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 -مقدمة البحث واهمٌتة :8-8           

 

تلقى االلعاب الرٌاضٌة االهتمام الواسع والكبٌر من قبل دول العالم من اجل الوصول الى 

مستوٌات االداء وتحقٌق افضل االنجازات فً السباقات وفً مختلؾ االلعاب الرٌاضٌة , 

واعداد كادر من المعلمٌن وتعد التقنٌة الحدٌثة والتطور المستمر فً عملٌة التعلٌم 

مل الرئسٌة التً جعلت الرٌاضة تخطو خطوات كبٌرة وفقا لنوع الجٌدٌن من العوا

النشاط الرٌاضً .وتعد األلعاب الجمناستك من االلعاب التً استاثرت اهتمام الجمهور 

 .األرضٌة الحركاتبشكل واسع وخصوصا 

 والثقة  وقوة االراده والرشاقة  المرونة من اثارة اثناء سباقاتها فهً تعبر عن لما تتمٌزه 

 رصٌنةالنفس فً ان, وقد دأب المختصون على اٌجاد بدائل تبنى على اسس علمٌة ب

 ىالبدائل عل  الداخلٌة والخارجٌة التً تحدثها هذة  التأثٌراتوذلك عن طرٌق معرفة 

جذوره االساسٌة من ارتقاء االنسان تركبٌا على بقٌة  اإلنسانٌستمد تفوق  .الالعبات 

العصبً, وان المخ هو مركز االحساس والبصر  وبخاصة جهازة األخرىالكائنات 

والحركة والتعلم والتفكٌر والسٌطرة على جمٌع حركات االرادٌة وهو ٌتكون من نصفٌن 

حقٌقة تتعلق بمسؤولٌة هذٌن القسمٌن فً حٌاة االنسان  حٌون ٌوقد اقر التشر,كروٌٌن 

لجسم والنصؾ وهً ان النصؾ االٌسر من المخ ٌسٌطر على حركة النصؾ االٌمن من ا

 من الجسم . األٌسراالٌمن من المخ ٌسٌطر على الحركة فً النصؾ 

لهذا تأتً اهمٌة البحث فً امكانٌة معرفة عالقة انماط التعلم والتفكٌر بانجاز طالبات 

الوقوؾ المرحلة الثالثة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة فً مهارة 

 .ك على الٌدٌن فً الجمناست
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  -مشكلة البحث :8-7

إن التقدم العلمً والتكنلوجً فً كافة مجاالت التربٌة الرٌاضة وخاصة مجال 

باالعتماد على االسس البحث العلمً حمل على تنظٌم  اإلنسانوفسلجة  التشرٌح

  من  لمجموعة التعلم والتفكٌر  أنماطوان معرفة  كافة انشطة الجسم.وتنسٌق عمل 

ومن خالل اطالع الباحثة ,دور مهم فً عملٌة التعلم وتسهٌل عمل المعلم   المتعلمٌن

على االدبٌات والدراسات الحظت ندرة وجود دراسات تناولت انماط التعلم والتفكٌر 

ضمن العاب الجمناستك مما حدى بها الى دراسة هذة الظاهر والتعرؾ على انجاز 

فً مهارة الوقوؾ على الٌدٌن وما عالقة انماط  وتقوم ادائهن ةطالبات المرحلة الثالث

  0التعلم والتفكٌر بادائهم 

  -: اهداؾ البحث 1-1

  -هدؾ البحث الى :

 التعرؾ على انماط التعلم والتفكٌر لدى افراد عٌنه البحث  -1

التعرؾ على مستوى اداء طالبات المرحلة الثالث كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  -2

  0مهارة الوقوؾ على الٌدٌن  الرٌاضة جامعة القادسٌة فً

بٌن انماط التعلم والتفكٌر وانجاز افراد عٌنه  االرتباطٌةالتعرؾ على العالقة  -3

 لبحث فً مهارة الوقوؾ على الٌدٌنا

  -فروض البحث : 8-7

هناك عالقة معنوٌة بٌن انماط التعلم والتفكٌر وانجاز افراد عٌنه البحث فً  -

 مهارة الوقوؾ على الٌدٌن 

  -مجاالت البحث : 8-4

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  ةطالبات المرحلة الثالث -المجال البشري : 1-5-1

