
 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي 

 جاهعت القادسيت 

 الرياضت  البدنيت وعلوم كليت التربيت

 الدراساث العليا / الواجستير

 
 

 
 

 

يف تعلن  تعض املهاراخ  املتعدد الذكاء اسرتاتيجيح تزناهج تعليوي وفق أثز
 للطالبالسلح والتحصيل املعزيف  اهلجىهيح املزكثح تكزج

 
  هن قثل الطالة هقدهحرسالح 

 امحد تكليف جثار

ىجامعةىالقادسوةىى–الرواضةىىالبدنوةىوعلومىإلىىمجلسىكلوةىالتربوة
البدنوةىوعلومىفيىالتربوةىىالماجستورىدرجةوهيىجزءىمنىمتطلباتىنولى

ىالرواضة
 إشزاف                                                      

 .د ثاهز حسني كحط م أ.  
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        ب         ................................................................................   اآلية       

  

 

                                 

 

 

 

ََما ِعْلمََ َلَ ُسْبَحانَكََ قَالُوا   َإِناَكَ َعلاْمتَنَا لَنَاَإِلا  ۖ

  اْلَحِكيمَُ اْلَعلِيمَُ أَْنتََ

                                 

 (23سورة البقرة اآلية )

 

 

 



          
 ت..................         ..........................إقــرار املشرف........................................................

  

 

 
 
 

  
 الموسومة بـ : رسالةأشهد أن هذه ال 

أثر برنامج تعميمي وفق استراتيجية الذكاء المتعدد في تعمم  بعض المهارات الهجومية )  
 ( المركبة بكرة السمة والتحصيل المعرفي لمطالب

في كمية  يشرافإتحت  كانت قد (احمد تكميف جبار يوسف  )الماجستيرطالب  التي قدمها 
درجة الماجستير  جامعة القادسية وهي جزء من متطمبات نيل –البدنية وعموم الرياضة التربية 

 .البدنية وعموم الرياضة التربية  عموم  في
 
 
 
 
 
 
 

 لممناقشة .  الرسالةعمى التعميمات والتوصيات أرشح هذه  بناء  
 
 
 

 
 

 م . د ثامر حسين كحط . أ      
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضةجامعة القادسية / 

 0202التأريخ    /    /

 إقرار املشرف

 فالح حسن عبد اهللد. . أ
  م. العميد لمشؤون العممية والدراسات العميا 

 البدنية وعلوم الرياضةكمية التربية /  جامعة القادسية
 2021التاريخ    /   / 

 



          
 ث........................................................         ...............................إقــرار املقوم اللغوي.....

  

 

 
 

 
 الموسومة بـ : الرسالةأشيد أن ىذه 

 
أثر برنامج تعميمي وفق استراتيجية الذكاء المتعدد في تعمم  بعض ) 

( المهارات الهجومية المركبة بكرة السمة والتحصيل المعرفي لمطالب  
من قبل طالب الماجستير )احمد تكميف جبار ( راجعتيا من الناحية المغوية فأصبحت  المقدمة

    مكتوبة باألسموب العممي الخالي من االخطاء والتعبيرات المغوية واالسموب غير صحيح 
 وألجمو وقعت . 

 
 
 
 
 : التوقيع 
 االسم : ا . م . د صالح حسون جبار 
االداب / قسم المغة العربية كمية –جامعة القادسية    

 0202التأريخ :       /   /  

 

 
 
 

 إقرار املقوم اللغوي



 ج            ................................................................................... جلنة املناقشة والتقويمإقرار 

      
 

 



 ح          ... .............................................................................األهــــــــــــداء.....

 

 
 
 
 

 الى حبيبنا معمم البشرية  نبي الرحمة. نبي اإلنسانية  .....
 الى شفعينا وقدوتنا ... ... محمد صمى اهلل عميه وسمم وعمى

 له وصحبه اجمعين .ا  
 ن ارضعتني الحب والحنان..........م  و الى بمسم الشفاء 

 ...ا في نجاحيالى القمب الناصع بالبياض ....الى من كانت سبب  
 احبائيمز الحب والتضحية والوفاء اغمى الى ر 

 .......والدتي الحبيبة اطال اهلل في عمرها 
 الى رفيقة دربي ونور حياتي..... الى فمذات كبدي ونور قمبي

 وأممي بعد  اهلل....... زوجتي وابنائي
 معي وساندوني في هذا العمل ..... ا الى من وقفو 

 ...... واخواتياخوتي 
 هدي لكم جميعا هذا الجهد المتواضعأ

              الباحث
 احمـــــــــــــــد تكميف جـــــــبار
 

 

 

 



 ........       خ  .................................................................الشكر والتقدير   ...............

     
 

 الشكر والتقـــدير                                           
  )ِلَنْفِسوِ  َيْشُكرُ  َفِإنََّما َوَمْن َيْشُكرْ اول الشكر ىو هلل عز وجل قال تعالى )      

لحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى نبينا نبي الرحمة اشرف الخمق عربًا ا
 مى الو الطيبين الطاىرين وصحبو اجمعين .وازكاىا حسبًا و نسبا وع

بعد ان اتممت انجاز رسالتي ىذه بفضل اهلل وعونو ال يسعني اال ان اتوجو بجزيل 
االمتنان الى عمادة كميو التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة  مالشكر وعظي

الدكتور}  القادسية ألتاحتيا الفرصة لي إلكمال دراسة الماجستير وعمى راسيا العميد
عبد الرضا {عميد كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة  األميراحمد عبد 

 مسيرتنا العممية .  مالقادسية لمتابعتو وحرصة الدائم إل تما
وال انسى بتقديم الشكر الى الدكتور ) أ . د فالح حسن عبداهلل م . العميد لمشؤون 

ي الدراسات العميا بالشكر فى كل اساتذتي العممية   والدراسات العميا ( واتقدم ال
والتقدير واالحترام  واالمتنان لما نمتو منيم في جميع الجوانب العممية والعممية خالل 

 فترة الدراسة.
كما ومن واجب العرفان واالمتنان ان اشكر استاذي الفاضل الدكتور أ. م .د ثامر 

عمى اختيار العنوان حسين كحط عمى مساندتي وارشادي  بالنصح والتصحيح و 
 المشرف عمى رسالتي حفظو اهلل وسدد خطاه في طريق  العمم .

المعالجات  إجراءات فيواتقدم بالشكر والتقدير الى الدكتور }حبيب شاكر جبر{ 
لمتغيرات موضوع البحث والذي تعجز الكممات  لمواقف النبيمة سائمين  اإلحصائية

 . اهلل بدوام الصحة والعافية لُو 
بالشكر الى جميع موظفي وموظفات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  أتقدم كما 

 موظفي وحدة الدراسات العميا. وباألخصلتقديم المساعدة لي 
الموضوع المتمثمة أ . فالح حسن عبد  إقرارواتقدم ببالغ الشكر واالمتنان الى لجنة 

 د حسام حسين م. اهلل أ. د حازم عمي غازي أ. م. د ضياء ثامر أ.
. والمقوم العممي والمقوم المغوي   



 د          ...........................................................................................الشكر والتقدير .
 

 
كذلك شكري وتقديري  الى اعضاء  لجنة المناقشة  المتمثمة ) أ . د سامر يوسف  

متعب   أ . د رياض جمعة حسن أ .م .د  ضياء ثامر مطر ( لقراءتيم الرسالة 
ضة لمرسالة ومالحظاتيم  القيمة التي كان ليا الشأن الكبير في تحديد الخطوط العري

  . التي تزيد من رصانة الرسالة وعمميتيا
وكذلك شكري وتقديري الى  فريق العمل المساعد كل من االستاذ حامد جبار 
واالستاذ سالم صاحب واالستاذ عادل حافظ  وزمالئي واخوتي في الدراسات العميا  

 نعم السند طيمة فترة التجربة واالختبارات .   االذين كانو 
ان اشكر جميع افراد اسرتي وىم والدي الذي لم يحضر فرحتي رحمك  ومن واجبي

اهلل برحمتو الواسعة  ووالدتي واخواني واخوتي واقاربي سائاًل اهلل ان يحفظيم من كل 
مكروه , وفي الختام اقدم شكري  الى كل من اسيم او قدم لي التضحية او بذل لي 

 . جيدًا وكان لُو الفضل في انجاز رسالتي
 

                                         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  الباحث               

         بارــــــــيف جـــــاحمد تكم
 



 ذ        .................    .........................................هستخلـص الزسالت باللغت العزبيت     .............      

  
أثز بزناهج تعليوي وفق اسرتاتيجيت الذكاء املتعذد يف تعلن  بعض املهاراث )

 (اهلجىهيت املزكبت بكزة السلت والتحصيل املعزيف للطالب
 

 الباحث
 امحذ تكليف جبار

@qu.edu.iq77sp.post 

 بإشزاف
 ا . م. د  ثاهز حسني كحط     

thamer.khat@qu.edu.iq 

 الباحث
 امحذ تكليف جبار

@qu.edu.iq77sp.post 

 بإشزاف
 ا . م. د  ثاهز حسني كحط 

thamer.khat@qu.edu.iq 
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التعريف بالبحث من خالل المقدمة وأهمية البحثث   إذ تثم التقثر   االول اشتمل الفصل          

والتي العممية التعميمية  تسير بها التي والخقى الواسعة العمميمقدمة البحث إلى التقدم بداية في 
 تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه العممية التعميمية .

والتثي تثتمخب باسثتخدام السثاليم المتبعثة وايثام الوسثا ل وكذلك تم التقر  الى مشكمة البحثث 
الوحثدات  الباحثث تم التعرف عميثه مثن خثالل مالح ثة ما وهذاالحديثة في تعمم مهارات كرة السمة 

 لمقالم .التعميمية 
 اما االهداف فتضمنت :

 )التفثثاعمي   الحركثثي   المكثثاني   المتعثثدد اعثثداد مثثنهل تعميمثثي وفثث  اسثثتراتيجية الثثذكا  .1
 لتعمم بعض المهارات الهجومية المركبة لكرة السمة لفراد عينة البحث .

 بنا  مقياس لمتحصيل المعرفي في كرة السمة لقالم كمية التربية البدنية وعموم الرياضة .2
جرا اتثه الميدانيثة  الفصل الثالث اشتملو  اسثتخدم الباحثث المثنهل اذ عمثى مثنهل البحثث واا

 كذلكذات االختبارات القبمية والبعدية   المتكاف تينالتجريبي بأسموم المجموعتين 
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mailto:thamer.khat@qu.edu.iq
mailto:thamer.khat@qu.edu.iq
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 ر...................................             ................هستخلـص الزسالت باللغت العزبيت          
 

المصثثثادر والبحثثوث واالخثثذ بثثررا  الخبثثثرا  مقيثثاس التحصثثيل المعرفثثثي بعثثد االقثثال  عمثثى اعثثداد 
 والمحكمين .

  قالبثثاب بوا ثثث مجمثثوعتين لكثثل 04البثثالع عثثددهم) أيضثثا عمثثى مجتمثثث البحثثث وعينتثثه اشثثتمل و
 قالباب .  24مجموعة

ختبثثثارات بعثثثض االجثثثرا ات البحثيثثثة لالو  بثثثين مجمثثثوعتي الدراسثثثة  ؤالتجثثثانس والتكثثثاف اتاجثثثرا و 
االختبثار  اضثافة الثىالل التجربة الر يسة ومثدة البرنثامل التعميمثي    القبمية والمنهاج التعميمي خ

  توصثل الباحثث الثى اهثم االحصا ية المستخدمة في الدراسة لالبعدي لممهارات المدروسة والوسا 
 االستنتاجات :

في تقوير تعمم المهارات االساسية الهجوميثة  التعميميهنالك تأثير وفعالية ايجابية لمبرنامل   -1
والمركبة بكرة السمة الى جانم تقوير التحصيل المعرفي   كثذلك عال ثة الثتعمم المهثارل بالتحصثيل 

 المعرفي
 

 
 
 
 
 

          الباحث
 احمد تكميف جبار
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 ح اإلىداء  6
 خ شكر و تقدير 7
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 ز قائمة المحتويات 9

 ض قائمة الجداول 11
 ظ قائمة األشكال 11
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 التعريف بالبحث: -1
   مقدمة البحث وأهميته : 1-1

ان من ابرز التحديات التي تواجو العممية التربوية والتعميمية بشكميا العام ىي        
الثورة المعموماتية والتطور العممي السريع مما يتطمب العمل عمى ايجاد استراتيجيات جديدة 

 ومتطورة تواكب ىذه التحديات , 
)الذكاء المغوي , الذكاء  حيث ان الفكر البشري يشتمل عمى ثمانية ذكاءات مختمفة  اال وىي

الحركي ,الذكاء الموسيقي , الذكاء  –المنطقي ,الذكاء المفظي ,الذكاء الجسمي  –الرياضي 
 االجتماعي ,الذكاء الذاتي  , الذكاء الطبيعي (

وتعد ىذه النظرية  نموذج معرفي ييدف الى توضيح كيفية استخدام االفراد ذكاءىم بطرق 
ل االنسان مع محتويات العالم اشياء واشخاص وغيرىا حيث ان مختمفة ومن خالل اعمال عق

ىناك مداخل واتجاىات عديدة) سموكية, معرفية ,انسانية (حاولت وماتزال تحاول تفسير 
السموك االنساني وامكان ضبطو وتوجييو , ويعد مدخل االتجاه المعرفي من اىم المداخل 

يرات عالية الرتبة تنظم وتتحكم في كل  عمى االطالق حيث ان" االساليب المعرفية ىي متغ
من الضوابط المعرفية واالستراتيجيات المعرفية والقدرات العقمية وبعض متغيرات الشخصية 

حيث ان معظم الدول سواء كانت متقدمة او  (1)االخرى في شكل انماط وظيفيو مميزة لمفرد,"
تسعى الى التقدم تعمل عمى تطوير برامجيا التعميمية والعمل عمى ايجاد المواطن المفكر 
المبدع القادر عمى التعامل مع الحياة بسالمة ونجاح ,ومجتمعنا العراقي يعد احد المجتمعات 

يا وتييئة الظروف المناسبة التي تسعى الى التعرف عنى امكانيات ابنائيا والكشف عن
 لرعايتيا واالىتمام بيا بما يحقق التقدم نحو االمام والتفوق في كافة مجاالت الحياة  

"ان مادة كرة السمة تعد واحدة من االلعاب االساسية التي تدرس في جميع كميات التربية 
لتصويب والطبطبة البدنية وعموم الرياضة وىّي غنية بالعديد من الميارات اليجومية منيا ا

 والمناولة وغيرىا 

                                      
 . 51م, ص3002داز االفق للنشس والتىشيع , –, القاهسة  الركاءاث الوتعددة ونوىذج تنويت الوىهبت نظسيت حسين, هحود عبد الهادي,   -1
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وىي واحدة من االلعاب التي شيدت تطورا كبيرا عمى مستوى العالم الحتوائيا عمى ميارات 
فنية وخططية متنوعة ومشوقة لممشاىد ويمكن اعتبارىا من االلعاب التي تعمل عمى بث 

 التعاون وتوحيد الجيد لغرض الوصول الى المستوى الرياضي العالي .   
لذى تكمن اىمية  الدراسة في اعداد منيج تعميمي باستخدام استراتيجية الذكاءات المتعدد 
واالستفادة منو لمعاممين في مجال التعميم والتدريس والذي من الممكن ان يساعد في التعميم 
المياري لغرض التعمم بطريقة متنوعة  لتوفير الوقت والجيد والتفكير االبداعي وتطبيق 

حديثة في تعمم الميارات االساسية اليجومية بكرة السمة ومعرفة التحصيل  تيااستراتيج
المعرفي وكذلك تركزت عمى نشاط المتعمم وانجذابيتو تساعد في تنمية الميارات الحركية 
االخرى لدى الطالب وتعزز روح المشاركة وحسب ما ذكرت المصادر ان التعمم بيذا 

تجاىات المعاصرة في ىذا المجال وكذلك اعداد مقياس االستراتيجيات الحديثة من ابرز اال
 التحصيل المعرفي لمطالب.

 -مشكــمة البحـــث : 1-2
تعد عممية التعمم الميارى وخاصة في مجال تعمم المبتدئين عممية صعبة وشاقة          

تعتمد في اغمب االحيان عمى الشرح المفظي  وخاصة اذا عممنا ان عممية التعمم المياري
 لمميارة والعرض بالنموذج .

ومن خالل اطالع الباحث عمى الوحدات التعميمية والدروس العممية وجد ان اغمب المربين   
بنظر االعتبار االساليب الحديثة في التعمم واعتمادىم عمى  نوالمدرسين عمى ال يأخذو 

لتعمم المياري بوجو الخصوص واليوم يمر العالم بثورة عممية االساليب التقميدية في عممية ا
 كبيرة تعمل عمى استخدام االساليب والطرق الحديثة في عممية التعمم المياري .

وان ىذه الطرق التقميدية التي ال تعطي لممتعمم الدور الكبير في عممية التعمم لمميارات بنسبة 
 جيدة 

ذا المجال واجراء الدراسة ميدانية من خالل اعداد ومن ىذا ارتأى الباحث  الخوض في ى
برنامج تعميمي باستخدام  استراتيجية الذكاء المتعدد لتعمم بعض الميارات االساسية بكرة 

اال سبب لالرتقاء في عممية التعمم في الوقت  والسمة  واالساليب الحديثة في التدريس ما ى
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في العممية التعميمية من حيث التفكير  الحاضر حيث يعطي  لمطالب دورا اساسيا وفعاال
 واالبداع وتبادل االدوار , 

 وىذا يوضح ان الباحث اراد الخروج من االساليب التقميدية في التعمم .
 -اهداف البحث : 3-ا
)التفاعمي , الحركي , المكاني ( لتعمم  المتعدد اعداد منيج تعميمي وفق استراتيجية الذكاء  1

 المركبة لكرة السمة ألفراد عينة البحث . بعض الميارات اليجومية
بناء اختبار التحصيل المعرفي بكرة السمة لطالب المرحمة االولى  كمية التربية البدنية   2

 وعموم الرياضة جامعة القادسية 
باستخدام استراتيجية الذكاء المتعدد في تعمم بعض  تأثير المنيج التعميميالتعرف عمى   3

 ركبة والتحصيل المعرفي بكرة السمة . الميارات اليجومية والم
 -فروض البـــــــــحث  :  1-4

 -: يفترض الباحث

االختبارين القبمي والبعدي  يتوجد فروق ذات دالئل احصائية بين متوسط 1
والتحصيل المعرفي بكرة اليجومية المركبة الضابطة ( في مستوى اداء الميارات لممجموعة)

 .السمة ولصالح االختبار البعدي 
االختبارين القبمي والبعدي  يفروق ذات داللة احصائية , بين متوسطتوجد  2

والتحصيل المعرفي بكرة اليجومية المركبة ( في مستوى اداء الميارات لممجموعة)التجريبية
 السمة ولصالح االختبار البعدي .

