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The most important means of teaching methods in deliver Article 

instruction to the student who is the focus of the educational process, which in 

turn is the basic building block of society Whenever was well prepared and the 

required level whenever the outputs of education effective and efficient and 

that's what please them 

On this basis, deliberately researchers to test the method of learning 

where the student effective and able to take the right decision and learn from 

which everything that is important in the curriculum, but adds his personal 

experience and the decisions issued by the same which increases the 

effectiveness of the learning process – learning 

The objective of this research to test the level of performance award for 

the second phase students in the College of Basic Education / Department of 

Physical Education., As well as test the effect of brainstorming on the level of 

performance award for the second phase students in the College of Basic 

Education / Department of Physical Education 

But imposed Find Vtmthela by the following :- 

1-There are significant differences between each of the tests before and 

after the tests and in favor of dimensional and two experimental and control 

groups and in favor of a posteriori tests . 

2- There are significant differences between the two groups two tests 

Badaan the experimental and control and in favor of the experimental group 

The researchers Kdostkhaddm the experimental method designed 

experimental and control groups for suitability and nature Almchklhhat of the 

researchers to choose the research community in the way the sample was 

intentional students of the second stage in the Department of Physical 

Education College of Basic Education. And was chosen (20), asking them for 

the experimental group and (20) for the control group studied the control group 

traditional style, while the experimental group studied manner brainstorming 

The most important conclusions Find One was thus 

1-brainstorming that clear and effective impact on improving the level of 

students' performance award 

2-that the style of brainstorming ability to save time in verbose explanation 

of educational material, where the style was brainstorming impact in 

increasing the level of interaction of students during the lesson being 

depends on the involvement of all students in the educational unit 

As most important Maaossa by researchers is: - 

1-to adopt the style of brainstorming in physical education classes and 

especially learn the arbitration law Basketball 

2- attention to modern educational methods for the advancement of 

scientific level in our beloved country  

 



 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جامعة ديالى             

 كلية التربية األساسية       

 في كرة السلة  األداءألتحكيميالعصف الذهني في  تأثير
 بحث تجريبي 

 األساسيةعلى عينة من طلبة المرحلة الثانية كلية التربية 

 دمحم عبد الشهيد. م.م                           بثينة عبد الخالق إبراهيم         . د.م  

 البحث صملخ
ور محم يعمدالم  الم   للط ةيمة االهمم يمي ايلمال الممادة التعليمتعد طرائق التدريس الوسيل 

وال   يعد بدوره اللبنة األساسية لبناء المجتمع يكلما كان إعداده جيمدا وبالمتمتو  العملية التعليمة 

 .المطلوب كلما كانت مخرجات التعليم يعاله ومؤثرة وه ا ما يرجى منها

وعلى ه ا األساس عمد الباحثان الى  اختبار طريقة تعلم يكون ييها الطالم  يعماالو ودمادرا  

خاذ القرار المناس  ويتعلم من خاللها كل ما هو مهم يمي الممنها التعليممي بمل ويلمي  لمه على ات

 .التعلمية–خبرة شخلية ودرارات صادرة من ذاته مما يزيد من ياعليته يي العملية التعليمية 

اختبار متتو  األداء ألتحكيمي لطلبة المرحلة الثانية يي كلية التربية األساسمية وهدف البحث الى 

اختبمار تميثير العلم  الم هني علمى متمتو  األداء ألتحكيممي يلال عمن .دتم التربية الرياضية / 

 .دتم التربية الرياضية/لطالب المرحلة الثانية يي كلية التربية األساسية

 -:اما يرضا البحث يتمثال بالتالي

االختبمارات البعديمة هناك يروق معنوية بمين كمل ممن االختبمارات القبليمة والبعديمة وللمال   .1

 .وللمجموعتين اللابطة والتجريبية وللال  االختبارات البعدية

هناك يمروق معنويمة بمين االختبمارين البعمديين للمجمموعتين اللمابطة والتجريبيمة وللمال   .2

 .المجموعة التجريبية

 أستخدم الباحثان المنها التجريبي بتلميم المجمموعتين التجريبيمة واللمابطة لمالئمتمهودد 

دمام الباحثمان باختيمار مجتممع البحمث بالطريقمة العمديمة وتمثلمت العينمة بطلبمة  اذوطبيعة المشكلة

و مممنهم ( 22)اختيمر  و. المرحلمة الثانيممة يمي دتممم التربيمة الرياضممية  كليممة التربيمة األساسممية طالبمما

للمجموعمممة اللمممابطة درسمممت المجموعمممة اللمممابطة باألسممملوب ( 22)للمجموعمممة التجريبيمممة و

 .د  بينما درست المجموعة التجريبية بيسلوب العل  ال هني التقلي

 اما اهم استنتاجات البحث يتمثلت بالتالي

 .ان للعل  ال هني تاثير يعال وواض  على تحتين متتو  االداء التحكيمي لد  الطلبة -1

سلوب العل  ال هني القدرة على اختلار الزمن يي الشر  المطول للمادة الان  -2

كان السلوب العل  ال هني اثر يي زيادة متتو  تفاعل الطلبة اثناء  اذالتعليمية، 

 .الدرس كونه يعتمد على  إشراك جميع الطلبة يي الوحدة التعليمية

 -:اما اهم مااوصا به الباحثان يهو 

اعتماد اسلوب العل  ال هني يي دروس التربية الرياضية وخاصةو تعلم تحكيم دانون  -1

 .كرة التلة

 .باألسالي  التعليمية الحديثة من اجل النهوض بالمتتو  العلمي يي بلدنا الحبي االهتمام  -2

 

 

 

 



 كرة السلة في ألتحكيمي األداء العصف الذهني علىتأثير

 بحث تجريبي 

 األساسيةعلى عينة من طلبة المرحلة الثانية كلية التربية 

 دمحم عبد الشهيد. م.م                                   إبراهيمعبد الخالق  بثينة. د.م

 (التعريف بالبحث) األولالباب 

- :البحث  وأهمية المقدمة-1-1

التمي تنماط بالتدريتمي الم   يهمتم  لتدريس المناسبة من المهمام اللمعبةيعد اختيار طريقة ا 

