95.000

ال بلنننس  .بننني  االلتبننناري  القبلننني والبعننندل لنننلول النننلكاء األجتمننناعيحقيقنننة الفنننروق 
علننننى المناولننننة والطبطبننننة والتصننننويبة الحننننرد مسننننتوى الداللننننة المحسننننوب اللتبننننارات 

  مسنتوى الداللنة المحسنوب أقنل إ( , وبمنا 0.035 ( و0.004 و( 0.001 التوالي
حصنننائية بننني  االلتبنننارات إ( لنننلا فنننا  هنالنننك فروقنننا لات داللنننة 0.05مننن  مسنننتوى  

قينا  المينل لبينمنا فني هنل  االلتبنارات القبلية والبعدية ولصالح االلتبنارات البعدينة 
الفننروق غيننر ممننا يعننني أ  ( 0.05أكبننر منن  مسننتوى الداللننة  وهننو ( 0.088 بلننس 

 القبلي والبعدل للمجموعة الضابطة في اللكاء االجتماعي. القياسي بي   معنوية
 ال جوميررة اتختبررارات الم ررارال ةوالبعديرر ةالقبليررنتررا   العررر    1-2-3 -1 -4

 الذكاء البصري( وتحليل ا  وللمجموعة الضابطة  الثالثة  )ذو لوقياس الميو
 

والبعدية لالختبارات القبلية عيارية وساط الحسابية واالنحرافات الم( يبين قيم األ33) الجدول
 الذكاء البصري –الضابطة الثالثة  -لمتغيرات البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسط
االنحراف 
 المعياري

ف -س  Tقيمة   ع ف 
 الداللة قيم الداللة

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
20.200 1.643 

-2.800 0.837 -7.483 .002 
 معنوي

 درجة بعدي
23.000 1.871 

 الطبطبة

 ثانية قبلي
25.734 3.396 

2.378 0.977 5.441 .006 
 معنوي

 ثانية بعدي
23.356 3.984 

 تصويبال

 درجة قبلي
0.600 0.894 

-2.600 0.894 -6.500 .003 
 معنوي

 درجة بعدي
3.200 1.483 

 الميل

 درجة قبلي
89.800 7.791 

-5.000 7.583 -1.474 .214 

غير 

عنويم  

 درجة بعدي
94.800 12.276 
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األوسننننننناط الحسنننننننابية  أ ( 33مننننننن  لنننننننلل الندنننننننر النننننننى الجننننننندول  يتبننننننني          
واالنحرافنننات المعيارينننة بننني  االلتبننناري  القبلننني والبعننندل لنننلول النننلكاء البصنننرل فننني 

لتبنننننار المناولنننننة الصننننندرية افنننني نتنننننائج بلغنننننت علنننننى التنننننوالي المجموعننننة الضنننننابطة 
 -25.734( والطبطبنننننننننة  1.871 -1.643( بنننننننننانحراف  23.000 -20.200 

 -0.600لتبنننننننار التصننننننننويب  ا( وفنننننننني 3.984 -3.396( بنننننننأنحراف  23.356
( بينمنا فني نتنائج قينا  المينل بلغنت قيمنة 1.483 - 0.894( بنأنحراف  3.200

( 94.800 -89.800  علنى التتنالي لتباري  القبلني والبعندلالوسط الحسابي ولل
اليجناد حقيقنة الفنروق  ( T )( , تم استلدام التبنار 12.276 -7.791بأنحراف  

ال بلننننس مسننننتوى الداللننننة  . البصننننرل اري  القبلنننني والبعنننندل لننننلول الننننلكاءااللتبنننن بنننني 
والتصنننويبة ( 0.006 والطبطبننة( 0.002 أللتبنننارات المناولننة الصننندرية المحسننوب 

( لننلا 0.05, وبمننا ا  مسننتوى الداللننة المحسننوب أقننل منن  مسننتوى  (0.003الحننرد  
فنننا  هنالنننك فروقنننا لات داللنننة احصنننائية بننني  االلتبنننارات القبلينننة والبعدينننة ولصنننالح 

أكبنننر مننن  مسنننتوى  وقينننا  المينننل وهننن( فننني 0.214بلنننس  منننا بينااللتبنننارات البعدينننة 
 .ا المتغيرفي هل ( فكانت الفروق غير معنوية0.05الداللة  

 ال جوميررة اتالم ررار ختبرراراتال ةوالبعديرر ةالقبليررنتررا   العررر     1-2-4 -1 -4

 الذكاء الحركي( وتحليل ا  وللمجموعة الضابطة الرابعة  )ذو لوقياس الميو
والبعدية ت القبلية وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارايبين قيم األ  (34) الجدول

 الذكاء الحركي –الضابطة الرابعة  -لمتغيرات البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسط
نحراف اال

 المعياري
ف -س  Tقيمة   ع ف 

 الداللة قيم الداللة

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
20.800 0.447 

-2.600 0.548 -10.614 .000 
 معنوي

 درجة بعدي
23.400 0.894 

 الطبطبة

 ثانية قبلي
23.578 2.455 

2.386 1.702 3.134 .035 
 معنوي

 ثانية بعدي
21.192 2.758 

 تصويبال

 درجة قبلي
0.800 1.304 

-2.600 0.894 -6.500 .003 
 معنوي

 درجة بعدي
3.400 1.517 

 الميل

 درجة قبلي
87.600 5.983 

-5.800 2.683 -4.833 .008 
 معنوي

 درجة بعدي
93.400 5.177 
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قيمنة الوسنط الحسنابي فني أ  ( 34النتنائج المعروضنة فني الجندول  م   تبي ي     
بلغنننننننت ناولنننننننة الصننننننندرية علنننننننى التنننننننوالي لللتبننننننناري  القبلننننننني والبعننننننندل لتبنننننننار الما
لتبنننننننننننننننار الطبطبنننننننننننننننة ا( و 0.894 -0.447  ( بنننننننننننننننانحراف23.400 -20.800 
لتبار التصنويب من  ا( وفي 2.758 -2.455( بأنحراف  1.1922 -57823. 

( بينمننننا فنننني 1.517 -1.304( بننننأنحراف  3.400 -0.800الرميننننة الحننننرد بلننننس  
لتبنننناري  القبلنننني والبعنننندل أ  قيمننننة الوسننننط الحسننننابي بلغننننت للنتننننائج قيننننا  الميننننل 

 T )استلدام التبار تم ( , 5.177 -5.983( بأنحراف  93.400 -87.600 
ال  .بنني  االلتبنناري  القبلنني والبعنندل لننلول الننلكاء الحركننياليجنناد حقيقننة الفننروق  (

ى ( الننننن0.000للتبنننننارات المهارينننننة منننننا بننننني   ل لنننننة المحسنننننوب بلنننننس مسنننننتوى الدال
( لننلا فننا  0.05( , وبمننا ا  مسننتوى الداللننة المحسننوب أقننل منن  مسننتوى  0.003 

هنالنننننك فروقنننننا لات داللنننننة احصنننننائية بننننني  االلتبنننننارات القبلينننننة والبعدينننننة ولصنننننالح 
 إل قيننا  الميننلدهننر ا  الفننروق لات داللننة أحصننائية فنني وقنند االلتبننارات البعديننة 

( فكانننننت 0.05لداللننننة  منننن  مسنننتوى اأصنننغر ( وهننننو 0.008بلنننس مسننننتوى الداللنننة  
 بي  األلتباري  القبلي والبعدل في اللكاء الحركي. الفروق معنوية

 
 ال جوميررة اتختبررارات الم ررارالة والبعديرر ةالقبليررنتررا   العررر    1-2-5 -1 -4

 وتحليل االذكاء الطبيعي( وللمجموعة الضابطة الخامسة  )ذو لوقياس الميو
 (35) الجدول

( والداللة المعنوية Tللفروق وقيمة )ات المعيارية بية واالنحرافوساط الحسايبين قيم األ 
 الذكاء الطبيعيلذوي  –الضابطة الخامسة  -والبعدية لمتغيرات البحث لالختبارات القبلية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسط
االنحراف 
 المعياري

ف -س  الداللة قيم الداللة Tقيمة   ع ف 

 المناولة
 الصدرية

 درجة قبلي
18.800 1.000 

-2.200 0.447 -11.000 .000 
 معنوي

 درجة بعدي
21.000 1.095 

 الطبطبة

 ثانية قبلي
26.638 2.325 

3.844 0.922 9.321 .001 
 معنوي

 ثانية بعدي
23.794 3.095 

 تصويبال

 درجة قبلي
0.600 0.894 

-2.600 0.548 -10.614 .000 
 معنوي

 درجة بعدي
3.200 1.095 

 الميل

 درجة قبلي
89.400 8.678 

غير  766. 319.- 8.408 1.200-
 معنوي

 درجة بعدي
90.600 10.691 
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نرى وجود  (35النتائج المعروضة في الجدول   ملحدةم  للل         
التلفات في األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بي  االلتباري  القبلي 

لتبارات البحث الطبيعي في المجموعة الضابطة في نتائج والبعدل للول اللكاء ا
 ( بأنحراف 21.000-18.800لتبار المناولة الصدرية بلغت على التوالي  اففي 
لتبار الطبطبة بلغت قيمة الوسط الحسابي ا( وفي 1.095 -1.000 قدر  

لتبار التصويب م  ا( وفي 3.095 -2.325( بأنحراف  23.794 -26.638 
( وكانت قيمة 1.095 -0.894( بأنحراف  3.200 -0.600رد بلس  الرمية الح

 -9.4008الوسط الحسابي لقيا  الميل ولللتباري  القبلي والبعدل تباعًا  
ولمعرفة فيما الا كانت الفروق  ( ,10.691 -8.678( بأنحراف  90.600

 بي اليجاد الفروق   ( T )ستلدام التبار االداهرد تعك  فروقا حقيقية تم 
ال بلس مستوى الداللة المحسوب .االلتباري  القبلي والبعدل للول اللكاء الطبيعي

( , وبما ا  مستوى الداللة 0.001( الى  0.000االلتبارات المهارية ما بي   
حصائية بي  إ( للا فا  هنالك فروقا لات داللة 0.05المحسوب أقل م  مستوى  

ماعدا نتائج قيا  الميل  تبارات البعديةااللتبارات القبلية والبعدية ولصالح االل
وهو أكبر م  مستوى الداللة على التوالي ( 0.766 و مستوى الداللة بلس 

للول اللكاء  لتباري  القبلي والبعدلبي  اال ( فكانت الفروق غير معنوية0.05 
 الطبيعي.

 االتختبرارا  القبليرة والبعديرة للمهرارا  الهجوميرة وقيراس مناقشة نترائج 4-1-2
 ل للمجموعتين التجريبية والضابطة.والمي
 الهجوميرررة ا لمهرررار القبليرررة والبعديرررة لمناقشرررة نترررائج االتختبرررارا   4-1-2-1

 :للمجموعة التجريبيةل ووقياس المي
 :بكرة السلة المهارا  الهجومية -

أدهننننرت النتننننائج بننننا  هننننناك فروقننننا لات داللننننة احصننننائية بنننني  االلتبننننارات         
التجريبية وفي كافة  أنواع اللكاءات ولصالح االلتبنارات  ةللمجموعالقبلية والبعدية 
  , تعننن و قيننند البحنننث  بكنننرد السنننلة ات الهجومينننةالتبنننارات المهنننار  جمينننهالبعدينننة فننني 

للمجموعننة التجريبيننة تقنناني( الباحثننة الننى تننأثير المنننهج التعليمنني   أسننلوب الننتعلم اإ
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داث النننتعلم ومننن  ثنننم سننناعد علنننى , ال كنننا  فعننناال فننني إحنننومراعاتنننه للفنننروق الفردينننة 
إدهنننننار تقننننندم واضنننننح فننننني مسنننننتوى األداء المهنننننارل لننننندى المجننننناميه اللكائينننننة فننننني 

التجريبيننة , ال ا  اتبنناع اللطننوات العلميننة والمنطقيننة منن  قبننل المدرسننة  ةالمجموعنن
فننني التلطنننيط السنننليم للننندر  النننلل تبننننى علينننه المنننناهج التعليمينننة ومننن  ثنننم القينننام 

ل حتمننا الننى أحننداث الننتعلم , كمننا تعنن و الباحثننة أسننباب هننل  بالتنفيننل الصننحيح ينن د
الفننروق الننى متغيننرات ألننرى تننداللت فنني عمليننة الننتعلم منهننا األعتمنناد علننى مبنناد  

تقنننناني بتصنننننيف المجموعننننة التجريبيننننة الننننى مجنننناميه بحسننننب نننننوع اللطننننأ الننننتعلم اإ
عومًا المشّلص فضًل ع  التكرارت التي تعطى بناًء على مستوى كل مجموعنة مند

بالتغليننة الراجعننة المناسننبة , وأ  اتبنناع مبنندأ التنندرم فنني تعلننم المهننارات الحركيننة منن  
للل التدرم في اعطاء التماري  م  البسنيط النى المعقند بعند شنرحها وعرضنها من  
قبننل المدّرسننة فضننًل عنن  التنندريب المسننتمر علننى المهننارد وت وينند الطالبننات بالتغليننة 

جتمعننة سنناعدت علننى  ينننادد الدافعيننة لنندى الطالبنننات الراجعننة , كننل هننل  العوامنننل م
الننتعلم , وهننلا يتفننق مننه مننا لكننر  وبالتننالي أدت الننى حنندوث يثننار ايجابيننة فنني عمليننة 

( إ  م  الدواهر الطبيعية لعملية التعلم هنو البند ا  يكنو   2002دافر هاشم ,  
م والتعلنيم هناك تطوير في التعلم ما دام المدر  يتبه لطوات األس  السليمة للتعل

ولكنني تكننو  بدايننة الننتعلم سننليمة فلبنند منن  توضننيح الشننرع والعننرض والتمننري  علننى 
األداء الصننننحيح والتركينننن  عليننننه لحنننني  ترسنننني  وثبننننات األداء , وا   ت وينننند المننننتعلم 
بالتغليننننة الراجعننننة ت ينننند منننن  دافعيننننة المننننتعلم وتحثننننه علننننى األداء الصننننحيح برغبننننة 

 .(1 واندفاع
 ة الرياضية:ل نحو درس التربيوالمي -

المينننل أدهنننرت النتنننائج بنننا  هنننناك فروقنننا لات داللنننة احصنننائية بننني  قينننا          
كنننا  الفنننرق لمجموعنننة التجريبينننة ولصنننالح القينننا  البعننندل, إل فننني ا القبلننني والبعننندل

ويعنن ى أسننباب هننل  الفننروق فنني الننلكاء الطبيعنني للمجموعننة التجريبيننة  فقننطمعنويننًا 
ج التعليمنننني وفقننننًا لألسننننلوب التعليمنننني  الننننتعلم لنننندى عينننننة البحننننث إلننننى تننننأثير المنننننه

                                                           

: األسلوب التدريسي المتدالل وتأثير  في التعلم والتطور م  للل الليارات 2002دافر هاشم إسماعيل, (1 
 .102ة الرياضية , جامعة بغداد , صالتنديمية المكانية لبيئة تعليم التن  . أطروحة دكتورا  , كلية التربي
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اإتقنناني( , إل إ  المننناهج التعليميننة تسننعى إلننى تحقيننق أهنندافها منن  لننلل التكننرار 
والممارسة للتمريننات فني تحسن  مسنتوى األداء , وا   أسنا  عملينة النتعلم للجواننب 

منن   المهاريننة هننو اكتسنناب المتعلمننة مجموعننة منن  القنندرات المهاريننة , لكنني تننتمك 
الوصنول إلننى مسنتوى جينند ألداء المهننارد المنراد تعلمهننا , إل إ  طريقنة تندننيم المننادد 
الدراسنننية علنننى أسنننا  لطنننوات متدرجنننة , يمكننن  للمتعلمنننة مننن  اكتسنننابها بسنننهولة. 

( أّ  " المينننل ينشنننط جهننند 1972 صنننالح, نقنننًل عننن   (1  ( 2003 إبنننراهيم ,وي كننند 
ى االبتكننار, ويجعلنننا نعمننل علننى قنندر مننا االسننتجابة وينوعهننا ويعمقهننا وقنند ينندفعها النن

أو تينا م  قدر , أما عدم تنوافر المينل فهنو يجعلننا نعمنل بأقنل مجهنود لنن دل واجبنًا 
فنناألداء الفننني ونتجنننب عقابننًا, فيصننل مسننتوى عملنننا الننى األداء الروتيننني الرتيننب". 

الصننننحيح مننننه التكننننرارات للتمرينننننات التنننني ت ديهننننا الطالبننننة لاصننننة فنننني المجموعننننة 
توسننننطة وضننننعيفة المسننننتوى فنننني الننننتعلم األتقنننناني يسنننناهم فنننني تفننننوق لوات الننننلكاء م

   الطبيعي و يادد ميولهم نحو در  التربية الرياضية ونشاطاته الصحية.
ويتجلننى هننلا فنني تنندري  مفننردات منننهج الننتعلم اإتقنناني المشننوق الننلل منن  

ة ومنهننننا شنننأنه اسننننتثمار ميننننول المتعلمننننات وتوجيههننننا نحنننو تعلننننم المهننننارات الرياضنننني
مهننننارات لعبننننة كننننرد السننننلة , والتنننني تسننننتند  الننننى مبنننندأ مراعنننناد الفننننروق الفرديننننة بنننني  
المتعلمات والتي ترك  على تسهيل المفردات والتدرم فيها م  السهل إلى الصنعب, 
وعننندم االنتقنننال إلننننى مهنننارد ألنننرى جدينننندد إال بعننند أ  ينننتم إتقننننا  المهنننارد السننننابقة , 

صننل إلننى المتعلمننة عنن  طريننق الشننرع والتوضننيح أل اسننتنادًا الننى المعلومننات التنني ت
إعطنناء المعلومننات المننراد تعلمهننا منن  قبننل مدّرسننة التربيننة الرياضننية ومنن  ثننم القيننام 
بالعمليننة التعليميننة األمننر الننلل ينن دل الننى تشننكيل أكبننر لميننولهم ونموهننا والتنني ت ينند 

 م  دافعيتهم نحو األداء بحب ورغبة واندفاع للممارسة. 

                                                           

( بناء الميل العسكرل , رسالة 2003ي, أقتبسها  قاسم الداين .281:ص 1972أحمد  كي صالح, (1 
 .61ماجستير غير منشورد , كلية التربية , جامعة بغداد , ص 
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" أ  هناك دورد مغلقة م  الدافعية دالل الطالب , إل إ   (1  ويلكر بلوم(
الطالب يقوم بالبحث ع  األلطاء كلما تقدم في االنجا  مه ا دياد لبرد الطالب 
والشعور بالمس ولية والجدارد مه السيطرد الكاملة على الوحدات التعليمية بعد أ  

يعطي الطالبة القناعة  كانت صعبة عليه في بدايتها",  فضًل ع  للك فإ  هلا
وتولد الرغبة لديها في بلل جهد أعلى والميل للتعلم وهنا يبر  العمل اللل يوافقه 
الحما  بطرائق متعددد وفقًا للبراتها الشلصية وفي هلا الوقت يجب  يادد العمل 
على إعطائها المهارد التي ترغب في تعلمها وعليه فأ  درجة تفاعل داللية تحدث 

لمعلومات أما أ  تكو  باتجا  تحسي  األداء في المهارات المتعلمة أو في إدلال ا
 تكو  باتجا  هبوط هلا األداء في هل  المهارات . 

مناقشرررة نترررائج االتختبرررارا  القبليرررة والبعديرررة للمهرررارا  الهجوميرررة  4-1-2-2
 ل للمجموعة الضابطة:ووقياس المي

 المهارا  الهجومية بكرة السلة: -
  هننننناك فروقننننا لات داللننننة احصننننائية بنننني  االلتبننننارات القبليننننة أدهننننرت النتننننائج بننننا

والبعديننننة للمجموعننننة الضننننابطة وفنننني كافننننة  أنننننواع الننننلكاءات ولصننننالح االلتبننننارات 
, تعننن و  قيننند البحنننث البعدينننة فننني جمينننه التبنننارات المهنننارات الهجومينننة بكنننرد السنننلة

مدّرسنننة الباحثنننة النننى المنهنننام المتبنننه فننني المدرسنننة للمجموعنننة الضنننابطة مننن  قبنننل 
يرجننه النى التلطننيط الصننحيح  سناهم فنني دهننور الفنروق المعنويننةالتربينة الرياضننية ,

ألجن اء الوحنندد التعليميننة ومنا تعطننى فيننه من  تمرينننات تعنن   النتعلم السننليم للمهننارات 
الهجوميننة فضننًل عنن  اسننلوب الننتعلم الننلل تسننتلدمه المدرسننة فنني الوحنندد التعليميننة 

وي كند  شناكر ,  المهنارل للمجموعنة الضنابطة.مما ادى النى تحسن  مسنتوى األداء 
الحركة لات األهمية سنوف ترسن  فني النلاكرد السنيما إلا منا ترافنق "أ   (2  (2007

ومن  لنلل التمريننات التكرارينة وباألسنلوب المتسلسنل من  للك بالتكرار والممارسنة "
عنننا دد البسنننيط النننى المركنننب فننني تعلنننم المهنننارد لنننلل الوحننندات التعليمينننة اللاصنننة وا 

                                                           

(1)Bloom;1999: The mastery learning model: (http://www Bloom. Com, 1999) N.p 
36. 

 .92-89,ص المصدر السابق نفسه: 2007(شاكر , نبيل محمود ,2 
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تكنننرارات تطبينننق التمريننننات لتطنننوير هنننل  المهنننارات وتعلمهنننا بشنننكل جيننند, واالنننندفاع 
  اللاتي م  قبل طالبات هل  المجموعة وتصنحيح ألطناء األداء من  قبنل المدّرسنة ,
كنل هنلا سناهم برفنه درجنة وقندرد أداء هنل  المهنارد ممنا أدى بالتنالي النى تقندم نتنائج 

 بلي.االلتبار البعدل على االلتبار الق
 ل نحو درس التربية الرياضية:والمي -

فنننننإ  الفنننننروق دهنننننرت لصنننننالح لول النننننلكاء الحركننننني فقنننننط فننننني المجموعنننننة 
وهننلا كمننا تننرى الباحثننة يعننود الننى ا  طالبننات المجموعننة الضننابطة  فنني الضننابطة 

هنننل  المجننناميه اللكائينننة يمنننتلك  مينننواًل متسننناوية تقريبنننًا فكلهمنننا يقبلنننو  علنننى در  
ا  نجنننناع  شننننغف وحننننب وأهتمننننام ولكنننن  كننننًل بحسننننب طريقتننننه .التربيننننة الرياضننننية ب

العملية التعليمينة يعتمند بشنكل كبينر علنى التفاعنل بني  المعلنم والمنتعلم ولاصنًة فني 
هننل  المرحلننة العمريننة  المراهقننة( لعينننة البحننث منن  المتعلمننات أل النشنناط المتبننادل 

يللننق اسننتعدادًا للميننل بنني  المعلننم وطلبتننه فنني تنفيننل العمليننة التعليميننة ونجاحهننا بمننا 
نحنننو  تحقينننق تعلنننم فاعنننل ولل معننننى والنننلل انعكننن  بننندور  ايجابينننا علنننى الجاننننب 
التطبيقنني لقنندرد المتعلمننة المهاريننة فنني تعلننم المهننارات الهجوميننة بكننرد السننلة و يننادد 

 (1 ( بننا  2008دوافعهننم نحوهننا , ويتفننق للننك مننه مننا لكرتننه   جهننا  الصننالحي , 
لمنندر  وطلبتننه هننو المحننور الننرئي  للعمليننة التعليميننة وا  "التفاعننل المباشننر بنني  ا

هننل  العلقننة يمكنن  عنندها المفتنناع الموصننل الننى نجنناع العمليننة التعليميننة او فشننلها", 
( قننود دافعننة ال يسننتها  بهننا فنني حينناد اإنسننا  وكثيننرًا Lewinليفنني   فننالميول بندننر 

 .(2 ما تكو  مسئولة ع  الكثير م  تصرفاته وسلوكه وتكيفه
  وبهلا تحقق الشطر األول م  الفرض األول للبحث اللل ينص على إ

للمجموعتي  االلتبارات القبلية والبعدية بي  هناك فروقًا لات داللة إحصائية  

                                                           

: أثر استعمال ثلث استراتيجيات قبلية في تحصيل طالبات معهد  2008جها  ضياء عاكف الصالحي ,(1 
إعداد المعلمات واالحتفاد به واتجاهه  نحو مادد التربية اإسلمية , أطروحة دكتورا  , كلية التربية اب  

 . 8رشد , جامعة بغداد  , ص
بناء وتقني  مقيا  الميل العسكرل لطلبة  ( ,2003م , , أقتبسها   أبراهي340, ص  1975(الغريب , 2 

 . 32المرحلة األعدادية , رسالة ماجستير غير منشورد , كلية التربية , جامعة بغداد , ص
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المتعددد في تعلم بعض المهارات الهجومية التجريبية والضابطة بأنواعها اللكائية 
 .بكرد السلة
الثاني واللل ينص على أ  هناك بينما تحقق الشطر الثاني م  الفرض  

للمجموعتي  التجريبية بي  االلتبارات القبلية والبعدية فروقًا لات داللة إحصائية 
والضابطة بأنواعها اللكائية المتعددد  في الميل نحو در  التربية الرياضية في 

 كًل م  نوعي اللكاء الطبيعي للتجريبية والحركي للضابطة .
ل ووقياس المي ا  الهجوميةتختبارا  المهار العدية البنتائج العرض  4-2

 وتحليلها ومناقشتها 
ل وتختبارا  المهارا  الهجومية وقياس الميالالبعدية نتائج العرض  4-2-1

 وتحليلها . ا  المتعددة الذكاء ألنواعللمجموعتين التجريبية والضابطة 
تتقصى عنه   تحاول أ الللالثاني لغرض التعرف على مدى تحقيق الهدف      

التعلم  أثرللتعرف على المقارنة في نتائج االلتبارات البعدية وم  للل  , الباحثة
 اً وفقفي تعلم المهارات المبحوثة و  بي  المجموعتي  التجريبية والضابطة األتقاني