  -مجاالت البحــــــــــــث: 1-5
طالب المرحمة االولى في كمية التربية البدنية وعموم    -المجال البشري :  -1-5-1

 ( 0202,0201جامعة القادسية )\الرياضة 
 0201 \ 6  \  12\ولغاية  0201 \ 1 \ 9من   -: المجال الزمني 2 -1-5
القاعة الرياضية المغمقة ومالعب كرة السمة في كمية التربية   -: المجال المكاني 1-5-3

 جامعة القادسية . \البدنية وعموم الرياضة 
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  -تحديد المصطمحات : 1-6
 -استراتيجية الذكاء المتعدد : 1-6-1

 التي الثمانية بالذكاءات تعرف والتي لمتنمية القابمة المتمايزة العقمية الميارات ىي        
 الذكاء - الرياضي المنطقي الذكاء - المغوي في )الذكاء والمتمثمة جاردنر ىوارد إلييا توصل
 الذكاء -االجتماعي الذكاء -الموسيقي الذكاء - الحركي الجسمي الذكاء – المكاني
  .( 1)(الطبيعي

 

 

 

                                      
 )50-9ص ,م3002 ,القاهسة ,داز الفكس العسبي , الركاءاث الوتعددة والفهن تنويت وتعويق, ,عبد الحويد جابس( 1
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  -الدراسات  النظرية :  1- 2
   -الذكاءات المتعددة : 1 -2-1

ىي الميارات العقمية المتمايزة القابمة لمتنمية والتي تعرؼ بالذكاءات الثمانية التي توصؿ        
لمكاني الذكاء ا -الذكاء المنطقي الرياضي  -إلييا ىوارد جاردنر والمتمثمة في: الذكاء المغوي 

 (. 1)االذكاء الطبيعي(  -الذكاء االجتماعي -الذكاء الموسيقي -الذكاء الجسمي الحركي  –

وقد اختار الباحث العمؿ ببعض الذكاءات المتعددة عند دراسة ميارات التحصيؿ المعرفي  
الرياضي لدى عينة الدراسة، وتشمؿ تمؾ الذكاءات: الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء الحركي 

 مكاني ، الذكاء االجتماعي  التفاعمي . ال
  -: نشأة الذكاءات المتعددة   2-1-2
ىناؾ العديد مف النظريات التي تطرقت الى مسالة الذكاء منيا نظرية بياجة والنظرية السيكو       

مترية ، وما جمع بيف ىذه النظريات عمى اف الذكاء بنية متكاممة حيث اف االداء في ميمة 
ط في االداء في مياـ اخرى ، حيث اف اغمب النظريات كانت تركز عمى الجانب معينة يرتب

 الخارجي ولـ تصؿ الى جوىرة الطالب وتحديد قدراتو في عممية التعميـ والتعمـ . 
مف جامعة ىارفارد  ”Bernard Van Leerطمبت مؤسسة فاف لير  1979وفي عاـ 
Harvard”  وضعية المعارؼ العممية المتيمة القياـ بإنجاز بحث عممي يستيدؼ تقييـ

براز مدى تحقيؽ ىذه اإلمكانات واستغالليا ، وفي ىذا االطار بدأ  باإلمكانات الذىنية لإلنساف وا 
فريؽ مف العامميف المختصيف بالجامعة ابحاثيـ التي استغرقت عدة سنوات ، قصد استطالع 

فعؿ البحث في عدة مجاالت وكشؼ مدى تحقيؽ ىذه اإلمكانات عمى ارض الواقع. ولقد تـ بال
معرفية ، بتمويؿ مف المؤسسة المذكورة. وىكذا تـ البحث في مجاؿ التاريخ اإلنساني والفمسفي 
وعمـو الطبيعية والعموـ اإلنسانية. كما نضـ ليذا الغرض عدة لقاءات عممية عمى المستوى 

 ية. الدوري ، تناولت قضايا تتعمؽ بمفيوـ النمو في مختمؼ الثقافات البشر 

                                      
 )10-9ص  ،ـ 2003 صدر سبؽ ذكرهم ،عبد الحميد جابر( 1
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اما الباحثوف الذيف ساىموا في ىذه الدراسة اليامة ، فانيـ ينتموف الى تخصصات عممية 
،  ”Gerald.S.Lesserمتنوعة ، فيناؾ اواًل رئيس فريؽ مشروع البحث ، وىو جير الد ليسر 

، وىو أستاذ لعمـ النفس  .Gardner Hوىو مربًّ وعالـ نفس ، ثـ ىناؾ بالطبع ىاورد جاردنر 
ي ميتـ بدراسة مواىب األطفاؿ وأسباب غيابيا لدى الراشديف الذيف حدثت ليـ بعض التربو 

الحوادث التي تسبب في احداث تمؼ بالدماغ. وىناؾ أيضا في البحث فيمسوؼ اشتغؿ في 
، ثـ ىناؾ روبير ال ”Israel Schefflrمجاؿ فمسفة التربية وفمسفة العمـو ، وىو إسرائيؿ شيفمر 

  Merry المختص في عمـ االنثروبولوجيا االجتماعية ميري وايت  Robert La Vineفيف 
White  المختصة في التربية بالمجتمع الياباني ودراسة األدوار التربوية لألفراد في العالـ
 الثالث.

اف نظرة سريعة الى االختصاصات العممية ال فراد ىذا الفريؽ الذي تصدى لمدراسة إمكانات 
ضوح اختالؼ تخصصاتيـ وتوسعيا وعمقيا ، الشيء الذي يعكس الذىف البشري ، تبيف بو 

طموح المشروع ، وكذلؾ دور كؿ احد منيـ في إنجاح مشروع البحث والوصوؿ الى اكتشاؼ 
 .(1) نظرية الذكاءات المتعددة

( نشر جاردنير كتابة الشيير )أطر العقؿ( وعرض فيو نظريتو الخاصة  1983وفي العاـ )
 ندا الى نتائج االبحاث والدراسات الخاصة بإصابات الدماغبالذكاء المتعدد مست

حيث اوضح اف كؿ فرد يمتمؾ سبعة انواع مف الذكاء وىي مستقمة نسبيا وبعدىا اضاؼ الذكاء 
 199( الذكاء الطبيعي ثـ الذكاء التاسع )الوجودي (1997الثامف ليا عاـ )

 -نظرية )جاردن( في الذكاء المتعددة  :  2-1-3
لقد تميزت المنظومة التربوية في العقود األخيرة مف القرف العشرية ، في العديد مف دوؿ          

العالـ ، بالرىاف عمى التربية المتسمة بالجودة ، حيث ركز االىتماـ عمى تنمية إمكانات 
المعمميف وقدراتيـ الذىنية عمى افضؿ وجو ممكف ،حيث احدثت تغيرًا جذريًا في اسموب التعميـ 

يدي فقد غيرت نظرة المعمـ لمطالب الضعيؼ ، فضال عف ضرورة اتباع المعمـ اسموب التقم
                                      

 (95-94،ص2008،عماف ،االردف ، ط  الذكاءات المتعددةطارؽ عبد الرؤوؼ ، ربيع محمد ، )1
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مناسب مع كؿ طالب وفقا لما يتمتع بو الطالب مف قدرات ذىنية بعد اف تأكد ما لمثورة البشرية 
 مف أىمية في تطور المجتمع وتقدمو ؛ عمى اعتبار انيا اىـ مورد تنموي عمى االطالؽ. 

الكبير بالعقؿ البشري وامكاناتو وأساليب نموه وتطويره ، يبرز لنا بدوف شؾ، اف ىذا االىتماـ 
مالمح المنظومة التربوية الميزة لمستيؿ االلفية الثالثة ، فيي منظومة  تراىف عمى انفتاح عقوؿ 
المعمميف ورعايتيا ، لتكوف في مستوى تطمعات مجتمعاتيا ، وتمعب دورًا فعااًل في مجتمع ما 

 عة ، وذلؾ يتطمب مف الفرد أسموبا عاليا مف التكيؼ المعرفي. بعد الصنا
وسعيًا لتحقيؽ  ٰذلؾ  ، اتجيت الجيود نحو التخطيط ، لتطوير المناىج الدراسية وبنائيا عمى 
أسس نتائج المعطيات العممية لمدراسات السيكولوجية المعاصرة ، وبخاصة في ميداف عمـ النفس 

تطوير المناىج الدراسية ، تحميؿ ودراسة اليات التعمـ ، حيث المعرفي. وقد واكب البحث في 
اشتيرت نظريتاف سيكولوجيتاف اىتمتا بتفسير أسباب االختالؼ بيف الطالب في طرؽ التعمـ ، 

 -وىما:
 ". (style theory” _Learning) نظرية أسموب التعما 

 ( .”Multiple intelligences theory“ )ونظرية الذكاءات المتعددة ,
واذا كانت النظرية األولى ترتبط جذورىا بمجاؿ التحميؿ النفسي ، فاف  النظرية الثانية تعد نتاج 

. وقد بذلت نظرية الذكاءات المتعددة جيدا  Cognitive sciencesالبحث في عموـ الذىف   
،كما اىتمت  QIكبيرا ال عادة النضر في قياس الذكاء الذي تجسده نظرية المعامؿ العقمي 

بمحاولة فيـ الكيفية التي تتشكؿ بيا اإلمكانات الذىنية لإلنساف والطرؽ التي تيتـ بيا سيرورات 
 عمى دراسة مضاميف التعمـ ذاتو  “أسموب التعمـ “التعمـ ؛ في حيف ركزت نظرية 

والواقع اف نظرية الذكاءات المتعددة احدث منذ ظيورىا ثورة في مجاؿ الممارسة التربوية 
، فيي غيرت نظرة المدرسيف عف طالبيـ ، واضحت األساليب المالئمة لمتعامؿ والتعميمية 

معيـ وفؽ قدراتيـ الذىنية ، كما شكمت ىذه النظرية تحديا مكشوفا لممفيـو التقميدي لمذكاء ، 
ٰذلؾ المفيـو الذي لـ يكف يعترؼ سوى بشكؿ واحد مف اشكاؿ الذكاء الذي يضؿ ثابتا لدى الفرد 

حياتو. فمقد رحبت نظرية الذكاءات باالختالؼ بيف الناس في أنواع  في مختمؼ مراحؿ
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الذكاءات التي لدييـ وفي أسموب استخداميا ، مما مف شانو اغناء المجتمع وتنويع ثقافتو 
وحضارتو عف طريؽ افساح المجاؿ لكؿ نصؼ منيا بالظيور والتبمور في انتاج يفيد تطور 

 المجتمع وتقدمو.
التربوية والتعميمية قبؿ ظيور ىذه النظرية تستخدـ أسموًبا واحًدا في التعميـ ، لقد كانت الممارسة 

العتقادىا بوجود صنؼ واحد مف الذكاء لدى كؿ المتعمميف ، الشيء الذي يفوت في اغمبيـ 
فرص التعمـ الفعاؿ ، وفؽ طريقتيـ واسموبيـ الخاص في التعمـ. اف تعدد الذكاءات واختالفيا 

قتضي اتباع مداخؿ تعميمية _تعممية متنوعة ، لتحقيؽ التواصؿ مع كؿ لدى المتعمميف ي
المتعمميف المتواجديف في الفصؿ الدراسي. كما اف النظاـ التربوي والتعميمي الى وقت قريب كاف 

 ييمؿ العديد مف القدرات واإلمكانات لممتعمميف.  
ت المتعمـ ، كالقدرات المغوية اف مقياس المعامؿ العقمي ال يأخذ بعيف االعتبار سوى بعض قدرا

والمنطقية والرياضية ، في حيف ييمؿ قدرات أخرى عديدة ، عمى الرغـ مف قيمتيا في المجتمع. 
اف النظاـ التربوي سيحقؽ الكثير لو اىتـ بالقدرات الذىنية التي ال تأخذىا مقاييس المعامؿ 

تعددة التي نحاوؿ مف خالؿ ىذا العقمي في االعتبار ، وىذا ما اىتمت بو نظرية الذكاءات الم
العرض التطرؽ الىـ جوانبيا ، مركزيف بوجو خاص عمى عوامؿ الجدة واالصالة في تعامميا 
مع المتعمميف ، وفيـ طبيعتيـ وأساليب تعمميـ المختمفة ، وكذلؾ دورىا في تحسيف المردودية 

 . ( 1) التعممية
عمى حؿ المشكالت واالنتاج المبدع عمى  وتتحدث النظرية عف أبعاد متعددة في الذكاء وتركز

اعتبار أف الذكاء يمكف أف يتحوؿ إلى شكؿ مف أشكاؿ حؿ المشكالت أو االنتاج وال ترتكز ىذه 
 (. 2)النظرية عمى كوف الذكاء وراثيًا أو ىو تطور بيئي

 

                                      
 ( 89_88_87ص2008، سنة مصدر سبؽ ذكره )طارؽ عبد الرؤوؼ، ربيع محمد ،  1

 ( 67ص ، 2004غزة  فمسطيف مكتب افاؽ لمنشر والتوزيع ، ،  1أ، ط \ـ  دةنجيب،ا لتدريس الصفي بالذكاءات المتعدنائمة   ،رالخز نداو  ، عزو اسماعيؿعفانة) 2
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 -:نظرية الذكاءات المتعددة والممارسة الفعالة   2-1-4
ي منيا التعمـ الدراسي ، في الجانب المتعمؽ بالتدريس واساليبو ، اف المشكمة التي يعان         

التعممية تقدـ في -وىو ما يالحظ عميو مف االبتعاد عف عالـ المتعمميف؛ فالموارد التعميمية 
اغمب األحياف بطرؽ جافة ومممة ، دوف مراعاة بيئة المتعمميف وحاجاتيـ ، فضال عف انيا ال 

قدراتيـ العقمية المختمفة ، وما تفتضيو مف تنوع أساليب التدريس تعتبر اىتماما لمداركيـ و 
لمخاطبة كؿ فئة بما يناسب طريقتيا في التعمـ ، الشيء الذي جعؿ اغمب المتعمميف يتعامموف 
مع المواد الدراسية دوف تأثير وانفعاؿ وجداني ، ما ولد لدى بعضيـ النفور والممؿ ، وجعميـ 

المدرسيف والمدرسة بشكؿ عاـ ، خاصة في وقت يتاح ليـ فيو مع يكونوف اتجاىات سمبية نحو 
العديد مف الوسائؿ التعميمية الحديثة والمتطورة ، التي انتجتيا التكنولوجيا المعاصرة ، كبرمجيات 
الحاسوب واالنترنت والتعميـ المبرمج وغيرىا ، والتي تعمؿ عمى اشباع حاجاتيـ المعرفية بطرؽ 

 حية ومشوقة. 
ية الذكاءات المتعددة مقاربة جديدة تقدـ فضاًء جديدًا وحيًا لعممية التعميـ والتعمـ ، فيي اف نظر 

التعممية عمى المتعمـ ذاتو، بحيث يعمؿ وينتج ويتواصؿ -فضاء تتمحور فيو العممية التعميمية 
ـَ كاف ليا صدى كبير في األوساط التربوية  بشكؿ يحقؽ فيو ذاتو ويشبع رغباتو. ومف ث

 ميمية ، لما حققتو مف تفعيؿ العممية التعميمية .والتع
وبناء عمى ما سبؽ قد جاءت نظرية الذكاءات المتعددة متسقة مع المفيـو الحديث ومنسجمة مع 
اسس التطوير في المناىج التعميمية التي تعطي اولوية لحاجات المتعمـ التي تضع االولوية 

التي تتسؽ مع المفيوـ الحديث لمنيج التربية لميولو، فيي تعتبر افضؿ النظريات التعميمية 
بغرض تنمية المتعمميف تنمية شاممة في جميع الجوانب )النفسية ، العقمية ، البدنية ، الحركية ، 
العاطفية ، االجتماعية ( حيث يعد المتعمـ اوؿ عنصر مف عناصر المنيج الذي يؤخذ بعيف 

 االعتبار عند تطوير المنيج التعميمي .
الجيود التربوية المبذولة في تحقيؽ االىداؼ تكوف نياياتيا في تحقيؽ اىدافيا المتمثمة حيث اف 

بالمتعمـ  لذا يجب اف يكوف المتعمـ شريكا في تطوير المنيج وىذه الفاعمية والشراكة ال تتحقؽ 
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اال  بوضع منيج دراسي يحرؾ مف قدرات المتعمـ ويساىـ في تفعيؿ طاقتو وترفع مف دافعيتو 
 ىـ في تنمية ميولو وقدراتو .وتسا

  :وصف الذكاءات المتعددة التي تناوليا جاردنر 2-1-5
 :الذكاء المغوي المفظي -أ

وىو القدرة عمى استخداـ المغة سواء أكانت المغة االـ اـ المغات االخرى كما يجوؿ         
 (1.(ويبخاطرؾ ولفيـ االشخاص االخريف، ويختص الشعراء بقدر كبير مف الذكاء المغ

واالشخاص الذيف يتمتعوف بيذا النوع مف الذكاء تميؿ مياراتيـ السمعية ،ألف تكوف متقدمة في 
 (2)تطورىا، ويحققوف أفضؿ تعمـ عندما يتاح ليـ أف يتكمموا أو يصغوا أو يقرؤوا أو يكتبوا 

ي، وبدونو ( % مف معادلة النجاح في التعميـ التقميد 80ويشكؿ الذكاء المغوي العالي أكثر مف )
يصبح التعميـ المدرسي مؤلمًا ومحيطًا لمطالب، كما يرتفع معدؿ الفشؿ بشكؿ كبير عمى الرغـ 

 ( 3)مف كفايتيـ في الذكاءات االخرى. ( 
 ويستنتج الباحث اف اصحاب الذكاء المغوي يتصفوف بالعديد مف الصفات منيا .