وبالتالي علمى . يي تلك المادة أدائهم بمتتو المادة التعليمية لطالبه ويعمل على النهوض  بإيلال

و بطرائق التدريس الحديثة والفعالة والتي تعتمد على ياعلية الطال  وتفاعله  أنالمدرس  يكون ملما

الطرائمق التمي تعتممد علمى الطالم  وياعليتمه يمي العمليمة  تعمد اذالئمه يمي الوحمدة التعليميمة، مع زم

و يعا األنهللمادة التعليمية  إيلاال األكثرالتعليمية هي   . راو الو ومؤثتجعله مشاركا

دادرين على القيمام كفاءة ومعلمين ب تتميز كوادر إعدادان النهوض بالتعليم والتعلم يتطل  

متميممزة يممي طممر  المممادة  وأسممالي بممالتعليم بفاعليممة مممن خممالل اسممتخدامهم لطرائممق تعلممم مبتكممرة 

لمية الطالم  يمي سمير المدرس التعليمية ، وتعطي بعض طرائق التدريس ميزة االعتماد علمى شخ

طريقمة  بينهماومن ه ه الطرائق طريقة العل  ال هني ال   يتناولهما بحثنما هم ا العتقماد البماحثين 

تعمرف هم ه  اذيمي المتمتقبل،  كفم متميمزاو كمعلمم  وإعدادهإعمداداو متميزة يي بناء شخلية الطال  

أسلوب يي التدري  اوالتدريس يتتثير أيكار الطلبة ويتاعدهم على إنتاج كل مما " الطريقة بكونها

 مهممة اوييمر بتميطة أو ييمر اآلراءمهمما كانمت هم ه  إجابماتورراءيمكن ان يخطر على بمالهم ممن 

"ميلوية
(1)

. 

التربية األساسية  كونه يتناول  رة التلة للمرحلة الثانية يي كليةولخلوصية منها مادة ك

عم  والتمي لكيفية اتخاذ القمرار اللمائ  يمي حماالت تحكميم ال الطلبةيتعلم  اذم يي كرة التلة التحكي

الباحثمان تطبيممق طريقممة  عنمد االختبممار العملمي النهممائي ارتممي يكمون ييهمما الطالم  صمماح  القممرار 

جعله مشمارك يعمال العل  ال هني يي تدريس المادة لما لها من ددرة على شح  ددرات الطال  و

مودم  تعليممي يتمتخدم ممن اجمل توليمد اكبمر عمدد ممن "العلم  الم هني  يعمد اذ.عمليمه المتعلميمي 

 األمماناأليكار للطلبة المشاركين يي حل مشكله مفتوحة خالل يترة زمنيمة محمددة يمي جمو يتموده 

"والنقد والتقييمعن الملادرة  بعيداو  األيكاروالحريةيي طر  
(2)

وه ا ما ينمي عندهم القدرة على  .

 .لتلرف التليم وعدم الخوف من اتخاذ القرارا

                                                 
1
 .191ص( 1191الكويت ، دار العلم ، )، الفروق الفردية وتطبيقاتها: ؛رجاء محمود ونادية شريفابو عالم -

لسلة الدراسات والمقاالت ادبيات البحث في تدريس التربية الرياضية ؛ س:مصطفى السايح دمحم .2
 .67ص( 2212دار الوفاء للنشر ، االسكندريه، ) ،1،ط2العلمية



كمحاوله إليجاد  اسلوب العل  ال هنيالبحث يي محاوله الختبار  أهميةومن هنا تتجلى 

زيممد مممن متممتو  تعلمممه وأداءه يلمم  التعبيممر عممن نفتممه خممالل الممدرس وتممي  للطاييعممال  اسمملوب

لهما ممن خلوصمية  لمما العلم  الم هني اسملوبمتموير يمي  إنهماألتحكيمي وال   يعتقمد الباحثمان 

 .طر  األيكار ومشاركتها مع الزمالء والمدرس ثم استخالص الحلول المناسبة للمود  التعليمي 

 -:مشكلة البحث -1-2

لم   يتمتخدمها باسملوب سملس طرائق التدريس رايد خل  يل  يي نهر المدرس ا تعد 

تتعدد ه ه الطرائمق وتتنمو   اذتلل المادة التعليمية للطال  بيدلر ودت وادل مجهود  اذومناس  

وتيخ  كل منها منحى معين كان تكون معتمدة على اداء المدرس كمحور أساسي يي عمليمة المتعلم 

او يتشممارك بهمما الطالمم  والمممدرس او تعتمممد علممى اداء الطالمم  وحممده وتكممون همم ه األخيممرة اكثممر 

الممدرس  إندلنما  وإذا، تمنحمه الفرصمة يمي اتخماذ القمرارتشرك الطال  بشكل كبير و ياعلية كونها

انمه يقمع علمى عاتقمه اختيمار الطريقمة المناسمبة ممع محتمو   اذدور بهما يمنحن نمبخس حقمه ليس لمه 

 .الدرس والتحلير له والتخطيط لمجرياته يظال عن التقويم والقيادة

تحتاج ان يكون الطال  عنلراو ياعال كونه سميلقى ة التحكيم يي كرة التلة ولما كانت ماد 

على عاتقه يي األداء العملي اتخاذ القرار وإصدار األحكام القانونيمة، يانمه يجم  ان يكمون متمتقال 

 .التي ترتك  يي الملع  دادرا على المالحظة والتلرف وإصدار الحكم اللائ  إزاء األخطاء

تحكميم واإلشمارات قموانين الاإللممام ب ممن الممتعلمان تعلم التحكيم يي كرة التلة يحتاج كما 

والشخلممية الحازمممة يممي  تممرعة المناسممبةتخمماذ القممرار بالالال علممى القممدرة لممالخاصممة بممالحكم ي

لمم ا كممان علممى البمماحثين إيجمماد طريقممة تشممح  همممة الطالمم  وتقممو  شخلمميته مممن خممالل  ،الملعمم 