الشتخصي , األجتماعي , البصري , الحركي , اللم   اللكاء المتعددلمجموعات 
ات مهار طالبات عينة البحث الكا  األفضل في تعلم ا ولمعرفة أيه , الطبيعي

 أسلوبثر ألالمقارنة في نتائج االلتبارات البعدية  وايضاً  ,الهجومية بكرد السلة 
اللكاء المتعدد  بداللة ندريةبي  المجموعتي  التجريبية والضابطة التعلم األتقاني 

معرفة لغرض كللك و  في ميول طالبات عينة البحث نحو در  التربية الرياضية .
أية مجموعة م  المجاميه اللكائية كانت األفضل في المتغيرات التابعة أل لمعرفة 

ولصالح المجموعة  أي  يكم  الفرق المعنول ؟ وضم  أية مجموعة لكائية ؟
 ؟ الضابطة أمالتجريبية 

في اللكائية اللم   األنواعبي   للمقارنة (ف تم استلدام تحليل التباي  
المعروضة في جدول وكانت النتائج  البحث التجريبية والضابطة ,مجموعتي 

             يأتي: كما( 36 
:  على التوالي ات المبحوثةلتبار الل بلغت القيمة الفائية المحسوبة في اإ ◄
( لمهارد الطبطبة 8.200و  , المناولة الصدرية بكرد السلة( لمهارد 6.091 
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دهرت  إل ارد التصويب م  الرمية الحرد.( لمه15.537  , و بتغيير االتجا 
 (0.000 ( و0.000 و (0.000 جميعها معنوية عند نسبة لطأ 

( عند 0.05البالغة   , وعند مقارنتها بمستوى الداللةالتوالي (على 0.000 و
الداللة  مستوى الداللة المحسوبة أقل م  مستوى  ّ إ( دهر 40 -9 درجتي حرية 

مجموعات بي  حصائية إالى وجود فروق لات داللة (, مما يشير 0.05  الجدولية
لتبارات االنتائج  عتي البحث التجريبية والضابطة فيفي مجمو اللكاء المتعدد 
 .المهارية البعدية

لم تدهر فروق معنوية بي  مجموعات نجد انه البعدل  لوالميفي قيا  بينما  ◄
 إل (0.695 محسوبة القيمة  ف( البحث اللكائية التجريبية والضابطة إل بلغت 

 وهي أكبر م  قيمة نسبة اللطأ (0.709  والبالغة المحسوبة لطأالنسبة قيمة   ّ إ
 .(40 -9عند درجتي حرية    (0.05 والبالغة الجدولية 

 يبين تحليل التباين لمتغيرات البحث في االختبار البعدي (36) الجدول

 أنسبة الخط F اتمتوسط المربع درجة الحرية مجموع المربعات تاالمتغير

 المناولة

 بين المجموعات
350.420 9 39.602 6.091 

 

 

.000 

 

 معنوي

 داخل المجموعات
232.000 40 6.190 

Total 
582.4020 49 

 

 الطبطبة

 بين المجموعات
780.237 9 87.026 7.200 

 

 

.000 

 

 معنوي

 داخل المجموعات
600.129 40 12.003 

Total 
1380.367 49 

 

 التصويب

 بين المجموعات
166.880 9 19.098 15.537 

 

 

.000 

 معنوي

 

 داخل المجموعات
41.000 40 1.300 

Total 
207.880 49 

 

 الميل

 بين المجموعات
440.000 9 48.889 

.695 
.709 

 غير معنوي
 داخل المجموعات

2812.000 40 70.300 

Total 
3252.000 49 
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بي  في االلتبارات البعدية وأي  تقه ف على حقيقة هل  الفروق ولغرض التعرّ       
وأي  يكم   ,المجاميه اللكائية اللم  في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 

 (L.S.D) لتبارام استلداتم  ؟ الفرق المعنول ؟ وضم  أية مجموعة لكائية 
في ية اللم  لصالح أية مجموعة م  المجموعات اللكائو أقل فرق معنول لمعرفة 

 اآلتية :األلتبارات المهارية المبحوثة 
وعتي البحث لمجم بكرة السلةتختبار المناولة الصدرية ا 4-2-1-1 ♦ 

, جتماعي ,الذكاء البصريالذكاء الشتخصي, الذكاء االالتجريبية والضابطة لذوي 
 ( .37, وكما مبي  في الجدول  الذكاء الحركي , الذكاء الطبيعي 

الخمس في بين المجموعات الذكا ية ( L.S.D)ن أقل فرق معنوي يبي (37جدول )

  ختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في م ارة المناولة الصدرية بكرة السلةاال

 الداللة أنسبة الخط متوسط الفروق المجاميع

 غير معنوي 853. 200. ت اجتماعي-ت شخصي

 غير معنوي 712. 400. ت بصري -ت شخصي

 غير معنوي 853. 200. ت حركي -ت شخصي

 غير معنوي 461. 800. ت  طبيعي -ت شخصي

4.40000   شخصي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

5.20000   اجتماعي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

3.00000   بصري -ت شخصي
*
 معنوي 008. 

2.60000   حركي -ت شخصي
*
 معنوي 020. 

 يمعنوغير  102. 1.800   طبيعي -ت شخصي

 غير معنوي 853. 200. ت بصري -ت اجتماعي

 غير معنوي 1.000 000. ت حركي -ت اجتماعي

 غير معنوي 580. 600. ت طبيعي -ت اجتماعي

4.20000   شخصي -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

5.00000   اجتماعي -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

2.80000   بصري -ت اجتماعي
*
 معنوي 013. 

2.40000 كي  حر-ت اجتماعي
*
 معنوي 031. 

 غير معنوي 145. 1.600   طبيعي -ت اجتماعي

 غير معنوي 853. 200.- ت حركي -ت بصري

 غير معنوي 712. 400. ت طبيعي -ت بصري

4.00000   شخصي -ت بصري
*
 معنوي 001. 

4.80000   اجتماعي -ت بصري
*
 معنوي 000. 

2.60000   بصري -ت بصري
*
 معنوي 020. 

2.20000   حركي -ت بصري
*
 معنوي 047. 

 غير معنوي 200. 1.400   طبيعي -ت بصري

 غير معنوي 580. 600. ت طبيعي -ت حركي

4.20000   شخصي -ت حركي
*
 معنوي 000. 
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5.00000   اجتماعي -ت حركي
*
 معنوي 000. 

2.80000   بصري-ت حركي
*
 معنوي 013. 

2.40000   حركي -ت حركي
*
 معنوي 031. 

 غير معنوي 145. 1.600   طبيعي -يت حرك

3.60000   شخصي -ت طبيعي
*
 معنوي 002. 

4.40000   اجتماعي -ت طبيعي
*
 معنوي 000. 

2.20000   بصري -ت طبيعي
*
 معنوي 047. 

 غير معنوي 102. 1.80000   حركي -ت طبيعي

 غير معنوي 358. 1.00000   طبيعي -ت طبيعي

 غير معنوي 461. 8000.   اجتماعي-  شخصي

 غير معنوي 200. 1.4000-   بصري -  شخصي

 غير معنوي 102. 1.8000-   حركي -  شخصي

-2.60000-   طبيعي -  شخصي
*
 معنوي 020. 

-2.20000-   بصري -  اجتماعي
*
 معنوي 047. 

-2.60000-   حركي -  اجتماعي
*
 معنوي 020. 

-3.40000-   طبيعي –  اجتماعي 
*
 معنوي 003. 

 غير معنوي 712. 400.-   حركي -صري  ب

 غير معنوي 271. 1.200-   طبيعي -  بصري

   طبيعي -  حركي
-.800 

 
.461 

 
 غير معنوي

 

 معنوية أو غير الى داللة الفروق ( 37  تشير البيانات في الجدول        
تقاني لدى طالبات الصف في التعلم اإ( L.S.D فرق معنول أقل معنوية( و 

بي  المجموعتي  التجريبية  دالمتعدد اتالمتوسط على وفق أنواع اللكاءالثاني 
ويلحد هلا  المناولة الصدرية بكرد السلة( لتبار البعدل والضابطة في نتائج اال

عند مقارنتها بنسبة اللطأ وتدهر تلك النتائج اللكائية المجاميه بعض تحديدًا في 
 ةة المحسوبة أصغر م  النسبة الجدوليفكلما كانت النسب (0.05الجدولية البالغة  

 :يأتي  ماوكدلت على وجود فروق معنوية بي  القيمتي  والعك  هو الصحيح , 
للمناولة الصدرية بكرة تختبار البعدي فروق دالة إحصائيا في نتائج اال ظهور -

في األنواع الذكائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة  السلة
ولصالح المجموعة  الطبيعي( -الحركي -بصريال -جتماعياال -)الشتخصي
 :يأتيكما التجريبية 

م   اللكاء الشلصي  وكل  للمجموعة التجريبية اللكاء الشلصي  لولبي   ♦
 تبي  إنها فروق معنوية , جتماعي والبصرل والحركي( للمجموعة الضابطةواال
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ستوى ل بلغت قيمة مإ .لمجموعة التجريبيةفي ا ولصالح لول اللكاء الشلصي
( 0.020( و 0.008( و 0.000( و 0.000الداللة المحسوبة على التوالي  
 .( 0.05وهي أصغر م  مستوى الداللة  

وى الداللة المحسوبة على بلغت قيمة مستاالجتماعي اللكاء  لولول♦
هي أصغر م  مستوى ( و 0.031( و 0.013( و 0.000( و 0.000 التوالي

    .(0.05الداللة  
بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي  بصرلاء الاللك لولول ♦
( وهي أصغر م  مستوى الداللة 0.047( و 0.020( و 0.000( و 0.001 
 0.05. )    
بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي  لحركياللكاء ا لولول ♦
( وهي أصغر م  مستوى الداللة 0.031( و 0.013( و 0.000( و 0.000 
 0.05. )   
بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي ي طبيعاللكاء ال لولول ♦
    ( .0.05( وهي أصغر م  مستوى الداللة  0.047( و 0.000( و 0.002 
ي( للمجموعة طبيع اللكاء الوابطة ضي للمجموعة الشلصاللكاء ال لولبي   ♦

ضم   يطبيعاللكاء ال ولصالح لولبينهما  فرق معنولوجود الضابطة تبي  
( 0.020ل بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة  إ .نفسها المجموعة الضابطة

    ( .0.05وهي أصغر م  مستوى الداللة  
م   اللكاء البصرل  ابطة وكل  ضجتماعي للمجموعة الاللكاء اال لولبي   ♦

ح لول ( للمجموعة الضابطة, تبي  إنها فروق معنوية ولصالوالطبيعي والحركي
ل بلغت قيمة مستوى إ .للمجموعة الضابطة  البصرل والحركي والطبيعي اللكاء

( وهي أصغر م  0.003( و 0.020( و 0.047الداللة المحسوبة على التوالي  
  ( .0.05مستوى الداللة  
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بكرررة السررلة  لمجمرروعتي البحررث بتغييررر االتجرراه ختبررار الطبطبررة ا   4-2-1-2 ■

جتمرراعي ا ة   لررذوي الررذكاء الشخصرري ا الررذكاء االالتجريبيررة والضررابط
( 38ا والجرردول )الررذكاء البصررري ا الررذكاء الحركرري ا الررذكاء الطبيعرري

 يبين ذلك.
 (38جدول )

 ختبار البعدي( بين المجموعات الذكا ية الخمس في االL.S.Dيبين أقل فرق معنوي )
 بكرة السلة تجاهبتغيير االللمجموعتين التجريبية والضابطة في م ارة الطبطبة 

 
 الداللة أنسبة الخط متوسط الفروق المجاميع

 غير معنوي 836. 41800. ت اجتماعي-ت شخصي

 غير معنوي 907. 23400. ت بصري -ت شخصي

 غير معنوي 801. 50800.- ت حركي -ت شخصي

 غير معنوي 630. 97000.- ت  طبيعي -ت شخصي

-5.63600-   شخصي -ت شخصي
*
 معنوي 007. 

-8.01600-   اجتماعي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

-10.28400-   بصري -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

-5.12000-   حركي -ت شخصي
*
 معنوي 014. 

-7.72200-   طبيعي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

 غير معنوي 927. 18400.- ت بصري -ت اجتماعي

 غير معنوي 646. 92600.- ت حركي -ت اجتماعي

 غير معنوي 492. 1.38800- يعيت طب -ت اجتماعي

-6.05400-   شخصي -ت اجتماعي
*
 معنوي 004. 

-8.43400-   اجتماعي -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

-10.70200-   بصري -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

-5.53800-   حركي-ت اجتماعي
*
 معنوي 008. 

-8.14000-   طبيعي -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

 غير معنوي 713. 74200.- ت حركي -ت بصري

 غير معنوي 551. 1.20400- ت طبيعي -ت بصري

-5.87000-   شخصي -ت بصري
*
 معنوي 006. 

-8.25000-   اجتماعي -ت بصري
*
 معنوي 000. 

-10.51800-   بصري -ت بصري
*
 معنوي 000. 

-5.35400-   حركي -ت بصري
*
 معنوي 011. 

-7.95600-   طبيعي -ت بصري
*
 معنوي 000. 

 غير معنوي 819. 46200.- ت طبيعي -ت حركي

-5.12800-   شخصي -ت حركي
*
 معنوي 014. 

-7.50800-   اجتماعي -ت حركي
*
 معنوي 001. 

-9.77600-   بصري-ت حركي
*
 معنوي 000. 

-4.61200-   حركي -ت حركي
*
 معنوي 026. 

-7.21400-   طبيعي -ت حركي
*
 معنوي 001. 

-4.66600-   شخصي -ت طبيعي
*
 معنوي 025. 

-7.04600-   اجتماعي -ت طبيعي
*
 معنوي 001. 

-9.31400-   بصري -ت طبيعي
*
 معنوي 000. 
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-4.15000-   حركي -ت طبيعي
*
 معنوي 044. 

-6.75200-   طبيعي -ت طبيعي
*
 معنوي 002. 

 غير معنوي 241. 2.38000-   اجتماعي-  شخصي

-4.64800-   بصري -  شخصي
*
 معنوي 025. 

 غير معنوي 798. 51600.   حركي -  شخصي

 غير معنوي 303. 2.08600-   طبيعي -  شخصي

 غير معنوي 264. 2.26800-   بصري -  اجتماعي

 غير معنوي 155. 2.89600   حركي -  اجتماعي

 غير معنوي 884. 29400.   طبيعي –  اجتماعي 

5.16400   حركي -  بصري
*
 معنوي 014. 

 غير معنوي 208. 2.56200 يعي  طب -  بصري

   طبيعي -  حركي
-2.60200 

 
.201 

 
 غير معنوي

 

( الى داللة الفروق  معنوية أو غير 38تشير البيانات في الجدول          
تقاني لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في التعلم اإمعنوية( وأقل فرق معنول 

لتبار تجريبية والضابطة في نتائج االبي  المجموعتي  ال دالمتعدداللكاءات  بداللة
ويلحد هلا تحديدًا في بعض بكرد السلة(  بتغيير االتجا لمهارد الطبطبة البعدل  

المجاميه اللكائية وتدهر تلك النتائج عند مقارنتها بنسبة اللطأ الجدولية البالغة 
 ( وكما يأتي :0.05 

بين دي تختبار البعظهور فروق دالة إحصائيا في نتائج اال -أ
في  بكرة السلة بتغيير االتجاهالمجموعتين التجريبية والضابطة لمهارة الطبطبة 

الطبيعي( ولصالح جتماعي والبصري والحركي و )الشتخصي واالاألنواع الذكائية 
كما و إذ كلما قل زمن أداء المهارة كلما كان  النتيجة أفضل  المجموعة التجريبية

 :كما يأتي (39)في الجدول 
م   اللكاء  وكل  في المجموعة التجريبية لول اللكاء  الشلصي( بي   ■

وقد ( للمجموعة الضابطة, والطبيعي جتماعي والبصرل والحركيالشلصي واال
جتماعي والبصرل واال تبي  إنها فروق معنوية ولصالح لول اللكاء  الشلصي

لة ل بلغت قيمة مستوى الدالإ .ةتجريبيوالحركي والطبيعي( في المجموعة ال
( 0.000( و 0.014( و 0.000( و 0.000( و 0.007المحسوبة على التوالي  

 ( .0.05وهي أصغر م  مستوى الداللة  
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بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي جتماعي( لول اللكاء  االول ■
( وهي أصغر م  0.000( و 0.008( و 0.000( و 0.000( و 0.004 

 ( .0.05مستوى الداللة  
بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي  (البصرل  لول اللكاءول ■
( وهي أصغر م  0.000( و 0.011( و 0.000( و 0.000( و 0.006 

 ( .0.05مستوى الداللة  
بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي  (الحركي لول اللكاء ول ■
( وهي أصغر م  0.001( و 0.026( و 0.000( و 0.001( و 0.014 

    ( .0.05مستوى الداللة  
بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي  (الطبيعي لول اللكاء ول ■
( وهي أصغر م  0.002( و 0.044( و 0.000( و 0.001( و 0.025 

 ( .0.05مستوى الداللة  
( البصرل لمجموعة الضابطة واللكاء في ابي  لول اللكاء الشلصي  ■

تبي  وجود فرق معنول بينهما ولصالح لول اللكاء وقد وعة الضابطة للمجم
ل بلغت قيمة مستوى الداللة إ .نفسها ضم  المجموعة الضابطة (بصرلال 

 ( .0.05( وهي أصغر م  مستوى الداللة  0.025المحسوبة  
الحركي(  اللكاء و لمجموعة الضابطة في ا (لبصرلا بي  لول اللكاء  ■

 (البصرل , تبي  إنها فروق معنوية ولصالح لول اللكاء للمجموعة الضابطة
ل بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة إ. نفسهالمجموعة الضابطة ضم  ا

 ( .0.05( وهي أصغر م  مستوى الداللة  0.014 
تختبررررار التصررررويم مررررن الرميررررة الحرررررة لمجمرررروعتي البحررررث ا   4-2-1-3 ▼

جتمررراعي , الرررذكاء الرررذكاء اال التجريبيرررة والضرررابطة  لرررذوي الرررذكاء الشتخصررري ,
 (.39, كما في الجدول  البصري , الذكاء الحركي , الذكاء الطبيعي  
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ختبار ( بين المجموعات الذكا ية الخمس في االL.S.Dيبين أقل فرق معنوي ) (39جدول )
  بكرة السلةالتصويب من الرمية الحرة البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في م ارة 

 الداللة أنسبة الخط متوسط الفروق جاميعالم

 غير معنوي 783. 20000.- ت اجتماعي-ت شخصي

 غير معنوي 783. 20000.- ت بصري -ت شخصي

 غير معنوي 783. 20000.- ت حركي -ت شخصي

 غير معنوي 582. 40000.- ت  طبيعي -ت شخصي

4.00000   شخصي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

4.00000   اجتماعي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

4.00000   بصري -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

3.80000   حركي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

4.00000   طبيعي -ت شخصي
*
 معنوي 000. 

 غير معنوي 1.000 0.00000 ت بصري -ت اجتماعي

 غير معنوي 1.000 0.00000 ت حركي -ت اجتماعي

 غير معنوي 783. 20000.- ت طبيعي -ت اجتماعي

4.20000   شخصي -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

4.20000   اجتماعي -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

4.20000   بصري -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

4.00000   حركي-ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

4.20000   طبيعي -ت اجتماعي
*
 معنوي 000. 

 غير معنوي 1.000 0.00000 ت حركي -ت بصري

 غير معنوي 783. 20000.- ت طبيعي -ت بصري

4.20000   شخصي -ت بصري
*
 معنوي 000. 

4.20000   اجتماعي -ت بصري
*
 معنوي 000. 

4.20000   بصري -ت بصري
*
 معنوي 000. 

4.00000   حركي -ت بصري
*
 معنوي 000. 

4.20000   طبيعي -ت بصري
*
 معنوي 000. 

 غير معنوي 783. 20000.- ت طبيعي -ت حركي

4.20000 شخصي   -ت حركي
*
 معنوي 000. 

4.20000   اجتماعي -ت حركي
*
 معنوي 000. 

4.20000   بصري-ت حركي
*
 معنوي 000. 

4.00000   حركي -ت حركي
*
 معنوي 000. 

4.20000   طبيعي -ت حركي
*
 معنوي 000. 

4.40000   شخصي -ت طبيعي
*
 معنوي 000. 

4.40000   اجتماعي -ت طبيعي
*
 معنوي 000. 

4.40000   بصري -يت طبيع
*
 معنوي 000. 

4.20000   حركي -ت طبيعي
*
 معنوي 000. 

4.40000   طبيعي -ت طبيعي
*
 معنوي 000. 

 غير معنوي 1.000 0.00000   اجتماعي-  شخصي

 غير معنوي 1.000 0.00000   بصري -  شخصي

 غير معنوي 783. 20000.-   حركي -  شخصي

 غير معنوي 1.000 0.00000   طبيعي -  شخصي
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 غير معنوي 1.000 0.00000   بصري -  اجتماعي

 غير معنوي 783. 20000.-   حركي -  اجتماعي

 غير معنوي 1.000 0.00000   طبيعي –  اجتماعي 

 غير معنوي 783. 20000.-   حركي -  بصري

 غير معنوي 1.000 0.00000   طبيعي -  بصري

   طبيعي -  حركي
.20000 

 
.783 

 
 معنويغير 

 

( الى داللة الفروق  وأقل فرق 39  في الجدولالداهرد تشير البيانات         
تقاني لدى طالبات الصف الثاني المتوسط على وفق أنواع في التعلم اإمعنول 

 لتبار البعدلاللكاء المتعدد بي  المجموعتي  التجريبية والضابطة في نتائج اال
ويلحد هلا تحديدًا في بعض المجاميه  (التصويم من الرمية الحرة لمهارة)

 (0.05عند مقارنتها بنسبة اللطأ الجدولية البالغة  اللكائية وتدهر تلك النتائج 
 يأتي : وكما
لمهرارة التصرويم مرن  تختبرار البعرديظهور فروق دالة إحصائيا في نترائج اال  -

التجريبيرة ولصالح المجموعرة بين المجموعتين التجريبية والضابطة  الرمية الحرة
 جتماعي والبصري والحركي والطبيعي(:في األنواع الذكائية )الشتخصي واال

م   اللكاء  ل  وكفي المجموعة التجريبية بي  لول اللكاء  الشلصي(  ▼
وقد ( للمجموعة الضابطة, والطبيعي جتماعي والبصرل والحركيالشلصي واال

 ي المجموعة التجريبيةتبي  إنها فروق معنوية ولصالح لول اللكاء  الشلصي( ف
( 0.000و  (0.000 على التوالي ل بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة إ

 ( . 0.05وهي أصغر م  مستوى الداللة   (0.000( و 0.000( و 0.000و 
بلغننننت قيمننننة مسننننتوى الداللننننة ولنننننف  المجموعننننة جتمنننناعي( لول الننننلكاء  االولنننن ▼

( 0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000علنننى التنننوالي المحسنننوبة 
 ( .  0.05صغر م  مستوى الداللة  وهي أ

علنننننننى بلغننننننت قيمنننننننة مسنننننننتوى الداللننننننة المحسنننننننوبة  (البصنننننننرل لول النننننننلكاء ولنننننن ▼
وهي أصغر من   (0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000التوالي 

 ( .  0.05مستوى الداللة  
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علنننننننى محسنننننننوبة بلغنننننننت قيمنننننننة مسنننننننتوى الداللنننننننة ال (الحركننننننني لول النننننننلكاء ولننننننن▼
وهي أصغر من   (0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000التوالي 

 ( .  0.05مستوى الداللة  
علنننننننى بلغنننننننت قيمنننننننة مسنننننننتوى الداللنننننننة المحسنننننننوبة  الطبيعننننننني لول النننننننلكاء ولننننننن ▼

هي أصغر من  و  (0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000( و 0.000التوالي 
 .  (0.05مستوى الداللة 

 
اتختبرارا  فري لمجرامي  الرذكاءا  المتعرددة ائج البعديرة مناقشة النت 4-2-2

 .  المهارا  الهجومية وقياس الميل للمجموعتين التجريبية والضابطة
مناقشة النتائج البعديرة لمجرامي  الرذكاءا  المتعرددة فري اتختبرارا   4-2-3

 المهارا  الهجومية للمجموعتين التجريبية والضابطة:
تختبررار البعرردي بررين المجمرروعتين وجررود فررروق دالررة إحصررائيا فرري نتررائج اال -

ولصررررالح  تختبررررار المناولررررة الصرررردرية بكرررررة السررررلةالالتجريبيررررة والضررررابطة 
جتمرراعي والبصررري المجموعررة التجريبيررة فرري األنررواع الذكائيررة )الشتخصرري واال

 والحركي والطبيعي(:
في الجدول  ويفسر وجود فروق دالة إحصائيا في نتائج االلتبار البعدل         

لتبار المناولة الصدرية بي  المجموعتي  التجريبية والضابطة في اللكاء ال (37 
جتماعي والبصرل والحركي والطبيعي ولصالح المجموعة التجريبية الشلصي واال

تقاني اللل التعلم اإ أسلوبالى فاعلية كما ترى الباحثة   للك يرجه إ, الى 
لدى المجموعة التجريبية م   مهارد المناولة الصدريةفي تعلم الباحثة  تلدمتهسا

مجموعة للتمرينات المطبقة للالملئمة األداء تكرارات   يادد التدرم فيللل 
الضعيف لغرض الوصول بهم  األداءوبشكل لاص التجريبية بأنواعها اللكائية 

واجتيا  محك إتقا  المهارد والمحدد الجيد في تعلم المهارد  األداءو  اآللية الى
س  األداء ووصل الى مرحلة الثبات قل تأثر  بالمتغيرات فكلما تح  .%80ب

المحيطة بالمتعلمات لللك فا  إتقا  المهارد يتطلب العديد م  اللبرات والعوامل 
التي ال يمك  توافرها بدو  الممارسة الفعلية للمهارد وفي ملتلف الدروف بمعنى 
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رسة تحقق اكتساب إ  الممارسة شرٌط م  شروط التعلم فالتعلم ال يحدث دو  مما
المهارد بشكلها األولي ثم تحس  التوافق وتثبيته , فهي توفر الدروف المناسبة 