 .القدرة عمى تركيب الجمؿ 

 .معرفة معاني الكممات 

 مى التعبير الشفيي.القدرة ع 

 القدرة عمى التعبير الكتابي 

 

 

                                      
 ( 22، ص مصدر سبؽ ذكره)حسيف، محمد عبد اليادي،  1

ـ 2006دار الكتاب التربوي  ،   \مدارس الظيراف االىمية . السعودية  \، ت  دمج اساليب التعمـ بالذكاءات المتعددة \، لكي يتعمـ الجميع )فسيمفر ،ىارفي وستروج ، ريشاد واخروف  2

 ( 8، ص

مدارس الظيراف االىمية  \،الكتاب االوؿ المممكة العربية السعودية  ت ، تجاوز التوقعات دليؿ المعمـ لتطبيؽ ابحاث الدماغ في غرفة الصؼكاريف  ، سمفوأو ،سوزاف كوفاليؾ ) 3

 (4ـ، ص2006،
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 ي :ب ـ الذكاء المنطقي ـ الرياض
وىو القدرة عمى تحميؿ المشكالت منطقيا واتماـ العمميات الحسابية المعقدة والقدرة عمى        

التقصي والبحث العممي وتقديرىا كما يحد في الحساب والجبر والمنطؽ والرمز وتنظيـ العالقات 
سمبية والمجردات واستخداميـ االرقاـ بميارة، ويرتبط بو عمميات تخدمو كالتصنيؼ الوضع في ال

فعات واالستنتاج والتعميـ وفرض الفروض، وىو موجود بشكؿ واضح عند عمماء الرياضيات، 
ومبرمجي الحاسوب (الكمبيوتر)والمحمميف المالييف والمحاسبيف والميندسيف والفيزيائييف والعمماء  

 وىو بالضبط ذكاء العالقات المنطقية والتفكير االستنتاجي . ( .1)
  حيث اف الذكػاء الرياضي المنطػقي ويتكوف أيضًا مف عدد مف البنى العصبية، المتشابية في

 األصؿ والمختمفة في الفروع مثؿ:
 .القدرة عمى استخداـ األرقاـ 

 .والقدرة عمى االستدالؿ الحسابي 

  وغيرىاوالقدرة عمى االستنباط 

 (2) -الذكاء التفاعمي : -ج 
يتمتع أصحاب ىذا الذكاء بقدرة عالية عمى فيـ اآلخريف، وتحديد رغباتيـ ومشاريعيـ        

إف  وحوافزىـ ونواياىـ والعمؿ معيـ، كما أف لصاحبو القدرة عمى العمؿ بفاعمية مع اآلخريف،
اعي، وليـ القدرة عمى لعب دور الزعامة المتعّمميف الذيف ليـ ىذا الذكاء يميموف إلى العمؿ الجم

والتنظيـ والتواصؿ والوساطة والمفاوضات ، الصفات القيادية ، تعاوني يساعد في حؿ مشكالت 
غيره ، يعمـ غيره ما يعرفو او ما يتعممو يتجّسد ىذا الذكاء لدى المدرسيف واألطباء والتجار 

وقد بينت العديد مف الدراسات اف  .مقاوالتوالمستشاريف والسياسييف والزعماء الدينييف وأطر ال

                                      
 مصر ، – كاء المتعدد في تدريس العمـو لدى معممي العمـو بالمممكة العربية السعودية ،دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، استخداـ استراتيجيات الذحمد بف خالد  الخالدي،) 1

 (.146ـ، ص 2005

 ( 108،ص 2008، عماف ،االردف  الذكاءات المتعددةربيع محمد ، –)طارؽ عبد الرؤوؼ  2
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استخداـ الذكاء االجتماعي في عممية التعمـ يؤدي بالمتعمـ الى زيادة تحقيؽ الذات وكذلؾ القدرة 
 في حؿ المشكالت  والتحصيؿ الدراسي 

 ) الشخصي ( -  :د ـ الذكاء الذاتي
بمفرده، والقدرة عمى فيمو يتمحور حوؿ تأمؿ الشخص لذاتو، وفيمو ليا، وحب العمؿ          

النفعاالتو وأىدافو ونواياه،  حيث يعتبر المعرفة العميقة لمشخص بنفسو و التي تتيح لو بصنع 
القرارات االيجابية إف المتعمميف الذيف يتفوقوف في ىذا الذكاء يتمتعوف بإحساس قوي باالنا، 

ت قوية بقدراتيـ الذاتية وميارتيـ وليـ ثقة كبيرة بالنفس، ويحبذوف العمؿ منفرديف، وليـ إحساسا
يبرز ىذا الذكاء لدى الفالسفة واألطباء النفسانييف والزعماء الدينييف والباحثيف في   الشخصية.

يرى جاردنر أف ىذا الذكاء تصعب مالحظتو، والوسيمة الوحيدة لمتعرؼ عميو،  .الذكاء اإلنساني
نتاجيـ، ومف الميـ كذلؾ أف ربما تكمف في مالحظة المتعمميف، وتحميؿ عاداتيـ ف ي العمؿ، وا 

نتجنب الحكـ بصفة تمقائية عمى المتعمميف الذيف يحبوف العمؿ عمى انفراد، أو أولئؾ المنطويف 
حيث غالبا ما نجد اف اصحاب ىذ الذكاء ىـ   .عمى أنفسيـ عمى أنيـ يتمتعوف بيذا الذكاء

ة يحبوف اف يكونوا لوحدىـ افضؿ اشخاص محفزوف ذاتيا مع فيـ واضح ليذا التحفيز باإلضاف
مف مجموعات كبيرة وفي معظـ االحياف تجدىـ يفكروف بعمؽ مما يجعميـ يبدوا وكأنيـ 

 غامضيف .                                                                                      
  - :. الحركيىـ ـ الذكاء الجسمي 

خداـ الجسـ استخداما ماىر لمتعبير عف النفس او اتجاه ىدؼ محدد  او ىو القدرة عمى است      
القدرة عمى تنمية الميارات البدنية الحركية ، كما ىو الحاؿ في مختمؼ االلعاب الرياضية 

 االيقاعية وغير االيقاعية كرمي الثقؿ ، العاب التنس ، االلعاب الفردية والجماعية 
انب الى مجموعتيف )ميارات بدنية ، ميارات رياضية ( عادة يقسموف االشخاص في ىذا الج

 بمعنى  التصنيؼ الى فئات لمف يتمتعوف بيذا الذكاء 
   الميارات البدنية  تجد االشخاص في ىذا النمط ىـ جيّدوف في العمؿ بأنفسيـ 



 04  ..   الدراسات النظرية والسابقة       .الفصل الثاني ............................................................  

 

   ،الميارات الرياضية أصحاب ىذا الذكاء يميموف الستعماؿ الجسـ لحؿ المشكالت
ألعماؿ، والتعبير عف األفكار واألحاسيس. كذلؾ قدرتيـ في التحديات الرياضية  والقياـ ببعض ا

المتضمنة كامؿ حركات الجسد حيث اف الذيف يتمتعوف بيذه القدرة يتفوقوف في األنشطة 
البدنية، وفي التنسيؽ بيف المرئي والحركي، و عندىـ ميوٌؿ لمحركة ولمس األشياء. يتميز بيذه 

ركية الفائقة، الممثموف والرياضيوف والجراحوف والمقمدوف والموسيقيوف القدرة الجسمية الح
 والراقصوف والراقصات والمخترعوف.

  -  :الذكاء الموسيقي  -و
دراؾ إيقاعيا          يسمح ىذا الذكاء لصاحبو بالقياـ بالتعرؼ عمى النغمات الموسيقية، وا 

ؿ العاطفي مع ىذه العناصر الموسيقية. الزمني، و اإلحساس بالمقامات الموسيقية، و بالتفاع
نجد ىذا الذكاء عند المتعمميف الذيف يستطيعوف تذكر األلحاف والتعرؼ عمى المقامات 
واإليقاعات، وىذا النوع مف المتعمميف يحبوف االستماع إلى الموسيقى، وعندىـ إحساس كبير  

مات األغاني و كذلؾ الممحنيف باألصوات المحيطة بيـ. نجد ىذا الذكاء لدى المغنيف وكّتاب كم
 .و أساتذة الموسيقى
  - :ز ـ الذكاء البصري

يتمحور حوؿ القدرة عمى خمؽ تمثيالت مرئية لمعالـ في الفضاء وتكييفيا ذىنيًا وبطريقة      
براز التفاصيؿ،  ممموسة، يمّكف صاحبو مف إدراؾ االتجاه، والتعرؼ عمى الوجوه أو األماكف، وا 

دراؾ المجاؿ و  إف المتعمميف الذيف يتجمى لدييـ ىذا الذكاء محتاجوف  . تكويف تمثؿ عنووا 
لصورة ذىنية أو صورة ممموسة لفيـ المعمومات الجديدة، كما يميموف إلى معالجة الخرائط 

يوجد ىذا الذكاء عند  .الجغرافية والموحات والجداوؿ وتعجبيـ ألعاب المتاىات والمركبات
عي الخرائط والتصاميـ والميندسيف المعمارييف والرساميف المختصيف في فنوف الخط وواض

 .والنحاتيف
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 -ح ـ الذكاء الطبيعي :
يتجمى في القدرة عمى تحديد وتصنيؼ األشياء الطبيعية مف نباتات وحيوانات. إف األطفاؿ         

كما  المتميزيف بيذا الصنؼ مف الذكاء تغرييـ الكائنات الحية، ويحبوف معرفة كؿ شيء عنيا،
 .يحبوف التواجد في الطبيعة ومالحظة مختمؼ مكوناتيا

و باإلضافة إلى ىذه األنواع الثمانية ، يقترح جاردنر نوعا تاسعا بقولو: وىو الذكاء الوجودي، 
وىو يتضمف القدرة عمى التأمؿ في المشكالت األساسية كالحياة والموت واألبدية، وسيمتحؽ ىذا 

 بقة بمجرد ما يتأكد وجود الخاليا العصبية التي يتواجد بياالذكاء بقائمة الذكاءات السا
(Gardner,1997)  ويمكف اعتبار أرسطو وجاف بوؿ سارتر وكير جارد نماذج ممف يجسد ىذا

 (1) .الذكاء التاسع، إذا ثبت مكانو في الدماغ
( أف ىناؾ موىوبيف ال  Gardner &Sternberg, 1988وأكد كؿ مف جاردنر و ستيرنبرج ) 

ممكوف ميارات لفظية لغوية قوية وخاصة مف لدييـ مواىب فنية أو مف ىـ مبتكريف ومخترعيف ي
أو مف لدييـ اىتمامات بعمـو الفضاء. فيؤالء ال يستطيعوف اجتياز اختبار واحد مف االختبارات 
التي تقيس أنواعًا متعددة مف القدرات. ويؤكد جاردنر عمى أىمية أف نقدر ونيتـ باالختالفات 

لفردية، وأنو ال يمكف أف يمتمؾ شخصاف نفس مالمح الذكاء، ويذكر أف ىذا ىو التحدي األكبر ا
 ـ (.1998لمؤسسات التربية والتعميـ ) 

( مدى صالحية اختبارات الذكاء التقميدية  Sternberg, 1988ولقد ناقش روبرت ستيرنبرج ) 
ذكر أف ىناؾ ثالثة أنواع رئيسة وقدرتيا في التعرؼ عمى القدرات الخاصة والمواىب لمفرد، و 

 تتػدرج تحػتػيا مواىػب اإلنػساف وىي:
 الموىبة التحميمية.
 الموىبة اإلبداعية.
   الموىبة العممية.

                                      
 (111، ص 2008،ط مصدر سبؽ ذكره)طارؽ عبد الرؤوؼ، ربيع محمد ،   1
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وأكد أف األفراد ذوي الكفاءة العالية عمى اختبارات الذكاء التقميدية ىـ بالفعؿ يتقنوف الجانب  
رة الجانباف اآلخراف وىما الجانب اإلبداعي والعممي التحميمي مف الذكاء ولكنيـ ال يتقنوف بالضرو 

وأنو بمجرد استخداـ القدرات اإلبداعية والعممية في اإلجابة عمى تمؾ االختبارات فإف عامؿ 
الذكاء يضعؼ بشكؿ كبير أو يختفي، ويؤكد عمى أىمية إيجاد مقاييس لتمؾ القدرات والمواىب 

 الخاصة والمتعددة لألفراد.
        ( 1) -ة الذكاءات المتعددة واستراتيجيات التدريس : نظري 6 – 1- 2

 يوجد كؿ نوع مف انواع الذكاءات السابقة الذكر استراتيجية تدريس محددة ، ويذكر        
( )وفاء حافظ (،)مناؿ محمد عمي ( عددا مف استراتيجيات التدريس يمكف تنفيذه 3003)جابر 

    ىـ ىذه االستراتيجيات والتي تتعمؽ بالدراسة الحالية بسيولة في حجرة الدرس ، ويمكف عرض ا
  :  استراتيجيات الذكاء المنطقي الرياضي 

يعني القدرة عمى استخداـ االعداد واالرقاـ بفاعمية ، والقدرة عمى االستدالؿ الجيد ويمكف اف  
في فئات  )التصنيؼ والوضع يتناسب ىذا النوع مف الذكاء باستراتيجيات التدريس القائمة  .

 ،التمثيؿ البياني ، االلعاب المنطقية وااللغاز، االلعاب التعميمية  ،العاب الكممات المتقاطعة (. 

   : استراتيجيات الذكاء الجسمي الحركي 
يضـ ىذا الذكاء ميارات فيزيقية متنوعة ومحددة كالتآزر والتوازف والميارة ، والقوة ، والسرعة.  

 مف الذكاء باستراتيجيات التدريس القائمة . ويمكف اف يناسب ىذا النوع 
لعب االدوار بيف الطالب والتدريسي، القياـ بالزيارات  –)التعبير عف الكممات باليديف ، تمثيؿ 

 الميدانية ، استخداـ المواد الممسية، التعمـ بالممارسة،  وغيرىا .
 
 

                                      
عضو  فاعمية حقيبة تعميمية قائمة عمى استراتيجيات التدريس وفؽ نظرية الذكاءات المتعدد لتنمية التحصيؿ المعرفي واالتجاه نحوىا لدى ىيئات)وفاء حافظ عشيش العويضي  ،   1

 ( 1096 -1066، ص 2012، مجمة جامعة الممؾ سعود ، العمـو التربوية والدراسات االسالمية  ، تدريس المغة العربية 
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  : استراتيجيات الذكاء االجتماعي 
امزجة االخريف ومشاعرىـ ومقاصدىـ ، والتميز بيف العالقات تعني القدرة عمى ادراؾ      

المختمفة بيف االشخاص واالستجابة ليـ بفاعمية . ويمكف اف يناسب ىذا النوع مف الذكاء 
باستراتيجيات التدريس القائمة )التعمـ التعاوني ، المناقشات الجماعية ، مشاركة االقراف ، تمثيؿ 

 االدوار الجماعي (
 حصيل المعرفي  الت 7 -2-1

لقد ارتبطت المعرفة باإلنساف عبر مراحؿ تاريخية طويمة وذلؾ بدافع مف  احتياجاتو        
المتطورة في التعمـ ومعالجة المشكالت التي تواجيو معتمدا في ذلؾ عمى مقدار ما يمتمكو مف 

متعمـ يجب أف رصيد كبير مف المعارؼ والمعمومات المرتبطة بتجاربو العممية. فالرياضي أو ال
يعرؼ أوال ويمارس ثانيا اكتساب المتعمـ التفكير مف معرفة وفيـ في مجاؿ اختصاصو، الذي 
يمنحو القدرة عمى التحميؿ والتعميؿ واالستنتاج والربط بغية اتخاذ القرار المناسب لحؿ الموقؼ 

تخدمو انى الممارسة ىي ترجمة واقعية لمقدار ما تعممو وعرفة ىو جزء مف حياة اإلنساف يس
شاء لمواجية المشكالت والمواجو تمؾ تكوف بأسموب عممي مبرمج ذات اساس الواسع المركز 

 الختيار االستجابة الصحيحة مف أجؿ  الحصوؿ عمى نتائج مرضية 
فالتحصيؿ ىو مقدرة المتعمـ عمى اكتساب المعمومات والخبرات التي تساعد الطالب مف فؾ 

 لمادة وتجنب ىدر الوقت رموز والشفرات وتحميؿ اجزاء ا
" ويجمع الخبراء والمختصوف في التربية الرياضية أف النجاح يكمف في الجمع بيف الممارسة 
لمنشاط والمعرفة باتجاه النشاط فالمعرفة يمكف االحتفاظ بيا لمديات أوسع مما يمكنو االحتفاظ 

 .  (1)" ألثر التقدـ في العمر بمستواه البدني والميارى وأف أبتعد عف الممارسة واتقاف الميارات 
" فالمعرفة ىي تمؾ العمميات التي تقوـ باختزاف المعمومات، أي ممكة التذكر وتجيزىا ممكة 

إذ تمتد مف االستعداد البسيط لجزيئو مف المعمومات إلى العمميات اإلبداعية التي تحتاج  -الفكر
 .   (1)إلى تركيب األفكار والربط بينيا " 

                                      
 .25ـ، ص2001، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة البصرة، بناء مقياس التحصيؿ المعرفي لحكاـ السمة في العراؽميدي صالح جابر،  1



 08  ..   الدراسات النظرية والسابقة       .الفصل الثاني ............................................................  

 

وعميو فالمعرفة العممية ىي " المعرفة التي يحصؿ عمييا الرياضي عف طريؽ الحواس أوال ثـ 
 . (2)التحميؿ العقمي، وىي خاضعة لالختبارات الحسية والعممية " 

أي أنو يمكف لمرياضي أف يحصؿ المعرفة وذلؾ باستخداـ األجيزة والوسائؿ المساعدة لإليضاح 
المختمفة في الدماغ، الذي بدوره يقـو بتنظيميا وترتيبيا والربط التي تقـو برسـ صورة لمحركات 

بينيا ومف ثـ تشكيؿ المحصمة النيائية لممعرفة العممية التي تعكس ذكاء الرياضي وقدرتو في 
 التصرؼ الحركي المناسب في مختمؼ الظروؼ.

البناء النظري وتعد لعبة كرة السمة مف االلعاب الرياضية التي يرتبط االداء الناجح فييا ب
والعممي لالعبييا إذ إف الطالب يتزودوف بالمعارؼ المرتبطة بمعبة كرة السمة مف المدرس فيو 
المسؤوؿ عف نجاح وفشؿ فريقو في اثناء المنافسة معتمدا بذلؾ عمى ما يتوفر لديو مف معرفة 

 عممية في الجوانب التي تخص لعبة السمة. 
    -ية بكرة السمة :الميارات األساسية اليجوم 8 –1 - 2

مف الحقائؽ العممية التي تميز األلعاب المنظمة ومنيا كرة السمة ىو إف التطور فييا          
جادة لمميارات األساسية في المعبة وأدائيا تحت جميع الظروؼ  يعتمد عمى مدى إتقاف وا 

بدورىا إلى نجاح  الخاصة بالمنافسة  وعمى مدى إتقاف أعضاء الفريؽ كافة لمميارات التي تؤدي
المياـ الخططية سواء كانت ىجومية أو دفاعية . عميو يجب أف يؤكد المدربوف وخاصة عند 
تدريب العبي كرة السمة الصغار عمى الميارات األساسية . واف التدريب المتواصؿ واستخداـ 

صة التمرينات الخاصة مف قبؿ المدرسيف يجعؿ خصوصية لمطالب في التدريب عمى تماريف خا
تساعد الطالب في إتقاف الميارات ، حيث استخداـ اسموب التعمـ االتقاني الذي يعتمد عمى كثرة 
 التكرارات وصواًل إلتقاف الميارة المتعممة ابتدأ بالميارات المنفردة وصواًل إلى الميارات المركبة .  