 جامعة القادسٌة  –الرٌاضة 

  2017/    4/ 7ولؽاٌة   25/11/2016 -المجال الزمانً: 1-5-2

 قاعة الجمناستك للطالبات  -المجال المكانً : 1-5-3
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 النظري والدراسات السابقة اإلطار-7

 الدراسات النظرٌة : 7-8

 انماط التعلم والتفكٌر :7-8-8

ان المخ هو مركز االحساس والبصر والحركة والتعلم والتفكٌر والسٌطرة على  

جمٌع الحركات االرادٌة وهو ٌتكون من نصفٌن كروٌٌن )....(.  وقد اقر التشرحٌن حقٌقة 

هً عن النصؾ االٌسر من تتعلق بمسؤولٌة هذٌن القسم فً حٌاة الكائن الحً البشري و

المخ ٌسٌطر على الحركة فً النصؾ االٌمن من الجسم والنصؾ االٌمن من المخ ٌسطر 

.كما ان النصفٌن الكروٌٌن االٌمن واالٌسر  (1)الجسم على الحركة فً النصؾ االٌسر من 

مرتبطان بحزمة كثٌفة من االلٌاؾ العصبٌة تدعى )الجسم الجاسً( وان هذا الجسم هوه 

الجهاز الحاوي على االتصال وانتقال الذكرة والتعلم بٌن نصفً المخ وعندما ٌت مقطع 

متكامل االتصال بٌن نصفً المخ ٌعمل كل نصؾ منة بشكل مستقل وكانة دماغ 

الدراسات ان الوراثة لها اثر بالػ فً تحدٌد السٌطرة المخٌة وهذا ٌعنً ان وتشٌر(2)

كما ان التدرٌب والوراثة عامالن مهمان ٌؤكدان سٌطرة احد الجانٌن على الجانب االخر 

هناك اختالؾ فً الوظائؾ بٌن نصفً الدماغ وهذا ٌعنً عدم التماثل فً هذة الوظائؾ وان 

( ان التلؾ فً النصؾ BROSAل  عرؾ منذو القدم حٌنما اكتشفة بروكا)هذة الالتماث

االٌسر من الدماغ بؤثر فً اللؽة وٌؤدي على عدم القدرة على الكالم فً حٌن ان التلؾ فً 

 .(3)النصؾ االٌمن له عالقة فً االدراك والتحلٌل البصري المكانً للعالم المحٌط 

,عمان,دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة 2, طً النظرٌة والتطبٌق علم النفس المعرفعدنان ٌوسؾ العتوم :  -1

 .60-56,ص 2010,

 .11,ص 2002:علم النفس الفسٌولوجً ,عمان ,دار وائل للطباعة والنشر ,محمد محمود بن ٌونس  -2

 . 110,ص  2005, عمان , دار الشروق للنشر والتوزٌع , 1محمد عبد الرحمن: مقدمة فً علم النفس العصبً ,ط -3
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  -النصف االٌمن وخصائصه :7-8-8-8

 1192( والحاز على جائزة نوبل للطب عام Rogers Sebryكان العالم الكبٌر روجرز )

.النصؾ االٌمن هو مقر تقدٌرا لفتوحاتة الجلٌلة فً المخ وشقٌة الشق االٌمن والشق االٌسر 

الخجل عل االنسان البالؽة والخٌل )الٌمن الصامت ( وٌرى صورة عالٌة تبدو اعراض 

وكانة ال ٌستطٌع وصفها جهرا ومن واظائفة اٌضا ربط الحقائق واستنباط النظرٌات الشاملة 

وهو المسؤول عن المزاج ومدى الشعور بالمسؤولٌة واذا ماختلفت مراكز هذا الشق او 

النصؾ شعر المصاب بنشراح مسرؾ وٌفرط فً الالمباالة والهزل وٌفقد اهمتامة 

( .  كما اثبتت الدراسات اٌضا ان النصؾ االٌمن ٌتحكم فً معالجة القضاٌا 1بالمشاكل )