 .(1  (لكي يدهر الرياضي ما تغير في أدائه
األداء الصحيح وتنوعه يساعد على  يادد نسب نجاع    تكرارإإل نلحد        

د وبالتالي تطور المحاوالت للل اللعب مما ي دى الى اكتساب المهارد بشكل جي
المناولة الصدرية ف,  اتداء لدى المتعلمالقدرد المهارية والسيطرد والتحكم ودقة األ

م  الثبات ثم ها ءداأتتطلب التحرك م  عدد مواقه ومواضه ملتلفة والتنويه في 
  تنوع لبرات التمري  إ"  (2 فيلكر (Magill 2004), وي يد للك الحركة والجرل

داء أفي الحركة سوف ي يد م  اكتساب التعلم وقدرته على وتنديمها والتنوع 
  "فضلأالمهارد بشكل 

التعلم اإتقاني يمتا  بالتطبيق العملي للتمرينات ع  طريق فأسلوب        
  إل إاستلدام تكرارات األداء المهارل لغرض إتقا  مهارد المناولة الصدرية, 

يد درجة إتقا  المهارد ُيمّك  الطالبة إعطاء التغلية الراجعة للطالبة فضًل ع  تحد
م  التقدم بها وتحسينها باتجا  األداء المتق  مه ما يرافقها م  تصحيح مستمر 
لأللطاء المرتكبة. فهلا النوع م  التعلم يقوم على الجهد المشترك بي  المعلم 
والمتعلم م  جهة , ولكل م  المعلم ومساعديه م  فريق العمل المساعد م  جهة 

يبر  هنا إل المحرك الرئي  للنشاط والحركة  يعدسة(  المدرّ رى , فجهد المعلم أل
عطاء التغلية الراجعة الملئمة بحسب  م  للل التوجيهات وتصحيح األلطاء وا 
مراحل التعلم للحركة ومدى الحاجة إليها ووقتها المناسب , أما جهد المتعلم 

م  للل قدرته في فيبلله برمتها  اللل يمثل محور العملية التعليمية الطالبة( 
وفي مستوى أعلى واالرتقاء به الى أداء المهارد تنوع عند  استلدام لكائه المتعدد

فالوصول لإلتقا  في  تصحيح ألطاء األداء بالتغلية الراجعة الداللية لاصًة.
الفعاليات الرياضية تلتلف فيما  إ   تعلم المهارد يمثل الوصول للدقة في األداء,

                                                           

 .121, ص مصدر سبق لكر :2007(شاكر, نبيل محمود ,1 
(2)Magill,A.A.2004,motor learning and contol, boton,mc-grw.hill, 

2004,op.cit,p.273. 
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فبعض , ينها لما تتطلبه م  درجة لكاء اللعب والتي يتمي  بها الفرد الرياضي ب
األلعاب تحتام إلى لكاء عال  للوصول إلى المرتبات العليا فيها ,وبعضها األلر 
يحتام إلى درجة لكاء اقل ولاصة تلك األلعاب التي تجرل على نمط واحد 

        .( 1  ( ومعروف 
مكانيننننة جينننندد ومناسننننبة للطالبننننة منننن  الننننة الصنننندرية يتطلننننب تعلننننم المناو إ          

وصنننواًل  دراك والتصنننورنتبنننا  والتركيننن  واإلنننلكاء واالمننن  كنننل مننن  االقننندرات العقلينننة 
يصننال الكننرد لل ميلننة ألل مكننا  فنني إللتكيفننات واآلليننة  فنني األداء المهننارل لغننرض 

رك فني الملعنب ستلمها بنجاع , لضما  تحقيق األهداف المطلوبة والتحناالملعب و 
المناولننة   تحسنن  أداء مهننارد إ( 2007ينرى  شنناكر, إل بمنا تقتضننيه مواقننف اللعننب 

مرتبطننة بالتنندريب عليهننا منن  لننلل تحسنن  كفنناءد العمننل العضننلي و وال الصنندرية 
نقباضننات ال ائنندد وقلننة األلطنناء و يننادد عنندد المحنناوالت الناجحننة فيمننا ينن دل الننى اال

تننرى الباحثننة و وتقنارب نتائجهننا وصننواًل النى اآلليننة , نجننا  وتشننابه األداءات ثبنات اال
الننى مجنناميه لكائينة متعننددد بحسننب لكناء كننل طالبننة التجريبينة   تقسنيم المجموعننة إ

تنفينلها و  دالمهنار وتعلنم أمكانينة وقندرد علنى أداء  اتهلا التعندد فني النلكاء يجعلهنا ل
ل ينشنط القنندرات بطريقتهنا وننوع لكائهننا وقوتنه أو ضنعفه, فالحركننة تعند المحنرك الننل

بحينث تكنو  قنادرد علنى تودينف هنل   ,العقلية في الدماغ ومنهنا النلكاءات المتعنددد
أداء  بإتقننا  الملتلفننة ولاصننًة التنني تتعلننق مواجهننة صننعوبات األداء الننلكاءات فنني 

وهلا ي كد وجهة ندر كاردنر حنول أ  األسنوياء من  الننا  قنادرو  علنى  , دالمهار 
لكنناءاتهم , ولكنن  األفننراد يتمنناي و  ببننروفيلهم أو صننورتهم   يفينندوا ويودفننوا جميننه أ

اللكائيننة فملمننح هننلا البروفيننل هنني توليفننة فرينندد منن  لكنناءات قويننة نسننبيا ولكنناءات 
ضعيفة نسبيا يستلدمونها لحل مشكلتهم أو لتشنكيل ننواتج تعملهنم , وننواحي القنود 

 .(2 الفرديةاحي الضعف تساعد في تفسير الفروق النسبية هل  ونو 

                                                           

 .  305, عما  , دار وائل للنشر , ص 1, ط التعلم وجدولة التدريب الرياضي: 2001( وجيه محجوب,  1 
: البناء العاملي في ضوء تصنيف كاردنر وعلقته 2006(فتحي عبد الحميد عبد القادر , محمد أبو هاشم 2 

,األرد  ,  بحث منشورجامعة ,بكل م  فاعلية اللات وحل المشكلت والتحصيل الدراسي لدى طلب ال
 . 37ص
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داء مهارد الناجحة ألتقا  اإأ  أسلوب التعلم اإتقاني م  للل محاوالت        
لاتها وثقتها بنفسها  المتعلمة بتقديريساهم في شعور  المناولة الصدرية بكرد السلة

عندما تتعرف وتشّلص بنفسها النواحي السلبية وااليجابية في  تهانفعاالاوالتحكم ب
ثقتها ي يد م   مما تصحيحها بالتغلية الراجعة الداللية فتحاول ,أداءها للمهارد

ها للواجب على تحقيق انجا  وتحملها للمسئولية في أداءاتها الملتلفة بقدرتها 
وتعاونها مه  ميلتها في تعلم األداء الصحيح للمهارد وتلفي ألطاء  م  الحركي 

ما يرى  اللوالدد فالمطلوب في الموقف التعليمي ك, للل التصحيح الفورل لللطأ
أ  يكو  الطالب مرك  النشاط , وهلا ما تسعى إلى تأكيد  االتجاهات  ( 1996, 

التي ت كد على دور التغلية الراجعة وأهميتها بعّدها مبدًأ أساسيًا التربوية الحديثة , 
م  مباد  العمل وفقًا للتعلم اإتقاني واللل يعد واحدًا م  األساليب التعليمية التي 

 وهلا ,(1  (ى فيه الدور األكبر للطالب في العملية التعليمية للل الدر يعط
تتراكم اللبرد التي تنوع ت ا  في سلوكها المتعلم جراء يساعد على للق نوع م  اال

التي تعمل  متعددال اللكاءلديها عندما تتق  أداء المهارد ما ي دل الى  يادد نمو 
إ  اإحسا  بالحركة ع  طريق  . اديهلوتشترك في أنجا  الواجب الحركي 

استلدام الحوا  ولاصة البصر م  قبل طالبات عينة البحث بأنواعها اللكائية 
ي يد م  أمكانية تعلم المهارد ع  طريق تل ي  الصور اللهنية الصحيحة في 

م  للل المقارنة اللهنية بي  ما تم وما ليها اللاكرد واستدعائها وقت الحاجة إ
 يجب أ  يتم .

"إ  المعرفة الحسية لات أهمية لتطوير المهارد".  (2  (1984ويلكر  الوي , 
مشيرًا " الى إ  اإحسا  الحركي يعمل على   (Hale   3)ويتفق معه  هال,

                                                           

, الكتاب المدرسي , و ارد التربية  1, ط طرق التدري  العامةم:  1996(محمد محمود اللوالدد ويلرو  , 1 
 .32, ص  والتعليم , صنعاء , اليم 

, 1984. بغداد: مطبعة جامعة بغداد, علم النف  الرياضي في التربية الرياضيةالوي , كامل طه. (2 
 .91ص

(3)Hale, B.D. International and Extra lnagery on Muscular and Aculer 
Concomitants. Journal of Sports Psychology, 1982, p.379. 
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تدعيم الممرات العصبية للعب م  للل إحضار صور لهنية للمهارد بشكل 
  ند أداء المهارد".مندم إل يعمل للك على االشتراك الفعلي في عضلت الجسم ع

  بين المجموعتينتختبار البعدي وجود فروق دالة إحصائيا في نتائج اال -
ولصالح  بكرة السلة بتغيير االتجاهالتجريبية والضابطة لمهارة الطبطبة 

جتماعي والبصري ة في األنواع الذكائية )الشتخصي واالتجريبيالمجموعة ال
 :المهارة كلما كان  النتيجة أفضلإذ كلما قل زمن أداء  والحركي والطبيعي(

م  للل أ  طالبات عيننة ( 38في الجدول  ويمك  تفسير هل  النتيجة           
البحننث فنني المجموعننة التجريبيننة منن  لول الننلكاء الشلصنني واالجتمنناعي والبصننرل 
والحركي والطبيعي قد استلدمت منهج التعلم اإتقناني النلل دهنر أثنر  واضنحًا من  

ج اإيجابيننة التنني حققتهننا المتعلمننات فنني التبننار مهننارد الطبطبننة بتغييننر لننلل النتننائ
االتجننا  بمجاميعهننا اللكائيننة اللمسننة  ودهننور الفننروق المعنويننة لصننالح مجمننوعتهم 

المنطقيننننة لنننندى أفننننراد المجموعننننة هنننني تعبيننننر عنننن  مننننا تمتلكننننه , فننننالفروق  التجريبيننننة
, فتننننوع تمريننننات  تقنننانيالطالبنننات مننن  قننندرات نتيجنننة تطبنننيقهم لمفنننردات المننننهج اإ

الشنننوالص التننني نفنننلتها المجننناميه اللصنننم ممنننثًل بالطبطبنننة بتغيينننر االتجنننا  بوجنننود 
اللكائية من  الطالبنات سناعدت علنى  ينادد االنتبنا  وسنرعة رد الفعنل وتركين  الندنر 
لألمننام , إل تتحننرك الطالبننة لتغييننر االتجننا  بتغييننر الطبطبننة للينند الثانيننة بعينندًا عنن  

المرحلة العمرينة بكثنرد الحركنة , ولهنم   تمتا  طالبات هلشاقة وسرعة إل اللصم بر 
مهارات جسمية حركية يكتسبو  م  لللهنا المعنارف واللبنرات عن  طرينق الحركنة 
لللك يمتلكو  القندرد علنى السنيطرد علنى الحركنات الصنعبة بصنفة لاصنة وتنسنيقها 

بننا  " (1  (2007اكر, ويتفنق هنلا منه مننا لكنر  شن.أل يتمتعنو  بتوافنق حسني عننال  
الحركننات الرياضننية تنشننط العدينند منن  القنندرات العقليننة للفننرد وا  كانننت بسننيطة إاّل 

إ  عمليننة التعلننيم وتكننرار التطبيننق فنني إل  ,"إنهننا تنن ثر بشننكل كبيننر فنني الننتعلم ككننل
الوحدات التعليمية مه التشجيه والدعم والتع ي  لألداء الجيد م  قبل مدّرسنة المنادد 

بالتنندري  للمجمننوعتي  فضننًل عنن   قيننام المتعلمننات بالممارسننة وبتكننرار  التنني قامننت
 .مه التغلية الراجعة األداء وتنويه التمرينات المستلدمة لتعلم مهارات البحث

                                                           

 .174, صمصدر سبق لكر :2007(شاكر, نبيل محمود,1 
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المجموعة التجريبية تقدمًا في تسجيل متوسط حسابي أقل  إل أحر ت        
االلتبار البعدل , فهي  محسوبًا بالثواني ما أثر على نتائج البحث النهائية في

% م  إتقا  80ل  رك ت وبللت الجهود وكا  همها األساسي انجا  نسبة ا
وللك أل  هلا األسلوب اإتقاني يفسح المجال بتقسيم المجموعة التجريبية  المهارد,

الى مجاميه وفقًا لألداء وعلى ضوء اللطأ المرتكب لغرض إعطاء تكرارات 
جموعة, مما يتيح الفرصة للمجاميه  في تعلم المهارد متعددد بما يناسب أداء كل م

الت امها فضًل ع   .بشكل أفضل فضًل ع  الحصص اإضافية التي تعطى لهم 
 بدقة تعليمات األداء الفني للمهارد وصحته مه ما يصاحبه م  تغلية راجعة ,

موعة بوصول طالبات المجالمجموعة بأنواعها اللكائية أداء وهلا ما أكدته نتائج 
, ع  طريق أجراء االلتبار التكويني بعد %80الى محك اإتقا  المطلوب وهو 

لارم وقت الدر  المحدد لتعلم وفي  ,أسبوعياً  تي إتقانيتي  تعليمي تي كل حص
إل يلكر  بلوم( , تها مه نتائج الوحدد السابقةومقارن مهارد الطبطبة بتغيير االتجا 

ادل يستطيه أ  يتعلم أل شيء قابل للتعلم  بفرضيته األولى( إ  الشلص االعتي
, وبمعنى ألر إلا كا  هناك أداء يمك  تعلمه فأ  الشلص االعتيادل قادر على 

                        (1 تعلمه إلا كا  هناك وقت كاف  وجهد يكر  لهلا الموضوع تعليمًا وتدريسًا.
ئية اللم  لات المنهج سبب تفوق هل  المجاميه اللكا  ّ إوترى الباحثة        
نهم قد إم  للل  في األداء,مراحل تعلم المهارد والتحس   جتيا افي  التجريبي

بتغيير تأثرت استراتيجياتهم في أدراك البيئة التعليمية وتنوعها لمهارد الطبطبة 
, فالتنويه في تمرينات مهارد والتعامل معها بحسب نوع لكائهم بكرد السلة االتجا 

الى وطبطبة الكرد باليد الثانية  ويساراً  الميل  يميناً و تجا  غيير االبتالطبطبة 
قد  اد وتبديل يد الطبطبة باللراع الثانية المدافه للصم ا عند وجود تجا  اآللراال

فم  المهم ف ادت بللك لبرتهم فيها. م  السيطرد والتحرك والتحكم بالكرد فيها 
هارد المراد تعلمها كالقدرد على اإحسا  ثم إدراك المعلومات البصرية والمكانية للم

التحكم بالكرد واالحتفاد بها ومراعاد عدم فقدانها بسهولة بتأثير اللصم للل 
                                                           

Bloom. Com  p://wwwhtt: (The mastery learning modelBloom. Binyamin,1999;  )1(
N ..p123.Op .city  1 
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دراك  الطبطبة بتغيير االتجا , وموقه المتعلمة م   ميلتها وم  اللصم وا 
عتماد إلى اال الميلعلى الجوانب الفنية للمهارد مثل و  التأكيدإ   المسافات بينهم ,

لات وتوديف لبرات الحركات العلى الجانب الجسمي واالستعانة به للتعبير ع  
الجسمية للل التعامل مثل حركة اليدي  أو استلدام حركة ج ء م  الجسم 

 .  ًا جيداً لكاء حركييمثل للتعبير ع  فكرد ما 
لجيدد والتعاو  فيما بينهم فاقرا  تكوي  العلقات االجتماعية مه األ إ       

م  للل الدر  وبللك تتوسه دائرد تساعد الضعيفة في األداء للحاق بها 
تنمية احدى جوانب  ع  فضلً  جتماعيعلقاتهم االجتماعية كاللكاء اال

القيادد والتلطيط لتحرك ناجح مه  ميلتها نحو الهدف, إل ب الشلصية متمثلة
أعضاء فريقها  يلتها أوتمتا  بقدرتها على التفاهم بإشارات متفق عليها مه  م

لحصول على فرص أفضل لتحقيق هجوم وا للداع اللصم للل مجريات اللعب
إل يرى  ناجح على سلة اللصم أو تنفيل رمية أو رميتي  حرد ناجحة

للتعبيرات الوجهيه والصوت واإيماءات والقدرد على  الحساسية" (1  (2003 جابر,
بي  الشلصية والقدرد على االستجابة  اإشارات التميي  بي  ملتلف األنواع م 

تندمج الطالبة في أداء المهارد كلها علمات لللكاء االجتماعي إل لها بفاعلية " 
فر جميعها دالل الفرد اقد ال تتو  ئيةلكانواع الفاأل وتتواصل اجتماعيًا مه أقرانها. 

نوع  الواحد , ولكنها مو عة بي  األشلاص , إل يمتلك الشلص الواحد أكثر م 
 .     (2  (م  اللكاءات , وأ  تنمية أحد هل  اللكاءات قد يسهم في تنمية اآللري 

بين المجموعتين تختبار البعدي فروق دالة إحصائيا في نتائج اال وجود -
ولصالح المجموعة  التجريبية والضابطة لمهارة التصويم من الرمية الحرة

ي والبصري والحركي جتماعالتجريبية في الذكاء المتعدد )الشتخصي واال
 والطبيعي(:

                                                           

 .12,صالمصدر السابق : 2003(جابر عبد الحميد جابر,1 
, دار الفكر للطباعة والنشر والتو يه, عما , تربويات الم  البشرل:  2003 حسي , (عبد الهادل محمد2 

 . 18, ص 1االرد , ط
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اللكاء  أصحاب  إ التي تبي ( 39في الجدول  هل  النتيجة ع ى تو  
التي و مجموعة التجريبية الفي جتماعي والبصرل والحركي والطبيعي الشلصي واال

 ,في تعلم مهارد التصويب م  الرمية الحرد  تقاني كانت األفضللضعت للتعلم اإ
تحتام الى كم التصويب م  الرمية الحرد ء الفني لمهارد األداحتى تتق  الطالبة و 

فضل ع  التصحيح المتكرر والمحاوالت الناجحة المتكررد  كبير م  التكرارات 
التغلية الراجعة الملئمة بصورد مستمرد وفي الوقت المناسب  ءلأللطاء أل إعطا
كل م    فو ل  وي كدواآللية  الدقيقللوصول الى مرحلة التوافق لتحسي  األداء و 

الى إ  معرفة المتعلم بنتائج استجاباته م  المباد  المهمة " (1  (2010وربحي , 
لحدوث التعلم إل يتطلب بعد االنتهاء م  أل نشاط وجود تغلية راجعة تلبر 

 . " المتعلم بنتائج نشاطاته إثارد دافعيته وتحفي   على مواصلة التعلم
فنني  مسنناعداً  عنناملً  لشننكّ يلنننتعلم المهننارد     اإعننادد والتكننرار لكننل تمننريإإل 

تطوير مستوى األداء المهارل ليصبح أكثنر انسنيابية وأوتوماتيكينة , ويندعم للنك منا 
و المتطلنب أالقاعندد األساسنية والشنرط  " (2 بنا  (( Mosston , 1981 لكنر  

األساسننني فننني تعلنننم المهنننارات الحركينننة والنننلل يدهنننر تقننندما واضنننحا فننني النننتعلم هنننو 
عبنننند هتمننننام ب يننننادد عنننندد المحنننناوالت للتمرينننننات وتنوعهننننا". كمننننا أشننننار   عصننننام اال

( اننننه كلمنننا  اد التكنننرار للمهنننارد كلمنننا أصنننبحت أكثنننر أوتوماتيكينننة  1999, اللنننالق
 .(3 وتناقص التوتر وأصبحت الحركة أكثر اتقانا وكفاية

وترى الباحثة أ  تطبيق التمرينات وتكرارها على وفق استلدام أسلوب 
التكيفات  عملإتقاني اللل يعمل على للق روع التعاو  بي  الطالبات و اعلم الت

وف سكل هلا العقلية  اللهنية( الستقبال المعلومات وتفسيرها وتصحيح األلطاء 
وبالتالي فإنها ستعمل  ,المهارد يرسم في له  الطالبة المسار الصحيح ألداء

ها ع  ئغ مما يجعل تصحيح ألطاها والصورد المل ونة في الدمائمقارنات بي  أدا
                                                           

, عما  : دار صفاء  1. ط لندرية والممارسةتكنولوجيا التعلم , ا:2010فو ل فاي  وربحي مصطفى , (1 
 . 218للنشر والتو يه , ص

(2)Moston Muska; Teaching physical Education: (carles E, Mervill publishing 
company, ohio, 1981) p. 87 . 

 .207,دار المعارف القاهرد ,ص 9,ط تطبيقات-التدريب الرياضي ندريات:1999(عصام عبداللالق,3 
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أو م  لاتها المساعدي   طريق التغلية الراجعة التي تقوم المدّرسة بإعطائها أو
 منلل تساعد على تعديل مسار الحركة والسلوك الحركي للمتعلم إأمرًا يسيرًا , 

 فعندما  تقاني ,المراحل األولى للتعلم وهلا ما أتاحه المنهام المعد وفقًا للتعلم اإ
الى صحة العمل الم دى  شيرتتكو  التغلية الراجعة داعمة أو مع  د فإنها 

ستمرار ما ي دل الى تقوية الحاف  لل, عنه ضىوتكو  سببًا للر وضرورد تكرار  
  .(1  (ببلل الجهد
المتعلمات على تحريك دوافه ساعد ي  االستلدام األمثل للتغلية الراجعة إ

معرفة نتائج أدائهم بصورد مستمرد أ  و   األداء , تقاإ الممارسة نحوستثارتها او 
وينية م  أجل تصحيح األلطاء ومعالجتها وتحفي هم على مواصلة عملية التعلم , 

 الصحيحتكنيك الساهم في تكوي  برامج حركية معدلة في الدماغ حول يمما 
وعة للمجمالرمية الحرد  مهارد مستوى أداءم  رفه الاألمر اللل أدى الى  للمهارد

ا  التغلية الراجعة ت يد م  ب" (2  (Schmidt, 2000), وهلا ما ي كد   التجريبية
طاقة األفراد ودافعيتهم وتع   األداء الصحيح وتجنب األداء اللاطئ وت يد م  
استقللية المتعلم في االعتماد على نفسه لتحديد األلطاء ومعالجتها وأليرا ت ود 

ستلدام المجموعة ا  إ .طرق تصحيحية لللك" المتعلم بطبيعة ألطائه واقتراع
مهارد التصويب م   تقاني في تعلمالتجريبية بأنواعها اللكائية لمباد  التعلم اإ

تحقيقًا لهدف  %80األداء إتقا  محك الى   هموصولقد ساهم ب الرمية الحرد
  .التعلم
ء المتعدد اللكاقدرد  نمو ونشاط يساعد أسلوب التعلم اإتقاني على  إل       

في أداءها جوانب القود والقصور أو الضعف معرفة الشلصي لكاللكاء لمتعلمة ل
تقا  التصويب م  الرمية الحرد لمهاردالفني  ليتسنى لها دعم  ,بصورد صحيحة وا 

يجاد المعالجة المناسبة لجوانب الضعف لتصحيح ألطاء وتع ي  جوانب القود و  ا 

                                                           

,مدريد,  كرد السلة للعبي  الشباب , توجيهات للمدربي : 2000األتحاد الدولي لكرد السلة,(1 
 .111اسبانيا,ص

(2)Schmidt A. Richard: Motor Learning and Performance, Human  Kinetics11, 
2000, P. 84. 
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تقا  إفي تقوية ثقتها بنفسها وبقدرتها على  األداء وم  ثم مسار الحركة مما يسهم
تكوي  الصور القدرد على أما  ,% منه80جتيا  محك اإتقا  المتمثل بااألداء و 

صحيح بصرل المسافات ورسم ملطط األبعاد و البصرية واللهنية لألفكار وتقدير 
 لللوالتي تتم م  متق  للحركة المنفلد في الدماغ وكيفية تطبيقها بشكل صحيح 

في أسلوب  لمهارد التصويب م  الرمية الحرد اكتساب المعارف واللبرات الجديدد
المعروضة م  قبل الصحيحة النمولجية الصورد  طريق  عتقاني التعلم اإ

فهي داللة ول نها في اللاكرد لمحاوالت المتكررد والناجحة لالمدرسة أو النمولم 
  اللكاء البصرل.وجود على 

 لمتراكمة م  جراء اللكاء الحركي اللل يتولد م  للل كثردااللبرد إ         
والقدرد إحساسها وفهمها للحركة للتعبير ع  وحركتها استعمال الطالبة لجسمها 

ستلدام الجسم كله أو أج اء ابتكنيك مهارد التصويب م  الرمية الحرد  أداءعلى 
حركة  عندما تتآ رواللل تحتاجه المتعلمة ه ئمنه وما يتطلبه م  تآ ر بي  أج ا

مه ثني  بمسك الكرد أمام مقدمة الرأ  وتوجيهها نحو الهدفالمثنية اللراعي  
 لتمتدا معًا ولروم الكرد م  اليد بمسار قوسي نحو مربه لوحة الهدفالركبتي  

بما تمتلكه م  قدرات عقلية وبدنية وحركية ألجل , و للحركة ومتابعة الندر
نقًل ع   هانا فورد(  (1  (2007ويشير شاكر,انها تقا  الوصول الى تعلم المهارد و 

أ  الدماغ يرتقي بواسطة النشاط الجسدل , فالحركة توقد وتنشط العديد م  "الى 
القدرات العقلية , وأنها تدمج وتثبت المعلومات الجديدد واللبرد في الشبكات 

إ   ."فسهالعصبية فهي حيوية لكل األفعال التي يجسد بها الفرد تعلمه وفهمه ون
التغييرات مه قدرتها على التعامل باحترام و الطالبة الممي  في أسلوب الفرد أ

التي تحدث في ( األجواء العادية والغير العادية بالممارسة في متمثلة البيئية 
في تكيف ال الى والقدرد على فهمها والتفاعل معها لغرض الوصولالطبيعة 

ت التي يتطلب استلدام الندام الهوائي عندما والحاالوالوديفية الداللية  دجه  األ
تكو  شدد الحمل أو التمرينات قصيرد وسريعة أو اللهوائي عندما تكو  شدد 

                                                           

 .175, ص المصدر السابق نفسه: 2007(نبيل محمود شاكر,1 
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م  للل أداء الحمل أو التمرينات متوسطة الى طويلة وقد تكو  بي  الندامي  
        .غالباً شدته متوسطة والتي تكو  در  التربية الرياضية  المهارد فيوممارسة 

فالطالبة هنا هي المحور التي تدور حوله ُرّحى العملية التعليمية وُتصب فيه   
نتائج التعلم المستلدم بأنواعه الحديثة ويثار  , واللل ينتدر منها إحداث التغييرات 
مكانات وبيئة مناسبة  في ملرجات العملية التعليمية بما توفر  م  مصادر وا 

علم نوعي تلجأ فيه الى إعمال العقل وقدراته ألحداث التعلم المطلوب , فهو ت
فالفرد بإمكانه أ  ينمي  وباأللص اللكائية للوصول الى الهدف المرجو تحقيقه. 