ب بؿ يجب أف يتعمـ إذ ال يكفي أف يقـو الطالب بالتدريب عمى الطبطبة أو المناولة أو التصوي
 . (1) لماذا وكيؼ ومتى يستخدـ تمؾ الميارات بشكؿ مناسب تحت ظروؼ المعبة   المستمرة 

                                                                                                                    
 .31ـ، ص2001، القاىرة: مركز الكتاب لمنشر،1.ط القياس المعرفي الرياضيليمى السيد فرحات،   2

 .19ـ، ص1998، عماف، دار الفكر لمطباعة والنشر، 1. طعمـ التدريب الرياضي في األعمار المختمفة قاسـ حسف حسيف، 3
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 مسؾ الكرة . .1

 المناوالت بأنواعيا . .2

 الطبطبة بأنواعيا . .3

 التيديؼ بأنواعو . .4

 حركات القدميف . .5

 المتابعة اليجومية . .6

متعمـ طواؿ وقت المباراة إذ يوجد ما ىو والميارات اليجومية أو الدفاعية يحتاجيا الطالب او ال
ميـ وما ىو أىـ فالمتعمـ يحتاجيا بحسب مقتضيات المعب إذ إف الطالب ال يمكف أف يمعب كرة 
السمة ما لـ يكف قد أتقف أداء الميارات األساسية لمعبة ، الف لعبة كرة السمة لعبة سريعة وأداء 

ظيار الشكؿ الحقيقي لمعبة . ونظرا الى الميارات فييا يجب أف يكوف جيد وبمستوى عاؿ إل
 تشعب ميارات كرة السمة 

 -المناولة الصدرية : 2-1-8-1
المناولة ىي " عممية رمي الكرة مف العب إلى آخر بصورة دقيقة تجنبًا لقطعيا مف قبؿ          

الكرة وىي أيضا "عممية انتقاؿ  (2) المنافس ولغرض محاولة الوصوؿ إلى ىدؼ المنافس بأماف "
 .(3) مف العب مياجـ إلى العب مياجـ آخر في وضع جيد لمتقدـ لألماـ أو القياـ بالتصويب "

"وقد تؤدى المناولة عندما يكوف الالعب مرتكزًا أو يكوف في اليواء ففي الوضع المرتكز تؤدى 
مف المناولة مف الثبات أو يأخذ خطوة والوضع في اليواء يؤدى بالقفز في المكاف أو القفز 

  (4)الركض"
                                                                                                                    

 . 180،ص1988، جامعة الموصؿ ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر،1،ط التقدـ في مراحؿ تدريس كرة السمةميدي نجـ ، وآخروف ،  1

 .143ـ ، ص1987، بغداد ، مطبعة التعميـ العالمي ، 1،ط ية بكرة السمةالميارات الفنرعد جابر باقر وكماؿ عارؼ ظاىر .   2

 .74ـ ، ص1985،جامعة الموصؿ ، مديرية مطبعة الجامعة ، 1، طأسس ومبادئ كرة السمة بشير حمودات  وآخروف  فائز   3

 .67ـ، ص 1988عة التعميـ العالي ، ، بغداد ، مطب بكميات التربية الرياضية المبادئ األساسية في كرة السمةيوسؼ وميدي نجـ .  4
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والقدرة عمى المناولة في كرة السمة تشغؿ باؿ المدربيف في كؿ المستويات ، حيث تعد مف 
الميارات الميمة التي تساعد الالعبيف عمى االنتقاؿ مف الساحة الخمفية إلى الساحة األمامية 

قيقة بيف العبيو وبالتالي المساعدة عمى التيديؼ ، والفريؽ الذي يمتاز بالمناوالت السريعة والد
وفي الوقت المناسب فإنما يدؿ عمى حسف مستواه إذ إف المناولة الجيدة تؤدي إلى التيديؼ 

 –الدقة  –التوافؽ   -الجيد ولتحقيؽ ىذه المناولة الجيدة كاف البد مف مراعاة األمور التالية :
 الصمة بوضع المباراة.  –الخداع  –القوة والسرعة المناسبة  –التوقيت 

عد التوافؽ مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى نجاح المناولة مف خالؿ صغر ممعب السمة وي
تقاف المناولة بتوافؽ جيد يؤدي إلى سرعة اليجوـ  لذلؾ يتطمب توافقا عاؿ مف قبؿ الالعبيف وا 

 المضاد نحو سمة المنافس وتسجيؿ النقاط بضماف اكبر.
، فيجب أف يكوف لدى الالعب دقة في  ومف جانب أخر فأف "الدقة عامؿ ىاـ في التمرير

التوقيت واالتجاه كذلؾ يجب أف تقترف دقة التمرير بالسرعة الحركية ولكف ليس عمى حساب 
الدقة فالعب كرة السمة يجب أف يطور الدقة مع الحد األقصى لمسرعة الحركية ، ويجب أف 

يصعب استالميا وال تتكيؼ سرعة التمرير مع موقؼ المعب ، فيي ال تكوف مف القوة بحيث 
ومما سبؽ أصبح مف الضروري إتقاف المناوالت مف قبؿ الالعبيف  (1)"بطيئة بحيث يمكف قطعيا 

ذا ما أتقنت   كما يشير رعد جابر )تعني زيادة فرص استحواذ الفريؽ عمى الكرة وزيادة فرص  وا 
ة األىداؼ االستحواذ تعني زيادة فرص التيديؼ ، وزيادة فرص التيديؼ تعني زيادة نسب

 . (2) الناجحة ، وزيادة التيديؼ الناجح تكوف حصيمتيا زيادة فرص الفوز(
 . (3)وفيما يأتي نقاط يجب مراعاتيا عند أداء المناولة 

 . الالعب المياجـ ) المناوؿ ( يجب أف يرى ممر المناولة وكذلؾ المستقبؿ لمكرة 
 المدافع . استخداـ الجذع أثناء أداء المناولة تفاديًا لقطعيا مف 

                                      
 .54ـ،ص1995. اإلسكندرية منشاة المصارؼ ،  اليجـو في كرة السمةمحمد عبد الرحيـ إسماعيؿ .  1

 .46ـ، ص1987ذكره ، .مصدر سبؽرعد جابر باقر  2

 .55ـ،ص1995،  المصدر السابؽ نفسةمحمد عبد الرحيـ إسماعيؿ .  3



 11  ..   الدراسات النظرية والسابقة       .الفصل الثاني ............................................................  

 

  تحديد مسار المناولة وقطع الكرة تحريؾ الكرة بصفة مستمرة حتى تجعؿ المدافع غير قادر عمى 
  المناوؿ عميو تحديد حجـ ذراعي المدافع وأداء المناولة بسرعة بعيد عف متناوؿ يدي المنافس 
  . يجب عمى الالعب المناوؿ أف يؤدي المناولة في الجانب المفتوح 
 تمـ أف يبعد الالعب المدافع عف طريؽ ممر المناولة.يجب عمى المس 

وتعد المناولة الصدرية المباشرة مف الميارات األساسية في المعبة بصورة عامة والمناوالت 
بصورة خاصة ، إذ انو تتطمب مف الالعب استخداـ كمتا اليديف أو يد واحدة ، وىي تمعب مف 

 ًا مف أي مراقبة مف المنافس. أماـ الصدر إلى الالعب الزميؿ الذي يكوف حر 
 (1) -ومزايا المناولة الصدرية المباشرة ىي :   
 . سيولة الطبطبة منيا دوف أي تغيير في مسؾ الكرة 
 .باستطاعة المناوؿ أف يقـو بأنواع كثيرة مف الخداع عند الحاجة 
 . اسيؿ المناوالت أداء 
 . تسمح بالتيديؼ دوف تعديؿ في مسؾ الكرة 

 طبة العالية الطب  2-1-8-2
إف ميارة الطبطبة تعد مف األسمحة اليجومية في كرة السمة والتي يعتمد عمييا الفريؽ بشكؿ        

أساسي إلى الجانب التكنيكي والخططي الذي سوؼ يعتمده الفريؽ في المباراة ، والفريؽ الجيد 
 لمعبة. ىو الذي يمتمؾ عناصر السيطرة عمى الكرة في جميع األوقات نظرًا لسرعة ا

وىذه السرعة تتطمب مف الالعبيف القدرة في التحكـ عمى الكرة مف خالؿ التوافؽ الحركي الجيد 
الذي يجب أف يتمتع بو العب كرة السمة حيث إف تغيير اتجاه الكرة في أثناء الطبطب ة يتطمب 

بالكامؿ توافقا عاؿ بيف العيف واليد وسرعة حركة القدميف لمتخمص مف المنافس ورؤية الممعب 
 لنجاح العممية اليجومية لمفريؽ وبالتالي تسجيؿ النقاط.

 . (2) -أما أنواع الطبطبة فيي كما يأتي:

                                      
 .74ـ،ص1988، .المصدر السابؽيوسؼ وميدي نجـ  1

 .375ـ، ص1988،  سابؽ بالذكرمصدر يوسؼ وميدي نجـ  ،   2
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يستعمؿ ىذا النوع مف الطبطبة عندما تريد تحريؾ الكرة بسرعة في الممعب  -: الطبطبة العالية
) الورؾ (     وعادة ما تصؿ الكرة أثناء ارتفاعيا إلى األعمى بمستوى حوض الالعب المحاور

حيث يكوف الجذع مائاًل إلى األماـ والنظر نحو اإلماـ أيضا ويجب عمى الالعب أف يكوف قادرًا 
عمى التغيير مف الطبطبة العالية إلى الواطئة وبالعكس بقدر ما تسمح حركة المدافعيف ، ويكثر 

الساحة الخمفية إلى  استعماليا في أثناء التقدـ بالكرة وخاصة في اليجـو السريع واالنتقاؿ مف
 الساحة األمامية. 

يستخدـ ىذا النوع مف الطبطبة عندما تكوف رقابة المنافس  -:الطبطبة العالية بتغيير االتجاه 
قوية إذ يتطمب ذلؾ تغيير وضع الجسـ فضاًل عف تغيير الذراع المحاورة إذ يتـ ذلؾ بتغيير 

الرجؿ المعاكسة حيث يتغير وضع الجسـ  الذراع المحاورة وذلؾ بنقؿ مركز ثقؿ الجسـ إلى قدـ
عف طريؽ دورانو بالنسبة لممنافس حيث يؤدي ذلؾ إلى وضع جسـ الالعب المحاور بيف 

 المنافس والكرة وبذلؾ تكوف الطريؽ سالكة أمامو لمتقدـ بالكرة وباتجاه اليدؼ . 
يا الالعب أف ينتقؿ "أما مف الناحية العممية والتطبيقية لمطبطبة فيي الوسيمة التي يستطيع في

بالكرة مف منطقة إلى أخرى تعتمد عمى االنثناء والمد الحاصؿ في المرفؽ ورسغ اليد مع محاولة 
إبقاء مركز التحكـ بالكرة ثابتًا وىي منطقة المرفؽ أو منطقة اتصاؿ العضد بالساعد أو ما 

الكرة أو السيطرة تسمى بمفصؿ التنس ويكوف قريبًا مف الجذع قدر اإلمكاف مف اجؿ التحكـ ب
 . (1)"عمييا أثناء الطبطبة

وفي لحظة الطبطبة تكوف أصابع اليد المحاورة مفتوحة ومنتشرة فوؽ الكرة بحيث يعطي إمكانية 
السيطرة عمى الكرة ودفعيا باالتجاه المطموب وال يكوف لمجزء المتصؿ بالساعد مف راحة دور 

بطبة ( فتعد مف "أصعب الميارات فعاؿ بالطبطبة. أما بخصوص صعوبة الميارة ) الط
 .(2)"األساسية أداء لما تطمبو مف توافؽ عضمي عصبي بيف العينيف وأعضاء الجسـ األخرى

                                      
 .58ـ،ص1985،  المصدر السابؽفائز بشير حمودات ) وآخروف ( .   1

 .81-80، ص1980، القاىرة ، دار الفكر العربي ، 1، ط كرة السمة لمجميعحسيف سيد عوض .   2
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                                                  -من الثبات بكمتا اليدين : تيديفال 1-8-3- 2 
تعدمف االساسيات ضمف الميارات   مف الثبات بكمتا اليديف  كما ىو معروؼيديؼ ميارة التاف 

اليجومية إذ تعد خاتمة اليجـو في كرة السمة ، وتعد أيضًا نياية السمسمة اليجومية المتكونة مف 
 الطبطبة والمناولة أو الخداع وغيرىا مف الميارات اليجومية في ىذه المعبة . 

قاط ، لذلؾ تكمف األىمية إذف فالتصويب ىو نياية اليجوـ كما ذكرنا وعف طريقو يتـ تسجيؿ الن
القصوى في ىذه الميارة التي يجب االىتماـ بيا والتركيز عمييا وعمى الطريقة  التي تؤدى بيا 

 فبعضيا يتـ مف مناطؽ قريبة واألخر مف مناطؽ بعدىا متوسط وقسـ  منيا 
( أف اليجـو في كرة السمة ىو التصويب الدقيؽ أما األساليب 1990ويذكر ريساف خريبط )

األخرى العديدة فيي مجرد أساليب مساعدة لموصوؿ إلى السمة والتيديؼ بشكؿ دقيؽ عمى 
، ويؤكد جماؿ صبري فرج عمى أىمية ميارة التصويب إذ " يجب عمى المدربيف  ( 1)السمة " 

إعطاء وقت كافي في الوحدة التدريبية لتدريب الالعبيف عمى ميارة التصويب بأنواعو المختمفة 
 . (2)"لمنافسةوتحت ظروؼ ا

وىناؾ مسألة ميمة في عممية التصويب وىي الزاوية المثالية لدخوؿ الكرة إلى السمة وتأتي ىذه  
الزاوية عف طريؽ القوس الصحيح ) قوس الطيراف ( الذي تنطمؽ بو الكرة لزيادة ضماف دخوؿ 

 . ( 3)" الكرة في السمة 
كميارة أساسية في تحقيؽ الفوز لمفريؽ  مف ىنا تظير أىمية التصويب مف الثبات بكمتا اليديف

وخاصة الفريؽ الذي يجيد إفراده التصويب بنسبة عالية مف النجاح وغالبًا ما يدرؾ العبو كرة 
السمة أىمية ىذه الميارة إذ نراىـ يقضوف أوقاتًا كبيرة في التدريب وتطوير أنفسيـ في ىذه 

 . الميارة أكثر مف األوقات الالزمة لمميارات األخرى 
 

                                      
 . 44، ص1990،الموصؿ، مطابع التعميـ العالي،2، طبكرة السمة ،التماريف الفرديةريساف خريبط ،مؤيد عبد اهلل 1 

 .  63، ص 2008، عماف دار دجمة ،  1، طالميارات األساسية و القانوف الدولي لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعديفجماؿ صبري فرج ونعيـ عبد الحسيف ،   2

  . 23، ص 1999، 2، الموصؿ مطابع التعميـ العالي، طالسمة : كرةمؤيد عبد اهلل الديوه جي وفائز بشير حمودات    3
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 -الميارة المركبة : 2-1-8-4
تعتبر الميارة المركبة واحدة مف االمور االساسية التي يجب التركيز عمييا ال نيا تعتبر   

حصيمة ما تعممو الطالب في الميارات السابقة فيي عمميو ربط ال كثر مف ميارة حيث اف اتقاف 
االخطاء عند ادائيا ألنو قد الطالب لكؿ ميارة ال يعني ذلؾ اف الالعب قد ال يتعرض الى 

يتعرض الى متغيرات متعددة حسب ظروؼ ومجريات المباراة فعند دمج ميارات كرة السمة 
اليجومية في التمريف المركب يصبح الطالب قادر عمى التفاعؿ مع متغيرات وظروؼ المعبة 

ادى الميارات فعند دمج المناولة مع الطبطبة مع التيديؼ في تماريف متنوعة يكوف الطالب قد 
الثالثة في تمريف واحد واستطاع مف ربط كؿ ميارة سبؽ تعمميا مع الميارة االخرى وبذلؾ 
اصبح االداء مختمؼ عند تعمـ الميارة لوحدىا . لذا اف الميارة المركبة تساىـ بشكؿ كبير في 

مف  تحسف اداء الطالب لمميارات السابقة وتصحيح االخطاء اثناء عممية الربط فيي قريبة
 ظروؼ لعبة كرة السمة كذلؾ ىي ميمة في استرجاع المعمومات لدى الطالب التي سبؽ بتعمميا 
حيث اف الوحدات التدريبة في ىذه الميارات تكوف مشوقة وغير مممة ومبدا االثارة لذلؾ نجد 
اغمب ىذه الوحدات ىدفيا ال يكوف بداية التعمـ وانما ربط واتقاف واالداء الصحيح حيث اف 

ميارة المركبة تعتبر التحصيؿ المعرفي لمطالب وىذا ليس فقط في جانب كرة السمة بؿ في ال
جميع الوحدات التدريبية االخرى سواء كانت فردية او جماعية )كرة قدـ _كرة الطائرة _ العاب 
الساحة والميداف ( حيث إف أغمب المدربيف يمجؤوف الى التمريف المركب في نيايات البرنامج 

بي ليـ ال دخاؿ في ظروؼ المعبة ومعرفة اىـ االخطاء ومعالجتيا لذلؾ نسبة نجاح ما التدري
 تعممو الالعب او الطالب مف مياراه سابقة تكوف في التمريف المركب .

   -الدراسات السابقة : 2-2
 ( 2113دراسة الباحث عمي محسن ديري ) 2-2-1

عما بعض الميارات األساسية والتحصيل تأثير أسموب الوسائط المتعددة في ت) عنوان الرسالة
 (المعرفي بكرة القدا لطالب كمية التربية الرياضية

 وقد ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى :        
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إعداد منيج تعميمي بأسموب الوسائط المتعددة لتعمـ بعض الميارات األساسية بكرة القدـ  -1
 القادسية. جامعة -لطالب السنة األولى في كمية التربية الرياضية 

تصميـ اختبار تحصيؿ معرفي مياري بكرة القدـ لطالب السنة األولى في كمية التربية  -2
 جامعة القادسية. -الرياضية 

التعرؼ عمى تأثير المنيج التعميمي بأسموب الوسائط المتعددة في تعمـ بعض الميارات  -3
 األولى.األساسية والتحصيؿ المعرفي المياري بكرة القدـ لطالب السنة 

التعرؼ عمى أفضمية التعمـ  بيف المنيج التعميمي بأسموب الوسائط المتعػددة واألسػموب المتبػع  -4
مػػػف قبػػػؿ المػػػدرس فػػػي تعمػػػـ بعػػػض الميػػػارات األساسػػػية والتحصػػػيؿ المعرفػػػي الميػػػاري بكػػػرة القػػػدـ 

 لطالب السنة األولى.
 اما نتائج البحث فقد كانت : 

 اىـ في تقدـ مستوى األداء لمميارات األساسية إف أسموب الوسائط المتعددة قد س  -1

 ) الدحرجة، المناولة ، اإلخماد( لممجموعة التجريبية في كرة القدـ.  
إف أسػػػػموب الوسػػػػائط المتعػػػػددة ىػػػػو أفضػػػػؿ مػػػػف األسػػػػموب المتبػػػػع مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػدرس فػػػػي   -2

 ـ.   التحصيؿ المعرفي لمميارات األساسية ) الدحرجة، المناولة ، اإلخماد( في كرة القد

أدى استخداـ أسموب الوسائط المتعددة إلى تقدـ مستوى أداء الميارات )الدحرجة، المناولة ، 
   اإلخماد( بكرة القدـ بدرجة اكبر مف األسموب المتبع مف قبؿ المدرس

 اىا التوصيات التي جاء بيا الباحث: 
، كػاميرات  " Data showضرورة استخداـ الوسػائط المتعػددة ) جيػاز العػرض المرئػي "   -1

الفيػػديو ، الفمػػيكس الممػػوف لمتسمسػػؿ الحركػػي لمميػػارات ، عػػرض النمػػوذج الحػػي ( فػػي تطػػوير 
 الميارات األساسية األخرى .  
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ضػػػػرورة اىتمػػػػاـ مدرسػػػػو كػػػػرة القػػػػدـ باسػػػػتخداـ أسػػػػموب الوسػػػػائط المتعػػػػددة فػػػػي تطػػػػوير أداء  -2
 الميارات بكرة القدـ.   

تربية الرياضية لمػا ليػا أىميػة كبيػرة فػي إغنػاء ضرورة استخداـ الصور والفيديو في درس ال -3
 عممية التعمـ وربط حاسة السمع والبصر مف اجؿ كسب الوقت والجيد في تعمـ الميارات.