 .تعزيز ددرته على اتخاذ القرارمشاركته بآرائه وأيكاره وبالتالي صقل أداءه ألتحكيمي و

والقمدرة يي متمتو  أدائهمم ألتحكيممي  المرحلة الثانية طلبةوتتجلى مشكلة البحث بلع  

اسملوب علمى اختيمار  لم ا عممل الباحثمان، يي مادة كمرة التملة  بالترعة المناسبة على اتخاذ القرار

شركه يي المدرس مشماركة ياعلمة تتمي  لمه القمدرة علمى المتعلم ممن يتمحور حول الطال  ويتعليمي 

العل   و اسلوبه وه ا االسلوبخالل طر  أيكاره ومشاركتها مع زمالئه وتقيمها مع المدرس 

على متتو  األداء ألتحكيمي لطالب المرحلمة  ه ا االسلوبيختبر البحث الحالي تيثير  اذ. ال هني

 . دتم التربية الرياضية/يةالثانية يي كلية التربية األساس

- :أهداف البحث  -1-3

- :يهدف البحث الى 

دتمم / ساسمية رحلة الثانية يمي كليمة التربيمة األالم لطلبة التحكيميمتتو  األداء  التعرف على .1

 .التربية الرياضية 

تيثير العل  ال هني على متتو  األداء ألتحكيمي لطمالب المرحلمة الثانيمة يمي  لتعرف علىا .2

 .دتم التربية الرياضية/كلية التربية األساسية

علممى متممتو  األداء  العلمم  المم هنياسمملوب ومتبعممة المقارنممة بممين تمميثير كممل مممن الطريقممة ال .3

 .دتم التربية الرياضية/المرحلة الثانية يي كلية التربية األساسية بةألتحكيمي لطل



- :فروض البحث -1-4

- :يفرض البحث بين  

هناك يروق معنوية بمين كمل ممن االختبمارات القبليمة والبعديمة وللمال  االختبمارات البعديمة  .3

 .وللمجموعتين اللابطة والتجريبية وللال  االختبارات البعدية

بمين االختبمارين البعمديين للمجمموعتين اللمابطة والتجريبيمة وللمال   هناك يمروق معنويمة .4

 .المجموعة التجريبية

- :مجاالت البحث -1-5

 .طلبة المرحلة الثانية كلية التربية األساسية دتم التربية الرياضية/ المجال البشر   -1-1-1

 . 2213/ 9/1إلى   2212/ 12/ 21الفترة من / المجال الزماني  -1-1-2

دتمم  /يمي كليمة التربيمة األساسمية(  2) ملع  كمرة التملة وداعمة ردمم /  مكانيالمجال ال -1-1-3

 .التربية الرياضية

- :التعريف بالمصطلحات 

هممو أسمملوب تدريتممي يقمموم علمى أسمماس إعممداد الوحممدات التعليميممة بتقتمميم المممادة /العلم  المم هني 

الدراسية إلى مشكالت صغيرة تتحد  تفكير الطلبة وتحثهم على الوصول إلى أيكار متعددة خالل 

يرصمة لكمل طالم  بمالتعبير عمن أيكماره  إعطماءيترة وجيزة يشارك ييها اكبر عدد من الطلبمة ممع 

مالئهوالمشاركة مع أيكار ز
(1)

 . 

مجممو  اسمتجابات الحكمم الحتمية  عرف الباحثان االداء التحكيمي اجرائيما بانمه /لتحكيمي األداء ا

 .والعقلية واالنفعالية يعقبها اتخاذ درار سلوكي لحالة تحكيمية معينة

 (الدراسات النظرية) الباب الثاني  

 // الدراسات النظرية -2-1

  -:العصف الذهني -2-1-1

ويتممتخدم العلمم  المم هني كيسمملوب للتفكيممر  ي،أسممالي  تحفيممز التفكيممر واإلبممداعهممو احممد 

الجماعي أو الفرد  يي حل كثير من المشكالت العلمية والحياتية المختلفة ، بقلد زيادة القمدرات 

استخدام العقل يي التلد  النشط للمشكلة : ويعني تعبير العل  ال هني .والعمليات ال هنية 
)2)

 . 

عملية جماعية إبداعية تحاول بها المجموعة إيجاد حل لمشكلة معينة بتجميمع  هو طريقةو

وَعمَرَف  وزبمورنألميكس اطمور  ودمد. دائمة من األيكار العفويمة التمي يتماهم بهما أيمراد المجموعمة

يمي هم ا الكتماب ال يقتمر  (. التخيمل التطبيقمي)خالل كتماب يمدعى من  1113العل  ال هني عام 

العل  ال هني يقمط ولكنمه يلمع دواعمد يعالمة الستلماية جلتمات ممن العلم  اوزبورن طريقة 

ال هني
(3)

. 
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- :(1)العصف الذهنيقواعد  -2-1-2

 :ضرورة تجن  النقد لأليكار المتولدة  -1

متؤولية تقع  النقد أو التقويم يي أثناء جلتات العل  ال هني ، و أ  استبعاد أ  نو  من

 .المعلم وهو رئيس الجلتة تطبيق ه ه القاعدة على عاتق 

 : الجديدةاأليكار  حرية التفكير وتشجيع -2

أيكاره  للطال  أو الطالبة  يي مشاركة من الحريةددر والهدف هنا هو إعطاء أكبر 

 .نوعية ه ه الحلول أو متتواها  التي يتوصل لها مهما كانتحلول وال

 :التيكد على زيادة كمية األيكار المطروحة  -3

وه ه القاعدة تعني التيكد على توليد أكبر عدد ممكن من األيكار المقترحة ألنه كلما زاد 

ة أو المعينة على الحل المبد  األيكار األصيل إلىبلوغ ل زاد احتماال كلماعدد األيكار المقترحة 