فعليًا قدراته العقلية ع  طريق إنشاء ترابطات وصلت عصبية جديدد مه 
نه يستطيه  يادد لكائه بدو  حدود باستلدام  االستثارد وفي جميه األعمار وا 

ء البيئي االجتماعي اللل يتم م  للل أعطاء الدماغ واجبات معرفية أو اإثرا
عطاء الوقت الكافي له لكي يتمثل  حركية معروفة للتدرب عليها مه التكرار وا 
ويتكيف مه المعلومات والمهارات الجديدد, فعندما يمار  الرياضي تعلم حركي 

د الدماغية استجابًة لهل  لمهارد جديدد فإنه يتم توليد تشابكات جديدد في القشر 
المدللت , أما في حالة تكرار  لمهارد قد تعلمها سابقًا فأ  الدماغ ي يد م  كثافة 
األوعية الدموية في مناطق معينة م  الدماغ, وهلا يشير الى أ  الدماغ يغير م  

 .(1  ( أدائه مه تغير نوع البيئة والتعلم
ل نحو ولميذكائية في اال للمجامي مناقشة نتائج القياس البعدي  4-2-4

 للمجموعتين التجريبية والضابطة:درس التربية الرياضية 
( نجد انه لم تدهر فروق معنوية بي  المجموعة 39عند ملحدة جدول        

 : البعدل لوالميقيا  بأنواعها الذكائية في  التجريبية والضابطة
اللكائية بي  في المجاميه  (عشوائي وهلا يعني أ  الفرق غير معنول     

المجموعتي  التجريبية والضابطة في قيا  الميل البعدل نحو در  التربية 
عينة البحث م  المجموعتي  التجريبية  تقاربالرياضية , مما يدلل على 

والضابطة ولجميه األنواع اللكائية في ميولهم نحو در  التربية الرياضية , ال 
قاني بمبادئه وأسسه وشروط العمل على تالتعلم اإالمجموعتي   أحدىستلدام ا  إ

                                                           

 .186- 185, ص مصدر سبق لكر : 2007ر,(نبيل محمود شاك1 
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 ةبأنواعها اللكائية اللمسلهما تأثير متقارب  للعينة  المتبهالتعلم األلرى وفقها و 
 .في ميولها نحو الدر 

إل ترى الباحثة إ  حس  التيار الطريقة أو األسلوب التعليمي أو التدريسي   
أو التدريسية مراعيًا حاجات المناسب اللل يستلدمه القائم على العملية التعليمية 

المتعلمي  وقابلياتهم ومرحلتهم العمرية والتي تساعد على تحفي هم و يادد دافعيتهم 
للممارسة واالشتراك في نشاطات الدر  المتنوعة التي تجلب لهم السرور والمتعة 

( أ  اللبرات الممتعة تقوم بتنبيه Jensenنقًل ع    (1  (2007ويلكر  شاكر,, 
فكلما ابتعد  الكيمياويات  النواقل العصبية ( والتي تدعم اللبرد التعليمية  إطلق

المدر  أو المعلم ع  النمطية في العمل بر ت ميولهم نحو  بصورد واضحة 
  للعيا  .
  الميول تساعد على بلل أ ( الى 1993ويشير جمال وفضل اهلل ,         

ي عامل مهم في تنمية الشعور الجهد والمثابرد مما ي دل لتحقيق النجاع وه
يتجه إليه  بالرضا واالرتياع نحو العمل فتحديد ميول الطلبة يساعد في تحديد ما

  يكو  هلا التحديد م شرًا لنوع الدراسة أه الء الطلبة م  نشاط وم  ثم يمك  
 (التي يمك  االلتحاق بها ولطبيعِة المهنة التي يقبل الفرد على ممارستها مستقبًل 

قد يكو  لدى الفرد اللكاء والقدرات التي ت هله للنجاع في جانب معي   . إل (2 
 . (3  (يميل إليه وال يحبه غير إنه ال

باستلدامهما  المتبهتقاني كما التعلم   كًل م  منهج التعلم اإإللا نجد        
ابة الفرصة للميول لتتشكل ولتساهم في تنشيط جهد استج اتاحأقد للتغلية الراجعة 

المتعلمات ومساعدته  على بلل الجهود في سبيل تحقيق الهدف م  التعلم لكل 
ستلدامها للكاءاتهم ايعني أ  المجموعتي  وب وهلا ال .المجموعتي  على حد سواء

يمنه أ     هلا الإالمتعددد لم تتشكل لديها الميول نحو در  التربية الرياضية بل 

                                                           

 .195, ص مصدر سبق لكر : 2007(نبيل محمود شاكر,1 
المجلة : تماي  العمر والجن  في الميول االستماعية. 1993منير حس  جمال , ومحمد رجب فضل اهلل, (2 

 . 45. العدد الساد . القاهرد ,ص المصرية للدراسات النفسية
 .234, القاهرد: دار الفكر العربي ,ص   النفسيالقيا: 2000سعد جلل,  (3 
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أداء التمرينات بتكراراتها المطلوبة ممارسة و نحو الوتدفه تتشكل ميولهم وتتوجه 
ستثارد اهتمام م  للل   أديا دورًا فاعًل في نمو الميول والرغبة واالافالمنهج

تقا  المهارد كلما ا دادت إت داد قابلية للك بو  دافعيتهم نحو در  التربية الرياضية.
لمهارل داء ادافعية الفرد عندما يستلدم اللعب لبرات النجاع في األ

إ  المستويات العالية للدافعية ت دل الى تسهيل  ( الى 2007, ويشير شاكر
األداء في حال إتقا  المهارد بشكل تام , لقد أثبتت العديد م  الدراسات إ  قدرد 
الفرد على تعلم وأداء المهارد تتطلب مستوًى معينًا م  النمو والنضج لتلبية 

 .(1 (جية للحركة وا  إتقانها يتم بالتع ي  والتكراراالحتياجات الكينماتيكية والفسيولو 
والدافعية واللبرد فر النشاط ام  حيث تو  بقاوتتفق الباحثة مه الرأل الس       

والحما  للتناف  وبلل الجهد واللل تمي ت به الطالبات في كل المجموعتي  
لتلف اعلى بمستوى أو درجة معينة لكل لكاء الملتلفة المتعددد بلكاءاتهم 

فكل مستوى لكاء للفرد يتكو  م  عدد   ,ستلدامهم لها منفردد أو مجتمعة ا
و مه بعضها بانسجام وا  هل  أ  تعمل بشكل فردل أقدرات مستقلة يمكنها 

األنواع التي تقه في أج اء ملتلفة م  الدماغ  يمتلكها كل دماغ بشرل ولك  
  كل نوع وا  ب قلة اللبرات , و انه تحت التطور بسبأ اً العديد منها لي  متطور 

  . (2  (م  اللكاء يحتول على ندام فريد لمعالجة المعلومات
" ينشط  (3  (1972( نقًل ع   صالح, 2003براهيم , إفالميل كما يرى         

جهد االستجابة وينوعها ويعمقها وقد يدفعها الى االبتكار, ويجعلنا نعمل على قدر 
عدم توافر الميل فهو يجعلنا نعمل بأقل مجهود لن دل ما أما أو تينا م  قدر  , 

أ  و   واجبًا ونتجنب عقابًا, فيصل مستوى عملنا الى األداء الروتيني الرتيب". 
التشجيه المستمر م  قبل مدّرسة التربية الرياضية والمساعدي  فضًل ع  التغلية 

 مهمٌ  أثرٌ لمدّر  فل, م  ثم تحسي  األداءساهم الراجعة الفورية لتصحيح األلطاء 

                                                           

 153,ص مصدر سبق لكر : 2007(نبيل محمود شاكر,1 
 .200-199,ص المصدر السابق نفسه: 2007(نبيل محمود شاكر,2 
بناء وتقني  مقيا  الميل العسكرل لطلبة ( 2003.أقتبسها  قاسم محمد الدايني,  281: 1972صالح , (3 

 .21رسالة ماجستير غير منشورد , كلية التربية , جامعة بغداد , ص  المرحلة اإعدادية ,
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في تحديد الطريقة الفاعلة في التدري  والتي ال " (1  (1995كما يلكر سلمة , 
نما هي التي تساعد على تنمية  تقتصر على تقديم المعلومات المنهجية فقط , وا 

 . "ميول الطلبة وتدفعهم إلى الفعل اإيجابي والمشاركة المثمرد في الدر 
دهرت  أ  ألتبار البعدل قد نتائج االنجد أ  م  كل ما سبق لكر          

قد نواعها اللكائية اللمسة أبتقاني( التي استلدمت  التعلم اإالمجموعة التجريبية 
المناولة الصدرية ومهارد المهارات كل في تعلم تفوقت على المجموعة الضابطة 

     .بتغيير االتجا الطبطبة  دمهار و  التصويب م  الرمية الحرد
تحقق الشطر األول م  الفرض الثاني للبحث واللل ينص على وبهلا 

بي  المجموعة في نتائج االلتبارات البعدية  وجود فروق لات داللة إحصائية 
المهارات  في أداء بعض دالمتعددبأنواعها اللكائية التجريبية والمجموعة الضابطة 

 . (الهجومية بكرد السلة
على أ  هناك  صنيلثاني واللل بينما تحقق الشطر الثاني م  الفرض ا

التجريبية  تي بي  المجموعفي نتائج االلتبارات البعدية لات داللة إحصائية  اً فروق
في  لميل نحو در  التربية الرياضيةفي ا  دالمتعدد بأنواعها اللكائيةالضابطة و 

للمجموعة الحركي اللكاء لتجريبية و للمجموعة االطبيعي  ءاللكانوعي كًل م  
 .فقط طةلضابا
 

                                                           

, دار الفجر للنشر  1, ط طرق تدري  الرياضيات بي  الندرية والتطبيق: 1995(حس  علي سلمه, 1 
 . 20 – 18والتو يه , القاهرد , مصر , ص 



 االستنتاجات والتوصيات........ .....................................: الخامس بابال

 
17
 الباب الخامس 1

 ستنتاجات والتوصياتاال
 -االستنتاجات : 1 – 5

مننخ لننرض اننتا ج وتننيله  تمنانشنني  مويباننتشي  رلتةننيتجع ج  ةنانن   ج ة  انن    اونن        
 -ج ةمث تمكوع ج ةيمث  مخ ج ت صض إ ى جالستوتيجيع جآلتا  :

 
ألسننن ا ج ننت نت جنت ننيو  اثننتف  جحنن ف انن  تمسننخ ا جا ثي ةننيع ج صنن  ج ثننيو  ج مت سننث  -

 -ج ثةثةنننننن  ةتالااننننننت جالتجنننننني   -  نمشننننننيتجع ج شج مانننننن  ج مةم ثنننننن   ج موي  نننننن  ج صنننننن تا 
-جالجتمننيا -ج تصنن اا مننخ ج تمانن  ج مننتوعا ةمجم ايتشنني ج مكيلانن  ج لمنن   ج الصنن 

 ج ثةا  ع.-ج متك -ج ةصتي
ومنننن  مانننن ض مجمنننن ات  ج ننننمكيا ج متكنننن   ج ثةا نننن  انننننى ج تنننن ج   ومنننن   ت  ج تتةانننن    -

 ج تايحا  اتجع ألثت جألسن ةاخ جنت يو   ج متةع.
ةيألسن ا جنت نيو   ج متةنع ان  ومن  مان ض ج مجمن اتاخ  سناتطي ةلثن ث  ا ي ا  ج موشه  -

 مت جزا  وم   ت  ج تتةا  ج تايحا .
تانع مسنت    اطمان  اكةنت ان نمجم ايع ج مكيلا  ج لمن  حنمخ ج مجم ان  ج تجتاةان     -

 ةتالااننننت جالتجنننني  ج موي  نننن  ج صنننن تا  ا ج ثةثةنننن  ج مشننننيتجع ج شج مانننن  ةكننننتو ج سننننن  ا جا 
 ا مخ ج تما  ج متوع.ج تص اا
انن  تاننع مسننت   اطمانن  ابننض نمجم اننيع ج مكيلانن  ج لمنن  حننمخ ج مجم انن  ج حننيةث     -

 .تجي  اج تص اا مخ ج تما  ج متوع ا جا  ج موي    ج ص تا  ا ج ثةثة  ةتالاات جال
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   التوصيات:   2 -5  2

  ب  ا صع ج ةيمث  ةمي اأت  : 
جسنتل جت اسننن ا ج ننت نت جنت ننيو  انن  تنن تا  ج تتةانن  ج تايحننا  انن  ج منن جت  ج مت سننث    -

  فياناته ا  إت يخ ج مشيتجع ةي وسة  ألاميت طم  ج متمن   ليص  م جت  ج ةويع.
مث ج م تساخ  ج م تسيع انى تف انض   ت ورتان  ج نمكيا ج مت ن    حنت تو جسنتل جمشي  -

و جع مكيلا  متو ان  جسنتوي ج  اض ت سات ج ثي ةيع ج ى ا   ت  ج تتةا  ج تايحا  مخ لر
 ج ى ورتا   كيت وتع .

ج تأكانن  انننى جسننتل جت جسننتتجتاجايع ج ننمكيا ج مت نن    ج ملصصنن   كننض ونن ع مننخ اونن جع  - 
ألطماتشني ان  مخ اجض ج  ص ض ج ى ج ج  و ا  ج ت تا     ج مكيا ج ثميوا  ا  ج م جت  

ايحننا   ليصنن    ةنن  كننتو ج سننن  ا اكننض اننت  اننت نت ت نننات  تنن تا  مشننيتجع جأل  ننيا ج ت 
 ةثتا ته ج ليص  ج ت  امناه اناه او جع ج مكيا ج مي اتفت  ةشي.

إا ج  ج م تساخ  ج م تسيع  تشالتشت مخ لرض إبيم  ج   تجع ج ملصص  م ض  -
مفش ت ج ت نت جنت يو   اة ي    كافا  ج  مض ةه ا احر  اخ كافا  ج ت تا   ا ي  
الستتجتاجايع كض مكيا مخ ج مكياجع ج مت   و مخ بةض ج ماتااخ  ج  يمناخ ا  مجيض 

 ج تتةا  ج تايحا  .  
 مشيتجع الت  ا   وج مت    جعج ت نت جنت يو   ا ي   ورتا  ج مكيااسن ا جستل جت  -  

لت   مخ لرض ج ن ا ا  كم ك أل  يا تايحا  الت  اكتو ج سن   اياا   طج ما  
 ألطماتشي ا  تث ات ج مست   ج مشيتي مخ لرض  ص  ه  إلت يخ.

لت  اتجمض  تجسا  جتجا ةم ث مايةش  ةتثةاق طم  ج متالاتجع انى مإج تأكا  انى  -
  نثي ةيعا احر  اخ ااويع الت  مخ ج ثرا . 

ستل جت يج تأكا  انى حت تو تاكاض ما ض ج مت نماخ وم   ت  ج تتةا  ج تايحا  ة -
سي اا ت ناما  م اث  الت  تزا  مخ  جا اتشت  نت نت  ج مايتك  ا   ت  ج تتةا  ا

 ج تايحا  .
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 كريمالقرآن ال  -
 
اتجاهات طلبة الجامعة نحو اختصاصاتهم :  2005ابراهيم أسماعيل, الحمداني, -

 .الدراسية وعالقتها  باإلنجاز الدراسي, رسالة ماجستير,كلية التربية, جامعة تكريت
,  تدريس العلوم والتربية العملية: 1987إبراهيم بسيوني عميرة وفتحي الديب ,  -

 , دار المعارف , القاهرة , مصر. 1ط
 -. بغداد , وزارة التربيةاالختبارات والقياس :1985ابراهيم عبد الحسن الكناني,   -

 معهد التدريب والتطوير التربوي.
 لسلة لالعبين الشباب , توجيهات للمدربينكرة ا: 2000األتحاد الدولي لكرة السلة, -

 ,مدريد, اسبانيا .
,  2, ط المنهـج المدرسـي المعاصـر: 2009أحمد المهدي عبد الحليم  وآخـرون , -

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة , عمان  .
, ) المدخل  تدريس العلوم في العالم المعاصر  : 1999, وآخرون احمد النجدي  -

 , دار الفكر العربي للنشر , القاهرة , مصر.  1في تدريس العلوم ( , ط
, دار  2, ط القياس والتقويم في العملية التدريسية:  1998أحمد سلمان عودة , -

 األمل, اليرموك, األردن .
: القاهرة , دار الفكر  االعداد النفسي للناشئين:  2001اسامة كامل راتب , -

 .العربي 
: فاعلية أنشطة وأساليب التدريس القائمة على نظرية 2007أسماء زين األهدل , -

الذكاءات المتعددة في تحسين تحصيل الجغرافيا وبقاء أثـر التعليم لدى طالبـات 
 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسيةالصف األول الثانوي بمحافظة جـدة , 

  سام األدبية بجدة., كلية التربية للبنات / األق
: أثـر إستراتيجيتي الذكاءات المتعددة والقبعات 2010انتظار جواد الحمداني ,   -

رسالة طالبات معهد إعداد المعلمات , ) السـت في تحصيل مادة القياس والتقويم لدى
 ماجستيـر غير منشورة ( , جامعة بغداد , كلية التربية / ابن الرشد .
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الميول ما أهميتها وطبيعتها ونموها وعالقتها  :1981الرحمن, أنور حسين عبد  -
 كلية التربية. -. جامعة بغدادبالمنهج

الميول القرائية لدى المراهقين في المرحلة  :1983أنور حسين عبد الرحمن,  
. أطروحة دكتوراه )غير منشورة(. جامعة اإلعدادية وعالقتها بالتحصيل الدراسي

 كلية التربية.  -بغداد
:  اثر التعلم اإلتقاني في اكتساب بعض المهارات 1996أياد محمد شيت وآخرون, -

 , العدد الرابع ,جامعة الموصل.مجلة الرافدين للعلوم الرياضيةفي كرة السلة, 
. ترجمة احمد زكي االتجاهات والميول في التربية :1980 ,ايفانز, كافلين مازيان -

 صالح وآخرون. بغداد: مكتبة التحرير. 
, دار المناهج الذكاءات المتعددة برنامج تطبيقي:  2011أيمان عباس الخفاف, -

 للنشر والتوزيع.
:اثر األنموذج المرئي المسموع في اإللقاء  2007إيهاب إبراهيم زيدان السعدي, -

 . والميل لقراءة النصوص األدبية, جامعة بابل /كلية التربية
, القاهرة , دار الفكر  1, ط  لحركةأسس ونظريات ا:  1996بسطويسي أحمد , -

 العربي.
: مركز  ترجمة,  المدخل الى نظريات التدريب: 1996بيتر ج. ل. تومسون , -

 التنمية االقليمي ,القاهرة , دار الفكر العربي.
: تأثير التعلم أإلتقاني في االكتساب واالحتفاظ ببعض  2002باهرة علوان جواد, -

الطائرة , أطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , كلية التربية المهارات األساسية بكرة 
 الرياضية  .

القدرات العقلية بين الذكاء : 2010ثائر أحمد غباري  خالد محمد وأبو شعيرة ,   -
 األردن . –, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع , عمان  1, ط واإلبداع

, 1ط ددة والفهم تنمية وتعميقالذكاءات المتع:  2003جابر عبد الحميد جابر  -
        ., االسكندرية المكتب الجامعي الحديث2سلسلة المراجع في البالد العربية ,ط

: األنماط الجسمية وعالقتها بمستوى اللياقة البدنية 2000جالل كامل الدوسكي,  -
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وبعض المهارات األساسية لكرة السلة. رسالة ماجستير , جامعة صالح الدين, كلية 
 التربية الرياضية.

 مجلة الطب النفسي اإلسالمي: النفـس المطمئنــة, 2000جمال ماضي ابوالعزايم,  -
, تصدرها الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية, شبكة العلوم النفسية العربية, 

 يناير. 5العدد  -السنة الخامسة عشرة
, المنظمة العربية  ألساسالمعجم العربي ا:  1998جماعة من اللغويين العرب, -

 للتربية والثقافة والعلوم , الروس  .
 , دار الكتاب اللبناني, بيروت.علم النفس: 1991جميل سيلبيه, -
: أثر استعمال ثالث استراتيجيات قبلية 2008جهان ضياء عاكف الصالحي ,  -

تربية في تحصيل طالبات معهد إعداد المعلمات واالحتفاظ به واتجاههن نحو مادة ال
 اإلسالمية , أطروحة دكتوراه , كلية التربية ابن رشد , جامعة بغداد .

الذكاء الضمن –: البرمجة اللغوية العصبيه 2002جيمس ليين و هربرت ويلبرج,  -
 : عبدالعزيز البابطين , مكتبة التربية العربي .ترجمة الشخصي)الذاتي( ,

,  ين النظرية والتطبيقطرق تدريس الرياضيات ب : 1995, حسن علي سالمه  -
 , دار الفجر للنشر والتوزيع , القاهرة , مصر.  1ط

: أثر أساليب متنوعة مبنية على أساس 2011حمزة هاشم محيميد السلطاني ,  -
الذكاءات المتعددة في التحصيل والتذوق األدبي مادة األدب والنصوص لدى طالب 

 منشورة(.المرحلة األعدادية, )أطروحة دكتوراه غير 
: الموهبة  2004, البواليزو محمد عبد السالم  المعايطة خليل عبد الرحمن -

 , االردن , عمان, دار الفكر, الطبعة الثانية. التفوق
مناهج البحث في التربية وعلم : 1984ديو.بولد.ب فان دالين , وآخرون ,  -

لمصرية , القاهرة , , ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون, الناشر مكتبة االنجلو االنفس
 مصر  . 

:)منشور بروفيل الذكاء -أساليب الكشف عن الذكاءات: 2005ذوقان عبيدات ,  -
 على شبكة االنترنيت( .
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استراتيجيات التدريس في القرن   : 2007ذوقان عبيدات, وسهيلة أبو السميد,  -
 , دليل المعلم والمشرف التربوي, دار الفكر, عمان, األردن. الحادي والعشرين

. بغداد: مطبعة التعليم المهارات الفنية بكرة السلة: 1987رعد جابر وكمال عارف, -
 العالي .

: استخدام أسلوب التعلم اإلتقاني والتبادلي   2012رفقة مؤيد سعيد الطائي, -
لمهارات األساسية ودقة االنجاز بكرة وأثرهما في الطالقة النفسية وتعلم عدد من ا

القدم للصاالت للطالبات, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية الرياضية , 
 جامعة الموصل .

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. التقويم والقياس التربوي. 1988رمزية الغريب,  -
, ترجمة  تدريس العلومأساسيات القياس والتقويم في  :1985رودني دوران ,   -

 . , دار األمل , اربد , األردن1محمد سعيد صباريني وآخرون , ط
, االمارات العربية  1, ط اساسيات القياس والتقويم التربوي: 2004زيد الهويدي ,  -

 المتحدة  دار الكتاب الجامعي , العين . 
,  1, ط النفسالقياس والتقويم في التربية وعلم  : 2000سامي محمد ملحم  ,  -

 دار المسيرة للنشر والتوزيع , عمان  .
 , القاهرة: دار الفكر العربي. القياس النفسي :1985سعد جالل,   -
 , القاهرة: دار الفكر العربي. القياس النفسي :2000سعد جالل,   -
: الشخصية القيادية لالعبي كرة القدم 2006سلمان عكاب سرحان محمد , -

 أطروحة دكتوراه , كلية التربية الرياضية , جامعة بابل . 
الذكاء الوجداني نظرية قديمة :  2000شعبان صالح عبد اهلل , -

 ,عمان,االردن , دار الفكر للطباعة والنشر.حديثة
 1,ط سيكولوجية التنشئة االجتماعية: 1998 صالح محمد علي أبو جادو, -

 .,كلية العلوم التربوية ,دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة , عمان3,ط
القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته  :2000صالح الدين محمود عاّلم ,  -

 , دار الفكر العربي , القاهرة . وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة
 . القاهرة: دار الفكر العربي. 1. طياس النفسيالق :1980صفوت فرج,  -
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:  األسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم 2002ظافر هاشم إسماعيل , -
والتطور من خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس . أطروحة دكتوراه , 

 كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد. 
, جامعة  االختبارات والمقاييس النفسية: 1981عبد الجليل الزوبعي وآخرون , -

 الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر.
,  القياس التجريبي في علم النفس والتربية: 1985عبد الرحمن محمد عيسوي ,  -

 القاهرة , دار المعارف الجامعية. 
,  1, طعلم النفس )رؤية جديدة(  القياس والتقويم في: 1997عبد القادر كراجة,  -

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع , جامعة آل البيت , عمان , األردن.
التدريب المتمركز حول المتعلم والمتعلمة مباديء و : 2003عبد القادر الزاكي , -

الوكالة االمريكية للتنمية  MEG,مشروع تربية الفتيات المغربي برعاية  تطبيقات
 ة.منشور على شبكة االنترنيت.الدولي

, طرابلس , الدار  طرق التدريس العامة: 1993عبد اهلل األمين النعيمي ,  -
 الجماهيرية للنشر والتوزيع . 