بتكار البصرٌة والفراؼٌة والموسٌقى والتعرؾ على انماط الرسم التعبٌر عن المشاعر واال

فً حل المشكالت واعطاء معلومات كثٌرة عن طرٌق التمثٌل الحركً وفهم الحقائق 

 . (2الٌسرى من الجسم ) الجدٌدة وكذلك معالجة معلومات الجهة

 -النصؾ االٌسر وخصائصة : 2-1-1-2

ٌتحكم النصؾ االٌسر عن معلومات الجسم الصادرة من الجانب االٌمن ماعدا معلومات 

حاسة الشم التً تلتزم نفس االتجاة والتحدٌد وظائؾ الشقٌٌن اجرٌت دراسات عدٌدة حاولت 

 تحدٌد وظائؾ كل نصؾ من الدماغ .

مهارات اللؽه المنطوقه والمكتوبه وتجهٌز ئؾ النصؾ االٌسر ومن خصائص ووظا

(.ان االفراد الذٌن ٌستخدمون ٌدهم 3ومعالجه المعلومات بالطرٌقه التحلٌلٌه التعاقبٌه )

الٌمنى فان اللؽه ومعضم القدرات المنطقٌه توجد بالنصؾ االٌسر من الكره الدماؼٌه وان 

لحركه والكتابه والقدره الحسابٌه وعدم اصابه النصؾ االٌسر ٌودي الى اضطرابات ا

 (.4التعرؾ على االلوان )

,بٌروت ,الدار العربً للعلوم , 1,ط االسس الباٌولوجٌة لسلوك االنسانابرهٌم الدر :  -1

 47- 45,ص1114

 93,ص2001,عمان,دار وائل للنشر,1,ط علم النفساحمد ٌحٌى الزق :  -2

 55,ص  مصدر سبق ذكرةعدنان ٌوسؾ العتوم : -3

,عمان,دار الفكر  7,طلمدخل الى علم النفسالرحمن عدس ومحً الدٌن توق: اعبد  -4

 69,ص2001,
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 -: المٌدانٌة وإجراءاتهمنهج البحث -4

 -منهج البحث:4-8

الباحثه المنهج الوصفً والعالقات االرتباطٌه وهذا ما تراه ٌنسجم وٌتطابق مع  استخدمت

 0مواصفات بحثها وتحقٌق اهدافها

  -مجتمع وعٌنه البحث :3-2

تمثل مجتمع البحث بطالبات كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه جامعه القادسٌه والبالػ 

اذا شملت على سلوب العشوائً (طالبه فً حٌن جاء اختٌار العٌنه باال25عددهن )

 0(من جتمع البحث%60(طالبه وبنسبه )15)

 -وسائل البحث واالجهزه واالدوات المستخدمه:3-3

حتى تتمكن الباحثه من انجاز بحثها على اكمل وجه البد من االستعانه باالدوات والوسائل 

فً كل  ةالباحثالتً تساعدها فً ذلك وهً جمٌع الوسائل واالدوات التً سوؾ تستخدمها 

 -وهً كما ٌلً : (1)امرحله من مراحل بحثه

 0المصادر والمراجع العربٌه واالجنبٌه  -1

 0المالحضه -2

 0االختبارات -3

 0تقوٌم االداء -4

 0ابسطه -5

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زٌع ,عمان,دارالمسٌره للنشروالتو3,طوعلم النفسالقٌاس والتقوم فً التربٌه سامً محمد ملحم :-1

 127,ص2005والطباعه,
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 -:المٌدانٌةالبحث  إجراءات 3-3

ضه جامعه القادسٌه قامت لغرض تحدٌد انجاز طالبات المرحله الثالثه كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌا

م والتفكٌر )لتورنس التعللتعرف على انجاز الطالبات بعدها قامت بتطبٌق مقٌاس انماط الباحثه 

(والمطبق ضمن البٌئه العربٌه والعراقٌه * والذي ٌتعلق بوضائف النصف االٌمن 8721وزمالئه 