 .للمشكلة 

 : تعميق أيكار اآلخرين وتطويرها  -4

لأليكار ألن يليفوا  عل  ال هنيات الويقلد بها إثارة حماس المشاركين يي جلت

و أو تطويراو ، وأن يقدمو المطروحة  .األيكارلتلك أ  تعزيز  ا ما يمثل تحتينا

 :(2)فوائد العصف الذهني -2-1-3

 .يي األيكار المرونة يي التفكير وتقبل التجديد والتطوير  .1

 .التعود على احترام الرأ  اآلخر، وتقبل التنو  واالختالف  .2

 .يي توليد األيكار تكار واإلبدا االب  .3

 .التيني يي إصدار األحكامالتدري  على   .4

 .لمشاركةالتحفيز على ا .1

 .استثمار الودت بكفاءة ويعالية  .7

 .والبدائل واأليكار والمعلومات والتتاؤالت حلولتوليد أكبر ددر ممكن من ال  .6

خطوات تنفيذ العصف الذهني -2-1-4
(3(

: -

 .الطلبةسؤاالو على  المدرس يطر  .1

 .ركة الطلبةيخلص ودت لمشا أنعلى  إجابتهيعطي كل طال   .2

 .عدم نقد األيكار واإلجابات وتحليلها وإثارة التتاؤالت التوضيحية بدل ذلك .3

 .تتجل األيكار واإلجابات على التبورة  .4

 .هو القائد لعملية المنادشة يلال عن دوره يي توضي  األيكار المتفق عليها المدرس .1

 .الطلبةاحد  أويتم تلخيص نقاط الموضو  من دبل المدرس  .7
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 .درس إلى التؤال التالي حتى يتم توضي  ومنادشة التؤال األولالينتقل الم .6

 .األيكار الملممة يي جلتة العل  ال هني تلخص وتربط بخبرة المتعلمين .9

استخدام اسلوب العصف الذهني أهمية -2-1-5
(1)

 : -

 .التفاعل والنشاط الفكر يتاعد على  .1

 .يشجع الطلبة بالمشاركة بييكار جديدة .2

 .ينمي التفكير أالبتكار  لد  الطلبة .3

 (.تطبيق وتركي  وتقويم ) يحفز الطالبعلى استخدم المتتويات العليا من القدرات العقلية  .4

 .متمركزاو حول الطال يجعل النشاط التعليمي  .1

 -:معوقات استخدام اسلوب العصف الذهني  -2-1-6

معودات اسلوب  العل  ال هني  يهي كبادي االسالي  الحديثة  اال وهي  نقص الخبرة  اما

للمعلمين والمدرسين يي ه ه االسالي  اذ تشكل عدم خبرتهم يي ربط محتو  المقرر الدراسي 

وتولد ايكار وابتكار وحلول  الطلبةبمشكالت الحياة التي تثير اهتمام 
2(2)

 

ودات العل  ال هني بالتاليويحدد الربيعي وسعيد صال  مع
(3)

 

 معودات ادراكية -1

 معودات نفتية تتمثل بالخوف من الفشل -2

خوف الفرد من انتقاد االخرين لخروجه عن / التركيز على ضرورة التوايق مع االخرين  -3

 .الميلوف

 .القيود ال اتية -4

 .التتليم االعمى لاليتراضات -1

 .الشر  يي التقييم والتقويم لأليكار المطروحة -7

 

 (هجية البحث وإجراءاته الميدانيةمن)الباب الثالث 

 :منهج البحث  -3-1
إن طبيعمة المشمكلة الممراد دراسمتها همي التمي تحمدد طبيعمة الممنها، يقمد أسمتخدم الباحثممان 

يعممد  اذوطبيعممة المشممكلة، المممنها التجريبممي بتلممميم المجممموعتين التجريبيممة واللممابطة لمالئمتممه 

معتممدا وملمبوطا للشمروط المحمددة لوادعمة معينمة ومالحظمة التغيمرات البحث التجريبي متغيرا "

"الناتجة يي ه ه الوادعة ذاتها وتفتيرها 
(4)

 . 

                                                 
1
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 :  عينة البحث  -3-2

يعد االختيار الدديق للعينة عنلرا ومرتكزا أساسميا يعتممد عليمه الباحمث ممن اجمل اختبمار 

يجمم  إن تكممون ممثلممة للمجتمممع يروضممه وتحقيممق أهدايممه، وحتممى تكممون العينممة صممحيحة ودديقممة 

يتواير يي ه ه العينة شرط رئيس هو إمكانية تعميم النتائا على "األصلي تمثيال دديقا، إذ يج  أن 

"المجموعة األصلية التي اختيرت منها
(1)

عمديمة الطريقمة الباختيار مجتممع البحمث ب اندام الباحثاذ.

وكمان عمدد  .األساسميةيي دتم التربية الرياضية  كلية التربيمة  نيةالثامرحلة طلبة الب تمثلت العينةو

و ممنهم للمجموعمة التجريبيمة و( 22)طالم  اختيمر ( 12)المرحلة  ه ه بةطل للمجموعمة ( 22)طالبما

( 6)الختبار االداء التحكيممي وجريت عليهم التجربة االستطالعية طالب ا( 3)اللابطة واستبعد 

 . من المجتمع االصلي% 92تمثل  العينةل ا كانت  لعدم تجانتهم مع العينة

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث الوسائل و -3-3  

هي الوسائل التي من خاللها يتتطيع الباحث جمع البيانات وحل المشمكلة " أدوات البحث  

 (.2")لتحقيق أهداف البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينات وأجهزة

 وسائل جمع المعلومات  -1
 

 المقابالت الشخلية*. 

 االختبارات والقياس. 

  المالحظة والتجري. 

  الحممماالت اسمممتمارة و (2و 1)ملحمممق دممم  التحكيميمممة الموا ختبمممارالخاصمممة بااالسمممتمارة

ةالتحكيمي
)3(.

 

 شبكة االنترنت العالمية. 