 ( 2116دراسة وليد وعد اهلل الشريفي , قصي حازا الزيدي )  2-2
ت ) أثر استخداا بعض طرق التدريس المختمفة لمحصول عمى بعض المؤىال عنوان الرسالة 

 ( جامعة الموصل –كمية ابحاث التعميا االساسي ( ) البدنية لمطالب التربية االساسية
تناولت الدراسة أثر استخداـ بعض اساليب التدريس المختمفة في تنمية بعض الصفات البدنية 

( طالبا مف المرحمة 80والحركية لدى طالب كمية التربية االساسية وتكونت عينة البحث مف )
( طالب في كؿ مجموعة حيث 20امعة الموصؿ موزعيف عمى اربع مجاميع بمعدؿ )االولى ج

استخدـ الباحث االسموب الفردي مع المجموعة االولى واالسموب التبادلي مع المجموعة الثانية 
بينما استخدـ االسموب التعاوني مع المجموعة الثالثة اما الضابطة تـ تدريسيا بالسموب المتبع 

كذلؾ تـ االعتماد عمى المنيج التعميمي في البحث ، حيث استغرؽ زمف مف قبؿ المدرس 
 الوحدة التعميمية لكؿ 

،التبادلي ، التعاوني ،  الفرديدقيقة  وقد توصؿ الباحث الى تفوؽ استراتيجية التدريس  90وحدة 
االنتقالية  عند مقارنة باألسموب االمري في تنمية عناصر المياقة البدنية القوة االنفجارية ،السرعة

 ، التوافؽ
 -مناقشة الدراسات السابقة :  2-2-3

مف خالؿ اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة وجد اف ىناؾ اوجو تشابو واختالؼ     
  -بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة كما يمي :
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 اوجو التشابو كانت : 
  المنيج التعميمي لدوره الكبير والفعاؿ في اف الدراسة الحالية والدراسات السابقة  كالىما اتبع

 التحصيؿ المعرفي وتنمية الميارات  وىو ما يالئـ طبيعة ىذا النوع مف البحوث 

  ( مع الدراسة الحالية مف حيث المنيج المتبع 2013تتشابو الدراسة السابقة )عمي محسف ديري
تجريبية مف حيث االختبار في كال الدراستيف وىو المنيج التجريبي المجموعتيف الضابطة وال

 القبمي والبعدي وكذلؾ المنيج الوصفي في اعداد المقياس بعد االطالع عمى المصادر والبحوث

  تتفؽ الدراسات السابقة والدراسة الحالية عمى استخداـ استراتيجية التعمـ ليا االثر االيجابي في
 عممية التعمـ ) الميارى ، الحركي ، المعرفي (  .

 سات السابقة مع الدراسة الحالية في تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة تتفؽ الدرا
 الضابطة .

  تتفؽ  الدراسة الحالية مع دراسة )عمي محسف ديري ( مف حيث عدد افراد العينة 

 2012مف طالب السنة األولى كمية التربية الرياضية / جامعة القادسية لمعاـ الدراسي  ( 40) 
 مجموعتيف مقسمة عمى 2013/ 

 -اما اوجو االختالف فقد كانت : 
إف أسموب الوسائط المتعددة قد ساىـ في تقدـ   اف االسموب المستخدـ في الدراسة االولى ىو  -1

مستوى األداء لمميارات األساسية ) الدحرجة، المناولة ، اإلخماد( لممجموعة التجريبية في كرة 
الحالية وىو )استخداـ اساليب استراتيجيات  يختمؼ عف االسموب المستخدـ في الدراسة القدـ

 الذكاء المتعدد )الحركي _ التفاعمي _ المكاني (

عينة البحث في الدراسة االولى تختمؼ عف الدراسة الحالية مف حيث نوع المعبة ففي الدراسة   -2
 كميو التربية الرياضية –طالب السنة األولى في جامعو القادسية  االولى كانت مجتمع البحث 

وكانت نوع المعبة كرة القدـ اما في الدراسة الحالية كانت عينة البحث ىـ ) طالب كمية  2013
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وكانت نوع  (2021جامعة القادسية لمعاـ  –المرحمة االولى  \التربية البدنية وعمـو الرياضة 
 المعبة كرة السمة

الزبيدي( في عدد افراد تختمؼ الدراسة الحالية عف دراسة )وليد وعد اهلل الشريفي ، قصي حاـز   -3
مجاميع عمى لكؿ  4( طالبًا بواقع  80العينة حيث كاف عدد افراد العينة في الدراسة االولى )

( طالبًا لكؿ 20( طالبًا بواقع ) 40( طالبًا اما الدراسة الحالية كانت عينة البحث) 20مجموعة )
 مجموعة التجريبية والضابطة 

سة الثانية مف حيث االساليب المتبعة في التدريس فقد تختمؼ الدراسة الحالية عف الدرا  -4
اختصت الدراسة ب )استراتيجية التدريس الفردي ، والتبادلي ، والتعاوني في تنمية عناصر 
المياقة البدنية ) القوة االنفجارية ، السرعة االنتقالية والتوافؽ ( عمى عكس الدراسة الحالية التي 

تعدد ) التفاعمي ، المكاني ، الحركي في تنمية الميارات استخدمت استراتيجية الذكاء الم
 اليجومية والمركبة بكرة السمة والتحصيؿ المعرفي (

( مف حيث  2006دراسة وليد وعد اهلل الشريفي ، قصي حاـز الزيدي  )عف تختمؼ  الدراسة الحالية    -5

ثالثة اساليب مختمفة  احثعف الدراسة الحالية ففي الدراسة الثانية استخدـ الباالسموب المتبع  
 لكؿ مجموعة مف عينة البحث وتـ مقارنتيا بالمجموعة الرابعة 

) الضابطة ( اما الدراسة الحالية فقد استخدـ الباحث استراتيجية الذكاءات المتعدد الحركي 
 التفاعمي المكاني في تطوير عممية التحصيؿ المعرفي لمميارة كرة السمة 

 
 



 
 
 
 
 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية   -3
 منيج البحث  3-1
 مجتمع البحث وعينتو  3-2
 إجراءات البحث الميدانية 3-3
 تجانس المجموعات  3-3-1
 تكافؤ مجاميع البحث: 3-3-2
 الوسائل واالجيزة واالدوات المستخدمة في البحث 3-3
 ثالمستخدمة في البح واالجيزة الوسائل 3-4-1
 االجيزة المستخدمة في البحث 3-4-2
 تحديد والميارات االساسية بكرة السمة واالختبارات الخاصة بيا 3-4-3
 توصيف االختبارات الميارية بكرة السمة   3-4-4
 االختبارات الميارية  3-4-4-1

 اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائط  اوالا 
 ( شواخص 6بدء العالي بتغير االتجاه بين )اختبار الطبطبة من ال  ثانياا 
 من الثبات خط الرمية الحرة التيديفاختبار   ثالثاا 
 االختبار المركب  رابعاا 

 التجربة االستطالعية  3-5
 األسس العممية لالختبارات  3-6
 الصدق  3-6-1
 الثبات  3-6-2
 الموضوعية 3-6-3
 إجراءات البحث الرئيسية لممقياس  3-7
 إجراءات بناء مقياس التحصيل المعرفي   3-7-1
 الغرض من بناء مقياس التحصيل المعرفي 3-7-1-1
 تحديد الظاىرة المطموب قياسيا  3-7-1-2

 
 



 

3-7-1-3 
3-7-1-4 

 اعداد الصيغة االولية لمقياس التحصيل المعرفي  
 تحديد أسموب وأسس صياغة فقرات مقياس التحصيل المعرفي

 صالحية فقرات مقياس التحصيل المعرفي   3-7-1-5
 مقياس التحصيل المعرفي تعميمات اعداد  3-7-1-6

 مفاتيح تصحيح مقياس التحصيل المعرفي  3-7-1-7
 التطبيق االستطالعي لمقياس التحصيل المعرفي 3-7-1-8
 التطبيق الرئيسي المقياس التحصيل المعرفي  3-7-1-9
  فقرات مقياس التحصيل المعرفي  التحميل االحصائي ل 3-7-1-11

   وسيولة الفقراتمعامل صعوبة    3-7-1-11
 معامل تميز فقرات التحصيل المعرفي 3-7-1-12
  االتساق الداخمي 3-7-1-13
 الخصائص السايكومترية الختبار التحصيل المعرفي 3-8
 صدق المقياس 3-8-1
 مؤشر ثبات المقياس  3-8-2
 دانية الرئيسةاالجراءات المي 3-9
 االختبارات القبمية 3-9-1
 المنيج التعميمي 3-9-2
 االختبارات البعدية  3-9-3

 الوسائل االحصائية  3-11



 23......................   منهجية البحث واجراءاته الميدانية            .....الفصل الثالث ....................             

 

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية   -3
 -منهج البحث :   3-1

 اد العبلقة بيف متغيريف أك اكثر استخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ المجمكعتيف المتكافئتيف اليج         
كمف ثـ تحديد مجتمع البحث كعينتو , كاجراءات التجانس كالتكافؤ االحصائي بيف مجمكعتي البحث كضبط 

ميع المتغيرات الدخيمة التي تؤثر في تجربة الباحث كمستمزمات البحث كما يترتب عمييا مف صدؽ كثبات  ج
كذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي في اعداد مقياس التحصيؿ المعرفي .كمف ثـ اجراءات تطبيؽ التجربة 

حد يرتبط متغيراف مع بعضيما كاستخداـ الكسائؿ االحصائية كايجاد الدراسات االرتباطية لمتعرؼ الى أم 
 ككاف عمى النحك االتي .

 -مجتمع البحث وعينته :  3-2
حدد الباحث مجتمع عينتو كىـ طبلب كمية التربية البدنية كعمكـ الرياضة / المرحمة االكلى / جامعة       

االداء الميارم  ( طالبان مف لـ يسبؽ  ليـ تعمـٕٕٓكالبالغ عددىـ ) ٕٕٔٓ -ٕٕٓٓالقادسية لمعاـ الدراسي 
( طالبان حيث تـ ٓٔبكرة السمة كبعد ذلؾ تـ استبعاد الطبلب ) الراسبيف كالمعمميف كالمغيبيف ( كالبالغ عددىـ )

اختيار عينة البحث بالطريقة العشكائية البسيطة ) القرعة ( كىـ شعبتي )د( ك)ق( لتككف شعبة )د( ال فراد 
لمجمكعة الضابطة  ككانكا جميعيـ عينة مقياس التحصيؿ المعرفي المجمكعة التجريبية كشعبة )ق( ال فراد ا

( طالبان لكؿ مف المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة ( كتمت ٕٓ(  طالبان مكزعيف بكاقع )ٓٗكالبالغ عددىـ  )
اجراء االختبارات عمى عينة البحث لغرض التجانس داخؿ المجمكعتيف كالتكافؤ بيف المجمكعتيف لغرض  

 لتجربة.الشركع با
فتمثمت المجمكعة االكلى التجريبية  )التعمـ بأسمكب استراتيجيات الذكاء التفاعمي ,الحركي ,المكاني( 
كالمجمكعة الثانية الضابطة  ) التعمـ بأسمكب  التقميدم المتبع مف قبؿ المدرس ( ككما مكضح في الجدكؿ 

(ٔ) 
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 (ٔؿ)جدك                                              
 يبيف عدد افراد العينة لكؿ مجمكعة كاالستراتيجية المستخدمة في التدريس

 األسمكب المستخدـ عدد أفراد العينة المجاميع

 العمدية ٕٕٓ مجتمع البحث

 العشكائية ٕٓٓ عينة البناء

 العمدية ٓٔ الطبلب الراسبيف كالمعمميف

عينة التجربة االستطبلعية لممقياس 
 كلمميارات

 شكائيةالع ٕٓ

 استراتيجية  الذكاءات المتعددة ٕٓ المجمكعة التجريبية

 ٕٓ المجمكعة الضابطة
 االسمكب المتبع مف قبؿ التدريسي

 

 )اختبارات استراتيجيات الذكاء المتعدد( اجراءات البحث الميدانية   3-3
 : االجتماعي ( -الذكاء التفاعمي( 
   حؿ المشكبلت 

   العمؿ الجماعي 

  م العمؿ الفرد 

   االلعاب التعميمية 

 : البصرم ( -الذكاء المكاني ( 
   استخداـ كسائؿ كخرائط كرسكـ تعميمية 

   االنشطة الفنية بأنكاعيا 

  خمؽ تماريف مف قبؿ الطمبة 

   التركيز عمى ميارات مكانية مممكسة 
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  الجسدم ( (الذكاء الحركي 
    مشرعات جماعية 

   لعب االدكار بيف الطالب كالتدريسي 

  تعمـ بالممارسة ال 

  األنشطة الحركية كالرياضية مثؿ المسابقات 
 -تجانس المجموعات :  3-3
 التجانس  3-3-1-1

قبؿ الشركع بالتجربة عمى اجراء التجانس بيف مجمكعتي البحث كالتي قد تؤثر عمى  حرص الباحث        
 سير التجربة كنتائجيا . 

حدة في بعض المتغيرات كاالختبارات) الذكاء الطكؿ ,العمر , حيث تـ إجراء التجانس إلفراد المجمكعة الكا
الكزف, كالميارات االساسية اليجكمية بكرة السمة( كتـ التجانس لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة باستخداـ 

 (ٕ,ٖمعامؿ االلتكاء كما في الجداكؿ ادناه )
 (ٕجدكؿ )
ـ معامؿ االلتكاء لبعض المتغيرات الخاصة بالتجانس يبيف قيـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقي

 إلفراد المجمكعة التجريبية.

 المتغيرات ت
كحدة 
 القياس

 الداللة االختبلؼ االلتكاء الكسيط االنحراؼ الكسط

 متجانس ٔٔٔ,ٛ ٜٕٚ,ٓ ٓٓٓ,ٕٔ ٖٚٚ,ٔ ٚ٘ٛ,ٕٔ الزمف العمر ٔ
 متجانس ٕٖٗ,ٖ ٙٗٔ,ٓ- ٓٓٛ,ٔٚ ٜٖٛ,ٕ ٚ٘ٛ,ٔٚ كغـ الكزف ٕ
 متجانس ٜٜٔ,ٔ ٖٕٙ,ٓ- ٓٓٓ,ٗٚٔ ٗٙٗ,ٖ ٓٓٓ,ٗٚٔ متر الطكؿ ٖ

ٗ 
المناكلة 
 الصدرية

 الزمف
ٛ,ٜٚٛ ٓ,ٕ٘ٙ ٛ,ٜٔ٘ -ٓ,٘ٔٛ ٘,ٜٛٓ 

 متجانس

٘ 
الطبطبة 
 العالية

 الزمف
ٛ,٘ٚ٘ ٓ,ٜٖٙ ٛ,ٛٙ٘ -ٓ,ٜٜٙ ٛ,ٜٓٚ 

 متجانس
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ٙ 
التيديؼ مف 

 الثبات
 درجة

ٕ,ٗٓٓ ٓ,ٙٛٔ ٕ,٘ٓٓ -ٓ,ٕٚٔ ٕٛ,ٖ٘ٚ 
 متجانس

ٚ 
 االختبار
 المركب

 الزمف
ٛ,ٕٕ٘ ٓ,ٖٖٙ ٛ,ٗٔ٘ ٓ,ٜٙٓ ٚ,ٖٗٔ 

 متجانس

 
 (ٖجدكؿ)

يبيف قيـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيـ معامؿ االلتكاء لبعض المتغيرات الخاصة 
 بالتجانس إلفراد المجمكعة الضابطة

 المتغيرات ت
كحدة 
 القياس

 الداللة االختبلؼ االلتكاء الكسيط االنحراؼ الكسط

 متجانس ٔٛٗ,ٜ ٛٓٔ,ٓ- ٓٓٓ,ٕٕ ٜ٘ٓ,ٕ ٗٔٚ,ٕٔ الزمف العمر 
 متجانس ٜٕٕ,ٖ ٖٕٔ,ٓ- ٓٓٙ,ٓٚ ٖٕٙ,ٕ ٔٚٓ,ٓٚ كغـ الكزف ٕ
 متجانس ٖٛٚ,ٔ ٖٙٔ,ٓ ٓٓٓ,ٔٚٔ ٖٓٙ.ٕ ٕٙٛ,ٔٚٔ متر الطكؿ ٖ
 متجانس ٖٕٛ,ٛ ٕ٘ٗ,ٓ- ٘ٙٛ,ٛ ٕٙٚ,ٓ ٙٙٚ,ٛ الزمف المناكلة الصدرية ٗ
 متجانس ٘ٓٛ,ٛ ٜٜٕ,ٓ- ٓٗٙ,ٛ ٚ٘ٚ,ٓ ٜ٘٘,ٛ الزمف الطبطبة العالية ٘
 متجانس ٖٖٔ,ٕٗ ٕٗٛ,ٓ- ٓٓٓ,ٖ ٚ٘ٙ,ٓ ٓٓٚ,ٕ درجة التيديؼ مف الثبات ٙ
 متجانس ٕٗٙ,ٛ ٕٖ٘,ٓ ٕٓٗ,ٛ ٖٖٚ,ٓ ٕٓ٘,ٛ الزمف االختبار المركب ٚ

 
عيا مبلحظة قيـ معامؿ االلتكاء الذم يعد مف خصائص المنحنى االعتدالي إْذ يعد االختبار مكزعا تكزيعا طبي

( كىذا يثبت مبلئمة االختبارات كافة  ٔ ( بيف )   Pearsonإذا تراكحت معامؿ االلتكاء لبيرسكف ) 
 (. ٔلمستكل عينة البحث )

                                      

, المكصؿ , دار الكتب لمطباعة ة الرياضية التطبيقات اإلحصائية كاستخدامات الحاسكب في بحكث التربيكديع ياسيف محمد التكريتي , حسف محمد العبيدم :  ٔ

 .  ٜٖٓ,ص ٜٜٜٔكالنشر , 
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 -تكافؤ مجاميع البحث: 2 -3-3-1
قبؿ الشركع بالتجربة عمى اجراء التكافؤ بيف مجمكعتي البحث كالتي قد تؤثر عمى سير  حرص الباحث      

ائجيا  حيث اجرل الباحث بعد عممية التجانس لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عممية التكافؤ بيف التجربة كنت
 كىذا ما يبينو الجدكؿ ادناهالمجمكعتيف  التجريبية كالضابطة 

 (ٗجدكؿ )                                           
 يبيف التكافؤ بيف )المجمكعتيف التجريبية كالضابطة(

 تالمتغيرا
 T المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة

 المحسكبة
مستكل 
 الداللة

 ليفيف
مستكل 
 ع س ع س الداللة

 ٜٙ٘,ٓ ٜٕٚ,ٓ ٕٜٛ,ٓ ٜٖٔ,ٓ ٜ٘ٓ,ٕ ٗٔٚ,ٕٔ ٖٚٚ,ٔ ٚ٘ٛ,ٕٔ العمر
 ٗٔٚ,ٓ ٔٗٔ,ٓ ٚٚٔ,ٓ ٖٙٗ,ٔ ٖٕٙ,ٕ ٔٚٓ,ٓٚ ٜٖٛ,ٕ ٚ٘ٛ,ٔٚ الكزف
 ٕٜٔ,ٓ ٜٜٓ,ٔ ٕٔٔ,ٓ ٖٔٚ,ٔ ٖٓٙ,ٕ ٕٙٛ,ٔٚٔ ٗٙٗ,ٖ ٓٓٓ,ٗٚٔ الطكؿ