بعد ان تم  واالٌسر والذي ٌمكن من خالله تحدٌد النصف الذي ٌتم فٌه التعلم والتفكٌر لد كل طالبه

واالختبار والقٌاس الرٌاضً خٌراء والمختصٌن * فً مجال القٌاس النفسً عرضه على مجموعه من 

(  على صالحٌه المقٌاس %811فضال عن التعلم الحركً وقد حصلت الباحثه على اتفاق تام وبنسبه )

 1فً تحدٌد انماط التعلم والتفكٌر لدى الطالبات 

 -االستطالعٌة:التجربة 4-3-8

(طالبات من المرحله 5على )   7182/  87/ 71بتارٌخ   باجراء التجربة االستطالعٌةقامت الباحثه 

الثالثه كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه جامعه القادسٌه من خارج عٌنه البحث تم اختٌارهم 

عشوائٌا وكان الغرض منها الوقوف على المعوقات والصعوبات التً قد تواجه الباحثه اثناء القٌام 

غرق الجابه على المقٌاس من قبل بتطبٌق المقٌاس على افراد عٌنه البحث والتعرف على الوقت المست

 1الطالبات وكذلك حرصت على استخراج االسسس العلمٌه للمقٌاس والمتمثله 

 -صدق المقٌاس :4-3-8-8

وقد 1(8)تعد درجه الصدق هً العامل االكثر اهمٌه بالنسبه لمحكات جوده االختبارات والمقاٌٌس 

تم عرضه على مجموعه من الخبراء  اهري عندماانماط التعلم والتفكٌر الصدق الظ كسب قٌاس

والمختصٌن *القرار صالحٌه فً تحدٌد النصف الذي ٌتم فٌه التعلم والتفكٌر لدى كل طالبه من افراد 

 1عٌنه البحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،القاهره ،دار الفكر العربً 7،ط القٌاس فً التربٌه الرٌاضٌه وعلم النفس الرٌاضًمحمد حسن عالوي ،محمد نصر الدٌن رضوان : -8

 753،ص7111،

 (1*محلق )

 اسماء الخبراء والمختصٌن :

  ,كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ,جامعه القادسٌه  اختباراتوقٌاسرافت عبد الهادي , 0د-1

 دسٌه علً حسٌن ,علم نفس ,كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ,جامعه القا0د-2

 ,كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ,جامعه القادسٌه  اختبارات وقٌاسحازم موسى ,0د-3

 كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ,جامعه القادسٌه نفسً , علمضرام موسى ,-4

 الرٌاضٌه , جامعه القادسٌه كلٌة التربٌة حٌدر كرٌم ,علم النفس الرٌاضً ,-5
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  -ثبات المقٌاس :4-3-8-7

, ولؽرض (1)التً ٌقٌس بها االختبار الضاهره موضع القٌاس " ٌعنً الثبات "مدى الدقه

الذي ٌعطً نفس النتائج استخراج معامل الثبات البد من تطبٌق مبدا االختبار الثابت وهو 

,وقد قامت الباحثه باستخراج ثبات (2)او متقاربه اذا طبق اكثر من مره فً ضروؾ متماثله"

 2016 / 20/12اي تطبٌق المقٌاسً بتارٌخ المقٌاس من خالل مؤشر ثبات االستقرار 

واستخراج قٌم معامل ارتباط )سٌبرمان ( بٌن  2016/ 12/ 27واعاده تطبٌقه بتارٌخ

(وهو مؤشرعالً لثبات مقٌاس انماط التعلم 0.911التطبٌق االول والثانً والتً بلؽت )

 0والتفكٌر 

 -: األساسٌةالتجربه 4-3-8-4

التً تؤهل الباحثه القٌام بتجربتها االساسٌه والتً اكدت صالحٌه  اإلجراءاتبعد استكمال 

المقٌاس فً تحدٌد انماط التعلم والتفكٌر لدى طالبات المرحله الثالثه كلٌه التربٌه البدنٌه 

جامعه القادسٌه بتطبٌق التجربه على طالبات المرحله الثالثه كلٌه التلربٌه وعلوم الرٌاضه 