 :المستخدمة  األدواتو األجهزة   -2
 

  (2)كرات سلة دانونية عدد 

  كرة سلة دانونيةأهداف 

 ملع  كرة التلة دانوني 

 نو  يوكس( 2)عدد  صفارة 

   جهاز حاسوب البتوب نوDELL ايرلند  المنشي 

  (شوداتا)رلة عرض ردمية 

 :اجراءات البحث الميدانية  -3-4

 التصميم التجريبي -3-4-1

المجموعمممة التجريبيمممة الواحمممدة والمجموعمممة ) التجريبمممي ذو تلمممميماسمممتخدم الباحثمممان ال

, لكممل مممن المجممموعتين التجريبيممة واللممابطة ( القبلممي والبعممد )ذات القيمماس ( اللممابطة الواحممدة 

 .بالطريقة العشوائية الطبقية  وعلى ويق ه ا التلميم دتم الباحث عينة البحث إلى مجموعتين

                                                 
1
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- :تجانس العينة

وممن , بالطريقمة العشموائية الطبقيمة ( جريبية وضمابطةت)بعد تقتيم العينة إلى مجموعتين 

أجممل تجنمم  المممؤثرات التممي دممد تممؤثر يممي نتممائا البحممث للفممروق الفرديممة الموجممودة لممد  الطلبممة 

والتوصل إلى متتو  واحد ومتتاٍو للعينة ، يقد تم تحديد بعض المتغيرات التمي تمثمل مواصمفات 

يرات التي تعد مؤثرة يي التجربة والتي البد أن يمتم العينة لغرض التيكد من تجانتها يي تلك المتغ

يبمين تجمانس  (1)حلمائية باسمتخدام معاممل التمواء والجمدول اإلمعالجمة الضبطها وله ا تم أجراء 

 .يي الطول والوزن والعمر البحثعينة 

 (1)الجدول 

 يبين تجانس العينة يي متغيرات الطول والوزن والعمر
 

 عمر وزن طول المتغيرات

 2.117 2.621 2.363 معامل االلتواء

 ( 2) الجدول 

 يبين التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المواقف والحاالت التحكيمية  

نتبة  t المجموعة اللابطة المجموعة التجريبية المتغيرات

 الخطي

 الداللة

   سَ    سَ 

 معنو  يير 0.71 0.367 2.767 10.16 3.033 10.469 المواد 

 يير معنو  0.75 0.568 1.082 5.661 1.091 5.8360 الحاالت
 

 :تحديد اختبارات الدراسة  -3-4-2

 : اختبار المواقف التحكيمية -

التحكيمية المقنن يي البيئمة العراديمة والمتمتخدم ممن والحاالت المواد    تبنا الباحثان اختبار

دبل عد  عبد الكريم
1
تتمجيالت ولعم  اخاصمة بموادم   تعمرض صمور والم   يتمتخدم بمه ايمالم 

اسممتمارة خاصممة مممع توزيممع عممة الممدرس تحكيميممة يعممرض للطممالب يممي داالحمماالت اللعمم  خاصممة ب

الطال  الى صحة الحالة التحكيمية للتحكيم يشير بها 
*
وزاوية الرؤية اللحيحة 

**
 

  :االجراءات الرئيسية للبحث -3-5

 :ختبار القبلي اال -3-5-1

والحاالت التحكيمية للعينة  مواد التعليمات الخاصة باختبار  البعد اعطاء  

 12/ 23)الثالثاء الملادف تم اجراء االختبار القبلي يي يوم   التجريبيةو اللابطةللمجموعتين و

كلية التربية راسية لقتم التربية الرياضية يي الدمن القاعات  (2)القاعة ردم وعلى (2212/

 على ينوذلك من خالل توزيع استمارة االختبار صباحا،( 12.32)التاعة ويي تمام االساسية 

المواد  )الخاصة باالختبارين  واللور عرض االيالمالمجموعتين اللابطة والتجريبية و

الغرض من اجراء  كانو (داتاشو)وعارضة  وذلك بواسطة جهاز البتوب (الحاالت التحكيميةو

 .ه ا االختبار هو دياس الفرق بين نتائجه ونتائا االختبار البعد  

                                                 
1
 عد  عبد الكريم الربيعي ، ملدر سابق.  
*

 (2و1)الملحق 
**

 (3)الملحق 



 :الرئيسيةالتجربة  -3-5-2

 الثالثاء يوم ابتداءو منللمجموعتين اللابطة والتجريبية  تعليميةوحدات ( 12)اعطاء تم  

و ( 12/2212/ 21)الثالثاء  يوم ولغاية(  12/2212/  32) . وبوادع وحدة تعليمية واحدة اسبوعيا

 بيسلوببينما درست المجموعة التجريبية  متبعال باألسلوباذ درست المجموعة اللابطة 

  االخرالعل  ال هني وه ا هو االختالف الوحيد بين المجموعتين اذ تم ضبط جميع المتغيرات 

 .ر القبليوعدد الطلبة واعمارهم ودرجاتهم باالختياكالمدرس ومكان الدرس 

 :االختبار البعدي -3-5-3

والعل  ال هني  متبعال باألسلوببعد االنتهاء من اعطاء المجموعتين المنها التعليمي  

وعلى احد القاعات الدراسية يي كلية ( 2213 /1/ 3) الثالثاء تم اجراء االختبار البعد  يي يوم

، وبنفس طريقة صباحا( 12.32)التاعة دتم التربية الرياضية ويي تمام / التربية االساسية 

 .اجراء االختبار القبلي

 :الوسائل االحصائية – 3-5-4

 :من اجل استخراج ما ياتي( SSSS)الحقيبة االحلائية  اناستخدم الباحث 

 .الوسط الحتابي  -1

 .حراف المعيار االن -2

 .معامل االلتواء -3

 .للعينات المرتبطة Tاختبار -4

 .للعينات المتتقلة T اختبار -1

 (عرض وتحليل ومناقشة النتائج)الباب الرابع 

 : عرض النتائج وتحليلها 4-1

ختبارات المتتخدمة يي بعد إن استكمل الباحثان جمع البيانات الناتجة من القياسات واال

يي كلية التربية االساسية تم معالجة ه ه البيانات بالوسائل اإلحلائية  نيةالمرحلة الثا ةباختبار طل

 .المالئمة والتعرف على طبيعة ه ه البيانات ومن ثم تحليلها ومنادشتها 

يبين الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في المواقف والحاالت التحكيمية للمجموعة ( 3)الجدول 