 ٕٗٓ,ٓ ٔٚٙ,ٔ ٜٜٓ,ٓ ٘ٔٔ,ٓ ٕٙ٘,ٓ ٜٛٚ,ٛ ٕٙٚ,ٓ ٙٙٚ,ٛ المناكلة الصدرية
 ٔ٘ٛ,ٓ ٖٙٓ,ٓ ٜٕٜ,ٓ ٘ٔٔ,ٓ ٖٜٙ,ٓ ٘ٚ٘,ٛ ٚ٘ٚ,ٓ ٜ٘٘,ٛ الطبطبة العالية
التيديؼ مف 

 ٔٙٗ,ٓ ٗ٘٘,ٓ ٗٙٔ,ٓ ٕٗٗ,ٔ ٔٛٙ,ٓ ٓٓٗ,ٕ ٚ٘ٙ,ٓ ٓٓٚ,ٕ الثبات
 ٖٗٙ,ٓ ٖٗٛ,ٓ ٕٜ٘,ٓ ٘ٔٔ,ٓ ٖٖٙ,ٓ ٕٕ٘,ٛ ٖٖٚ,ٓ ٕٓ٘,ٛ االختبار المركب

 
 -الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة في البحث :  3-4
اف ادكات البحث ىي الكسائؿ التي يستطيع بيا الباحث جمع البيانات كحؿ مشكمة لتحقيؽ اىداؼ البحث ,   

 ميما كانت االدكات مف بيانات كعينات كاجيزة  . 
 -الوسائل المستخدمة في البحث ؛ 3-4-1
خدـ الباحث الكسائؿ االتية لجمع معمكماتو ككذلؾ لحؿ مشكمة البحث كالكصكؿ الى االىداؼ التي است

  -كضعيا , كىذه الكسائؿ ىي :
   المصادر العربية كاالجنبية 
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   االستبياف 

   االختبارات كالقياسات المستخدمة في البحث 

    ( ٗٔالمقاببلت الشخصية )ممحؽ 

   المبلحظة 

  بيانات كالمعمكمات الخاصة بكؿ طالب مف عينة البحثاستمارة تسجيؿ ال 

   ( ٙفريؽ العمؿ المساعد )ممحؽ 

  -االجهزة المستخدمة في البحث : 3-4-2
   ) حاسكب نكع )دؿ 

   ( قراصCD ) 

   ساعة تكقيت الكتركنية 

   شريط قياس جمدم , لقياس المسافة 

   شريط الصؽ 

   ( ٓٔكرات سمة قانكنية عدد ) 

  ميزاف طبي شكاخص, صافرة , 

 

 -تحديد والمهارات االساسية بكرة السمة واالختبارات الخاصة بها :  3 -4 -3

اف تحديد الميارات االساسية في لعبة كرة السمة كانت مف ضمف المادة المنيجية لطبلب كمية التربية         
لمناكلة الصدرية المباشرة , البدنية كعمكـ الرياضة كىي ) الطبطبة  مف البدء العالي بتغيير االتجاه , ا

التيديؼ مف الثبات بكمتا اليديف  , كالميارة المركبة( , كتـ تحديدىا مف قبؿ الباحث كالسادة المشرفيف بعد 
التشاكر مع مدرس المادة , كالمقاببلت الشخصية معيـ ,حيث كجد الباحث اف لكؿ ميارة العديد مف االنكاع 

, الطبطبة بتغير االتجاه , بتغير السرعة , بالدكراف كغيرىا ( كذلؾ الميارات مثبل الطبطبة )العالية , الكاطئة 
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االخرل المناكلة كالتيديؼ حيث اخذ الباحث مف ميارة الطبطبة ) الطبطبة العالية بتغير االتجاه كمف ميارة 
الرمية الحرة (  ثـ  المناكلة )المناكلة الصدرية ( كمف ميارة التيديؼ) التيديؼ مف الثبات بكمتا اليديف مف خط

قاـ الباحث بإعداد استمارة استبياف تضـ مجمكعة مف االختبارات كقد تـ عرض ىذه االختبارات لمميارات 
المختارة ) الطبطبة العالية بتغير االتجاه , المناكلة الصدرية المباشرة , التيديؼ مف الثبات بكمتا اليديف مف 

لبياف صبلحية  (ٔممحؽ )عمى الساده الخبراء كالمتخصصيف خط الرمية الحرة , كالميارة المركبة ( 
االختبارات ليذه الميارات بعد تحديدىا مف المصادر العربية , كقد اتفؽ الساده الخبراء عمى صبلحية 

( لمطبطبة العالية بتغير االتجاه بنسبة ٕاختبارات معينة لقياس الميارات , كقد كاف اختيار اختبار رقـ )
%( بينما ٓٓٔ( لممناكلة الصدرية المباشرة فكانت نسبة اختياره )ٔاختيار اختبار رقـ ) %( اماٖٕٛ.ٜ٘)

%( اما الميارة المركبة فكاف اختيار رقـ  ٙٚٗ.ٜٓ( لمتيديؼ مف الثبات )ٔكانت نسبة اختيار اختبار رقـ )
 (     ٘( ككما مبيف في الجدكؿ) ٙٚٗ,ٜٓ( اذ بمغت نسبتو )ٔ)

 (  يبيف صبلحية االختبارات الميارات االساسية بكرة السمة٘)جدكؿ رقـ              

 النسبة يصمح االختبارات الميارة ت
ال 
 يصمح

 الداللة ٕقيمة كا النسبة

ٔ 
الطبطبة 
 العالية

 غير معنكم ٛٗٓ,ٓ ٜٔٙ,ٚٗ ٓٔ ٖٔٛ,٘ ٔٔ الطبطبة العالية بالمشي

الطبطبة العالية السريعة 
 بتغير االتجاه

 معنكم ٜٓٔ,ٚٔ ٕٙٚ,ٗ ٔ ٖٕٛ,ٜ٘ ٕٓ

 غير معنكم ٜٓٔ,ٔ ٜ٘ٓ,ٖٛ ٛ ٜ٘ٓ,ٔٙ ٖٔ الطبطبة العالية بالكقكؼ

ٕ 
المناكلة 
 الصدرية

المناكلة الصدرية عمى 
 الحائط

 معنكم ٓٓٓ,ٕٔ ٓٓٓ,ٓ ٓ ٓٓٓ,ٓٓٔ ٕٔ

المناكلة الصدرية بكمتا 
 اليديف مع الزميؿ

 غير معنكم ٜٕٗ,ٓ ٖٗٔ,ٚ٘ ٕٔ ٚ٘ٛ,ٕٗ ٜ

 غير معنكم ٖٖٖ,ٕ ٖٖٖ,ٖٖ ٚ ٚٙٙ,ٙٙ ٗٔ لسريعةالمناكلة الصدرية ا

ٖ 
التيديؼ 
 مف الثبات

التيديؼ مف الثبات بكمتا 
 اليديف مف فكؽ الراس

 معنكم ٕٙٚ,ٖٔ ٕٗ٘,ٜ ٕ ٙٚٗ,ٜٓ ٜٔ
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التيديؼ مف الثبات بيد 
 كاحدة بمستكل الكتؼ

 غير معنكم ٜٓٔ,ٔ ٜ٘ٓ,ٖٛ ٛ ٜ٘ٓ,ٔٙ ٖٔ

التيديؼ مف الثبات بيد 
 لرأسكاحدة مف فكؽ ا

 غير معنكم ٛٗٓ,ٓ ٖٔٛ,ٕ٘ ٔٔ ٜٔٙ,ٚٗ ٓٔ

ٗ 
الميارة 
 المركبة

المناكلة مف الزميؿ ثـ 
 الطبطبة كالتيديؼ

 معنكم ٕٙٚ,ٖٔ ٕٗ٘,ٜ ٕ ٙٚٗ,ٜٓ ٜٔ

الطبطبة بيف الشكاخص 
كالمناكلة كاالستبلـ ثـ 

 التيديؼ
 غير معنكم ٖٖٖ,ٕ ٖٖٖ,ٖٖ ٚ ٚٙٙ,ٙٙ ٗٔ

الطبطبة بيف الشكاخص 
ستبلـ ثـ التسميـ اال
 كالتيديؼ

 غير معنكم ٜٓٔ,ٔ ٜ٘ٓ,ٖٛ ٛ ٜ٘ٓ,ٔٙ ٖٔ

 
 توصيف االختبارات المهارية بكرة السمة    3-4-4
 -االختبارات المهارية : 1 -3-4-4
  ( ٔاسـ االختبار : اختبار مناكلة الكرة كاستبلميا نحك الحائط. ) 
   ( كاستبلميا .الغرض مف االختبار : قياس سرعة مناكلة الكرة ) الصدرية المباشرة 

( , ساعة تكقيت الكتركنية ,   ٓٔاالدكات المستخدمة : حائط اممس , شريط قياس , كرة سمة قانكنية عدد ) 
 طباشير , صافرة إلعطاء اشارة البدء كالنياية . 

  ( مف سطح  ٜٓطريقة عمؿ االختبار : كضع شريط الصؽ عمى حائط اممس كعمى ارتفاع يػػػػػبعد )سـ
 ـ ( منو  ٓٚ,ٕ) ط البدء يككف بصكرة مكازية لمحائط عمى االرض كعمى بعد االرض ,حيث خ

  : طريقة االداء 

                                      
 . ٕٗٓٓ, جامعة القادسية , كمية التربية ,  االختبارات كالقياس كاالخطاء في المجاؿ الرياضيعمي سمـك جكاد الحكيـ ,  ٔ
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 يقؼ البلعب خمؼ خط البدء مباشرة كىك ممسؾ الكرة بيده .  -

اعطاء شارة البدء لبلعب الذم يقـك بمناكلة الكرة ) المناكلة الصدرية ( بسرعة نحك الحائط االممس  -
 كاستبلميا بعد ارتدادىا .

 ( مناكالت متتالية .ٓٔستمر البلعب بتكرار االداء لػ ) ي -

 يجب عدـ لمس الكرة االرض خبلؿ المناكالت العشرة .  -

 عدـ تجاكز البلعب خط البدء اثناء االداء .  -

 مسمكح بمبلمسة الكرة لمحائط االممس عند ارتفاع فكؽ الخط المرسكـ عميو .  -

 لذم يستخدمو في اداء االختبار منذ لحظة مبلمسة الكرة احتساب الدرجات : ُيحسب كقت ا لبلعب الزمف ا
 لمحائط في المناكلة االكلى الناجحة حتى مبلمسة الكرة لمحائط حتى المناكلة العاشرة الناجحة .

   ( ( شكاخص ) ٙاسـ االختبار اختبار الطبطبة مف البدء العالي بتغيير االتجاه بيفٔ ) 
 بة بتغيير االتجاه . الغرض مف االختبار : قياس سرعة الطبط 

(, طباشير ٓٔ, ممعب كرة سمة , ساعة تكقيت الكتركنية , كرة سمة عدد) ٙاالدكات البلزمة : شكاخص عدد 
 ـ ( كخط لمبدء , صافرة .  ٘,ٔ, شريط الصؽ طكؿ ) 

 
 االجراءات : 

 نحك اآلتي : رسـ االبعاد الخاصة بيذا االختبار مف حيث مكاقع الشكاخص الستة عند خط البدء كعمى ال -

 تيف عند طرفيو كلتكف ) أ , ب ( ـ ( ثـ تحديد نقط ٘,ٔكضع الشريط البلصؽ عمى االرض كالذم طكلو )  -

 ـ ( كبشكؿ مكاجو لخط البدء .  ٘,ٔيبعد الشاخص االكؿ عف خط البداية مسافة )  -

ككف المسافة ـ ( كىكذا باقي الشكاخص بحيث ت ٓٗ,ٕيبتعد الشاخص االكؿ عف الشاخص الثاني مسافة )  -
 ـ ( .  ٓ٘,ٖٔبيف خط البدء كالشاخص السادس ) 
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  : كصؼ االداء 

 يتخذ البلعب كمعو الكرة كضع االستعداد مف البدء العالي خمؼ خط البدء عند نقطة )أ(. -

اعطاء اشارة البدء لبلعب الذم يقكـ بالركض مع الطبطبة بتغيير االتجاه بيف الشكاخص ثـ يدكر البلعب  -
حكؿ الشاخص االخير ) السادس ( كيستمر بطبطبة الكرة بتغيير االتجاه مع الركض حتى كيقكـ بالركض 

 يقطع خط النياية عند النقطة ) ب ( كمعو الكرة . 

 لكؿ العب محاكلة كاحدة فقط . -

  : ادارة االختبار 

 مسجؿ يقكـ بالنداء عمى االسماء اكال كتسجيؿ النتائج ثانيان .  -

 يت كمبلحظة االداء .اعطاء اشارة البدء مع التكق -

 : حساب الدرجات 

تحتسب لبلعب الزمف الذم يستغرقو منذ لحظة اعطاء اشارة البدء كحتى يقطع خط النياية عند النقطة )   -
 ب ( .

  : التسجيؿ 

   .يسجؿ زمف كؿ محاكلة صحيحة 

     ( 1رميات ( ) 11اسم االختبار : اختبار التهديف من الثبات خط الرمية الحرة .) 

 مف االختبار : قياس دقة التصكيب مف الثبات . الغرض 

  ( ٓٔاالدكات البلزمة : ممعب كرة سمة , ىدؼ كرة سمة , كرة سمة عدد . ) 

  : كصؼ االختبار 

                                      
 . ٕٗٔٓ,مصدر سبؽ ذكرهعمي سمـك جكاد الحكيـ ,  ٔ
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   . يتخذ البلعب كضع الكقكؼ كمعو الكرة خمؼ منتصؼ خط الرمية الحرة 

   ( رميات متتالية . ٘يقـك البلعب بأداء مجمكعتيف تتككف مف ) 

  ؽ البلعب التيديؼ عمى السمة بأية طريقة مناسبة .مف ح 

  . لكؿ العب محاكلة كاحدة فقط 

 : ادارة االختبار 

مسجؿ يقكـ بالنداء عمى االسماء اكال كتسجيؿ نتائج الرميات ثانيان , كمحكـ يقؼ جانب البلعب إلعطاء   -
 الكرة كمبلحظة صحة االداء كالعد . 

   : حساب الدرجات 
 جؿ درجة كاحدة عند كؿ رمية ناجحة ) الكرة تدخؿ السمة ( .تحتسب الدرجات كتس -

 ال تحتسب لبلعب أم درجة عندما ال تدخؿ الكرة السمة ) فاشمة ( .  -

 درجة البلعب مجمكع النقاط التي يحصؿ عمييا في الرميات الػعشر . -

  اسم االختبار : االختبار المركب 
 بلث )المناكلة , الطبطبة , التيديؼ (الغرض مف االختبار : قياس دقة اداء الميارات الث 

, ساعة ٙاالدكات المستخدمة : ممعب كرة سمة , ىدؼ كرة سمة, شريط تحديد نقطة البدء, شكاخص عدد 
 ( , صافرةٓٔتكقيت , كرة سمة عدد )

  : طريقة العمؿ 

   كضع شريط لتحديد منطقة البدء 

  متر كبنفس االستقامة كىك ماسؾ بالكرة ٕد يقؼ الزميؿ المساعد في االتجاه المقابؿ لمشريط كعمى بع 

  يقؼ البلعب خمؼ شريط البدء لمتييؤ باستبلـ الكرة مف الزميؿ 

 : طريقة االداء 
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يقـك البلعب باستبلـ الكرة ثـ الطبطبة بيف الشكاخص  الستة ثـ الجرم لمسافة معينة كالتيديؼ مف خط  -
 الرمية الحرة 

 يحؽ لكؿ العب محاكلة كاحدة  -

 ختبار : ادارة اال 

مسجؿ يقكـ بالنداء عمى االسماء كتسجيؿ الكقت المستغرؽ لكؿ العب منذ لحظة استبلـ الكرة مف الزميؿ  -
 المساعد لحيف عمميو التيديؼ

 ال يسجؿ كقت المحاكلة الفاشمة اك الذم اخطأ البلعب في ادائيا -

 : احتساب الدرجات 

 رؽ لو مف البداية حتى التيديؼتعطى لكؿ العب محاكلة كاحدة صحيحة كيحسب الزمف المستغ -

 درجة البلعب ىك الزمف المستغرؽ لؤلداء )منذ استبلـ الكرة لحيف التيديؼ ( -

 -التجربة االستطالعية : 3-5
( لشير كانكف الثاني  ٕٕٔٓ - ٔ -ٔٔقاـ الباحث إجراء التجربة االستطبلعية في يـك االثنيف المصادؼ )

, كقد شممت تحديد كعرض التمرينات طالبان (   ٓٔلغ عددىـ )عمى  مجمكعة مف طبلب مجتمع البحث البا
كااللعاب الرياضية كتبادؿ االدكار بيف الطالب كالباحث ككذلؾ االلعاب الفردية كالجماعية لميارات كرة السمة 

في اليجكمية كالمركبة كفؽ استراتيجية الذكاءات المتعددة , كلتأكيد سبلمة األجيزة كاالدكات المستخدمة كلتبل
 الصعكبات التي قد تكاجو عمؿ الباحث عند تنفيذ المنيج كتنفيذ التص

ككانت -\اكير البعدم لكافة مفاصؿ الكحدة التعميمية إضافة إلى التعرؼ عمى كفاءة فريؽ العمؿ المساعد , 
 -نتائج التجربة االستطبلعية كاآلتي :

 مبلئمة المنيج التعميمي كاالختبارات مع مستكل افراد العينة  -
 كفاءة فريؽ العمؿ المساعد مف حيث تقيـ االداء الميارل  -
 التعرؼ عمى الكقت البلـز  -
 التعرؼ عمى االخطاء كالمعكقات  -
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 التعرؼ عمى صبلحيو االجيزة كاالدكات -

  -األسس العممية لالختبارات : 3-6
ة في البحث , عمى سعى الباحث الى اعتماد االسس العممية في عممية تطبيؽ االختبارات المستخدم         

  -الرغـ مف ككف ىذه االختبارات المستخدمة في البحث مقننة . كقد تـ ايجاد ىذه االسس العممية ككاالتي :
  -الصدق :  3-6-1

كيعني ايضان "  ( ٔيعرؼ الصدؽ بأنو " القدرة عمى قياس ما كضع مف اجمو اك السمة المراد قياسيا ")         
( . كلغرض التأكد مف صدؽ االختبارات البدنية ككذلؾ ٕما كضع لقياسو ") اف االختبار الصادؽ يقيس

اختبار االدراؾ الحسي الحركي , قاـ الباحث بعرض ىذه االختبارات عمى الخبراء كالمختصيف  في مجاؿ 
 التعمـ الحركي كالتدريب الرياضي كاالختبارات كالقياس كطرائؽ التدريس , كقد اكد الخبراء كالمختصيف عمى
اف ىذه االختبارات تقيس الظاىرة المدركسة كبالتالي فقد حصؿ الباحث عمى صدؽ المحتكل . كصدؽ 
المحتكل ىك احد انكاع الصدؽ كالحصكؿ عميو ىك يصب في تحقيؽ اىداؼ الدراسة لككف صفة الصدؽ مف 

 الصفات االساسية لبلختبار الجيد " 
    -الثبات : 3-6-2

ساسية لبلختبار كىك مف اىـ صفات االختبار الجيد . كيقصد بثبات يعد الثبات مف المقكمات اال 
االختبار " ىك اعطاء نفس النتائج اذا ما اعيد تطبيقو عمى نفس العينة في فترتيف مختمفتيف كفي ظركؼ 