/  21(طالبه  فً ٌوم الثالثاء   15جامعه القادسٌه والبالػ عددهن )البدنٌه وعلوم الرٌاضه 

 0علٌها اإلحصائٌةالمعالجة  وإجراءتفرٌػ البٌانات  إلى الباحثةبعدها اتجهت  2016/   12

 -: الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة 4-5

لمعالجه البٌانات قد تم  (spss) االجتماعٌةللعلوم  الحقٌبة اإلحصائٌة الباحثةاستخدمت 

  -استخدام الحقٌبه فً المواضٌع التالٌه:

  0النسبه المئوٌه-1

 0الوسط الحسابً -2

 0االنحراؾ المعٌاري-3

 0معامل ارتباط )سٌبرمان (-4

 0معامل ارتباط)باي سٌرٌل(-5

 0اختبار )ت(لمعنوٌه االرتباط -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,القاهره , مركز الكتاب للنشر , 4,ط القٌاس والختبار فً التربٌه الرٌاضٌهلٌلى السٌد فرحات : -1

 143,ص2007

,عمان,دار صفا للنشر والتوزٌع 1,ط مناهج وطرائق البحث العلمًابراهٌم بن عبد العزٌز : -2

 110,ص2010,
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 -عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها :-3

 -شة وتحلٌل نتائج انماط التعلم والتفكٌر :عرض ومناق3-8

بعد تطبٌق مقٌاس التعلم والتفكٌر على افراد عٌنه البحث من طالبات المرحله الثالثه كلٌه 

استمارات د ان قامت الباحثه بتصحٌح وبع’التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه جامعه القادسٌه 

االستبٌان وفق مفتاح التصحٌح الذي ٌعطً درجه واحده للنمط الذي اختاره الطالبه لجمٌع 

 (10و) األٌمنقد اختاروا النمط  العٌنة أفرادمن  (5) إنتبٌن  فقره, (24فقرات المقٌاس )

وبعدها  فً حٌن لم تضهر هناك من ٌستخدم نمط كامل. األٌسررن النمط طالبات قد اخت

بتحدٌد انجاز طالبات المرحله الثالثه كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه  باحثةقامت ال

جامعه القادسٌه,وتقوٌم اداء كل طالبه فً مهاره الوقوؾ على الٌدٌن حٌث تم استخراج 

الوسطةالحسابً واالنحراؾ المعٌاري والخطا المعٌاري لقٌاس االنماط وانجازالطالبات 

اسة االول هو التعلم على انماط التعلم والتفكٌر لدى الطالبات وامكانٌه تحقٌق هدؾ الدر

والهدؾ الثانً وهو التعرؾ على انجاز طالبات المرحله الثالثه كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم 

 (1جدول ) ٌبٌن (1فً مهاره الوقوؾ على الٌدٌن والجدول )الرٌاضهجامعه القادسٌه 

ٌبٌن قٌم الوسط الحسابً ونحراؾ المعٌاري والخطا المعٌاري لقٌاس انماط التعلم والتفكٌر وانجاز افراد عٌنه البحث فً مهاره 

 الوقوؾ على الٌدٌن 

 لحصائٌاتا

 الفعالٌة                   

 الخطا المعٌاري  االنحراؾ المعٌاري  الوسط الحسابً  وحده القٌاس 

 درجه  ٌدٌن مهاره الوقوؾ على ال
6.013 

1.171 0.304 

 0.611 2.71 21.30 درجه  مقٌاس النمط االٌسر 

 0.743 2.99 20.90 درجه مقٌاس النمط االٌمن 
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 -التعلم والتفكٌر باالنجاز : أنماطعالقه 7- 3

تحقٌقا لهدؾ الدراسه االساسً وهو التعرؾ على عالقه انماط التعلم والتفكٌر بانجاز مهاره 

على الٌدٌن لدى طالبات كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه جامعه القادسٌه قامت  الوقوؾ

ٌه لتحقٌق هذا الؽرض وقد بلؽت الباحثه باستخدام معامل ارتباط )بٌرسل (كوسٌله احصائ

(وهذا ٌؤشر وجود عالقه ارتباط موجبه بٌن انماط التعلم والتفكٌر وانجاز الطالبات 0,643)