 التجريبية

 المتغيرات
 االختبار البعد  القبلياالختبار 

 T   ف ف -َس 
نتبة 

 يالخط
 الداللة

   سَ    سَ 

 معنو  000. 8.697 2.695 4.68- 1.26579 15.15 3.0337 10.46 المواد 

 معنو  000. 34.50 5197. 3.58- 91060. 9.422 1.09192 5.8360 الحاالت

 

ان الفروق معنوية بين االختبار القبلي واالختبار البعد   يتبين لنا( 3)من خالل الجدول 

وهي ادل ( 2.22)دد بلغت الخطيللمجموعة التجريبية  للمواد  والحاالت التحكيمية اذ ان نتبة 

 .يليوكما ( 2.21)من متتو  الداللة 



 بة نالحظ انه هناك يروق بين االختبارين القبلي والبعد  لـ المواد  التحكيمية دد بلغت نت

 (.2.21)وهي ادل من متتو  الداللة ( 2.22) الخطي

   نالحظ انه هناك يروق بين االختبارين القبلي والبعد  لـ الحاالت التحكيمية دد بلغت

 (.2.21)وهي ادل من متتو  الداللة ( 2.22) الخطينتبة 

التحكيمية للمجموعة يبين الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في المواقف والحاالت ( 4)الجدول 

  الضابطة

 المتغيرات
 االختبار البعد  االختبار القبلي

 t   ف ف -َس 
نتبة 

 يالخط
 الداللة

   سَ    سَ 

 معنو  000. 4.075 2.16 2.39- 2.76790 10.18 2.76790 10.165 المواد 

 معنو  000. 17.98 5553. 1.99- 1.02497 7.656 1.08268 5.6612 الحاالت

 

يظهر ان الفروق معنوية بين االختبار القبلي واالختبار البعد   (4)من خالل الجدول 

وهي ادل من ( 2.22)دد بلغت الخطيللمجموعة اللابطة للمواد  والحاالت التحكيمية اذ ان نتبة 

 .يليوكما ( 2.21)متتو  الداللة 

   التحكيمية دد بلغت نتبة نالحظ انه هناك يروق بين االختبارين القبلي والبعد  لـ المواد

 (.2.21)وهي ادل من متتو  الداللة ( 2.22) الخطي

   نالحظ انه هناك يروق بين االختبارين القبلي والبعد  لـ الحاالت التحكيمية دد بلغت

 (.2.21)وهي ادل من متتو  الداللة ( 2.22) الخطينتبة 

 في االختبار البعدي الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطةيبين ( 5)الجدول 

 المتغيرات
 اللابطة التجريبية

T 
نتبة 

 يالخط
 الداللة

   سَ    سَ 

 معنو  0.006 7.252 1.2651 12.56 1.2657 15.15 المواد 

 معنو  0.000 6.427 1.024 7.65 910. 9.42 الحاالت

الفروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعد   إنيتبين لنا(1)من خالل الجدول 

من وهي ادل ( 2.22)دد بلغت الخطينتبة  إذأنللمجموعتين يي المواد  والحاالت التحكيمية 

 .وكما ييتي( 2.21)متتو  الداللة 

  نالحظ انه هناك يروق بين المجموعتين يي  المواد  التحكيمية دد بلغت نتبة

 (.2.21)تو  الداللة وهي ادل من مت( 2.227) الخطي

  الخطينالحظ انه هناك يروق بين المجموعتين يي الحاالت التحكيمية دد بلغت نتبة 

 (.2.21)وهي ادل من متتو  الداللة ( 2.22)

 :منادشة النتائا 4-2

نالحظ من خالل الجدول من خالل نتائا االختبارين القبلي والبعد  للمجموعة التجريبية        

اسلوب  استخداملبعد  اذ يثبت ه ا ان اان هناك يروق ذات داللة احلائية للال  االختبار ( 3)



وتفاعلهم مع المنها   الطلبةاثر على استيعاب  ألنهالعل  ال هني كان له تاثير وياعلية اكبر 

(،وعبيدات ادنةمح)واثر  ذاكرتهم من خالل المشاركة والمنادشة وه ا ما يؤكده 
(1)

بان اسلوب  

وينمي التفكير االبداعي لديهم ويحثهم على  الطلبةالعل  ال هني يتاعد على تنشيط ذاكرة 

اما نتائا االختبارين القبلي والبعد  ( تحليل ، تركي ، تقويم)استخدام القدرات العقلية العليا 

بان هناك يروق معنوية للال  االختبار البعد  اذ ( 4)من الجدول  ينالحظللمجموعة اللابطة 

التقليد  اثر يي استيعاب الطلبة وت كرهم للمادة التعليمية ويعزو الباحثان ه ا الى ان  لألسلوبان 

 .يكون له ا المنها اثر يي التعلم ا  مجموعة تدرس منها معين تحت طرق تعليمية

وجود يروق ذات  نالحظ من خاللها( 1)لباحثان يي الجدولالنتائا التي توصل لها ا واما 

وللال   البعد بين المجموعتين التجريبية والمجموعة اللابطة يي االختبار  إحلائيةداللة 

اختبار   ر وهي المجموعة التجريبية ويي كل منالمجموعة التي متوسطها الحتابي اكب

ويعزو الباحثان سب  ه ا الفرق الحاصل يي (المواد   والحاالت التحكيمية) ألتحكيمياألداء

 .اسلوب العل  ال هني إلىمتتو  التعلم بين المجموعتين 

(الربيعي و حمدامين) يؤكد اذ
(2)

يالبا يي خلق رو   ان اسلوب العل  ال هني يتاهم 

اكبر عدد ممكن من وحدات الخزن يي الدماغ  إلثارةتنايتية بين الطلبة من خالل تحفيز الدماغ 

موضو  الدرس وبدوره دد ساهم ذلك يي زيادة الخزن يي ال اكرة لوالتحليل الموسع والمكث  

وان اسلوب العل  ال هني يتفوق  جلتات التعلم بيسلوب العل  ال هنيبعد  البحث لد  عينة

وليد ايكار جديدة يظال على حثهم على على االسلوب التقليد  لما له من اثر يي حث الطلبة على ت