القياس والتقويم النفسي والتربوي بين :  2004عبد اهلل الصمادي , ماهر الدرابيع, -
 والتوزيع ., االردن , دار وائل للنشر  1, طالنظرية والتطبيق 

, دار الفكر للطباعة تربويات المخ البشري:  2003 حسين, عبد الهادي محمد -
 .1والنشر والتوزيع, عمان, االردن, ط

التدريس الصفي بالذكاءات  :2009عزو إسماعيل عفانة, ونائلة نجيب الخزندار,  -
 , دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,األردن .2, طالمتعددة

,دار  9,ط تطبيقات-التدريب الرياضي نظريات:1999بدالخالق,عصام ع -
 المعارف القاهرة.

المرحلة  -دليل مدرس التربية الرياضية :  2012 عفاف عبد اهلل الكاتب وآخرون, -
 .كز التقني ألعمال ما قبل الطباعة, المر  1, المديرية العامة للمناهج , ط المتوسطة

األختبارات والقياس واألحصاء في المجال :  2004علي سلوم جواد الحكيم ,  -
 , جامعة القادسية . 1, الطيف للطباعة , طالرياضي



17 ........ .......................: .........المصــــــــــــــــــــــادر
9 

 1, طنظرية الدوائر المغلقة في التعلم الحركي:  1999علي مصطفى طه, -
 ,القاهرة: دار الفكر العربي . 

في تطوير أداء الطالب :تأثير الوصف الذهني 2010علياء حسين الطائي, -
لبعض المهارات األساسية بكرة الطائرة, رسالة ماجستير ,كلية التربية الرياضية, 

 جامعة بغداد.
: تأثير أسلوبي التعلم اإلتقاني والتضمين على 2004عمر عادل سعيد الراوي,  -

معة تعلم أنواع السباحة , أطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية الرياضية , جا
 بغداد .

. جامعة الموصل: أسس ومبادئ كرة السلة:  1985فائز بشير حمودات وآخرون, -
 مديرية مطبعة الجامعة.

: البناء العاملي في ضوء 2006فتحي عبد الحميد عبد القادر , محمد أبو هاشم  -
تصنيف كاردنر وعالقته بكل من فاعلية الذات وحل المشكالت والتحصيل الدراسي 

 الجامعة ,بحث منشور ,األردن . لدى طالب 
المناهج األسس , المكونات , التنظيمات ,   :2004فتحي يونس وآخرون ,   -

 , دار الفكر , عمان , األردن. 1, ط التطوير
, دبي ,  1, ط أساسيات القياس والتقويم في التربية: 1998فريدة كامل أبو زينة , -

 مكتبة الفالح.
الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي : 2008, الدمرداش فضلون سعد -

, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, اإلسكندرية,  التطبيقات( -النظريات -)المفاهيم
 .مصر

.  تكنولوجيا التعلم , النظرية والممارسة: 2010فوزي فايز وربحي مصطفى ,  -
 , عمان , دار صفاء للنشر والتوزيع  .  1ط
بعض طرائق التعليم في اكتساب وتطوير مستوى األداء : أثر 1997قاسم لزام,  -

في المهارات المغلقة والمفتوحة. أطروحة دكتوراه, كلية التربية الرياضية, جامعة 
 بغداد.
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بناء مقياس الميل العسكري لدى طالب :  2003قاسم محمد جاسم الدايني ,  -
ابن رشد ,  -التربيةالصف السادس اإلعدادي , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية 

 جامعة بغداد .
بناء مقياس لالنتماء الوطني للشباب الجامعي : 1994كامل ثامر الكبيسي ,  -

. )بحث مطبوع بالرونيو(. جامعة وتطبيقاته على عينة من طلبة جامعة بغداد
 كلية التربية.  -بغداد

: لفروع التربية الرياضية في معاهد المعلمين والمعلمات ,  2000, كرة السلة -
 , شركة سميراميس للطباعة.4ط
, ترجمـة مراد  1, ط تكامل الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم:  2006ماسون ,  -

 علي عيسى  ووليد السيد أحمد , دار الوفاء , اإلسكندرية .
استعمال الحاسوب في التحصيل : اثر 2006مجهول حسين عبود الجبوري , -

وتنمية الميل لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة الجغرافية , رسالة ماجستير 
 )غير منشورة( , جامعة بابل , كلية التربية األساسية  .

أدوات البحث العلمي في بحوث : 2007محسن علي السعداوي , وآخرون,  -
 دار المواهب للطباعة والنشر والتوزيع  .  , النجف االشرف , 1, ط التربية الرياضية

,  الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والتطبيق: 2010محمد بكر نوفل ,   -
 .  ,األردن, دار المسيرة , عمان  1ط
القياس في التربية :  2000محمد حسن عالوي , محمد نصر الدين رضوان, -

 , القاهرة ,دار الفكر العربي  . الرياضية وعلم النفس الرياضي
علم النفس التعليمي ) القياس النفسي والتقويم  : 1983محمد خليفة بركات ,  -

 , دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع , الكويت.  5, ط 2( , ج التربوي
األساسيات المهارية والخططية الهجومية : 2003محمد عبد الرحيم إسماعيل ,  -

 , شركة الجالل للطباعة , اإلسكندرية. 2ط , في كرة السلة
سيكولوجية الفروق الفردية والجمعية في الحياة :  1994محمد عودة الريماوي , -

 , لبنان , دار الشروق للنشر والتوزيع  . النفسية
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,  التعليم الثانوي في البالد العربية:  1997محمد الفالوقي , ومضان القذافي ,  -
                                        .تب الجامعي الحديث, االسكندرية,المك2ط
, الكتاب  1, ط طرق التدريس العامة: 1996محمد محمود الخوالدة وآخرون ,  - 

 المدرسي , وزارة التربية والتعليم , صنعاء , اليمن.
الحديث في كرة السلة. : 1999محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسانين, -

 . القاهرة: دار الفكر العربي .2. ط قانون -انتقاء  –قياس  –تدريب  –تعليم 
. القاهرة: دار الفكر كرة السلة للمدرب والمدرس: 1999مصطفى محمد زيدان, -

 العربي.
تمايز العمر والجنس في  :1993منير حسن جمال , ومحمد رجب فضل اهلل,  -

 . العدد السادس. القاهرة. المجلة المصرية للدراسات النفسيةالميول االستماعية. 
: واقع الذكاءات المتعددة لدى طالب الصف العاشر  2002نائلة الخزندار ,  -

األساسي بغزة وعالقته بالتحصيل في الرياضيات وميول الطلبة نحوها وسبل تنميتها 
 . , رسالة دكتوراه غير منشورة

للنشر والتوزيع , دار المسيرة تفكير وذكاء الطفل: 2009 , نايفة قطامي -
 والطباعة, األردن.

,دار صفاء للنشر 1,ط الذكاء المتعدد:  2011 نبيل رفيق إبراهيم , -
 والتوزيع,عمان.

, القاهرة , مكتبة  صعوبات التعلم والتعليم العالجي:  1986نبيل عبد الفتاح , -
 الزهراء الشرق.

, مطبعة والنفسية والمعرفيةمعالم الحركة  الرياضية :  2007نبيل محمود شاكر, -
 . 2010جامعة ديالى,ط 

م بعض ي: تأثير التعلم اإلتقاني والتعاوني في تعل2006نهى عناية الحسيناوي , -
بكرة السلة , أطروحة دكتوراه غير منشورة,كلية التربية  الهجومية المهارات األساسية
 جامعة بغداد. -الرياضية للبنات 

أثر استخدام األفالم التعليمية في تنمية الميول  :1994هادي كطفان الشون , -
التعليمية والتحصيل لدى طالب الصف الرابع العام نحو مادة الفيزياء , رسالة 



18 ........ .......................: .........المصــــــــــــــــــــــادر
2 

ماجستير ) غير منشورة ( , كلية التربية ) ابن الهيثم ( , جامعة بغداد , بغداد , 
 العراق. 

, عمان , دار  1ط , التعلم وجدولة التدريب الرياضي:  2001وجيه محجوب, -
 وائل للنشر.

                           لماذا ميول المتعلمين: 2005وحيد حامد عبد الرشيد, -
.              http://www.saaid.net/tarbiah/232.htm                  

         
نقاَل عن جودت   http://www.saaid.net/tarbiah /232.htmوحيد حامد ) -

,عمان, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, المدخل الى علم النفس: 2002جابر وآخرون, 
  الدار العلمية الدولية.

درس التربيةالرياضية وأثره على ميول  :2008ياسين علوان أسماعيل التميمي, -
,المجلد األول ,العدد مجلة علوم التربية الرياضيةورغبات طلبة المدارس الثانوية, 

 الثامن, ,جامعة ديالى.
. مكتب الصخرة  التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق:     2002يعرب خيون,  -

 للطباعة , بغداد . 
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 (3ملحق )
 جامعة ديالى

 كلية التربية األساسية

 الدراسات العليا  /قسم التربية الرياضية  

 مقياس الذكاء المتعدد مكوناتاستبانة آراء الخبراء حول صالحية 
 السيد الخبير......................... المحترم

نظريللة  بداللللةتقللان  اإل الللتعل   أسلللو ))ببهدددإ رجددراا دراسددة ملميددة م سدد مة        
بكرة السللة والميلول نحلو    الهجومية بعض المهارات   أداءف  وأثره  ةالمتعدد اتالذكاء

 ((درس التربية الرياضية
 نظراً لما ه  معر إ منكم من اهتمام في مجال البحد  العلمدي  لمدا تتمتعد ن بد  مدن         

خبددرو  مكانددة ملميددة ي لددما يرجددى مسددامدتكم فددي ربددداا  رايكددم حدد ل  دد حية م يددا  الددمكاا 

ن الباحثة قد تبندت م دايي  الدمكاا رالمتعدد  مدى م يمت  لن ع الدراسة  مينة البح  ي ملماً 

م( مدن قبدل الباحد  )نبيدل  2011الثمانية  لطلبة المرحلة الثان ية ي  المعد فدي سدنة )المتعدد 

أبن الهيثم ي متبنياً نظريدة )كداردنر( للدمكاا   /كلية التربية -رفيق محمد ربراهيم( جامعة بغداد 

ندد  رحيدد  مدرإ كدداردنر الددمكاا المتعدددد )  Inventory Multiple Intelligence المتعددد

بي ل جية يجد ل  تعبيرا فيما يعد نتاج للتفامل بين الع امل التك ينيدة  الع امدل البيييدة رمكانية 

 يختلإ الندا  فدي م ددار الدمكاا الدمد ي لدد ن فيد  كمدا يختلفد ن فدي طبيعتد   يختلفد ن فدي 

الكيفية التي ينم  بها مكايهم . ملك أن النا  معظمهم يسلك ن  فق المزج بين أ ناإ الدمكاا 

 .إ المشك ت التي تعترضهم في الحياو(لحل مختل

 مع شكر الباحث وتقديره

 ت
 
 

 ال ي لح ي لح المكااات

1 
   المكاا اللغ د)اللفظي( 

2 
   المكاا المنط ي )الرياضي( 

3 
   المكاا الب رد ) المكاني ( 

4 
   المكاا الجسمي ) الحركي ( 

5 
   المكاا الطبيعي )البييي( 

6 
   )اللحني( الم سي يالمكاا  

7 
   المكاا االجتمامي )بين األشخاص( 

8 
   المكاا الشخ ي ) الداخلييالماتي( 
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 (4ملحق )

 جامعة ديالى

 كلية التربية األساسية

 الدراسات العليا  /قسم التربية الرياضية  

 استبانة )مقياس الذكاءات المتعددة(
 مزيزتي الطالبة :

بددددين يددددديك م يددددا  يعبددددر مددددن م ضدددد ع مدددداي أكتبددددي اسددددمك الث ثددددي   ال ددددإ          
 الشددعبة اقريددي ف راتدد  بتركيددز ثددم أجيبددي مددن كددل ف ددرو مددن ف راتدد  ب مانددة   دددق ب ضدد  

( ألحدددد االختيدددارات ا تيدددة ي ملمددداً أن االسدددم  ايجابدددة سدددرية  لدددن يطلددد  مليهدددا م مدددة )
 س ى الباحثة  ألغراض بحثية ف ط :

 

  ت
 الف رات

تنطبددق ملددي  
 دايماً 

تنطبددق ملددي  
 كثيراً 

تنطبق ملي  
 قلي ً 

ال تنطبددددددددددق 
 ملّي أبداً 

     أستطي  أن أ إ   راً مند م حظتها أل ل مرو 5

( ضددددعي م مددددة )دايمدددداً رما كنددددت )تسددددتطيعين أن ت ددددفي  دددد راً منددددد م حظتهددددا أل ل مددددرو(  -1
 تحت ح ل تنطبق ملي  دايما.

( ضددددعي م مددددة ) كثيددددراً رما كنددددت )تسددددتطيعين أن ت ددددفي  دددد راً منددددد م حظتهددددا أل ل مددددرو(  -2
 تحت ح ل تنطبق ملي  كثيراَ.

( ضددددعي م مددددة ) قلددددي ً رما كنددددت )تسددددتطيعين أن ت ددددفي  دددد راً منددددد م حظتهددددا أل ل مددددرو(  -3
 تحت ح ل تنطبق ملي  قلي ً.

( ضددددعي م مددددة ) أبددددداً رما كنددددت )ال تسددددتطيعين أن ت ددددفي  دددد راً منددددد م حظتهددددا أل ل مددددرو(  -4
 تحت ح ل ال تنطبق ملي  أبداً.

 شكراً لحسن تعا نكم معنا

 جنان حسين عل الباحثة 
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  ت
 الف رات

تنطبددددق 
ملدددددددددَي 

 دايماً 

تنطبددددق 
ملدددددددددَي 

 كثيراً 

تنطبددددق 
ملدددددددددَي 

 قلي ً 

ال تنطبدددق 
 ملًي أبداً 

     أستطي  أن أرسم أ  أ مم بعض ايم نات 1

     أقرأ الكتب التي تحت د   راً كثيرو 2

أسدددددتطي  الم حظدددددة الدقي دددددة للمسدددددافات  الحجددددد م  3
  المساحات

    

     أستعمل التخطيط أ  ال  ر أ  األشكال في قرااتي 4

أسدددتطي  أن أقطددد  ال ددد رو  أميدددد تجميعهدددا بدددنف   5
 ال  رو

    

حينمددا أدخددل الدددى مكددان أنتبدد  بسدددرمة الددى األشدددياا  6
  األشخاص

    

أركز انتبداهي ملدى التناسدق الهندسدي مدث ً فدي ل حدة  7
 فنيةي نمامج معمارية األشكال  

    

     أستطي  أن أ إ   راً مند م حظتها أل ل مرو 8

أرى   راً أ  أشكاالً حينما أفكر في شئ ما أكثدر مدن  9
 تتردد في مهنيسمامي لكلمات 

    

     أستطي  أن أقرأ الخرايط بدقة  سه لة 10

     أتمكن من تحديد اتجاهي في األماكن غير الم ل فة 11

     أتميز برسم   راً لألشياا من الطبيعة 12

     أستطي  ت  ر األشكال الهندسية  تشكيلها بسرمة 13

     ا خر نيمكنني أن أنشئ   رو ب رية لما ي ف   14

أسددددتطي  ت ددددميم األشددددياا مثددددل زخرفددددة الغددددرإ أ   15
 الديك رات أ  الن ش ملى الخشب

    

أركددز انتبدداهي الددى تفا دديل الل حددة أثندداا تجدد لي فددي  16
 معرض الل حات

    

يمكنندددي أن أتخيدددل  أت ددد ر ب ضددد   ال ددد ر داخدددل  17
 مهني

    

     أستطي  استعمال خريطة الطرق للتعرإ ملى طري ي 18

أستطي  تركيدز أفكدارد  االنتبدال ملدى جميد  تحركدات  19
 زم يي

    

     أدايي للمهارات يك ن أفضل مندما أك ن أمام زم يي 20

أتميددز فددي أداا الحركددات  المهددارات الجسددمية التددي  21
 تتطلب االنتبال

    

أسددتطي  المحافظددة ملددى اتددزان جسددمي أثندداا أدايددي  22
 لبعض المهارات

    

أ ل الى أفكارد حين أك ن ممارسداً ألحددى مهداراتي  23
 اليد ية

    

     أجيد المهارات التي تتطلب الدقة في ممل األشياا 24

أسددتطي  رنجدداز األممددال الدقي ددة باسددتعمال يدددَد مثددلي  25
 األممال الفخاريةي الزخرفةي النحت 

    

     أستطي  أن أؤدد المهارات المختلفة بت افق جيد 26
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أسدددتعمل يددددد بمهدددارو فدددي ممدددل أشدددياا مثدددل الحيدددل  27
 السحرية

    

     أظهر حركات ابتكاري  جديدو مالية 28

أستطي  استعمال أجزاا جسمي في  قت  احدد منددما  29
 يتطلب األمر ملك

    

لدددد مهددارو فددي اسددتعمال ايشددارات  حركددات األيدددد  30
 بدقة

    

 لة بدالً من االستماع أتعلم بسرمة مندما أح ل ملى  31
 الى شخص يعلمني

    

أسددتطي  أن أمبددر مددن رأد باسددتعمال حركددات الجسددم  32
  تعبيرات ال ج 

    

     بإمكاني اكتساب لعبة رياضية جديدو بسه لة 33

تتبادر الى مهندي أفضدل األفكدار أثنداا أدايدي الحركدات  34
 الجسمية 

    

أستعمل حركات جسمي كلياً أ  جزيياً فدي ت ليدد بعدض  35
 زم يي بكفااو 

    

     أتمكن من تغيير أتجاهاتي الحركية بسرمة  دقة 36

     مندما أحكي ق  اً أك ن حركياً  37

أجددددد نفسددددي منتبهدددداً الددددى أفكددددارد مندددددما يحدددددثني  38
 زم يي

    

بددي أسددتطي  أن أفهددم ماتددي  ت مددل األمدد ر المحيطددة  39
  أست مبها جيداً 

    

أفكدددر فدددي حدددل المشدددك ت التدددي تددد اجهني ب ددد رو  40
 منظمة  دقي ة

    

أمتلددددك حدسدددداً ماليدددداً خدددد ل مناقشددددة أمدددد ر حيدددداتي  41
 مندما أك ن بمفردد لبعض ال قت

    

أسددتطي  رنجدداز أممددالي مندددما أمددد قايمددة باألشددياا  42
 التي س نجزها

    

     الج انب الهامة بحياتي أقضي  قتاً منفرداً أت مل 43

     أستطي  رمطاا رد فعل سري  مناسب لمشكلة ما  44

     أحسن الت رإ في أداا النشاطات الفكرية 45

     أض  أهدافي بنفسي  أمرإ ما أريد 46

     أت مل أ  أفكر في األسيلة الهامة في الحياو 47

     أستطي  فهم أفكار زم يي 48

     أنشطة يمكن ممارستها فردياً أختار  49

     أستطي  اتخام ال رارات د ن تردد 50

باسددددتطامتي اسددددترجاع التجددددارب التددددي لهددددا  ددددلة  51
 ب اق  بالحياو

    

     أطلَ  ملى التط رات التكن ل جية في العالم 52

أسددتطي  التفكيددر بشددكل مسددت ل حيدد  أكددَ ن أفكددارد  53
 بنفسي

    

     أحتفظ بدفتر ي ميات أسجل ب  أفكارد الخا ة  54
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أجدددد تفسددديراً للتعبيدددرات اللفظيدددة أثنددداا تفددداملي مددد   55
 زم يي 

    

أسدددتطي  رقنددداع زم يدددي بعمدددل النشددداطات بطري تدددي  56
 مندما أريد ملك

    

أقددد م بحدددل مشدددك تي مددد  زم يدددي بددددالً مدددن حلهدددا  57
 بنفسي 

    

     اجتماميةأستطي  التخطيط لنشاطات  58

أتبددددادل  جهددددات النظددددر بالمنافسددددة المسددددتمرو مدددد   59
 زم يي

    

أسددددددتطي  م اجهددددددة المشدددددداكل االجتماميددددددة التددددددي  60
 تتطلب اتخام قرار حاسم

    

     أستطي  التفامل م  زم يي الجدد بسه لة 61

     أندمج في أنشطة اجتمامية ترتبط بدراستي 62

     األ دقاا لدَد مهارو في العمل بين 63

أسدددددتطي  الت ا دددددل مددددد  زم يدددددي بطري دددددة لفظيدددددة  64
 مالية

    

     حين ت اجهني مشكلة أفضل بحثها م  زم يي  65

أمتمددد ملددى نفسددي فددي رل دداا كلمددة أ  خطبددة مامددة  66
 لمجم مة من زم يي 

    

     أستطي  ت ليد الطري ة التي يتحد  بها زم يي 67

     زم يي أ  األشراإ مليهمأتمكن من ردارو  68

أسدددتطي  الكددد م بط قدددة منددددما يطلدددب مندددي الدددزم ا  69
 الك م نيابة منهم

    

أسددددتطي  اسددددتعمال األحاديدددد   الكلمددددات  الحددددر إ  70
 من أجل أن أؤثر في ا خرين

    

أسددددتطي  معالجددددة المشددددك ت التددددي تدددد اجهني فددددي  71
 الع قات م  زم يي 

    

 أت ا دددل مددد  زم يدددي  أسدددامدهم فدددي حدددل أتعامدددل  72
 المشك ت

    

     أستطي  تحديد الفر ق بين أن اع الحي انات 73

يسددددته يني االسددددتط ع فيمددددا يخددددص الطبيعددددة مثددددل  74
 الحي انات أ  النباتات أ  األجرام السما ية

    

     أتميز برغبة شديدو في دراسة الحياو البرية  75

سدددد الت الحي انددددات األليفددددة  أسددددتطي  التمييددددز بددددين 76
 بدقة

    

     أستطي  ت نيإ العديد من الحي انات  النباتات 77

يمكننددددي أن أمددددرإ أسددددماا العديددددد مددددن األشددددجار  78
  الزه ر بدقة

    

     أستطي  التمييز بين أن اع الطي ر أ  ال ر د 79

لددددَد سدددرمة فدددي م حظدددة الطبيعدددة مثدددل الغيددد م أ   80
 النج م أ  ال مر 

    

     أحب زيارو األماكن المثيرو للطبيعة 81
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أطلددد  ملدددى كدددل مدددا هددد  مسدددتجد  حددددي  فدددي ملدددم  82
 الفلك أ  الفضاا

    

أسدددددتعمل دفتدددددر م حظدددددات ألسدددددجل فيددددد  الظددددد اهر  83
 الطبيعية

    

     الطبيعية بدقةأستطي  تفسير بعض الظ اهر  84

     أستمت  بالطبيعة مثل الجبال  السه ل  األنهار 85

     أق م ب خم   ر ف ت غرافية للطبيعة 86

     أفكر أن أك ن طبيباً بيطرياً أ  مهندساً زرامياً  87

     أقتني الحي انات األليفة أ  النباتات في منزلي 88

     أقضي أ قات فراغي في اله اا الطلق 89

 أهتم بجم  األحجار  ال خ ر الغريبة 90
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 (5الملحق )
 ديالىجامعة     

 التربية الرياضيةقسم  األساسية/كلية التربية   

 نحو درس التربية الرياضيةل وراء الخبراء حول صالحية مكونات الميآ هستبانا
 المحترم ……….. ........................………األستاذ الفاضل    

  تحية طيبة

تروم الباحثةربااءرحقااس رحمالبا ر اءثرماتومالبتوا ربالبو ح ر بابرتااصحبارحاالب ر البةرحء ا
 أداافةي واثةر  نظرية  الةاءاا المتعةدد  بداللة التعلم األتقاني أسلوب لباتمسصابتولستهحالبامسماب)

ماعرتالطصر عاى ر اابعض المهارات الهجومي  بءرة السل  والميول نحو درس التربي  الرياضي (
لباولجررررألاملاتا ررررحاالبسررررحاسبااسررررتاترررر السررررتءتحيا ت ررررا الواعررررباا مءررررحااب ا رررر اءثررررماتومالبتوا رررربا

ا-لبو ح  بام احا حت ا:
اسةتطال  ما-ارياضي في النشاطات الرياضي  خالل درس التربي  الاللمشارء )اءزىبالبصحبابا:اا

الرغبة  ما-اااللتةاام  والطاعة  والنظةامما-االقضايا والموضوعات اات الصةل  بالتربية  الرياضةي 
ا(افي التعامل مع األدوات والموضوعات الرياضي 

مب ررررمء  اارررر ال ررررثحدالبةارررروااملبتول ررررباارررر ااجررررح الطةت ررررح ا ابرررر لا سررررع الباحثرررر اا
 اءثررماتومالبتوا رربالبو ح رر بامتثت ررتال ا رربا رر اطسررتص عااولم رر اثررم ا رر ث بااا مءررحاالبا رر

ماق رحمالبا رر اءثرماتومالبتوا رربالبو ح ر باى رر امارر الا رم اارر البا مءرحاالبسرر م  بااار اتاة رر ا
(اا ررأالى رر ال ا رربااب ا ررم املبتوجررباا5(اتوجررحاا اتاةرر البتوجرربا)ا5اس ررحمااتررتويا ت ررم اارر ا)

      جزيل الشكرولكم                   (الق ال ا باب ا م ا.1)

                     
 ت

 لمك نالنسبية لهمية األ المك نات

5 4 3 2 1 

استط ع ال ضايا  الم ض مات  1
 مات ال لة بالتربية الرياضية

     

الرياضية  المشاركة في النشاطات 2
 الرياضية خ ل در  التربية

     

      االلتزام   الطامة  النظام 3

الرغبة في التعامل م  األد ات  4
  الم ض مات الرياضية 

     

 

 إضافة أي مكونات أخرى ترونها مناسبة حذف أو مالحظة: يرجى 
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 (6ملحق )

  العلمي  البح  العالي التعليم  زارو

 ديالى جامعة         

 / قسم التربية الرياضيةاألساسية التربية كلية   

 الميل ال يغة األ لية لم يا 

  راا الخبراا  استبان

 السيد الخبير......................................................المحترم

 تحية طيبة 

 نظريدة الدمكاااتت اني ملدى  فدق التعلم اي أثر)إجراء البحث الموسوم  في النية          
نحد  بكدرو السدلة  الميد ل الهج ميدة بعدض المهدارات األساسدية  المتعددو فدي تعلدم

 .(لطالبات ال إ الثاني المت سط در  التربية الرياضية

ناس ئسهتي االئهي مجهال ارتاااهكم لهنا نرتونظرا لما تتمتعون به  مهن ربهرد ويرايهة فه         

نح  در  التربية الرياضية  ل ) رمداد م يا  للمي بآرائكم  وتاويباتكم السيييد براوص

بتعههييل وعههيي البههيائل بههياء مالحظههاتكم ال يمههة حههول اههالحية ف راتهه  إ, بللمرحلددة المت سددطة (

بكون   كليف رد للميل() تعريف وحنف أو إضافة ما ترون  مناسبا, والتي أعيها الباحث متبنياَ 

نجماب نح  ند ع معدين مدن األنشدطة فدي مجدال : نزمة سل كية مامة لدى الفرد ل 
  الرياضددية أ  الفنيددة أ  غيرهددا مددن معددين مددن المجدداالت المهنيددة أ  التعليميددة أ

( بدددايل هددي ملددى التدد الي )أميددل بدرجددة كبيددروي أميددل بدرجددة 3 يتكدد ن مددن )  المجدداالت.