وعند االستدالل عن معنوٌه معامل االرتباط قامت الباحثه على الٌدٌن فً مهاره الوقوؾ 

( وهً اكبر من قٌمتها الجدولٌه البالؽه 3.025ر( المحسوبه ) ,باستخراج قٌمه )ت

( مما ٌؤشر معنوٌه العالقه 0.05( ومستوى دالله )13( عند درجه حرٌه )2.160)

التفكٌر وانجاز مهاره الوقوؾ على الٌدٌن االرتباطٌه بٌن متؽٌرات الدراسه ))انماط التعلم و

وبهذا تم اختٌار فرضٌه البحث البدٌله ومن ثم قبولها. وتعزو الباحثه ذلك الى ان المخ (( 

احد اهم االجزاء المكونه للجهاز العصبً لدى االنسان "وتشٌر الدرسات بانه ٌعد مركز 

ت العصبٌه والحسٌه وٌستجٌب تنضٌم معضم فعالٌات  الجسم والتحكم بها واستقبال االشارا

اشارات عصبٌه تودي الى حدوث تؽٌر فً بنٌه الجسم الداخلٌه والخارجٌه لها بارسال 

 (ٌبٌن ذلك 2والجدول )(.1")

 .ٌبٌن قٌمه  ر بٌن متؽٌرات الدراسه 

 (2جدول )                                          

 مستوى دالله درجه حرٌه  الجدولٌه  محسوبه  قٌمه ت ر 

 0.05 13 2.160 3.025 ر 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,مطابع التعلٌم العالً , الموصل  علم النفس الرٌاضً مبادئة وتطبٌقاتة فً المجال الرٌاضًقاسم حسن حسٌن : -1

 .35,ص 1110,
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 -االستنتاجات والتوصٌات : -5

  -االستنتاجات: 5-8

 -توصلت الباحثه الى عده استنتاجات اهمها:

( من طالبات المرحله الثالثه كلٌه التربٌه البنٌه وعلوم الرٌاضه ٌستخدمن 5ضهور ) -1

 ( من الطالبات ٌستخدمن النمط االٌسر  10النمط االٌمن و )

لم ٌكن هناك من ٌستخدم النمط التكامل من افراد عٌنه البحث طالبات المرحله الثالثه  -2

 دسٌه كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه جامعه القا

ضهور عالقه ارتباط معنوٌه موجبه بٌن انماط التعلم والتفكٌر وانجاز الطالبات فً  -3

 مهاره الوقوؾ على الٌدٌن 

 

 

 -التوصٌات : 5-7

 -من خالل ما توصلت  الٌه الباحثه من استجابات خلصت بعدة توصٌات اهمها :

 ضروره اجراء الدراسه على عٌنات اكبر  -1

 تضمن فعالٌات اخرى ضمن المجال الرٌاضً ضروره اجراء دراسه مشابهه ت -2
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 :المصادر 

، بٌرررررررررروت ، الررررررررردار  8،ط االسرررررررررس الباٌولوجٌررررررررره لسرررررررررلوك االنسرررررررررانابرررررررررراهٌم الررررررررردر :   -

 .32-35، ص 8773العربٌه للعلوم ، 

، عمررررررران ، دار  8_ ابرررررررراهٌم برررررررن عبرررررررد العزٌرررررررز : منررررررراهج وطرائرررررررق البحرررررررث العلمرررررررً ، ط

 871، ص 7181 صفا للنشر والتوزٌع ،

،مجلرررررره  فررررررً ممارسرررررره النشرررررراط الرٌاضررررررً انمرررررراط الررررررتعلم والتفكٌررررررر : احمررررررد عبررررررد اللطٌررررررف-

 .72، ص 8771علوم التربٌه البدنٌه ،العدد االول  ، معهد البحرٌن الرٌاضً ،

 7117ن ، دار وائل للنشر ،، عما8، ط علم النفس :  احمد ٌحٌى الرزاق -

،  7117، عمرررررررران ، دار وائررررررررل للنشررررررررر ،  8، ط علررررررررم الررررررررنفس:احمررررررررد ٌحٌررررررررى الرررررررررزق  -