  .المشاركة الفعالة وعدم ملادرة ايكارهم وحرياتهم 

 (االستنتاجات والتوصيات)الباب الخامس  -5

 االستنتاجات 5-1

- :استنتا الباحثان من خالل البحث الحالي االستنتاجات التالية 

يي درجات االختبارين  تحتن متتو  كل من المجموعتين التجريبية واللابطة -3

اعطاءالوحدات التعليمية لكال  بعد االنتهاء من (المواد  والحاالت التحكيمية)

 .المجموعتين

التحتن يي المجموعة التجريبية كان اكبر منه يي المجموعة اللابطة يي االختبارين  -4

 ( .المواد  والحاالت التحكيمية)

 .تتو  االداء التحكيمي لد  الطلبةمان للعل  ال هني تاثير يعال وواض  على تحتين  -1

ان متتو  عينة الدراسة يي االداء التحكيمي كان مقبوال كون الفترة التي استغردها  -7

 . المعطاةالبرناما دليلة نتبيا بحجم المادة 

ي الشر  المطول للمادة العل  ال هني القدرة على اختلار الزمن ي اسلوبان  -6

ال هني اثر يي زيادة متتو  تفاعل الطلبة اثناء الدرس سلوب العل  الكان اذالتعليمية، 

 .ميع الطلبة يي الوحدة التعليميةكونه يعتمد على  إشراك ج

                                                 
1
اربد، ) 1ط ستراتيجيات-اسالي -لتدريس يي العلر الحديث طرائقمفاهيم احمادنة دمحم محمود سار  و عبيدات خالد حتين دمحم؛  - 

 .16ص( 2212عمان ، عالم الكت  الحديث للتوزيع والنشر 
2
 .121ص : ملدر سبق ذكره ؛ محمود داود الربيعي ،وسعيد صال   حمدامين - 



  :التوصيات 5-2

  -: من خالل ما تقدم يوصي الباحثان بما يلي

 وخاصةو  دروس التربية الرياضيةالجان  النظر  ليي  اسلوب العل  ال هني ستخداما  -3

 .تعلم تحكيم دانون كرة التلة

 .اجراء بحوث تعتمد االسلوب المتبع يي مواد دراسية اخر  -4

 .التعليمية الحديثة من اجل النهوض بالمتتو  العلمي يي بلدنا الحبي  باألسالي االهتمام  -1

خلق رو  المنايتة بين الطلبة من اجل زيادة ميول وريبات الطلبة نحو المادة العلمية  -7

 .المعطاة

 .يي التربية الرياضية ل هني يي المواد النظرية والعمليةراء بحوث تتناول العل  ااج -6
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 (1)ملحق 

 استمارة االجابة على  يقرات االختبار الخاص بالمواد  التحكيمية
 (................................................طال ال)عزيز  

مودفا تحكيميا للمودع األكثمر مالئممة لحركمة الحكمام داخمل  رونعش( 22)عرض عليك يس          

 :التاحة لمتابعة حركة الالعبين وال   يمثل أيلل زاوية رؤية لديك علما بان

,  لكل مود  ثالث اختيارات صحيحة تمثل ودفة الحكام الثالثة داخمل الملعم  وحتم  حالمة اللعم 

خم  ايلمل زاويمة رؤيما لكمل مودمع ممن موادمع الحكمام الثالثمة وذلمك عليك تحديد ردم الحكم ال   يت

 على وردة االجابة الخاصة باالختبار

 .دديقة( 9)مدة اإلجابة عن المواد  مجتمعة تبلغ 

 : الرموز التوضيحية اآلتية انولغرض التعرف على دراءة المواد  يقد استعمل الباحث

 الع  مدايع           

 الع  مهاجم 

 الع  مهاجم بحوزته كرة         

 L حكم متقدم

 Tحكم متيخر    

 C حكم وسط 

 العلمي نشكر حتن اهتمامكم باإلجابة سلفا خدمة للبحث     
 L T C تتلتل المود  أو الشكل

    االول

    الثاني

    الثالث

    الرابع

    الخامس

    التادس

    التابع

    الثامن

    التاسع

    العاشر

    الحاد  عشر

    الثاني عشر

    الثالث عشر

    الرابع عشر

    الخامس عشر

    التادس عشر

    التابع عشر

    الثامن عشر

    التاسع عشر

    العشرون

 

 

 

 

 

 



 (2) ملحق ردم 

 صور المواد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)ملحق

 استمارة اإلجابة على األسئلة الخاصة بالحاالت التحكيمية الملورة لعينة البحث
 ال نعم تتلتل الحالة التحكيمية

   الحالة االولى
   الثانيةالحالة 

   الحالة الثالثة
   الحالة الرابعة
   الحالة الخامتة
   الحالة التادسة
   الحالة التابعة
   الحالة الثامنة
   الحالةالتاسعة
   الحالة العاشرة

   الحالة الحادية عشر
   الحالة الثانية عشر
   الحالة الثالثة عشر
   الحالة الرابعة عشر

   عشر الحالة الخامتة
   الحالة التادسة عشرة 
   الحالة التابعة عشر
   الحالة الثامنة عشر
   الحالة التاسعة عشر
   الحالة العشرون

   الحالة الواحد والعشرون
   الحالة الثانية والعشرون
   الحالة الثالثة والعشرون
   الحالة الرابعة والعشرون
   الحالة الخامتة والعشرون

   والعشرون التادسة الحالة
   والعشرون الحالة التابعة
   والعشرون الحالة الثامنة
   والعشرون الحالة التاسعة
   الحالة الثالثون

 

 



 (4) رقم ملحق

الذهني العصف بأسلوب درس لخطة أنموذج
1
 

 (الفاوالت) السلة كرة في األخطاء / المحاضرة عنوان

 -:االعداد  القتم

 صيحة وبيداء التلة كرة لتاحة الجانبي الخط على الطلبة باصطفاف الدرس يبدأ / المقدمة

 . المدرس أمام منتظمة بطريقة المدرج على ألطلبه يجلس ثم .الدرس بداية

 -:الرئيتي القتم

 ثم . (الفاول) الخطي احتتاب وكيفية التلة كرة عن عامه يكرة المدرس يعطي / التعليمي الجزء