 ( درجات.3ي2ي1مت سطةي أميل بدرجة قليلة(  ملى م يا  ث ثي مدرج من )

 شاكرين تعا نكم خدمة للبح  العلمي

 الت قي :
 سم  الل ب العلمي:اال
 خت اص:اال

 مكان العمل :      
 الباحثة                                                                                            

 جنان حسين ملي  
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 الف رو ت
 

 الح
 و

غير 
 الح

 و

التعد
 يل

    أتجنب الغياب في الي م المد يتضمن جد لي الدراسي در  التربية الرياضية 1

    رتداا الم ب  الرياضية خ ل الدر التزام بأحرص ملى اال 2

    أبمل جهدد ألح ل ملى درجات مالية في در  التربية الرياضية 3

    أنزمج مندما ت خم رحدى المدرسات در  التربية الرياضية لمادتها 4

    أنت د األشخاص المين ي لل ن من قيمة در  التربية الرياضية 5

    الى المشاركة في جمي  نشاطات در  التربية الرياضيةأسعى  6

    حتراماأتعامل م  مدرسات التربية الرياضية بكل ت دير   7

متحان في ستغ ل در  التربية الرياضية للمماكرو أ  لمراجعة االاأمتن  من  8
 مادو أخرى

   

    ن در  التربية الرياضية ه  المد يجعل المدرسة ممتعةرأشعر  9

    نزماج مندما أحرم من المشاركة في النشاطات الرياضيةأشعر باال 10

    أتمنى ل  كان الدر  األ ل في الجد ل األسب مي ه  در  التربية الرياضية 11

    أتمنى ل  كان في مدرستي مساحات  اسعة لدر  التربية الرياضية 12

    التربية الرياضيةأؤيد فكرو جم  التبرمات لشراا تجهيزات لدر   13

    أفكر في كلية التربية الرياضية لدراستي الجامعية 14

    كتساب المعل مات الرياضيةالرياضية ال خبارب ملى متابعة البرامج  األظ اأ 15

الرياضية م  مدرستي في در  التربية الرياضية  أناقش المعل مات  األخبار 16
 خ   اً من لعبة كرو السلة

   

    أفيد من در  التربية الرياضية لت سي  ث افتي  مداركي الرياضية 17

    در  التربية الرياضية يرف  من لياقتي البدنية 18

    در  التربية الرياضية يسامدني ملى التخلص من الت تر  الضيق 19

    در  التربية الرياضية ي طد م قاتي بزمي تي في ال إ 20

    ظهار م اهبي البدنيةالرياضية يتيح لي الفر ة يدر  التربية  21

هتمامي بالدر   العلمية اهتمامي بدر  التربية الرياضية ال ي ل من ا 22
 األخرى

   

    أشعر برغبة  نشاط في مزا لة النشاطات  األلعاب الرياضية خ ل الدر  23

السلة خ ل در  ت دم زمي تي في رظهار قابلياتي البدنية في لعبة كرو أ 24
 التربية الرياضية

   

رتيا  حينما يتضمن در  التربية الرياضية تعليم مهارات أشعر بالسعادو  اال 25
 لعبة كرو السلة

   

أساهم في ممل الب سترات  النشرات الرياضية التي ت ضح لعبة كرو السلة  26
  تعرض   راً ألدااات أشهر المبيها مالمياً 

   

بمسامدو مدرسة التربية الرياضية  زمي تي بتهيية  ن ل األجهزو أستمت   27
  األد ات الرياضية المطل بة خ ل الدر 

   

    الكرات ةاستطي  تمييز كرو السلة من ب ي 28

    قتناا الم ب  الرياضية المناسبة حسب الم سم اأحرص ملى  29

أتعلم السل ك ال حي السليم في در  التربية الرياضية من خ ل المحافظة  30
 ملى نظافتي الشخ ية أ ال

   

   أتعا ن م  زمي تي بتنظيإ  تنظيم  تخطيط الساحة أ  ملعب المدرسة  31
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 لممارسة نشاطات الدر 

    أحافظ ملى س مة األد ات  األجهزو الرياضية خ ل الدر   بعدل 32

مت ك الر   الرياضية العالية من خ ل ت بل الف ز أ  الخسارو اأحرص ملى   33
 في  نشاطات الدر 

   

أتمسك بالمنافسة الشريفة بعيدا من الغش في نشاطات ألعاب در  التربية  34
 الرياضية

   

    أحا ل تعلم  رت ان األداا الفني لمهارات اللعبة الرياضية في الدر   35

    بمعرفة ق انين األلعاب خ ل الدر   خا ة قان ن لعبة كرو السلةأهتم  36

تمتعي بالنشاط  الحي ية في در  التربية الرياضية يحسن أدايي في ب ية  37
 الدر  

   

    يسامدني در  التربية الرياضية في الشع ر بالراحة النفسية  38

السلبية التي قد  األفكاريسامدني در  التربية الرياضية في التخلص من  39
 ترا دني

   

أحب در  التربية الرياضية  خا ة لعبة كرو السلة  مدرسة التربية  40
 الرياضية هي قد تي  مثلي األملى

   

أسعى الى التف ق الرياضي خ ل الدر  رشباماً لرغبتي في التعلم  الحركة  41
  األلعاب الرياضية

   

البدنية  الرياضية خ ل الدر  ألمثل مدرستي في أطمح الى تحسين قابلياتي  42
 المهرجانات  السباقات الرياضية

   

در  التربية الرياضية يبني شخ يتي  يزيد ث تي بنفسي  ب ابلياتي البدنية  43
  الرياضية 

   

    م حظات تمكر أد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (7ملحق )
 )الميل(

  العلمي  البح  العالي التعليم  زارو
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 ديالى جامعة         
 / قسم التربية الرياضيةاألساسية التربية كلية   

 
 :مزيزتي الطالبة

 المطلددددد ب  م ضددددد ع معدددددين مدددددن تعبدددددر العبدددددارات مدددددن مجم مدددددة يدددددديك بدددددين 
 البدددددددديل تحدددددددت(  √)   م مدددددددة  ضددددددد  ثدددددددم ي  تركيدددددددز بدقدددددددة الف دددددددرات قدددددددرااو هددددددد 

 .               اختيارك بكل  دق  أمانة يمثل المد المناسب
 ي الباحددددد  سددددد ى احدددددد مليهدددددا يطلددددد  لدددددن جابدددددةاي نر ملمدددددا ي االسدددددم لدددددمكر دامدددددي ال  
 . فقط  العلمي البح  ألغراض تستخدم نهار 

 ختياراتك( مليها.امبارو بد ن مكر أحدى البدايل )أية  يرجى مدم تركم حظة: 
 م  الشكر 

 طالبة الدكت رال
 جنان حسين ملي

  مثال ت ضيحي:
 

 البدايل الف رو ت

أتجنب الغياب في الي م المد يتضمن جد لي الدراسي در   1
 التربية الرياضية 

أميل بدرجة 
 كبيرو

أميل بدرجة 
 مت سطة  

أميل بدرجة 
 قليلة

 
 

تحت  (عالمة ) يضعان عنيك ميل بيرجة كبيرد ك إنا -1
 أميل بيرجة كبيردح ل 

   

( تحت ) ةعالم يضععنيك ميل بيرجة متوسطة  كان إنا -2
 .ل أميل بيرجة متوسطةح 

   

(تحت ح ل عالمة ) يضع عنيك ميل بيرجة قليلة كان إنا -3
 .أميل بيرجة قليلة

   

  

 الف رات ت

 

أميل بدرجة 

 كبيرو

أميل بدرجة 

 مت سطة

أميل بدرجة 

 قليلة

    الرياضيةأتجنب الغياب في الي م المد يتضمن جد لي الدراسي در  التربية  1

    رتداا الم ب  الرياضية خ ل الدر التزام بأحرص ملى اال 2

    أفيد من در  التربية الرياضية لت سي  ث افتي  معل ماتي الرياضية 3

    أجتهد ألح ل ملى درجات مالية في در  التربية الرياضية 4

 زمي تي بتهيية أشعر بالسعادو من خ ل مسامدو مدرسة التربية الرياضية  5
  ن ل األجهزو  األد ات الرياضية المطل بة خ ل الدر 

   

    ال أسمح بالت ليل من قيمة در  التربية الرياضية من قبل بعض األشخاص 6

    أسعى الى المشاركة في نشاطات در  التربية الرياضية ال سيما التي أحبها   7

     ألعاب در  التربية الرياضيةأتمسك بالمنافسة الشريفة في نشاطات  8

    حتراماأتعامل م  مدرسات التربية الرياضية بكل ت دير   9

    متحان  لمادو أخرىال أستغل در  التربية الرياضية للدراسة أ  لمراجعة اال 10

در  التربية الرياضية يبني شخ يتي  يزيد ث تي بنفسي  ب ابلياتي البدنية  11
  الرياضية

   

    أشعر برغبة  نشاط في ال يام بالنشاطات  األلعاب الرياضية خ ل الدر  12

أنزمج مندما أمن  من المشاركة في نشاطات در  التربية الرياضية ألد   13
 سبب
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    أتمنى ل  كان الدر  األ ل في الجد ل األسب مي ه  در  التربية الرياضية 14

    الرياضية  لدراستي الجامعية مست ب ً أفكر في دخ ل كلية التربية  15

أتعلم العادات ال حية السليمة في در  التربية الرياضية من خ ل المحافظة  16
 ملى نظافتي الشخ ية أ ال

   

    أنزمج مندما ت خم رحدى المدرسات در  التربية الرياضية لمادتها 17

الرياضية يحسن أدايي في ب ية تمتعي بالنشاط  الحي ية خ ل در  التربية  18
 الدر  

   

ظهار ما أمتلك من م اهب بدنية در  التربية الرياضية يعطيني الفر ة ي 19
 الخ (00000)كال  وي السرمةي المر نةيالتحملي

   

أتناقش م  مدرسة التربية الرياضية في الدر  خ   اً من األلعاب التي  20
 أحبها  أفضلها  

   

زمي تي بتنظيإ  تنظيم  تخطيط الساحة أ  ملعب المدرسة أتعا ن م   21
 لممارسة نشاطات در  التربية الرياضية

   

أحب در  التربية الرياضية  مدرسة التربية الرياضية هي قد تي  مثلي  22
 األملى

   

مندما أك ن متضاي ة  أم ابي مت ترو تسامدني نشاطات در  التربية  23
 منهماالرياضية ملى التخلص 

   

أحا ل التف ق الرياضي ملى زمي تي خ ل الدر  ألشب  حاجتي الى تعلم  24
 الحركات  ممارسة األلعاب الرياضية 

   

در  التربية الرياضية ي ّ د م قاتي بزمي تي في ال إ من خ ل نشاطات  25
 الفريق

   

 العلمية األخرىهتمامي بالدر   اهتمامي بدر  التربية الرياضية ال ي ل من ا 26
 

   

أت دم زمي تي )أك ن األ لى( دايماً لتلبية ندااات الٌمدّرسة خ ل نشاطات در   27
 التربية الرياضية  

   

يضا   الرس م الفنية أساهم في ممل نشرات الحايط الرياضية   سايل اي 28
 كنشاط خارجي لدر  التربية الرياضية

   

حسب الم سم )شتااي ربي ي بختيار الم ب  الرياضية المناسبة اأحرص ملى  29
  يإ....(

   

أحافظ ملى س مة األد ات  األجهزو الرياضية خ ل الدر   بعدل رن  جدت )  30
 كراتي شبكة الكرو الطايرويكرو السلة.....(

   

أحرص ملى ت بل الف ز أ  الخسارو بر   رياضية مالية خ ل نشاطات  31
  سباقات الدر 

   

    در  التربية الرياضية يرف  من لياقتي البدنية  ال حية 32

    أهتم بمعرفة ق انين األلعاب الرياضية خ ل الدر   33

    يسامدني در  التربية الرياضية في الشع ر بالسعادو  الراحة النفسية  34

    ممتعة ن در  التربية الرياضية ه  المد يجعل المدرسةرأشعر  35

أحا ل رف   م درتي البدنية  الرياضية خ ل الدر  ألمثل مدرستي في  36
 المهرجانات  السباقات الرياضية

   

    كتساب المعل مات الرياضيةأتاب  البرامج  األخبار الرياضية ال 37

 

 

 

 (8ملحق )

 م يا  الميل ب يغت  النهايية



19 ..........................................لمـــــالحـــــــــــــق ا
9 

         العلمي  البح  العالي التعليم  زارو

 ديالى جامعة         

 / قسم التربية الرياضيةاألساسية التربية كلية   

 :مزيزتي الطالبة

 المطلددددد ب  م ضددددد ع معدددددين مدددددن تعبدددددر العبدددددارات مدددددن مجم مدددددة يدددددديك بدددددين 
 قدددددرااوفكككككال تلصكككككى ال كككككفحة   ةككككك   منكككككت تب تأتبكككككال تسكككككمت العبةكككككال  ال ككككك   ال ككككك بة

 الددددددمد المناسددددددب البددددددديل تحددددددت(  ) م مددددددة  ضدددددد  ثددددددم ي  تركيددددددز بدقددددددة الف ددددددرات
 .               اختيارك بكل  دق  أمانة يمثل

 ألغدددددراض تسدددددتخدم نهدددددار  ي الباحددددد  سددددد ى احدددددد مليهدددددا يطلددددد  لدددددن جابدددددةاي نر ملمدددددا
 . فقط  العلمي البح 

 ( مليها. ية ف رو بد ن اختيار أحدى البدايل ) ض  م مة:   يرجى مدم ترك  أم حظة 
 م  الشكر 
                                          

 جنان حسين مليالباحثة 
  مثال ت ضيحي:

  ت
 

 الف رات

 البدايل

أميل 
بدرجة 
 كبيرو
 

أميل 
بدرجة 

 مت سطة 
  

أميل بدرجة 
 قليلة
 

أتجنب الغياب في الي م المد يتضمن جد لي الدراسي در  التربية  1

 الرياضية
   

 أميل بدرجة كبيروتحت ح ل  (م مة ) يضعان مندك ميل بدرجة كبيرو ك رما -

 .ل أميل بدرجة مت سطة( تحت ح ) ةم م يضعمندك ميل بدرجة مت سطة  كان رما -

 .أميل بدرجة قليلةتحت ح ل  (م مة ) يضع مندك ميل بدرجة قليلة كان رما -

 
 
 ت

 
 

 الف رات
 

أميل بدرجة 
 كبيرو
 

 

أميل بدرجة 
 مت سطة
 

 

أميل بدرجة 
 قليلة
 

 
 
 

أتجنب الغياب في الي م المد يتضمن جد لي الدراسي در   1
 التربية الرياضية

   

    رتداا الم ب  الرياضية خ ل الدر التزام بأحرص ملى اال 2

أفيد من در  التربية الرياضية لت سي  ث افتي  معل ماتي  3
 الرياضية

   

    درجات مالية في در  التربية الرياضيةأجتهد ألح ل ملى  4

أشعر بالسعادو من خ ل مسامدو مدرسة التربية الرياضية  5
 زمي تي بتهيية  ن ل األجهزو  األد ات الرياضية المطل بة خ ل 

 الدر 

   

ال أسمح بالت ليل من قيمة در  التربية الرياضية من قبل بعض  6
 األشخاص
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أسعى الى المشاركة في نشاطات در  التربية الرياضية ال سيما  7
 التي أحبها  

   

أتمسك بالمنافسة الشريفة في نشاطات  ألعاب در  التربية  8
 الرياضية

   

متحان  ال أستغل در  التربية الرياضية للدراسة أ  لمراجعة اال 9
 لمادو أخرى

   

 يزيد ث تي بنفسي در  التربية الرياضية يبني شخ يتي  10
  ب ابلياتي البدنية  الرياضية

   

أشعر برغبة  نشاط في ال يام بالنشاطات  األلعاب الرياضية خ ل  11
 الدر 

   

أنزمج مندما أمن  من المشاركة في نشاطات در  التربية   12
 الرياضية ألد سبب

   

أتمنى ل  كان الدر  األ ل في الجد ل األسب مي ه  در   13
 التربية الرياضية

   

    أفكر في دخ ل كلية التربية الرياضية  لدراستي الجامعية مست ب ً  14

أتعلم العادات ال حية السليمة في در  التربية الرياضية من  15
 خ ل المحافظة ملى نظافتي الشخ ية أ ال

   

أنزمج مندما ت خم رحدى المدرسات در  التربية الرياضية  16
 لمادتها

   

تمتعي بالنشاط  الحي ية خ ل در  التربية الرياضية يحسن  17
 أدايي في ب ية الدر  

   

ظهار ما أمتلك من در  التربية الرياضية يعطيني الفر ة ي 18
 الخ (......م اهب بدنية )كال  وي السرمةي المر نةيالتحملي

   

أتناقش م  مدرسة التربية الرياضية في الدر  خ   اً من  19
 األلعاب التي أحبها  أفضلها  

   

أتعا ن م  زمي تي بتنظيإ  تنظيم  تخطيط الساحة أ  ملعب  20
 المدرسة لممارسة نشاطات در  التربية الرياضية

   

أحب در  التربية الرياضية  مدرسة التربية الرياضية هي  21
 األملى قد تي  مثلي

   

مندما أك ن متضاي ة  أم ابي مت ترو تسامدني نشاطات در   22
 التربية الرياضية ملى التخلص منهما

   

أحا ل التف ق الرياضي ملى زمي تي خ ل الدر  ألشب  حاجتي  23
 الى تعلم الحركات  ممارسة األلعاب الرياضية 

   

بزمي تي في ال إ من در  التربية الرياضية ي ّ د م قاتي  24
 خ ل نشاطات الفريق

   

هتمامي بالدر   اهتمامي بدر  التربية الرياضية ال ي ل من ا 25
 العلمية األخرى

   

أت دم زمي تي )أك ن األ لى( دايماً لتلبية ندااات الٌمدّرسة خ ل  26
 نشاطات در  التربية الرياضية  

   

يضا  الرياضية   سايل ايأساهم في ممل نشرات الحايط  27
  الرس م الفنية كنشاط خارجي لدر  التربية الرياضية

   

ختيار الم ب  الرياضية المناسبة حسب الم سم اأحرص ملى  28
 )شتااي ربي ي  يإ....(
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أحافظ ملى س مة األد ات  األجهزو الرياضية خ ل الدر   29
 الطايرويكرو السلة.....( بعدل رن  جدت ) كراتي شبكة الكرو 

   

أحرص ملى ت بل الف ز أ  الخسارو بر   رياضية مالية خ ل  30
 نشاطات  سباقات الدر 

   

    در  التربية الرياضية يرف  من لياقتي البدنية  ال حية 31

يسامدني در  التربية الرياضية في الشع ر بالسعادو  الراحة  32
 النفسية 

   

    التربية الرياضية ه  المد يجعل المدرسة ممتعةن در  رأشعر  33

أحا ل رف   م درتي البدنية  الرياضية خ ل الدر  ألمثل  34
 مدرستي في المهرجانات  السباقات الرياضية

   

    كتساب المعل مات الرياضيةأتاب  البرامج  األخبار الرياضية ال 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (9الملحق )

 العمل المسامدوفرق 
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 ت
فرق العمل 
 المسامدو

 العمل  مكان 

 المهمة

 
 
 

 الم يا  الخاص ببناا األ لفريق العمل المسامد 

ت زيددد  م يددددا    في مت سطة الج اهر للبنات مدرسة التربية الفنية س سن محمد ج اد 1
الميل ملى مينة 

 المدار 
 األساسيةكلية التربية  -طالبة دكت رال جنان محمد ن ر ز 2

 كلية التربية األساسية -طالبة دكت رال حسنين ناجي 3

 ال بلية  البعديةبال ياسات الخاص  الثانيفريق العمل المسامد  

  في مت سطة الج اهر للبنات مدرسة التربية الفنية س سن محمد ج اد 1
ال يددددا  ال بلددددي 
ت زيدد  م ياسددي 

 البح 

السددددت ليلددددى جبددددار  2
 خلإ

 مت سطة الج اهر للبنات -التربية الرياضية مدرسة  

م.م لمياا مبد الكريم  3
 محمد  

 المرشدو الترب ية في مت سطة الج اهر للبنات

 ختبارات ال بلية  البعديةفريق العمل المسامد الثال  الخاص باال

  ديالىجامعة  -كلية التربية الرياضية –تدريسية -ماجستير تربية رياضية - ملي  لمياام.  1
 
ختبددددددددددددددارات اال

 ال بليددة  البعديددة
  الد رية

 مدرسة رماية الم ه بين كرو السلة -ماجستير تربية رياضية السيد ملى قحطان 2

 مدرسة رماية الم ه بين كرو السلة -ماجستير تربية رياضية السيد محمد سعد   3

 مت سطة الج اهر للبنات –مدرسة التربية الرياضية  قبال محمدرالسيدو  4

السددددديدو ر اا مبدددددد  5
 الجبار

 مت سطة الج اهر للبنات –مدرسة التربية الرياضية 

 مدرسة رماية الم ه بين كرو السلة -مدادية جمال مبد النا ررطالب  حسين محمد منير 6

 السلةم ه بين كرو مدرسة رماية ال - رمدادية جمال مبد النا رطالب  سجاد  ضا  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10ملحق )

 الخبراا  المخت ين



20 ..........................................لمـــــالحـــــــــــــق ا
3 

 
 
 
 ت
 
 

 
 
 

 أسم الخبير

 
 
 

 الل ب العلمي

 
 
 

 االخت اص

 
 
 

 مكان العمل

 المهمة 

  حية 
م يا  
 الميل

  حية 
م يا  
المكاا 
 المتعدد

اختيار 
 -اختبارات
درجة 
أقسام 
-المهارو
مدد 

 ال حدات 

أهداإ 
سل كية 
  حدات 
 دراسية

مهند محمد مبد  1
 الستار

ملم النف   ستام دكت رأ
 التجريبي

جامعة ديالى 
 التربية األساسية

ͯ ͯ   

 قيا   ت  يم   ستام دكت رأ ناظم كاظم  2
 قدم

جامعة ديالى 
 التربية الرياضية

ͯ ͯ ͯ  

ملم النف   ستام دكت رأ غازد  الح 3
 الرياضي
 قدم

ة المستن ري
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

مكلة سليمان  4
 الح رد

ملم النف   ستام دكت رأ
 الرياضي

 ساحة  مضمار

جامعة الم  ل 
 التربية الرياضية 

ͯ ͯ   

هاشم  احمد  5
 سليمان العيسى

 قيا  اختبارات  ستام دكت رأ
 سلة 

جامعة التربية 
 الرياضية الم  ل

ͯ ͯ ͯ  

جامعة ديالى كلية  رشاد ترب در ستام دكت رأ سالم ن رد 6
 التربية

ͯ ͯ   

 محمد جاسم 7
 الياسرد

جامعة بابل التربية  اختبارات  قيا  ستام دكت رأ
 الرياضية

ͯ ͯ   

جامعة ديالى  رشاد ترب در ستام دكت رأ لي  كريم 8
 التربية األساسية

ͯ ͯ   

اختبارات  قيا   ستام دكت رأ مبد الرحمن نا ر 9
 قدم

جامعة ديالى 
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

مسامد ستام أ احمد رمضان احمد 10
 دكت ر

جامعة ديالى  ملم نف  رياضي 
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

نبرا  ي ن   11
 محمد  

ستام مسامد أ
 دكت ر

ملم النف  
 الرياضي سلة

جامعة الم  ل 
 التربية األساسية

ͯ ͯ   

ستام مسامد أ منادبشرى  12
 دكت ر

جامعة ديالى  ملم النف  العام
 التربية األساسية

ͯ ͯ   

ستام مسامد أ ملي ي سإ 13
 دكت ر

ملم النف  
 الرياضي طايرو

جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

ستام مسامد أ خالد نجم 14
 دكت ر

 – باي ميكانيك
 سلة

جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

  ͯ  

ستام مسامد أ د مبد الستارهنم 15
 دكت ر

جامعة بغداد كلية  سلة -تدريب 
 التربية الرياضية

 ͯ ͯ  

ستام مسامد أ هدى حميد 16
 دكت ر

 – باي ميكانيك
 سلة

جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

 ͯ ͯ  

ستام مسامد أ دى نبهانن 17
 دكت ر

اختبارات العاب 
 مضرب

جامعة بغداد كلية 
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

ستام مسامد أ كامل مب د 18
 دكت ر

جامعة ديالى  ملم نف  تن 
 الرياضيةالتربية 

ͯ ͯ   

ستام مسامد أ سها مبا   19
 دكت ر

جامعة ديالى  سلة -تعلم 
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

ستام مسامد أ س سن جد ع 20
 دكت ر

اختبار  قيا  
 طايرو

جامعة ديالى 
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

   ͯ ͯجامعة ديالى  ملم نف  كرو يدستام مسامد أ مها  برد 21
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 التربية الرياضية دكت ر