 ( .ٖمتشابية ")
كي ) قيد كمف ىذا فقد سعى الباحث إليجاد معامؿ الثبات لبلختبارات البدنية كاختبار االدراؾ الحس ػ حر 

الدراسة ( كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ االختبار كمف ثـ اعادة تطبيقو عمى نفس االفراد مف عينة التجربة 
االستطبلعية كتحت نفس الظركؼ كبعد مركر فترة محددة مف تطبيؽ االختبار االكؿ . كبعدىا تـ استخداـ 

عامؿ ثبات االختبار , كقد اظيرت معامؿ االرتباط البسيط ) بيرسكف ( بيف نتائج االختباريف , إليجاد م

                                      

 . ٕٓ, ص ٜٜٛٔ, مكتبة االنجمك المصرية , القاىرة ,  النفسي كالتربكمالتقكيـ كالقياس رمزية الغريب :   ٔ

  .  ٖٕ,  ص ٜٜٜٔ, القاىرة , مركز الكتاب لمنشر ,  المعامبلت العممية بيف النظرية كالتطبيؽمصطفى باىي :   ٕ

  . ٖٖ٘, ص ٜٜ٘ٔدار الفكر العربي ,  , القاىرة , ٔ, ج ٖ, ط القياس كالتقكيـ في التربية البدنية كالرياضيةمحمد صبحي حسانيف :   ٔ
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النتائج اف االختبارات تتمتع بدرجة عالية مف الثبات , كىذا ما اشار اليو محمد حسف عبلكم " يدؿ االرتباط 
 (.ٔبيف درجات التطبيؽ االكؿ كدرجات التطبيؽ الثاني عمى معامؿ استقرار كثبات االختبار ")

  -الموضوعية :  3 -3-6 
ا محمد الطاىر " اف المكضكعية تعني استقرار النتائج عف الحكـ الذاتي لممقكـ فمك قاـ اكثر كيذكر زكري       

( كلغرض تمتع ٕمف محكـ بإعطاء الدرجة لبلختبار نفسو , فيجب اف تككف نتائج التقكيـ متقاربة ")
الدراسة عمى  االختبارات المستخدمة في الدراسة بالمكضكعية , فقد قاـ بعرض االختبارات المستخدمة في

مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في مجاؿ االختبارات كالقياس كالتدريب الرياضي ككرة السمة كقد اجمع 
ىؤالء الخبراء عمى اف ىذه االختبارات تعكس الكاقع البدني كاالدراؾ الحسي المراد قياسو في ىذه الدراسة  

 الذاتي , كىذا يصب في مصمحة البحث .  ( كاف اجراء ىذه االختبارات بعيدان عف التقكيـ ٔممحؽ )
ككذلؾ قاـ الباحث باالستعانة بثبلث محكميف عند تنفيذ االختبارات في التجربة الرئيسية كقد قاـ المحكيف 
بتسجيؿ نتائج االختبارات , كقد تـ استخراج معامؿ االرتباط البسيط ) بيرسكف ( بيف نتائج افراد العينة التي 

 كلجميع االختبارات كانت عالية كقد تراكحت بيف دلت النتائج عمى اف ىذه المعامبلت سجميا المحكميف كقد 
 تتمتع بمكضكعية عالية , ككما مبيف في الجدكؿ   اف االختبارات % ( مما يدؿ ذلؾ عمى  ٓٓٔ – ٜٗ)  
 (ٙجدكؿ )                                     (  ٙ)

 تبارات البدنية كاختبار االدراؾ الحسي ػ حركي .يبيف معامبلت الثبات كالمكضكعية لبلخ
معامؿ  معامؿ الثبات االختبارات ت

 المكضكعية

 ٜٛٚ,ٓ ٜٚٛ,ٓ اختبار مناكلة الكرة كاستبلميا نحك الحائط ٔ
 ٕٜ٘,ٓ ٔٛٛ,ٓ ( شكاخصٙاختبار الطبطبة مف البدء العالي بتغير االتجاه بيف ) ٕ
 الحرةاختبار التيديؼ مف الثبات خط الرمية  ٖ

 رميات ( ٓٔ)
ٓ,ٜٕٛ ٓ,ٜٓٛ 

 ٖٖٜ,ٓ ٕٜٔ,ٓ اختبار المناكلة مف الزميؿ ثـ الطبطبة كالتيديؼ ٗ

                                      

  .  ٖٕٛ, ص ٕٓٓٓ, القاىرة , دار الفكر العربي ,  ٕ, ط : القياس في التربية الرياضية كعمـ النفس الرياضيمحمد حسف عبلكم كمحمد نصر الديف رضكاف   ٕ
  .  ٕٔ, ص ٜٜٔٔة , , عماف , مكتبة دار الثقاف مبادئ القياس كالتقكيـ في التربيةزكريا محمد الطاىر :   ٖ
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 -إجراءات البحث الرئيسية لممقياس :  7 – 3  
  -إجراءات بناء مقياس التحصيل المعرفي ) المهارى ( : -3-7-1

بع الباحث الخطكات التي تشير لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف البحث كىك بناء مقياس التحصيؿ المعرفي أت
إلى إف ىناؾ" مجمكعة مف الخطكات األساسية التي يمكف أتباعيا عند بناء االختبار كالمقياس ككيفية الربط 

 .(ٔ")بيف كحدات المقياس لقياس الجكانب الكمية لمميارة اك السمة اك الصفة اك القدرة 
 حث إلتماـ عممية البناء .فضبلن عف بعض الخطكات التفصيمية التي يحتاجيا البا 
  -الغرض من بناء مقياس التحصيل المعرفي: -3-7-1-1

إف الخطكة األكلى لبناء مقياس معيف ىك تحديد الغرض مف المقياس تحديدان كاضحان كما ىك االستعماؿ 
الفرضية المنشكد ليذا المقياس , "كأف الحاجة المبكرة لتحديد الغرض مف االختبار عند العـز عمى بنائو مف 

 (.ٕ)القائمة بأف شكؿ االختبار كبعض خصائصو تختمؼ باختبلؼ الغرض مف ذلؾ  االختبار" 
 حيث اف الغرض مف البحث الحالي

 اجراء بناء مقياس التحصيؿ المعرفي الميارم بكرة السمة  -
 تحديد الفقرات الخاصة بالمقياس  -
 (  ٚتحديد صبلحية الفقرات ) جدكؿ رقـ  -

   -اهرة المطموب قياسها:تحديد الظ -3-7-1-2
ينبغي تحديد الظاىرة المطمكب قياسيا كاف يككف مفيكميا كحدكدىا كاضحيف تماما , ك أف الظاىرة التي 
ييدؼ البحث إلى قياسيا ىك التحصيؿ المعرفي لتعمـ بعض الميارات اليجكمية)الطبطبة العالية بتغير 

 لميارة المركبة( بكرة السمة لمطبلب.االتجاه ,المناكلة الصدرية , التصكيب مف الثبات, ا
 

 -إعداد الصيغة االولية لمقياس التحصيل المعرفي: 3-7-1-3

                                      

   ٖٖٓ -ٜٖٔـ . صٕٓٓٓ. القاىرة : دار الفكر العربي .  . القياس في التربية الرياضية كعمـ النفس الرياضيمحمد حسف عبلكم كمحمد نصر الديف رضكاف  ٔ

 .ٕٕـ.صٕٗٓٓئؿ لمنشر كالتكزيع .االردف ..دار كأ.ط القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكم بيف النظرية كالتطبيؽعبد اهلل الصمادم كماىر الدرابيع .  ٕ
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اف عممية إعداد فقرات المقياس ستككف فقرات المقياس بعدد أكثر مف المقرر ليا كذلؾ تحسبا الحتماؿ 
ث عدة طرؽ إلعداد لسقكط بعض الفقرات عند تحميميا الستخراج األسس العممية لممقياس كقد سمؾ الباح

 -فقرات المقياس ىي :
 االطالع عمى المصادر ذات العالقة  –أوال 

بعد االطبلع الباحث عمى مجمكعة مف المصادر في مجاؿ طرائؽ التدريس كاالختبار كالقياس صاغ الباحث 
 عدد مف الفقرات .

 اطالع عمى مقاييس معرفية متعددة  –ثانيًا 
األطر النظرية التي حاكلت تفسير التحصيؿ المعرفي في صياغة الفقرات مف خبلؿ االستفادة مف البحكث ك 

 ذات العبلقة.
                        -تحديد أسموب وأسس صياغة فقرات مقياس التحصيل المعرفي: 3-7-1-4

 ( فقرة  ٘٘مف خبلؿ استخداـ عدة طرؽ لجمع فقرات المقياس التي تمكف الباحث مف الحصكؿ عمى ) 
سة ىذه الفقرات  تـ استبعاد الفقرات المتشابية كالفقرات غير الكاضحة مع فقرات اخرل ليككف عدد كبعد درا

 ( فقرة مكزعة بطريقة عشكائية كتـ رفعيا في استبياف لمسادة الخبراء .ٓ٘الفقرات بعد ذلؾ ) 
                                          -صالحية فقرات مقياس التحصيل المعرفي : 3-7-1-5

قاـ الباحث بإعداد استمارة مقياس التحصيؿ المعرفي بصكرتو األكلية حيث يتطمب ىذا االجراء الحصكؿ  
عطاء  عمى  تكافؽ أراء مجمكعة مف الخبراء حكؿ صبلحية فقرات ىذا المقياس , كتحديد فقرات المقياس كا 

فقرة . كلمتأكد مف صحة صياغة  ( ٓ٘تعريؼ إجرائي ) لمتحصيؿ المعرفي (,أذ اشتممت االستمارة عمى ) 
 (.ٚالفقرات لغكيان قاـ الباحث بعرضيا عمى مختص بالمغة العربية لتقكيميا لغكيان . ككما مبيف في الجدكؿ )

               
 
 
 
 
 

 (ٚجدكؿ )
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 ( لآلراء الخبراء حكؿ صبلحية فقرات مقياس التحصيؿ المعرفيٕيبيف نتائج اختبار ) كا
 المعرفي فقرات مقياس التحصيؿ

 الفقرة ت
 الصبلحية

 نسبة االتفاؽ
 ٕقيمة كا

 المحسكبة
 الداللة

 ال يصمح يصمح

ٔ 

 يتـ استبلـ الكرة عف طريؽ
 كقكؼ البلعب اثناء االستبلـ ٔ

 الثبات في المكاف مع امتداد الذراعيف ٕ

التحرؾ ناحية الكرة مع ثني الجذع قميبل مف الكسط الى  ٖ
 االماـ

 لسابقةكال كاحدة مف النقاط ا ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٕ 

 تستخدـ التمريرة الصدرية في حالة
 اليجـك الخاطؼ ٔ

 كجكد زميؿ يطمب الكرة مف مكاف بعيد ٕ

 كجكد زميؿ يطمب الكرة مف مكاف قريب ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٖ 

لكي يؤدم االعب التمريرة الصدرية باليديف بطريقة جيدة 
 نو يقـكفا
 يفرد الجسـ ٔ

 يثني ركبتو لمقدـ االمامية مع حركة الجذع ٕ

 يكضع قدـ االرتكاز اماـ مع نقؿ ثقؿ الجسـ الييا ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٗ 
 يعمؿ انحراؼ رسخ اليد الممررة  في التمريرة الصدرية عمى

 دقة التمريرة ٔ

 سرعة كدقة التمريرة ٕ
ٔٛ ٔ 

ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ
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 المستقبؿ ليا صعكبة استبلـ ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

٘ 

 في التيديؼ مف الثبات يتـ متابعة الكرة مف قبؿ
 الرسغ مع فرد الككعييف ٔ

 باستخداـ الرسغ كاالصابع ٕ

 اطراؼ االصابع ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ

ٙ 

 مف خبلؿتؤدل ميارة التيديؼ مف الثبات 
 الجرم ثـ التكقؼ كاستبلـ الكره كالتصكيب ٔ

 الرمية الحرة ٕ

 استبلـ الكرة ثـ الجرم كالتصكيب ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٚ 

 تعتمد عممية التيديؼ مف الثبات عمى
 كقكؼ البلعب اماـ اليدؼ ٔ

 كقكؼ البلعب اماـ الخصـ ٕ

 كقكؼ البلعب خمؼ اليدؼ ٖ

 مف النقاط السابقةكال كاحدة  ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٛ 

 عند التيديؼ مف الثبات يجب
 النظر التجاه الكره ٔ

 الجرم الى االماـ كمتابعة الكرة ٕ

 متابعة الكره بحركة رسخ اليد ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ

ٜ 
اثناء التيديؼ مف الثبات يككف خط سير الكرة الى اليدؼ 

 ٔ ٛٔ ى شكؿعم
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ
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 قكس ٔ

 خط مستقيـ ٕ

 تضرب الكرة المكح أكال ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٓ 

اثناء التيديؼ مف الثبات عمى خط الرمية الحرة يقـك 
 البلعب

 بثني بسيط بالركبتيف ٔ

 بالكثب العالي ٕ

 بدكراف ٖ

 بجرم الى االماـ ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٔٔ 

 ة العالية في حالةيمكف استخداـ الطبطب
 اليجـك الخاطؼ ٔ
 اليجـك المنظـ ٕ
 الدفاع رجؿ لرجؿ  ٖ
 كال كاحدة مف النقاط السابقة  ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٕٔ 

 تعرؼ الطبطبة بصكرة عامة
 الدفاعية الفردية ٔ

 اليجكمية الفردية ٕ

 الدفاعية كاليجكمية ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٖٔ 

 تؤدل الطبطبة العالية
 قريبة مف الجسـ ٔ

 قريبة مف الزميؿ ٕ

 قريبة مف الخصـ ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ

 معنكم ٕٔ,٘ٔٗٚ,ٜٗ ٔ ٛٔ يستطيع البلعب مف خبلؿ الطبطبة العالية ٗٔ
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 التحرؾ بالكرة في أم اتجاه ٔ

 التمرير الى الزميؿ ٕ

 خداع المنافس ٖ

 جميع النقاط السابقة ٗ

% 

ٔ٘ 

 استبلـ الكرة غالبا يككف
 باليديف معا ٔ

 بيد كاحدة ٕ

 يد تتبع االخرل ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٔٙ 

التمرير ىك الكسيمة التي يستطيع بيا الفريؽ تكصيؿ الكرة 
 الى

 اليدؼ ٔ

 خارج الممعب ٕ

 الخصـ ٖ

 الممعب االخر ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ.٘ٔ

ٔٚ 

 التمريرة الصدرية بيف تؤدم
 العبيف فقط ٔ

 الخصـ فقط ٕ

 العبي االرتكاز ٖ

 الفريؽ بكاممو ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٔٛ 

 تتميز التمريرة الصدرية المباشرة ب
 سيكلتيا كسرعة ادائيا ٔ

 بصعكبتيا ٕ

 بدقتيا ٖ

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ
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 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٜٔ 

 صدريةيجب اف تمسؾ الكرة في التمريرة ال
 باليديف ٔ

 باليد تمك االخرل ٕ

 باليد الكاحدة ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٕٓ 

 يميز خط سير التمريرة الصدرية بأنيا ما بيف
 الكتؼ كالصدر ٔ

 الرأس كالفخذ ٕ

 حسب راحة البلعب ٖ

 الكسط كالفخذ ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٕٔ 

 تمتاز التمريرة الصدرية ب
 تكتيكيا صعكبة ٔ

 سيكلة تكتيكيا ٕ

 تطبيؽ القانكف عند ادائيا ٖ

 كال كاحد مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٕٕ 

 تتميز الطبطبة العالية بحركة
 الرسغ ٔ

 الذراع كميا ٕ

 االصابع كالرسغ ٖ

 كاال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٕٖ 
 العالية يعمؿ انحراؼ الرسغ بالتعاقب في الطبطبة

 دقة الطبطبة ٔ

 سرعة كدقة الطبطبة ٕ
 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ
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 صعكبة التحرؾ ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٕٗ 

 يككف الجسـ عند اداء الطبطبة العالية
 منحنيان الى االماـ ٔ

 منتصب القامة ٕ

 انثناء في الجسـ ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٕ٘ 

 طبة العالية فيتستخدـ الطب
 نقؿ الكرة مف مكاف الى اخر ٔ

 تستخدـ في العمميات اليجكمية ٕ

 تستخدـ في العمميات الدفاعية ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ

ٕٙ 

 تككف حركة الذراعاف في التمريرة الصدرية بأف
 الذراعيف ممتّدتا الكفيف لمخارج كاالسفؿ ٔ

 اف لمداخؿ كاالسفؿالذراعيف مثنياف كالكف ٕ

 الذراعيف شبو ممتداف كالكفاف لؤلسفؿ ٖ

 الذراعيف مثنياف كالكفاف لمخارج كاالسفؿ ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٕٚ 

في حاؿ كجكد الخصـ بيف المرر كالمستمـ عمى البلعب 
 استخداـ

 التمريرة الصدرية ٔ

 تمريرة الدفعة البسيطة ٕ

 التمريرة المرتدة ٖ

 جميع التمريرات السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ تعتبر التمريرة الصدرية ٕٛ
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 اقؿ التمريرات شيكعا ٔ

 اكثر التمريرات استعماال ٕ

 مف النادر استخداميا ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٕٜ 

 اثناء التمريرة الصدرية يقـك البلعب
 بضرب الكرة باليديف ٔ

 بدفع الكرة باألصابع ٕ

 برمي الكرة ألمامو ٖ

 الكاحدة مف النقاط السابقةك  ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٖٓ 

 في التمريرة الصدرية تككف الذراعاف
 لؤلماـ كفي اتجاه حركة الكرة ٔ

 مرتخيتيف ٕ

 مفركدتيف لؤلعمى ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٖٔ 

 يختار البلعب المناكلة الصدرية حينما يككف المستقبؿ لمكرة
 اطكؿ منو ٔ

 اقصر منو ٕ

 في جميع االحكاؿ ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ

ٖٕ 

 يعرؼ اف في المناكلة الصدرية عيكب منيا
 ال تستخدـ في المسافات الطكيمة ٔ

 تستخدـ في التمرير لممسافات المتكسطة ٕ

 تستخدـ في التمرير لممسافات المتكسطة ٖ

 تستخدـ في التمرير لمسافات طكيمة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ
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ٖٖ 

لكي تأخذ الكرة خطا مستقيما اماـ الصدر عمى البلعب اف 
 يستخدـ

 فرد الرسغيف ٔ

 فرد الككعيف ٕ

 فرد الذراعيف ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٖٗ 

 مف عيكب المناكلة الصدرية
 بطء االنتقاؿ مف ساحة الفريؽ الى ساحة الخصـ ٔ

 قبؿ الخصـ سيكلة قطعيا مف ٕ

 تأخر تنفيذ اليجمة ٖ

 كؿ النقاط اعبله ٗ

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ

ٖ٘ 

 تؤدل الرمية الحرة
 بعد استبلـ الكرة مف الزميؿ ٔ

 اثناء متابعة الكرة المرتدة ٕ

 مف الثبات ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٖٙ 

 يميز اداء التيديؼ مف القفز
 ف مع الذراعيففردا قميبل مف الركبتي ٔ

 القفز عاليا ٕ

 ثني الجذع ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٖٚ 
 تمر ميارة التيديؼ مف القفز بمرحمة

 التكقؼ في مرة كاحدة اك مرتيف كاستبلـ الكرة ٔ

 اخذ خطكتيف بعد استبلـ الكرة لمتصكيب ٕ
 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ
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 استبلـ الكرة ثـ الجرم بيا لمتصكيب ٖ