 مع اإلجابات تكون اذ) . عليها الطلبة استجابات أساس على المحاضرة ويدير أسئلة عدة يوجه

 (الحكم لحركة باإلشارة يكون المدرس توضي  وك لك للحركة الطال  إشارة

 /التطبيقي الجزء

 الخطي؟ إشارة شكل هو ما -: المدرس    _ األول التؤال

  -: الطلبة إجابات

 (اجابات ثالث) . لألعلى مريوعة اليد 

 (اجابتين.)الرأس يوق مريوعة مومةمل اليد 

 (اجابات ثالث) .الكت  بمتتو  ومريوعة ملمومة اليد 

 (الرأس يوق بمتتو  ملمومة يده بريع الحكم يؤشر) المدرس دبل من اإلجابة توضي 

 الفني؟ الخطي إشارة شكل هو ما /المدرس _ الثاني التؤال

  -: الطلبة إجابات

 حرف  األخر اليد مع مشكله مفتوحة اليد T الرأس أعلى. 

 حرف شكل على اإلشارة T  اللدر أمام . 

 حرف اليدين مشكله التاعد من األخر  اليد ماسكة باليد اإلشارةT الجتم أمام مائل. 

 أعلى أمام مفتوحتين باليدين T حرف تشكيل) اكبر وبددة المدرس دبل من اإلجابة توضي 

 (الرأس

 اسمه؟ وما (P) الخطي يعطى متى /المدرس _ الثالث التؤال

  -: الطلبة إجابات

 الخطي واسمه  المدرب يرتكبه ال   للخطي يعطى P. 

 الشخلي الخطي ويتمى متعمد يير شخلي خطي يرتك  ال   لالع  يعطى . 

 الفاول واسمه الخلم ضد خطي يرتك  ال   لالع  يعطى. 

 واسمه الخلم، ضد الالع  من متعمد الغير للخطاء يعطى) المدرس دبل من اإلجابة توضي 

 (الشخلي

                                                 
1
تخدم طريق اللع  نظر  مع اسالدرس العملي وانما الدرس ال ادتامالتعتمد علىوهي العل  ال هني ـ الخطة هنا باستخدام اسلوب  

 .لتوضي  المواد  التحكيمية ومشاركة يعالة للطلبة يي مجريات الدرس



 لالع ؟ الفني الخطي يعطى متى /المدرس   _الرابع التؤال

  -: الطلبة إجابات

 الخلم ضد الالع  دبل من متعمد خطي ارتكاب حالة يي. 

 الالع  دبل من الحكام احد على تجاوز ارتكاب حالة يي. 

 الخلم لفريق التدريبي الكادر على الالع  تجاوز حال يي. 

 ضد متعمد خطي ارتكابه عند لالع  الفني الخطي يعطى ) المدرس دبل من اإلجابة وضي ت

 (خلم الع 

 للمدرب؟ الفني الخطي يعطى متى /المدرس _الخامس التؤال

  -: الطلبة إجابات

 الحكم درار على اعتراض او المدرب تدخل حالة يي . 

 المبارة سير أثناء للتاحة المدرب دخول حالة يي. 

 الخلم الفريق أعلاء احد على المدرب تجاوز ةحال يي. 

يي حالة االعتراض على درار الحكم او مخاطبة الحكم من دبل المدرب ) المدرس دبل من اإلجابة توضي 

 )او متاعد المدرب او البدالء والجزاء رميتين مع يقدان الحيازة

 لالع ؟ التلوك سوء خطي يعطى متى /المدرس  _ التادس التؤال

  -: الطلبة إجابات

 رياضي يير تلرف الالع  ارتكاب عند. 

 الحكم على الالع  تجاوز عند . 

 ينيه احد او الخلم الفريق مدرب على الالع  تجاوز عند. 

 او ياض  سلوك ارتكابه عند سلوك سوء خطي الالع  يمن  ) المدرس دبل من اإلجابة توضي 

 (.رياضي يير

 ؟ الفني الخطي او التلوك سوء خطي اشد األخطاء أ  /المدرس _ التابع التؤال

  -: الطلبة إجابات

 الفني الخطي . 

 التلوك سوء خطي. 

 العقوبة يي متتاويين. 

 وليس الع  ضد يرتك  النه اشد التلوك ءسو خطي  ) المدرس دبل من اإلجابة توضي 

 (متتاوية وعقوبتهما  للقانون اختراق

 ثم ؟ الحكم درار يما الخل  من الخلم الالع  بديع ع ال دام إذا /المدرس _ الثامن التؤال

 حركته؟ ص 

  -: الطلبة إجابات

 لألعلى بال راعين ،واإلشارة سلوك سوء خطي الحكم يلفر . 



 إشارة ثم  بالخطي المتتب  الفريق باتجاه ب راعه ويشير ، سلوك سوء الحكم يعطي 

 .ملمومتين ذراعية بريع الفاول

 للخطي المرتك  والفريق الخطي إلى ليشير الطاولة حكم نحو ي ه  ثم الحكم يلفر 

 التلوك سوء خطي وإشارة

 هو ه ا وحيازة رميتين وعقوبته سلوك سوء هو هنا الخطي ) المدرس دبل من اإلجابة توضي 

 الطاولة حكم إلى التوجه ثم لألعلى ملمومة باليد الخطي إشارة يتكون إشارته أما الحكم درار

 المرتك  الالع  وردم التلوك سوء خطي إلى اإلشارة ثم بالخطي المتتب  يقالفر إلى لإلشارة

 (والحيازة الرميتين إشارة ثم للخطي

 -:القتم الختامي 

رس اليلا  بعض طالب إلجراء مبارة كرة سلة وتحكيمها من دبل المد 12اختيار 

االشارة اليه مع  الحاالت عمليا   وإيقاف اللع  يي كل حاله تحكيمية لتوضي  الخطي وكيفية

 .م انهاء الدرسمشاركة الطلبة بارائهم، ث