ستام مسامد أ   ا زهير 22
 دكت ر

جامعة ديالى  ملم نف  كرو يد 
 التربية الرياضية

  ͯ ͯ 

أستام مسامد  حيدر  بحي  23
 دكت ر

طرايق تدري  
 تن 

جامعة ديالى 
 التربية الرياضية

  × × 

اختبار  رح اا  مدر  دكت ر محمد  ليد 24
 طايرو

جامعة ديالى 
 التربية الرياضية

ͯ  ͯ  

طرايق تدري   مدر  دكت ر بثينة مبد الخالق 25
 ساحة

جامعة ديالى 
 التربية األساسية

  ͯ ͯ 

جامعة ديالى  طرايق تدري  يد مدر  دكت ر سنان مبا   26
 التربية الرياضية

  ͯ ͯ 

 –اختبار  قيا   مدر  دكت ر مدد مبد الحسين 27
 سلة

جامعة ديالى 
 التربية الرياضية

  ͯ ͯ 

جامعة تكريت  ملم نف  طايرو مدر  دكت ر سعد مبا  28
 التربية الرياضية

ͯ ͯ   

جامعة ديالى  سلة -تدريب  مدر  دكت ر يسار  با  29
 التربية الرياضية

  ͯ ͯ 

جامعة ديالى  اختبارات مبارزو مدر  دكت ر ظافر نام   30
 التربية االساسية

ͯ  ͯ ͯ 

جامعة ديالى  سلة  -تعلم  مدر  دكت ر سحر حر 31
 التربية الرياضية

  ͯ ͯ 

جامعة ديالى  سلة مدر   تحرير مل ان 32
 التربية الرياضية

  ͯ ͯ 

المب  حكم  رمد سليم 33
 د لي 

نادد ديالى  كرو سلة
 الرياضي

  ͯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11ملحق )

 الم اب ت الشخ ية
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 الخبراا
 

 الجامعة مكان العمل     األخت اص الل ب العلمي
 
 

 الكبيسيراف  
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  -فسلجة  أستام دكت ر
 الرياضية

 جامعة بغداد

 نبيل محم د شاكر
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  سلةكرو  –تعلم  أستام دكت ر
 األساسية

 جامعة ديالى

 غازد  الح
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  قدمكرو  –ملم نف   أستام دكت ر
 الرياضية

 جامعة بغداد

 ناظم كاظم
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  قدمكرو  –قيا   ت  يم  أستام دكت ر
 الرياضية

 جامعة ديالى

مبد محمد مهند 
 الستار

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  ملم النف  التجريبي أستام دكت ر
 األساسية

 جامعة ديالى

 ن ير  فاا
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  كرو يد –تعلم  أستام دكت ر
 الرياضية

 جامعة ديالى

 بشرى مناد
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  ملم النف  العام أستام دكت ر
 األساسية

 جامعة ديالى

 فرات جبار سعد هللا
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  قدم -تعلم حركي  أستام دكت ر
 األساسية

 جامعة ديالى

 مكلة سليمان
 

 –ملم النف  الرياضي  أستام دكت ر
 ساحة  مضمار

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة 
 الرياضية

جامعددددددددددددددددة 
 الم  ل

 خالد نجم مبد هللا
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  كرو سلة –باي  ميكانيك  دكت رمسامد أستام 
 الرياضية

 جامعة بغداد

 مؤيد مبد الستار
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  تدريب _ كرو سلة دكت ر مسامدأستام
 الرياضية

 جامعة بغداد

 ماهر مبد اللطيإ
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  سباحة –فسلجة  دكت رمسامد أستام 
 الرياضية

 جامعة ديالى

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  العاب مضرب –تعلم  أستام مسامد دكت ر رافد مهدد قد رد
 الرياضية

 جامعة ديالى

 االا زهير
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  كرو يد –ملم نف   أستام مسامد دكت ر
 الرياضية

 جامعة ديالى

 بسمة نعيم محسن
 

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة  طايرو –تعلم حركي  دكت رمسامد أستام 
 الرياضية

 جامعة ديالى

 محمد  ليد
 

 –اختبارات  أح اا  دكت رمسامد أستام 
 طايرو

كليددددددددددددة التربيددددددددددددة 
 الرياضية 

 جامعة ديالى

 جامعة بغداد مختبر ملم النف   ملم النف  العام مدر  مادل الجاإ

 

 

 

 

 

 

 (12ملحق )

  زارو التعليم العالي  البح  العلمي
 جامعة ديالى                
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 قسم التربية الرياضية/ كلية التربية األساسية

 الستط ع  راا الخبراا  المخت يناستمارو 

 المحترم ………………………………………………………السيد / الدكت ر 

 تحية طيبة.. 

اللعلو  أسلوب  )  جدراا بحثهدا الم سد مري ( ملدي) جنان حسدين تر م الباحثة        
  يلةوجب اهلاهلاتات امل بلل  أداءيف وأثلر  نظرية الذكاءات املعلددة  بداللةتقاني اإل
 (.وامليبل حنب دتس الرتبية الرياضيةكرة السوة ب

يرجى مسامدتكم في في مجال لعبة كرو السلة نكم من م د الخبرو  االخت اص ر بما      

ختبارات المهارت األساسية الهج مية المناسبة لطالبات ال دإ الثداني المت سدط بعمدر ا ختيارا

سنة(  التي هي من ضمن مفردات منهاج كرو السلة للمرحلة الدراسدية المعنيدة فدي  13-14)

ي  ملدك ب ضد  للعبدةالهج مية المهارات  ختباراتاب الخا ة  االستبانالمدار   الممك رو في 

 األنسددب لعينددة البحدد  مددن حيدد  الجددن  االختبددار الددمد تددر ن اندد  األهددم  ( رزاا  √شددارو )  ر

  (.1(  تنتهي بالرقم )5ن درجة األهمية النسبية األملى تبدأ بالرقم )رة يملماً  المرحلة العمري

  ع خالص الشكر و العقدير
 .  مناسباً أد اختبار غير مدرج في ال ايمة تر ن أ  ترشيح يمكن رضافة  م حظـــة :

 الت قي : -1
 ر:بياسم الخ -2
 الل ب العلمي: -3
 االخت اص الدقيق: -4
 :مكان العمل -5

 الباحثة

اجنان حسين ملي           

ا

ا

ا

ا

ا

 األهمية النسبية لألخعبات االخعباتات املرشحة املاهاتات   ت
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1 2 3 4 5 

1 
المنا لة 
 ال درية 

مسددافة  منا لددة الكددرو  اسددت مها نحدد  الددد اير المتداخلددة ملددى الحددايط مددن  -أ
  م )مجم ع مشر منا الت متتالية( 7.50

     

م  3مسدافة الدد اير المتداخلدة ملدى الحدايط منا لة الكدرو  اسدت مها نحد   -ب
     ثانية( 30)مجم ع المنا الت ال حيحة لمدو 

     

ف يددة ي أمربعددات )ث ثددة مل يددة ب دد رو  6منا لددة الكددرو  اسددت مها نحدد   -ج
ثناا التحرك )مجم ع المنا الت أسفل العل ية ( ملى الحايط أ ث ثة بينية 

  ثانية 30ال حيحة لمدو 

     

2 
الطبطبة 
 بتغيير

 تجالاال

م  19.50كراسدي لمسدافة  4من البدا العالي الطبطبدة بتغييدر االتجدال بدين  -أ
 ياباً رمهاباً  

     

 13.50لمسدافة شد اخص  6من البدا العالي الطبطبة بتغيير االتجال بدين  -ب
 ياباً رم مهاباً  

     

م  15.90كراسدي لمسدافة  7من البدا العالي الطبطبة بتغيير االتجدال بدين  -ج
 ياباً رمهاباً  

     

4 
الرمية 
 الحرو

 5رميددة  ب اقدد   20مددن خلددإ خددط الرميددة الحددرو ) مجمدد ع   دد يبالت  -أ
 ربعة(رميات متتالية لكل مجم مة من المجامي  األ

     

رميددددات  ب اقدددد   10مددددن خلددددإ الرميددددة الحددددرو )مجمدددد ع   دددد يبالت -ب
 رميات متتالية لكل مجم مة 5مجم متيني أد 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13ملحق )
المعتمدو من قبل الخبراا  أهدافها   هارية الهج ميةلمايبين االختبارات 

 هميتها النسبيةأ المخت ين  
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 اسم  ت
 المهارد االختبار

 الهدإ من 
 المهارد االختبار

 الم حظات همية النسبيةاأل

5 4 3 2 1 

1  
ختبار منا لة الكرو  است مها ا-أ

نح  الد اير المتداخلة ملى الحايط 
 . م(2.5من مسافة )

 
 

 
قيا  دقة المنا لة ال درية 

 المباشرو نح  الهدإ.
 
 
 
 

      

2  
ختبار من البدا العالي الطبطبة ا

( كراسي 6بين)تجال بتغيير اال
 )ش اخص(
 

 
قيا  سرمة الطبطبة بتغيير 

 تجالاال

      

3   
من خلإ خط    يباختبار الت

 ( رميات10الرمية الحرو )
 

 
للرمية    يبقيا  دقة الت

 الحرو

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14ملحق )

 جامعة ديالى 

 قسم التربية الرياضية/ كلية التربية األساسية
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 الدراسات العليا

 الخبير.............................................. المحترمالسيد 

 م / استبيان  راا الخبراا

 تحية طيبة...

نظرية  بداللةت اني التعلم ايأسل ب )إجراء البحث الموسوم   )جنان حسين ملي(تروم الباحثة 

بكرو السلة  المي ل نح  در   لهج ميةبعض المهارات ا أداافي  و  أثرلالمتعدد اتالمكاا

ونظراً لما تتمتعون ب  من ربرد في لعبة كرد السلة , لنا يرجى تحييي  التربية الرياضية(

للمهارات األساسية الهجومية بكرد السلة  )التحضيردي الرييسيي النهايي(يرجات أقسام 

 لتفسير المحكي المرجع. رتبارات اليورية الح اً من رالل جيول االمنكورد أيناه لغرض ت ييم اال

 شاكرين تعا نكم معنا خدمًة للبح  العلمي

 دقة المنا لة ال درية 
 

 ت  يبة الرمية الحرو الطبطبة سرمة المنا لة ال درية 

 أقسام المهارو أقسام المهارو أقسام المهارو أقسام المهارو ت

  

تحضير

 د

 

 رييسي

 

 نهايي

 

مجم 

 ع %

 

تحضير

 د

 

 رييسي

 

 نهايي

 

مجم 

 % ع

 

تحضير

 د

 

 رييسي

 

 نهايي

 

مجم 

 ع %

 

تحضير

 د

 

 رييسي

 

 نهايي

 

مجم 

 ع %

1                 

25                 

                                                 درجات لكل مهارو 10ت  يم الحركات من  *
  ت ان المهارودنى درجة م ب لة ي % ك80متماد ملى نسبة تم اال

 الت قي :                                                                                               
                                                               

   :خت اص اال اسم الخبير                                                                           
  

  

  

 

 

 (15ملحق )
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 جامع  ديالى                
 ءلي  التربي  األساسي / قسم التربي  الرياضي 

 استمارة الستطال  آراا الخبراا والمختصين
 ………………………………………………………السيد / الدءتور 

 المحترم
 تحي  طيب .. 
 أسةلوبتروم الباحث  جنان حسين علي ، إجراا بحثهةا الموسةوم  )             ا

بعةةض المهةةارات  أداافةةي وأثةةر  نظريةة  الةةاءااات المتعةةددة بداللةة  الةةتعلم اقتقةةاني 
 الهجومي  في ءرة السل  والميول نحو درس التربي  الرياضي (.

وبما إنءم من اوي الخبرة والدراي  في مجال اختصاصءم نقدم لءم االستبانه         
في للعب  ءرة السل  تمرينات المهارات الهجومي   الواردة في البحث الخاص  

 مناسبا  الاي ترونه  التمرين( إااا   √شارة )  إلمدارس المتوسط ، والك بوضع ا
         موضو  البحث.لعين  البحث من حيث الجنس والمرحل  العمري  و 

مع االمتنان لحسن تعاونءم خدم  للبحث العلمي     
 مالحظةةة    يمءن إضاف  أو حاف أو تعديل ما ترونه مناسبا  من التمرينات.

 التوقيع:      
 اسم الخبير:

 اللقب العلمي:
 االختصاص الدقيق:

 مءان العمل:
 الباحث  

 ( اهلجومية التمرينات املهارية) 

 ) مترينات املناولة (
 

  

 (1تمرين )
 المناول  الصدري مهارة تعلم  -الهدف:
 -التنظيم:

 س البص داى  اش  اء  اتلموااملاحاه اصحبداقحمتا سم ا
الست اهحاب ص دااحبتءحمد.مااااءحمببالب وا
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ا

 

 

 

 

 (4التمرين )
 المناول  الصدري  مهارة تعلم-الهدف:
 -التنظيم:

 س البص داى  اش  اةص  ااتسحا   امب  البصحبداا البةصا
لطم اطا سحا أاصحبداا البةصالب يالاحاه املءاحااش  اقصويا
البصحبدا الب  الب وا ااءحمبب الباجامىب اا  الطم  البصحبد م سم 

ام   ل.الباسحا اا البةصالاةوااش  ااتعوي
ا

 (5التمرين )
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 (7) ينتمر 
 المناول  الصدري مهارة تعلم  -الهدف:

  اقحصوت  اإثتل احاة  الاةوااااأواألاقحصولامقم االبص دا
اسحا بابجتلوااوسماباى  باتملمواتؤتيالباجامىبالااحا با
ا حءهحالباءحمبباى  البتلمواامتوجألاب ة  اتتست الباجامىبالبة ف با

ا.بتؤتيالباءحمببالب تو بااتمو حام   لا ت البتاحت اا ءه 
ا
ا

ا(8تمرين )
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 (10تمرين )
 ول  الصدري .االمن مهارة تعلم -الهدف:
 -التنظيم:

ا اتجحمواامب ا  ءهح بالبا عداااجامىتا س البص داى  اةص
لب تو بااحبتثوكاااجامىت  ابه ا واام سم البص دااأتلقالبتاو وا

ا.ملبوجمعاى  البةصالبجحءا اب ا عدا  حاًحالب الةوالبا عد
 (11تمرين )
 المناول  الصدري . مهارة تعلم -الهدف:
  ووالبتاو  البسحا امب  اا اة  ااجامىحااماة  ا-التنظيم:
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 ( ) مترينات الطبطبة

 

 

 

  

 (1تمرين )
اتعلم مهارة الطبطب -الهدف:
 -التنظيم:

ا اليااجامىت   اةص   الباجامىبا س البص داى  اش   اتسحا ت  
لطمب ابت هحا ولااماألالشحواالباتوماتسم ا  هالباجامىبااأتلقااهحواا
لبصاصابااحبا ح اماألالطشحواالبةحء باتسم ا  هالباجامىباااءحمببالب واا

الب الباجامىبالباسحا بابتأت با  هالباهحواام   ل.
ا
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 (4تمرين )
اتعلم مهارة الطبطب  -:الهدف

ا-التنظيم:
اءهح با اةص اىءت ااجامىحا الواأل اش   اى   البص د  س 
لبا عداملاح ا  ااجامىباىءتاةصااءت  البا عداشحة ا
 سم البص دااأتلقالبصاصاباملبتمول اثم البشحة املبوجمعا
الب اءفمالباجامىباماءحمببالب واالب الةوالباجمىباءفسهح.

ا
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 (7تمرين )
 تعلم مهارة الطبطب  -الهدف:
 -التنظيم:

 س البص داى  اش  ااجامىحااىءتالو ح البا عداة  ااجمىت  ا
ا اا ءه  اا4اتسحا ت   اا  الطم  البصحبد الطمب الشملة ا سم  باجامىب

ا اا   البصاصاب ااهحوا ااحتلق الباجامىباملبةحء ب الب  ااتجهح  لبشملة 
الباسحا باماءحمببالب وااملبمقم الةوالباجامىبام   ل.

ا
  (8تمرين )
 تعلم مهارة الطبطب  -الهدف:
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 (10تمرين )
اتعلم مهارة الطبطب  -الهدف:
 -التنظيم:

مقم البص داى  اةصالبءهح باب ا عداىءتاتسحصألاةصاوا بالبة  ا
دالطم اا الباجامىبااأتلقااهحواالبصاصاباى  اةصاءسحصام سم البصحب

وا بالبة  اءسحصاا  اة  اثملجزاة ات م البصاصاباى  اةصالبزم ا
ا.ا  اة  اشملة ال  ًحاملبوجمعالب الباجامىباماءحمببالب وا

اا
 (11تمرين )
اتع  ااهحواالبصاصابا-الهدف:  
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 (13تمرين )
                                                          تعلم مهارة الطبطب  -الهدف:
 -التنظيم:

امقم البص داى  ا ا  البا عداىءتاءهح باةصالبسحىتااى  اش  
اا  ااجامىبااجامىباملاحاه اش  اقصويااجامىبالةوااملاح ا
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اشملة اى  اصم البةصالبجحءا اب ا عدا سم البص دااأتلق(ا3)
اى  البةصالبءهحم ااهحواالبصاصاباا  البشملة اة ات ا بالبصاصابا
 لب الباجامىبالبةحء باملبمقم الةوالباجامىب.اب ا عداة اتس   الب واا
 

 

 (14تمرين )
                                                          تعلم مهارة الطبطب  -الهدف:
 -التنظيم:

امقم البص داى  ا ا  البا عداىءتاءهح باةصالبسحىتااى  اش  
اا  ااجامىبااجامىباملاحاه اش  اقصويااجامىبالةوااملاح ا
اب ا عدا سم البص دااأتلقشملة اى  اصم البةصالبجحءا ا(ا6)
اى  البةصالبءهحم ااهحواالبصاصاباا  البشملة اة ات ا بالبصاصابا
 لب الباجامىبالبةحء باملبمقم الةوالباجامىب.اب ا عداة اتس   الب واا
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 مهارة التصويب

  

 

 

 (1التمرين )
اتع  ااهحواالبت م دا-الهدف:
 -التنظيم:

اةصا اصوا  اب هت اىءت ااملجه   اقصحو   اش    س البص داى  
لبصحبدالطم اا ا  ااجامىباالشحواالباتوما اتإلبوا بالبثوااماألا

ى  البهت اما اة ااتحاعبالب واامتس  اهحاإب اا البسفزااحبت م دا
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 (4التمرين )
اتع  ااهحواالبت م دا-الهدف:
 -التنظيم:

البءهحم ا البةص اىءت ااتجحموت   ااجامىت   اش    س البص داى  
ا اب ا عدام سحا ه ااجامىت  ااتجحموت  اىءتاصوا اةصالبوا بالبثوا

ا سم ااصحبدلب اب ا عد البءهحم  البةص اى   ااجامىب ا   اا  لطم 



22 ..........................................لمـــــالحـــــــــــــق ا
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7التمرين )
اتع  ااهحواالبت م دا-الهدف:
 -التنظيم:

اةصا اصوا  اىءت ااتجحموت   ااجامىت   اش   اى   البص د  س 
 سم البصحبدالطم اا الباجامىبالطمب اااءحمببالب وااالبوا بالبثوا

لب البصحبدالطم اا الباجامىبالبةحء بالب يااتموها ءحمبأالب وا اة ا
اةحء با ااوا الب وا الست   اة  اما  البثوا البوا ب اةص اءثم اق  ً  لبتست 

املتلقالبت م داا البسفزا.ا
ا
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 (8التمرين رقم) 

ااتع  ااهحواالبت م دا-الهدف:

 -التنظيم:
 

  

  

 

 

 

 

 (10التمرين )
اتع  ااهحواالبت م دا-الهدف:
 -التنظيم:

ا اى   البص د اقمما س  اى   ااجامىت   ااجامىحا الواأل ش  
لبة  اءسحصاىءتاصوا اةصالبوا بالبثوااماجامىت  اى  اجحءا ا
املتلقا الب وا ااحست   الباجامىت   ا  ه امتسم  املط سو الط ا  لبس ب
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 (16ملحق )

 المجموعة التجريبية -ب  -الثاني - م/ أستمارة تسجيل البيانات

قياس  قياس الميل أسم الطالبة ت
الذكاءات 
 المتعددة

 أختبار
 المناولة
 الصدرية

 أختبار 
 الطبطبة
بتغيير 
 االتجاه

 أختبار 
 التصويب 

من الرمية 
 الحرة

 المالحظات 
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 2خ 1خ 2خ 1خ 2خ 1خ 1ق  2ق   1ق

1. 1 
 

 

       

2 
 
 

       

3 
 
 

       

4 
 
 

       

25 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17ملحق )

 منهاج كرو السلة لل إ الثاني المت سط        
 

 
                                                           

  المهارات المرتارد هي ضمن مفريات مايد يرس التربية الرياضية لطالبات المرحلة المتوسطة )الثاني ( في منهاج

المتوسطة لسنة للمرحلة  -يليل ميرس التربية الرياضية -وزارد التربية _المييرية العامة للمناهج  لمجموعة من المؤلفين 

 .136,ص 1, ط 2012
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 الهج م: المهارات األساسية في         

 مسك الكرو ف ق الرا   من اليمين  اليسار. -

 تسلَم الكرو ف ق الرأ   من اليمين  اليسار. -

 .منا الت  درية  /تمارين مركبة  -

 . من الحركة بالتهديإ السلميال يام  -

 التهديإ من الثبات  -

 .)الطبطبة( المحا رو  -

 التهديإ باليد ال احدو من ال فز. -

 

 المهارات األساسية في الدفاع. -

 تمارين هج مية ملى كيفية ال ط   الحجز. -

 كيفية المسامدو في الدفاع.  -

 مزا لة اللعبة.  -

                                                                                                                                                                      
 



 لمـــــالحـــــــــــــق ..........................................ا
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 الوحدات التعليمية (18ملحق )  6

 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة     

 األهداف البدنية والمهارية                السلوكية الوحدة التعليمية األولى                      األهداف التربوية والتعليمية     األهداف
  الصدريةالمناولة  ةتعلم مهار -1  من اإلتقان %80أن تناول الكرة مناولة صدرية  -تعويدهم على الضبط والنظام   -1  ثالثاء -أحد اليوم :     ةطالب 30: الباتعدد الط الجواهر للبنات مالمدرسة: 

 تنمية القوة العضلية للذراعين - 2 تعويدهم على الثقة بالنفس                                                        -2      التاريخ :      سنة 14-13الصف : الثاني المتوسط        متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -3        تعويدهم على التعاون                                                   -3بوع : األول    األس       سلةدقيقة             أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

 د 10 الجزء اإلعدادي
 X 

X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

  

 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

 

 التأكيد على النظام 

 د 3 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام 

 مع الصافرة

X X X X  X  X X X X  
X                           X 
X                           X 
X                           X 

 X X X  X X  X X X X 

 
التأكيد على وجود المسافات بين الطلبة 

 واألداء يصحح مع الصافرة .

 د 5 التمرينات البدنية

 تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام والخلف .
ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع 

 لألعلى .
 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 
 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة 
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

 

  د 25 الجزء الرئيسي

   المهارة من قبل المدرسة شرح وعرض  د 10 النشاط التعليمي

    
 
 

 

     
X                           X 
X                           X 
X                           X 

 X X X  X X  X X X X 

 (4عدد) سلةكرات 
 
 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

التأكيد على األداء السليم للمهارات مع 
 تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 . الصدرية( لمهارة المناولة 1تمرين )
  الصدرية( لمهارة المناولة 2تمرين )
  الصدرية( لمهارة المناولة 3تمرين )

  د 5 الجزء الختامي

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة   صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( .لعبة  د 3 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
 
 

 

  

X 

X 

X 

X 

X 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 لبدنية والمهاريةالتعليمية الثانية                                              األهداف التربوية والتعليمية                          األهداف االوحدة 

 الصدريةالمناولة  ةتعلم مهار -1  نظام                   تعويدهم على الضبط وال -1 ثالثاء -أحداليوم :           ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 
 تنمية القوة العضلية للذراعين -2تعويدهم على الثقة بالنفس                           -2    سنة    التاريخ :           14-13متوسط العمر :     الصف :الثاني المتوسط           

 تنمية المرونة العضلية -3تعويدهم على التعاون                               -3   األسبوع : األول        سلةأسم الفعالية    : كرة ال    دقيقة                   40الوقت : 
 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 اإلعداديالجزء 

 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة
 

 التأكيد على النظام 

 د3 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف 

 ثم لألمام مع الصافرة

التأكيد على وجود المسافات بين   
الصافرة الطلبة واألداء يصحح مع 

. 

التمرينات 
 البدنية

 د5

تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام 
 والخلف .

تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات 
 والرابعة لألعلى .

 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

التأكيد على دوران الذراعين  
 ممدودة 

التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 
 للذراعين

 التأكيد على عدم ثني الركبة .