 . 14ص

القٌررررراس فرررررً التربٌررررره الرٌاضرررررٌه  _ محمرررررد حسرررررن عرررررالوي ، محمرررررد نصرررررر الررررردٌن رضررررروان :

 . 753، ص7111، القاهره ، دار الفكر العربً ،  7، طوعلم النفس 

 

، عمرررررران ، 4، ط القٌرررررراس والتقرررررروٌم فررررررً التربٌرررررره وعلررررررم الررررررنفس_ سررررررامً محمررررررد محلررررررم : 

 . 872، ص  7115للنشر والتوزٌع والطباعه ،  دار المٌسره

 

 .55، ص مصدر سبق ذكرهعدنان ٌوسف العتوم :  -

، عمررررران ،  2، ط المررررردخل الرررررى علرررررم الرررررنفسعبرررررد الررررررحمن عررررردس ومحرررررً الررررردٌن تررررروق :  -

 .21، ص 7117دار الفكر ، 
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 ( 8*ملحق )

 اسماء الخبراء والمختصٌن : 

_ د. رافرررررررت عبرررررررد الهرررررررادي ، اختبرررررررارات وقٌررررررراس ، كلٌررررررره التربٌررررررره الرٌاضرررررررٌه ، جامعررررررره 8

 القادسٌه 

 _ د. علً حسٌن ، علم نفس ، كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ، جامعه القادسٌه 7

 _ د. حازم موسى ، اختبارات وقٌاس ، كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ، جامعه القادسٌه 4

 التربٌه الرٌاضٌه ، جامعه القادسٌه _ د. ضرام موسى ، علم نفس ، كلٌه 3

 _ د. حٌدر كرٌم ، علم نفس ، كلٌه التربٌه الرٌاضٌه ، جامعه القادسٌه 5

، القررررررراهره ،  3_ لٌلرررررررى السرررررررٌد فرحرررررررات : االختبرررررررار والقٌررررررراس فرررررررً التربٌررررررره الرٌاضرررررررٌه ، ط

 .  834، ص 7112مركز الكتاب للنشر ، 

وتطبٌقاترررررررره فررررررررً المجررررررررال _ قاسررررررررم حسررررررررن حسررررررررٌن : علررررررررم الررررررررنفس الرٌاضررررررررً مبادئرررررررره 

 .  45، ص 8771الموصل ، الرٌاضً ، مطابع التعلٌم العالً ، 
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 (8محلق)

التربٌة البدنٌة وعلوم  مقٌاس أنماط التعلم والتفكٌر لدى طالبات المرحلة الثالثة كلٌة           

 الرٌاضة 

 عزٌزاتً الطالبات 

 تحٌة طٌبة :

 أوفٌما ٌلً مجموعة من العبارات تحتوي كل فقرة على زوج من العبارات تتعلق بالطرٌقة 

المواقؾ الحٌاتٌة , المطلوب منكن قراءة كل فقرة  أو األشٌاءالذي تتعاملن بة مع  األسلوب

كانت فعال تنطبق علٌها  إذا االعبارتٌن مع أوعبارة واحدة  قراءة دقٌقة وان تختار كل واحدة

هذا االختبار لٌس  إنحٌث ال وجد هناك عبارة صحٌحة وعبارة ؼٌر صحٌحة ,مع العلم 

بكل صراحة  اإلجابةامتحان مدرسٌا ولٌس له عالقة بتحصٌلكم الدراسٌة نتوقع منكن 

 وموضوعٌة خدمة للعلم , مع شكرنا لكم سلفا.