 .في النشاط التطبيقيالمادة  ةمن قبل مدرسبتقسيم الصف الى مجموعات إتقانية  تقانيباألسلوب ال تعليمية الوحدة ال اتاداء تمرين د 25 الجزء الرئيسي

  XXX          X شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
X                         
X                     
X  XX X      

 (4عدد) سلةكرات 
 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي
 ( لمهارة المناولة .4تمرين )
 ( لمهارة المناولة .1تمرين )

 .      م(  2.5سم( المسافة بين الجدار والمختبر ) 90عن األرض بمقدار  ) سم( ترتفع50,8المناولة الصدرية على دائرة مرسومة على الحائط نصف قطرها  )-ب أختبار تكويني

 %80تقان هي من  اإل)محك( ليها الطالبة  درجة إتقان التي وصلت ختبار لمعرفة درجة اإلتطبيق اال د 5 الجزء الختامي

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة. د 3 

 XXX  XXX   XXX وترديد التحية الرياضية .تمارين تهدئة  د 2 
           
            

التأكيد على النظام واالنصراف  
 بهدوء .
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 8

 األهداف البدنية والمهارية                   الوحدة التعليمية الثالثة                                               األهداف التربوية والتعليمية           
 الصدريةالمناولة   ةتعلم مهار -1تعويد الطالب على المنافسة الشريفة              -1  ثالثاء -أحداليوم :           ةطالب 30:  اتبالعدد الط            الجواهر للبناتم. م.المدرسة: 

 تنمية القوة العضلية للرجلين  -2تعويدهم على حب النظام                           -2     سنة    التاريخ :            14-13متوسط العمر :      الصف : الثاني المتوسط           
 تنمية مرونة الجذع  -3                            تعويدهم على التعاون     -3     األسبوع : الثاني         سلةأسم الفعالية    : كرة ال    دقيقة                   40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 الجزء اإلعدادي

 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د2 المقدمة
XXX XXX XXX XX XX  

                           
                  

 التأكيد على النظام 

 د 3 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم 

 لألمام مع الصافرة

 
 

التأكيد على وجود المسافات بين 
الطلبة واألداء يصحح مع 

 الصافرة .

 د 5 التمرينات البدنية

 الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام والخلف .تمارين للذراعين : الوقوف 
تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة 

 لألعلى .
 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

XXX                          
XXX                          
XXX                  

XXX                           

التأكيد على دوران الذراعين 
 ممدودة 

التأكيد على الضغط لألسفل 
 بالنسبة للذراعين

 التأكيد على عدم ثني الركبة .

 .في النشاط التطبيقيالمادة  ةمن قبل مدرسبتقسيم الصف الى مجموعات بحسب نوع الخطأ المشخص  تقانيباألسلوب ال تعليمية الوحدة ال اتاداء تمرين د 25 الجزء الرئيسي

  شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
XXXX              

X                          
X                          
X                          

  XXXX                   

 (4عدد)سلة كرات 
على  ةمرسومدوائر 
 الجدار

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

ة التأكيد على األداء السليم للمهار
 مع تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي
 ( لمهارة المناولة.5تمرين رقم )
 ( لمهارة المناولة 6تمرين رقم )
 ( لمهارة المناولة 7تمرين رقم )

  د 5 الجزء الختامي

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( . د 3 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 

XXX XXX XXX XX XX  
                           

                             
                          

 
التأكيد على النظام واالنصراف 

 بهدوء .
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية        الوحدة التعليمية الرابعة                                              األهداف التربوية والتعليمية                  

 الصدريةتعلم مهارات المناولة   -1تعويد الطالب على الطاعة                     -1  ثالثاء -أحداليوم :           ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم. م.المدرسة: 
 تنمية القوة العضلية للذراعين -2تعويدهم على  االحترام                            -2    سنة    التاريخ :           14-13متوسط العمر :      الصف : الثاني المتوسط           

 تنمية المرونة -3                       تعويدهم على الثقة بالنفس  -3   األسبوع :الثاني          سلةأسم الفعالية    : كرة ال     دقيقة                   40الوقت : 
 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

      د 10 الجزء اإلعدادي

 التأكيد على النظام                                    XXX XXX XX X تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

 د 3 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف 

 ثم لألمام مع الصافرة
التأكيد على وجود المسافات بين   

 الطلبة واألداء يصحح مع الصافرة .

 د 5 التمرينات البدنية

دوران الذراعين لألمام تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم 
 والخلف .

تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات 
 والرابعة لألعلى .

 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة  
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

  د 25 الجزء الرئيسي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
   
    

 
 

 

 

XXXX 
X        
X       
X       
XXXX 

 

 (4عدد)سلة كرات 
 
 

 دقيقة 4.5  زمن التمرين  
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي
 ( لمهارة المناولة .8تمرين رقم ) 
 ( لمهارة المناولة 9تمرين رقم ) 
 ( لمهارة المناولة 10تمرين رقم ) 

 د 5 الجزء الختامي
 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    صغيرة.لعبة  د 3 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 

XXX XXX XX X  
                          

  

 التأكيد على النظام واالنصرافبهدوء . 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 0

 األهداف التربوية والتعليمية                           األهداف البدنية والمهارية                             الوحدة التعليمية الخامسة                
 الصدريةتعلم مهارات المناولة   -1تعويد الطالب على التعاون                         -1  ثالثاء -أحداليوم :           ةطالب 30:  الباتعدد الط           الجواهر للبناتم. م. المدرسة:

 تنمية القوة العضلية للذراعين -2تعويدهم على النظام                                  -2    التاريخ :            سنة    14-13متوسط العمر :     الصف : الثاني المتوسط           
 تنمية المرونة -3تعويدهم على الشجاعة                              -3األسبوع : الثالث             سلة: كرة ال أسم الفعالية         دقيقة                  40الوقت :

 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 الجزء اإلعدادي

 د 2 المقدمة
 التحية الرياضيةتهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد 

 
XXX XXX XX X    التأكيد على النظام 

 د3 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف 

 ثم لألمام مع الصافرة
التأكيد على وجود المسافات بين   

 الطلبة واألداء يصحح مع الصافرة .

 د5 التمرينات البدنية

 للذراعين :تمارين 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة  
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

  د 25 الجزء الرئيسي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
 
 

XXXX 
X        
X       
X       
XXXX 

 (4عدد) سلةكرات 
 
 

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة المناولة .11تمرين )
 ( لمهارة المناولة .2تمرين )

 .      م(  2.5سم( المسافة بين الجدار والمختبر ) 90سم( ترتفع عن األرض بمقدار  )50,8المناولة الصدرية على دائرة مرسومة على الحائط نصف قطرها  )-ب اختبار تكويني

 .%80تقان هي من  اإل )محك(ليها الطالبة  درجةإتقان التي وصلت ختبار لمعرفة درجة اإلتطبيق اال د 5 الجزء الختامي

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة. د 3 

 التأكيد على النظام واالنصرافبهدوء .    XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 1

 سة                                             األهداف التربوية والتعليمية                        األهداف البدنية والمهاريةسادالتعليمية الالوحدة 
 الصدريةتعلم مهارات المناولة   -1ون                    تعويد الطالب على التعا -1 ثالثاء -أحداليوم :           ةطالب 30:  الباتعدد الط           الجواهر للبناتم. م. المدرسة:

 تنمية القوة العضلية للذراعين -2تعويدهم على النظام                            -2    التاريخ :            سنة    14-13متوسط العمر :     الصف : الثاني المتوسط           
 تنمية المرونة -3تعويدهم على الشجاعة                         -3األسبوع : الثالث             سلةأسم الفعالية    : كرة ال      دقيقة                  40الوقت :

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 الجزء اإلعدادي

 التأكيد على النظام    XXX XXX XX X الغياب وترديد التحية الرياضيةتهيئة األدوات واخذ  د 2 المقدمة

 د3 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف 

 ثم لألمام مع الصافرة
التأكيد على وجود المسافات بين   

 الطلبة واألداء يصحح مع الصافرة .

 د5 التمرينات البدنية

 تمارين للذراعين :
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة  
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

  د 25 الجزء الرئيسي

  شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 التعليميالنشاط 
 

XXXX 
X        
X       
X       
XXXX 

 

 (4عدد) سلةكرات 
على  ةمرسومدوائر 
 المقابل الجدار

 
 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

 د 15 التطبيقيالنشاط 
 ( لمهارة المناولة .12تمرين )

 ( لمهارة المناولة 13تمرين) 
 ( لمهارة المناولة 9تمرين )

  د 5 الجزء الختامي

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة. د 3 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
XXX XXX XX X    واالنصراف  التأكيد على النظام

 بهدوء .
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 2

 األهداف البدنية والمهارية            السلوكية األهداف  ة                                         األهداف التربوية والتعليمية   بعالوحدة التعليمية السا

 تعلم مهارة الطبطبة -1  مع تغيير االتجاه تحاور الطالبة بالكرة ان-تعويد الطالب على الثقة بالنفس   -1  ثالثاء -أحداليوم :    ةطالب 30:  اتبالعدد الط   الجواهر للبناتم.المدرسة: 
 تنمية السرعة  -2                                                      تعويدهم على  التنافس  -2سنة    التاريخ :         14-13الصف : الثاني المتوسط   متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -3تعويدهم على النظافة                                                      -3   الرابعاألسبوع :     سلةدقيقة             أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت :

 التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
األدوات 
 المستخدمة

 المالحظات

     د 10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X        تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د3 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 5

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 

 الساقين:تمارين 

XXX                              
XXX                              
XXX                      

XXX                              

  

  د 25 الجزء الرئيسي

 المهارة من قبل المدرسة شرح وعرض  د 10 النشاط التعليمي
  

XXXX 
X        
X       
X       
XXXX 

     

 سلةكرات 
 (4عدد)

 (4شواخص عدد)
 

 دقيقة 4.5زمن التمرين
وقت الراحة بين تمرين 

 ثانية 30وآخر 
 

التأكيد على األداء السليم 
للمهارات مع تصحيح 

 األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة الطبطبة.1تمرين )
 ( لمهارة الطبطبة .2تمرين )
 ( لمهارة الطبطبة .3تمرين )

   د 5 الختاميالجزء 

    لعبة صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( . د 3 

     XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 3

 األهداف التربوية والتعليمية                                األهداف البدنية والمهارية                                             ثامنةالوحدة التعليمية ال
 تعلم مهارة الطبطبة. -1                         تعويد الطالب على االحترام        -1      ثالثاء -أحداليوم :       ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 

 تنمية القوة العضلية للذراعين -2تعويدهم على التعاون                                        -2       سنة    التاريخ :           14-13الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -3تعويدهم على الشجاعة                                      -3         الرابعاألسبوع :       سلةأسم الفعالية    : كرة ال      دقيقة              40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

     د 10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة  د 3 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 5

 تمارين للذراعين :
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

  

 .في النشاط التطبيقيالمادة  ةمن قبل مدرسبتقسيم الصف الى مجموعات إتقانية  تقانيباألسلوب ال تعليمية الوحدة ال اتاداء تمرين د 25 الرئيسيالجزء 

   شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
XXXX 
X        
X       
X       
XXXX 

 (4عدد) سلةكرات 
 (4شواخص عدد)

 

 دقيقة 4.5التمرين    زمن 
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة الطبطبة.4تمرين )
 ( لمهارة الطبطبة.1تمرين )

 اختبار تكويني
 

 م(.60,3م( وبعد الشاخص عن خط البداية )80,1بين كل شاخص هي )تجاه بين أربع شواخص والمسافة ختبار الطبطبة بتغيير االا

 .% 08تقان هياإلدرجة)محك( ليها الطالبات,إوصلت اإلتقان التي ختبار لمعرفة درجة تطبيق اال- د 5 الجزء الختامي

    لعبة صغيرة. د 3 

     XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية. د 2 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 4

 ريةة                                              األهداف التربوية والتعليمية                             األهداف البدنية والمهاتاسعالوحدة التعليمية ال
 ة.بتعلم مهارة الطبط -1تعويد الطالب على المحبة                                  -1    ثالثاء -أحداليوم :       ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 

 تنمية السرعة -2 تعويدهم على النظافة                                        -2     سنة    التاريخ :           14-13الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -3تعويدهم على التعاون                                        -3    خامساألسبوع : ال      سلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت : 

 التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
األدوات 

 المستخدمة
 المالحظات

     د 10 الجزء اإلعدادي

    XXX XXX XX X     تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة  د 3 اإلحماء

 د 5 التمرينات البدنية

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX                       
XXX                       
XXX                 
XXX                       

  

     د 25 الجزء الرئيسي

      شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
    XXXX 

X        
X       
X       
XXXX 

 
 
 

 

    

 سلةكرات 
 (4عدد)

شواخص 
 (16عدد)

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

 
التأكيد على األداء السليم 

 للمهارات مع تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة الطبطبة.5تمرين رقم )
 ( لمهارة الطبطبة .6تمرين رقم )
 ( لمهارة الطبطبة.7تمرين رقم )

  د 5 الجزء الختامي
 

        
  

    صغيرة.لعبة  د 3 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية. د 2 
XXX XXX XX X   
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 5

 ة                                األهداف التربوية والتعليمية           األهداف البدنية والمهاريةشراعالوحدة التعليمية ال
 تعلم مهارة الطبطبة. -1تعويد الطالب على الطاعة                          - 1    ثالثاء -أحداليوم :       ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 

 تنمية القوة العضلية للذراعين -2المنافسة الشريفة                      تعويدهم على  -2    سنة    التاريخ :            14-13الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية الرشاقة  -3تعويدهم على الشجاعة                               -3    خامساألسبوع : ال       سلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ال40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم ني والمهاريالنشاط البد الوقت نوع النشاط

     د 10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

 د 3 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف 

 ثم لألمام مع الصافرة
 

  

 د 5 التمرينات البدنية

تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام 
 والخلف .

تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات 
 والرابعة لألعلى .

 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

XXX               
XXX               
XXX         
XXX                 

 .في النشاط التطبيقيالمادة  ةمن قبل مدرسبتقسيم الصف الى مجموعات بحسب نوع الخطأ المشخص  تقانيباألسلوب ال تعليمية الوحدة ال اتاداء تمرين د 25 الجزء الرئيسي

  التمرينات المهاريةشرح وعرض  د 10 النشاط التعليمي
 
 

XXXX 
X        
X       
X       

XXXX          

 (4عدد) سلةكرات 
 (12شواخص عدد)

 دقيقة 4.5زمن التمرين 
وقت الراحة بين تمرين 

 ثانية 30وآخر 
التأكيد على األداء السليم 

للمهارات مع تصحيح 
 األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة الطبطبة.8تمرين )
 ( لمهارة الطبطبة .9تمرين )
 ( لمهارة الطبطبة.10تمرين )

       د 5 الجزء الختامي

    لعبة صغيرة. د 3 

     XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية. د 2 
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 األهداف التربوية والتعليمية                  األهداف البدنية والمهارية                              عشر              حادية الوحدة التعليمية ال 6

 الطبطبة.تعلم مهارة  -1تعويد الطالب على النظام                            - 1    ثالثاء -أحداليوم :      ةطالب 30:  الباتعدد الط           الجواهر للبناتم.المدرسة: 
 تنمية السرعة -2تعويدهم على النظافة                                  -2  سنة    التاريخ :            14-13الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -3تعويدهم على التعاون                                 -3  لسادساألسبوع : ا       سلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة  د 3 اإلحماء

 د 5 التمرينات البدنية

 تمارين للذراعين :
 تمارين للجذع :
 تمارين الساقين:

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

  

  د 25 الجزء الرئيسي

 
 النشاط التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 10
XXX            X 

                      X 
                      X 
                      X   

XXX      X 
 

 (4عدد) سلةكرات 

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
وقت الراحة بين تمرين 

 ثانية 30وآخر 
 

التأكيد على األداء السليم 
 للمهارات مع تصحيح األخطاء

 )التغذية الراجعة(

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة الطبطبة.11تمرين )
 ( لمهارة الطبطبة.5تمرين )

 

 اختبار تكويني
 

 م(.60,3م( وبعد الشاخص عن خط البداية )80,1تجاه بين أربع شواخص والمسافة بين كل شاخص هي )ختبار الطبطبة بتغيير االا

 .% 08تقان هياإلدرجة)محك( ليها الطالبات,إوصلت اإلتقان التي ختبار لمعرفة درجة تطبيق اال- د 5 الجزء الختامي

     لعبة صغيرة. د 3 

    XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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 عشر                                        األهداف التربوية والتعليمية                   األهداف البدنية والمهارية ثالثةالوحدة التعليمية ال 7

  الطبطبة ةتعلم مهار -1تعويد الطالب على التعاون                           -1  ثالثاء -أحداليوم :      ةطالب 30: الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 
 تنمية السرعة -2تعويدهم على الثقة                                      -2سنة    التاريخ :            13-12الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -3تعويدهم على النظام                                  -3   سابعاألسبوع : ال      سلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت : 

 التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
األدوات 
 المستخدمة

 المالحظات

  د 10 الجزء اإلعدادي

        XXX XXX XX X تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د3 اإلحماء

 د 5 التمرينات البدنية

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX                      
XXX         

XXX               

  

    د 25 الجزء الرئيسي

 المهاريةشرح وعرض التمرينات  د 10 النشاط التعليمي
 

XXXX  
X          
X          
X          
XXXX                 

 (4عدد) سلةكرات 
 جدار شواخص

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين 
وقت الراحة بين تمرين 

 ثانية 30وآخر 
التأكيد على األداء السليم 

 للمهارات مع تصحيح األخطاء
 د 15 النشاط التطبيقي

 الطبطبة.( لمهارة 14تمرين ) -1

 ( لمهارة الطبطبة .4أعادة تمرين ) -2
 

    د 5 الجزء الختامي

    لعبة صغيرة. د 3 

        XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 8

 األهداف البدنية والمهارية               السلوكية األهداف التربوية والتعليمية    األهداف ة عشر                         خامسالوحدة التعليمية ال
 تعلم مهارة التصويب.  -1  بنجاح أن تصوب الطالبة الكرة نحو الهدف - تعويد الطالب على الشجاعة   -1  ثالثاء -أحداليوم :      ةطالب 38:  الباتعدد الط    الجواهر للبناتم.المدرسة: 

 تنمية القوة  -2                          تعويدهم على االحترام                                    - 2         سنة  التاريخ :     14-13الصف : الثاني المتوسط     متوسط العمر : 
 تنمية الرشاقة  -3                           تعويدهم على المنافسة                                     -3ثامن   األسبوع : ال     سلةدقيقة            أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X      الغياب وترديد التحية الرياضية تهيئة األدوات واخذ د 2 المقدمة

 تمارين السير والهرولة   د 3 اإلحماء

XXXX 
X        
X       
X       
XXXX           

  

 د 5 التمرينات البدنية

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX                   
XXX                    
XXX          
XXX                   

  

  د 25 الجزء الرئيسي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
    

×××× 

 
 

 
 
   

   
 

        

                       
×     ××××                        

 (4عدد) سلةكرات 
 كرة السلةهدف 

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين 
وقت الراحة بين تمرين 

 ثانية 30وآخر 
التأكيد على األداء السليم 

للمهارات مع تصحيح 
 األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة التصويب.1تمرين )
 ( لمهارة التصويب.2تمرين )
 ( لمهارة التصويب .3تمرين )

   د 5 الجزء الختامي
   

   

     صغيرة.لعبة  د 3 

       XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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9  

 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 عشر                                         األهداف التربوية والتعليمية                    األهداف البدنية والمهارية سادسةالوحدة التعليمية ال

 تعلم مهارة التصويب. -1          تعويد الطالب على المحبة              -1      ثالثاء -أحد اليوم :      ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 
 تنمية السرعة -2تعويدهم على التعاون                            - 2       سنة    التاريخ :           14-13الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية الرشاقة  -3تعويدهم على النظام                                -3       ثامنسبوع : الاأل       سلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

                تمارين السير والهرولة   د 3 اإلحماء

 د 5 التمرينات البدنية

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

  

 .في النشاط التطبيقيالمادة  ةمن قبل مدرسبتقسيم الصف الى مجموعات إتقانية  تقانيباألسلوب ال تعليمية الوحدة ال اتاداء تمرين د 25 الجزء الرئيسي

xxx    xxx    xxx شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
 
 

                  
 

xxx    xxx    xxx  
                  
                
                 

 (4عدد) سلةكرات 
 هدف كرة السلة

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
وقت الراحة بين تمرين 

 ثانية 30وآخر 
 

التأكيد على األداء السليم 
 للمهارات مع تصحيح األخطاء

 النشاط التطبيقي

 د 15

 ( لمهارة التصويب.4تمرين )
 ( لمهارة التصويب3تمرين )

 اختبار تكويني
 

  .م( أمام خط الرمية الحرة3تصويب الكرة على الهدف من مسافة )

 .% فما فوق(80تقان هي من  اإل )محك(ليها الطالبة  درجةإتقان التي وصلت درجة اإلتطبيق االختبار لمعرفة  - د 5 الجزء الختامي

    لعبة صغيرة. د 3 

      XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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0 

 

 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 البدنية والمهارية ة عشر                                         األهداف التربوية والتعليمية                                             األهدافبعساالوحدة التعليمية ال

 تعلم مهارة التصويب. -1تعويد الطالب على الشجاعة                            - 1   ثالثاء -أحداليوم :     ةطالب 30:  الباتعدد الط            للبنات الجواهرالمدرسة: م.
 تنمية القوة  - 2   تعويدهم على النظافة                                 -2   سنة    التاريخ :            14-13الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -3   تعويدهم على المنافسة                                -3      تاسعاألسبوع : ال      لسلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ا 40الوقت : 

 التنظيم لنشاط البدني والمهاريا الوقت نوع النشاط
األدوات 
 المستخدمة

 المالحظات

  د 10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X      تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 3 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د5

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX                     
XXX         

XXX               

  

  د 25 الجزء الرئيسي

         شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
xxx                     

xxx                 
xxx                 

xxx                     

          

 (4عدد) سلةكرات 

 
 

 دقيقة 4.5زمن التمرين
وقت الراحة بين تمرين 

 ثانية 30وآخر 
 

التأكيد على األداء السليم 
للمهارات مع تصحيح 

 األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة التصويب.5تمرين )
 ( لمهارة التصويب.6تمرين )
 التصويب .( لمهارة 7تمرين )

  د 5 الجزء الختامي

     لعبة صغيرة. د 3 

     XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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24
 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 1

 والتعليمية                    األهداف البدنية والمهاريةة عشر                                         األهداف التربوية ثامنالوحدة التعليمية ال
 تعلم مهارة التصويب. -1تعويد الطالب على الصبر                              -1  ثالثاء -أحداليوم :     ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 

 تنمية السرعة -2تعويدهم على المحبة                                      -2سنة    التاريخ :            14-13العمر :  الصف : الثاني المتوسط            متوسط
 تنمية الرشاقة  -3    تعويدهم على التعاون                                 -3  تاسعاألسبوع : ال      سلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ال 40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X  تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 3 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 5

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

  

 .في النشاط التطبيقيالمادة  ةمدرسمن قبل بتقسيم الصف الى مجموعات بحسب نوع الخطأ المشخص  تقانيباألسلوب ال تعليمية الوحدة ال اتاداء تمرين د 25 الجزء الرئيسي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي

XXX      XXX    
XXX                    

XXX     XXX    
      

 (4عدد) سلةكرات 
 هدف كرة السلة

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

 
السليم للمهارات مع  التأكيد على األداء
 تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة التصويب.8تمرين رقم )
 ( لمهارة التصويب.9تمرين رقم )
 ( لمهارة التصويب .10تمرين رقم )

  د 5 الجزء الختامي

     لعبة صغيرة. د 3 

      XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 2

 األهداف التربوية والتعليمية                  األهداف البدنية والمهارية                                            ونعشرالالوحدة التعليمية 
 تعلم مهارة التصويب. -1  تعويد الطالب على الشجاعة               -1     ثالثاء -أحداليوم :           ةطالب 30:  الباتعدد الط            الجواهر للبناتم.المدرسة: 

 تنمية القوة -2  تعويدهم على النظافة                       -2        التاريخ :             سنة     14-13الصف :الثاني المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية الرشاقة  -3تعويدهم على التنافس الشريف               - 3        لعاشراألسبوع : ا        سلةدقيقة                   أسم الفعالية    : كرة ال 40: الوقت 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 الجزء اإلعدادي

       XXX XXX XX X   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 3 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د5

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX               
XXX         
XXX               

  

 .في النشاط التطبيقيالمادة  ةمن قبل مدرسبتقسيم الصف الى مجموعات بحسب نوع الخطأ المشخص  تقانيباألسلوب ال تعليمية الوحدة ال اتاداء تمرين د 25 الجزء الرئيسي

      شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي
XXX        
XXX        

        XXX     
 (4عدد) سلةكرات 

 هدف كرة سلة

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30

 
التأكيد على األداء السليم للمهارات مع 

 تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة التصويب.11تمرين )
 ( لمهارة التصويب.2تمرين )

 اختبار تكويني
 

  .م( أمام خط الرمية الحرة3الهدف من مسافة )تصويب الكرة على 

 .% فما فوق(80تقان هي من  اإل )محك(ليها الطالبة  درجةإتقان التي وصلت درجة اإلتطبيق االختبار لمعرفة  - د 5 الجزء الختامي

     لعبة صغيرة. د 3 

     XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
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 خطة درس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة 3

 األهداف التربوية والتعليمية                 األهداف البدنية والمهارية                                        ونعشروال الثانية الوحدة التعليمية
 التصويب  ةتعلم مهار -1تعويد الطالب على التعاون    -1        ثالثاء -أحداليوم :           ةطالب 38:  الباتعدد الط           الجواهر للبناتم.المدرسة: 

 تنمية السرعة -2تعويدهم على الثقة                          -2         سنة    التاريخ :            13-12الصف : الثاني المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -3تعويدهم على النظام                       -3    حادي عشراألسبوع : ال       سلةأسم الفعالية    : كرة ال                   دقيقة 40الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

  د 10 الجزء اإلعدادي

     XXX XXX XX X  األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضيةتهيئة  د 2 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د3 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 5

 تمارين للذراعين : 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

XXX               
XXX                    
XXX                  

XXX               

صحيح التأكيد على األداء ال 
 للتمرينات

  د 25 الجزء الرئيسي

      شرح وعرض التمرينات المهارية د 10 النشاط التعليمي

  
     XXX 

XXX        
XXX        

 

 سلةكرات 
 (10عدد)

 هدف كرة السلة
 شواخص

 

 دقيقة 4.5زمن التمرين    
 وقت الراحة بين تمرين وآخر 

 ثانية 30
على األداء السليم للمهارات  التأكيد

 مع تصحيح األخطاء

 د 15 النشاط التطبيقي

 ( لمهارة التصويب .12تمرين )
 ( لمهارة التصويب .2أعادة تمرين )

 

       د 5 الجزء الختامي

     لعبة صغيرة. د 3 

     XXX XXX XX X تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 2 
  
 
 

 
 

 