 االختٌار الفقرات ت

  بالكتاب قراءةالافهم الدرس عن طرٌق  أن أحب أ 1

  ٌشرح لً المعلم الدرس عن طرٌق التجربة أن أحب ب

  والتعبٌرات الجسم  اإلشاراتماهر فً تفسٌر  أنا أ 2

  من الناس  اسمعهعلى ما  األموراعتمد فً تفسٌر  ب 

  الدروس التً فٌها شرح أحب أ 3

  الدروس التً فٌها تجارب  أحب ب

  المشكالت من ؼٌر تفكٌر  أواجه أ 4

  استخدم عقلً فً حل المشاكل التً تواجهنً ب

  المطلوب منها الدروس الواضح التً اعرؾ ما أحب أ 5

  احب الدروس التً ٌكون العمل فٌها بحرٌة  ب

   اإلجابةمن  متأكدحتى وان كنت ؼٌر  األسئلةعن  أجٌب أ 6

  الصحٌحة  اإلجابةمن  متأكدكنت ؼٌر  إذا إالسؤال  أيعن  أجٌبال  ب

  ( بصراحةواكره أحب) اآلخرٌن اتجاه اعبر كما اشعر به أ 7

  بالرسم  اآلخرٌن اتجاه اعبر عما اشعر به ب
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  منها  والمتأكدةالمعروفة  األشٌاء أتعلم أن أحب أ 9

   اآلخرٌنعند  األشٌاء الؽربٌة والؽٌر المألوفة أتعلم أن أحب ب
 

  فً كل جزء على حدة أفكرلكً  أجزاء إلىالسؤال  أجزء أن أحب أ 1

  الكثٌر من المادة عند حل السؤال  أضع أن أحب ب

  استخدم الكالم فً حل المشكالت  أ 10

  استخدم تفكٌري الخاص فً حل المشكالت  ب

  واضح  المادة بشكل ملخص و اقرأ أن أفضل أ 11

  بتلخٌص المادة فً خطة من منظمة أقوم أن أفضل ب

  التعلم بسهولة من المعلم الذي ٌستخدم الكالم فً شرح الدروس  أ 12

  بسهولة من المعلم الذي ٌستخدم الحركات والتمثٌل بشرح الدرس  أتعلم ب 

  والتفكٌر فً شً ما التذكرٌستخدم الكلمات عند  أ 13

  فً شً ما والتفكٌرالتذكر استخدم الصور والخٌال عند  ب

  ذكً فً حل المسائل الرٌاضٌة  أنى أ 14

   أشاهدهاقؾ التً اجدٌدة عن المو أفكارماهر فً تقدٌم  أنا ب 

  الدروس التً ٌقوم المعلم بشرحها بشكل مفصل أفضل أ 15

  ٌطٌل المعلم فً شرحها الدروس التً ال أفضل ب

  التً تعلمتها كما هً األشٌاء أتذكر أ 16

  التفكٌر فٌها  األشٌاء التً تعلمت أتذكر ب 

  بشكل واقعً  أقوم بهعمل  ألياخطط  أ 17

  بشكل خٌالً ) ؼٌر واقعً ( أقوم بهاعمل  ألياخطط  ب 

  اآلخرٌناحكً القصة بشكل مفصل كما سمعتها من  أن أفضل أ 19

  من قلبً  أشٌاء إلٌها أضٌؾ أن أفضلعندما احكً قصة  ب

  جدٌد  افرح عندما اخترع شًء أ 11

  إكمال إلىٌحتاج  أوشً ؼٌر كامل  أكملافرح عندما  ب 

   األشٌاءواكتشؾ  أفكرجٌدا من المعلم الذي ٌعطٌنً فرصة الن  أتعلم أ 20

   أتعلم ب
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  أحب أن ٌقوم المعلم بعرض الدرس بشكل كامل متسلسل أ 21

  أحب أن ٌقوم المعلم بعرض الدروس وربطها بالموضوعات السابقة  ب

  أنا جٌد فً تذكر معانً الكلمات  أ 22

  أنا جٌد فً تذكر الحان األؼانً المختلفة  ب

  ال أتذكر شرح المعلم فً الدرس ذهنً ٌشرد كثٌرا  أ 23

  أتذكر جٌدا عند التفكٌر فً شً الن ذهنً ال ٌشرد كثٌرا ب

  أحب حل المشكالت عن طرٌق تخٌل الحل لها  أ 24

أحب حل المشكالت عن طرٌق القراءة عنها االستماع للذٌن ٌعرفون  ب 
 الحل 

 