 لسابقةكالكاحدة مف النقاط ا ٗ

ٖٛ 

 تعتمد مرحمة اليبكط في التصكيب مف القفز عمى اف يككف
 ثقؿ الجسـ عمى احد القدميف ٔ

 ثني عميؽ في الركبتيف ٕ

الجسـ في كضع منفرد دكف االندفاع لؤلماـ  كالرجكع  ٖ
 لمخمؼ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٖٜ 

 يعرؼ التصكيب السممي بانيا ميارة
 ىجكمية دفاعية ٔ

 ىجكمية فردية ٕ

 ىجكمية دفاعية ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٗٓ 

 يميز كضع الكرة في التيديؼ السممي باف تككف
 عمى اصابع اليد المصكبة ٔ

 عمى كؼ اليد المصكبة ٕ

 عمى الكؼ كاالصابع ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٗٔ 

 يميز اداء التيديؼ السممي
 زكيا قائمة بيف الكؼ كالساعد كالعضد كالكتؼ ٔ

 ثني عميؽ في المرفؽ ٕ

 فرد الذراعيف تماما ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ يؤدم التيديؼ السممي ٕٗ
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 مف الثبات ٔ

 مف الحركة فقط ٕ

 مف االثنيف معا ٖ

 النقاط السابقة كالكاحدة مف ٗ

ٖٗ 

 يتـ استبلـ الكرة عف طريؽ
 كقكؼ البلعب اثناء االستبلـ ٔ

 الثبات في المكاف مع امتداد الذراعيف ٕ

التحرؾ ناحية الكرة مع ثني الجذع قميبل مف الكسط الى  ٖ
 االماـ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٗٗ 

 كلة الصدرية في حالةتستخدـ المنا
 اليجـك الخاطؼ ٔ

 كجكد زميؿ يطمب الكرة مف مكاف بعيد ٕ

 كجكد زميؿ يطمب الكرة مف مكاف قريب ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٗ٘ 

لكي يؤدم البلعب المناكلة الصدرية باليديف بطريقة جيدة 
 فانو يقـك

 يفرد الجسـ ٔ

 مع حركة الجذع يثني ركبتو لمقدـ االمامية ٕ

 يكضع قدـ االرتكاز اماـ مع نقؿ ثقؿ الجسـ الييا ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ

ٗٙ 
 يمجا البلعب الى المناكلة الطكيمة

 اليجـك الخاطؼ ٔ

 اليجـك االعتيادم ٕ
ٔٛ ٔ 

ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ
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 االثنيف معا ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 

ٗٚ 

 التمرير تدؿ السرعة في
 متابعة  اليد لمكرة اثناء المناكلة ٔ

 نقؿ مركز ثقؿ الجسـ ٕ

 االثنيف معا ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 

ٔٚ ٕ 
ٜٛ,ٗٚ
% 

 معنكم ٗٛ,ٔٔ

ٗٛ 

 قرب المسافة بيف البلعب كاليدؼ
 التصكيب ٔ

 المناكلة ٕ

 الطبطبة ٖ

 كال كاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

ٜٗ 

 افات القصيرةتستخدـ لممس
 المناكلة الصدرية ٔ

 المناكلة المرتدة ٕ

 المناكلة مف فكؽ الراس ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

ٔٛ ٔ 
ٜٗ,ٚٗ
% 

 معنكم ٕٔ,٘ٔ

٘ٓ 

 النظر الى الكرة اثناء الطبطبة تدؿ
 ضعؼ مستكل البلعب ٔ

 خطا في تكنيؾ البلعب ٕ

 االثنيف معا ٖ

 كالكاحدة مف النقاط السابقة ٗ

 معنكم ٓٓ,ٜٔ %ٓٓٔ ٓ ٜٔ
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 (٘ٓ,ٓكمستكل داللة ) ٔ( =ٔ-ٕ( =)ٔ-عند درجة حرية )ف ٗٛ,ٖ(الجدكلية =ٕقيمة )كا
 ( كالحصكؿ عمى النتائج قاـ الباحث بقبكؿ جميع الفقرات عند قيمةٕكبعد استخداـ اختبار )كا

ية (المحسكبة كذلؾ اخذ الباحث اراء السادة المختصيف التي تـ اقتراحيا فيما يخص التعديبلت المغك  ٕ)كا 
( اذ اف المقياس اصبح ٘كالمنيجية  بعدىا اعيد تكزيع الفقرات بصكرة عشكائية في استمارة جديدة ممحؽ )

 ( فقرة .ٓ٘مككف مف) 
 -إعداد تعميمات مقياس التحصيل المعرفي  : 3-7-1-6

التي مف قبؿ اجراء تطبيؽ مقياس التحصيؿ المعرفي عمى عينة البحث اعد الباحث تعميمات االختبار          
 خبلليا تعطي لمطبلب صكرة كاضحة عف االختبار ككيفية اإلجابة عف فقرات المقياس .

كتتـ ىذه العممية مف خبلؿ كتابة التعميمات مع مبلحظة أف تتسـ تعميمات شرائط تنفيذ االختبار بالسيكلة 
عمى نتائج  كالكضكح كالمكضكعية حتى يمكف االلتزاـ بيا مف دكف حدكث أم اختبلؼ يمكف اف يكثر

االختبار , كتمت كتابة ىذه التعميمات في صفحة مستقمة مف صفحات االختبار , كتضمنت التعميمات عمى 
كضكح اإلجابة ككذلؾ شرح أىمية التركيز في اإلجابة كالصدؽ فييا كعدـ ترؾ أم فقرة دكف إجابة , كذلؾ 

البحث العممي فقط . بعد ذلؾ تـ إعطاء  طمأنت إفراد العينة بانو إجاباتيـ سرية كال تستخدـ اال ألغراض
 (. ٘مثاؿ تكضيحي عف كيفية اإلجابة عمى الفقرات في تعميمات تطبيؽ المقياس  ممحؽ ) 

 -مفاتيح تصحيح مقياس التحصيل المعرفي : 3-7-1-7
تعد خطكة حساب الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى المقياس مف الخطكات الميمة كتعتمد الدرجة 

 ( .ٖيقة بناء الفقرات كعدد بدائؿ االجابة , كبعد مكافقة السادة الخبراء  ممحؽ ) عمى طر 
 -التطبيق االستطالعي لمقياس التحصيل المعرفي : 3-7-1-8

( طالب مف شعبة  ٓٔقاـ الباحث بإجراء التجربة االستطبلعية مع فريؽ العمؿ المساعد عمى عينة قكاميا ) 
ية كعمكـ الرياضة كبشكؿ عشكائي كمف مجتمع البحث مف طبلب جامعة )ج ( لطبلب كمية التربية البدن

/ ككاف اليدؼ   ٕٕٔٓ|   ٔ|   ٚٔالقادسية كالتي أجريت  في يكـ االحد مف شير كانكف الثاني بتاريخ   
 منيا :

  .التعرؼ عمى مدل كضكح فقرات المقياس كتعميماتو 

  . التعرؼ عمى الكقت البلـز لئلجابة 

  معكقات التي قد تكاجو الباحث في تطبيؽ المقياس النيائي . التعرؼ عمى ال 
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  . التعرؼ عمى فعالية بدائؿ اإلجابة 

  .معرفة كفاءة فريؽ العمؿ المساعد 

 -التطبيق الرئيسي المقياس التحصيل المعرفي: 3-7-1-9  
احث مع فريؽ بعد أف يصبح مقياس التحصيؿ المعرفي جاىز بتعميماتو كفقراتو جاىز لمتطبيؽ , باشر الب

( طالبان مف ٕٓٓ( بتطبيؽ المقياس عمى  )مجتمع البحث( كالبالغ عددىـ  ) ٙالعمؿ المساعد ممحؽ ) 
/  ٔٔطبلب كمية التربية البدنية كعمكـ الرياضة المرحمة االكلى  في يكـ الخميس مف شير شباط المصادؼ 

 دقيقة .   ٖٓالى  ٕ٘حيث استغرؽ زمف االجابة لكؿ طالب مف عينة البحث   ٕٕٔٓ/   ٕ
كبعد عممية فرز استمارات اإلجابة لمجتمع البحث قاـ الباحث بفرز االستمارات الصالحة لبلعتماد عمييا في 

 عمميات التحميؿ اإلحصائي لفقرات مقياس التحصيؿ المعرفي .
 -التحميل االحصائي لفقرات مقياس التحصيل المعرفي  : 3-7-1-11

ت المقياس مف المتطمبات الميمة كالضركرية في عممية بناءه كذلؾ لمحصكؿ يعد التحميؿ االحصائي لفقرا
عمى فقرات جيدة تحقؽ اليدؼ مف بناء المقياس قاـ الباحث باتباع االجراءات األتية بعد عممية تصحيح 

 -االستمارات كتفريغ بياناتيا :
  مؤشرات التمييز 

  المؤشرات العممية لممقياس 

 -حساب معامبلت تمييز الفقرات فقد تـ استخداـ اسمكبيف ىما :لغرض  -مؤشرات التمييز : 
 المجمكعتاف المتطرفتاف ) االتساؽ الخارجي ( :  .ٔ

 طريقة االتساؽ الداخمي )صدؽ الدراسة ( .ٕ

 :معامبلت ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس- 

 : معامل صعوبة وسهولة الفقرات  3-7-1-11
ر ميـ في التعرؼ إلى نسبة كؿ مف الذيف يجيبكنو إجابة صحيحة عف لمعامؿ صعكبة كسيكلة االسئمة دك 

السؤاؿ كالذيف يجيبكف إجابة خاطئة عنيا . كطريقة تكزيع كانتشار كؿ مف الصكاب كالخطأ نسبة إلى المجتمع 
أك العينة التي تمثمو فيك يشير إلى مقدار تناسب مستكل فقرات االختبار مع مستكل المختبريف الخاضعيف لو 
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. كىذا يعني أف أم فقرة مف فقراتو يجب أف ال تككف سيمة جدان ينجح المختبركف جميعيـ في اإلجابة عنيا أك 
 (.ٔ)صعبة جدان يفشمكف جميعيـ في اإلجابة عنيا

 كقد استخرج الباحث معامؿ الصعكبة بطريقة المجمكعتيف الطرفيتيف كذلؾ مف خبلؿ إتباع الخطكات األتية 
  ح الكمي لؤلسئمة لمحصكؿ عمى الدرجة الكمية التي حصؿ عمييا كؿ فرد في فقرات يتـ إجراء التصحيى

 االختبار 

  . ترتب الدرجات الكمية مف األعمى إلى األدنى كلممجمكعة ككؿ 

   ( مف عدد ىذه الدرجات لمعينة ٕٚتقسـ الدرجات الكمية عمى قسميف بحيث يشمؿ كؿ قسـ منيا عمى ) %
 ( طالب لكؿ مف المجمكعتيف العميا كالدنيا.ٗ٘يككف المجمكع )( طالبا حيث ٕٓٓالبالغة ) 

   استخراج عدد الطمبة الذيف أجابكا إجابة صحيحة عمى الفقرة مف المجمكعتيف . كبعد معالجة الدرجات
( سؤاؿ استبعد ستة اسئمة مف االسئمة االختبار لـ تحصؿ ٓ٘الخاصة بأفراد العينة إحصائيا كالبالغ عددىا )

( سؤاؿ كذلؾ ألف ىذه الفقرات لـ ٗٗصعكبة جيدة كبالتالي تـ حذفيا مف االسئمة كاالبقاء عمى ) عمى درجة 
 (ٛ%()كما مكضح بالجدكؿ رقـ )ٜٓ,ٓ% ( أك تزيد عمى ) ٓٔ,ٓيقؿ معامؿ صعكبتيا عف )

 ( يبيف معامؿ الصعكبة كالسيكلة الختبار التحصيؿ المعرفي ٛالجدكؿ)     

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

رقم  الداللة معامل السهولة
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

 الداللة

 معنوي 11467 11533 26 معنوي 11583 11417 1
 غير معنوي 11149 11951 27 معنوي 11617 11383 2
 معنوي 11633 11367 28 معنوي 11617 11383 3
 معنوي 11583 11417 29 معنوي 11551 11451 4
 معنوي 11567 11433 31 معنوي 11583 11417 5
 غير معنوي 11129 11971 31 معنوي 11667 11333 6
 معنوي 11451 11551 32 معنوي 11651 11351 7

                                      

 .ٓٔٔ-ٜٓٔ, ص ٜٜٓٔ, بغداد , دار الحكمة لمطباعة كالنشر ,  التقكيـ كالقياسمصطفى محمكد االماـ )كآخركف ( :  (ٔ)
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 معنوي 11567 11433 33 غير معنوي 11133 11967 8
 معنوي 11583 11417 34 معنوي 11667 11333 9
 غير معنوي 11157 11943 35 معنوي 11533 11467 11
 معنوي 11591 11411 36 معنوي 11633 11367 11
 معنوي 11624 11376 37 معنوي 11433 11567 12
 معنوي 11624 11376 38 معنوي 11583 11417 13
 معنوي 11557 11443 39 معنوي 11633 11367 14
 معنوي 11591 11411 41 معنوي 11451 11551 15
 معنوي 11674 11326 41 معنوي 11451 11551 16
 معنوي 11657 11343 42 معنوي 11717 11283 17
 معنوي 11491 11511 43 معنوي 11551 11451 18
 معنوي 11674 11326 44 معنوي 11651 11351 19
 معنوي 11541 11461 45 غير معنوي 11145 11955 21
 معنوي 11641 11361 46 معنوي 11467 11533 21
 معنويغير  11177 11923 47 معنوي 11551 11451 22
 معنوي 11591 11411 48 معنوي 11651 11351 23
 معنوي 11641 11361 49 معنوي 11651 11351 24
 معنوي 11457 11543 51 معنوي 11483 11517 25

 معامــل تمييـــز فقـــرات التحصيل المعرفي : 3-7-1-12
   المجمكعتاف الطرفيتاف 

لفركؽ الفردية بيف المختبريف الذيف يعرفكف اإلجابة الصحيحة يقصد بو ) قدرة أك إمكانية الفقرة عمى تمييز ا
 (.ٔ)عنيا كالذيف ال يعرفكنيا , أم قدرتيا عمى تمييز المختبر ذم المستكل الضعيؼ مف غيره (

 لكي نتمكف مف استخراج معامؿ تمييز الفقرات يجب أف نطبؽ عدة خطكات ىي : 
  مى إلى أدنى درجة .ترتيب درجات المختبريف الخاصة بكؿ سؤاؿ مف أع 

                                      
  ٓٚ, صٕٔٓٓ. بغداد , مكتب احمد الدباغ لمطباعة كاالستنساخ ,  مبادئ القياس كالتقكيـ التربكمصباح حسيف العجيؿ كآخركف .  ٔ



 52......................   منهجية البحث واجراءاته الميدانية            .....الفصل الثالث ....................             

 

   يكضح اإلفراد الذيف حصمكا عمى أعمى الدرجات في مجمكعة كاألفراد الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات
 في مجمكعة أخرل .

  ( ( طالبا ك)ٗ٘%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا كالبالغ عددىـ )ٕٚتعييف نسبةٕٚ )%
 ( طالبا.ٗ٘يا كالبالغ عددىـ )مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدن

 
   تطبيؽ معامؿ التمييز(ٔ): 

 مج ص د  –مج ص ع                     
 ت =         

 ) ع +د ( ٕ/ٔ                       
 مج ص ع= مجمكع اإلجابات الصحيحة لممجمكعة العميا
 مج ص د=مجمكع اإلجابات الصحيحة لممجمكعة الدنيا

 اإلجابات الدنياع= اإلجابات العميا= 
يتـ مقارنة القكة التمييزية لمفقرات المميزة مف غيرىا مف الفقرات غير المميزة كذلؾ بالمعايير التي كضعيا 

 ( يبيف ذلؾ.ٜ( كالجدكؿ ) ٕ)أيبؿ
 

 ( يبيف المعايير التي كضعيا أيبؿ لمقكة التميزية لمفقرات ٜالجػػػػػدكؿ )            

 اتتقكيـ الفقر  معيار التمييز

 ليا قدرة عمى التمييز جيدة جداُ  فأعمى ٓٗ,ٓ

 ليا قدرة عمى التمييز كربما تحتاج إلى تعديؿ كبخاصة فيما يتعمؽ بصعكبة الفقرة ٜٖ,ٓ-ٖٓ,ٓ

 فقرات حدية تحتاج إلى تحسيف ٜٕ,ٓ-ٕٓ,ٓ

 تستبعد الفقرة اك يتـ تعديميا اك تحسينيا فأقؿ ٜٔ,ٓ

 

                                      
 ٚٙ, ص ٕٗٓٓ, االردف , دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ,  ٔ, ط القياس كالتقكيـ بيف النظرية كالتطبيؽعبد اهلل الصمادم , ماىر الدرابيع :  ٔ

 ٕٔٓٓ, ٜٖٕمحمد نصرالديف رضكاف: مصدر سبؽ ذكره , ص  ٕ
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 ٔ):)تطبيؽ معامؿ التمييز
 مج ص د  –ص ع                

 ت =
 ) ع +د ( ٕ/ٔ              

 مج ص ع= مجمكع اإلجابات الصحيحة لممجمكعة العميا
 مج ص د=مجمكع اإلجابات الصحيحة لممجمكعة الدنيا

 (.   ٕع= اإلجابات العميا= اإلجابات الدنيا)
 ( يبيف معامؿ تمييز فقرات االختبار ٓٔجدكؿ رقـ )                    

 تقكيـ الفقرة معامؿ التمييز رقـ الفقرة تقكيـ الفقرة معامؿ التمييز قـ الفقرةر 

 مميزة ٛٗٙ,ٓ ٖٕ مميزة ٓٓ٘,ٓ ٔ
 مميزة ٖٓٙ,ٓ ٕٗ مميزة ٕٙٗ,ٓ ٕ
 مميزة ٛٚٚ,ٓ ٕ٘ مميزة ٖٚ٘,ٓ ٖ
 مميزة ٜ٘ٚ,ٓ ٕٙ مميزة ٖٓٙ,ٓ ٗ
 مميزة ٔٗٚ,ٓ ٕٚ مميزة ٖٓٚ,ٓ ٘
 مميزة ٕٕٚ,ٓ ٕٛ مميزة ٕ٘ٛ,ٓ ٙ
 مميزة ٗٚ٘,ٓ ٜٕ مميزة ٙ٘٘,ٓ ٚ
 مميزة ٜٔ٘,ٓ ٖٓ مميزة ٕٕٚ,ٓ ٛ
 مميزة ٕٕٚ,ٓ ٖٔ مميزة ٚٓٛ,ٓ ٜ
 مميزة ٖٓٙ,ٓ ٕٖ مميزة ٚٙٙ,ٓ ٓٔ
 مميزة ٕٕٚ,ٓ ٖٖ مميزة ٙٓٛ,ٓ ٔٔ
 مميزة ٖٙٗ,ٓ ٖٗ مميزة ٖٖٛ,ٓ ٕٔ

                                      
. ٚٙ, ص ٕٗٓٓ, االردف , دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ,  ٔ, ط بيؽ: القياس كالتقكيـ بيف النظرية كالتطعبد اهلل الصمادم , ماىر الدرابيع  ٕ

 

 ٕٔٓٓ, ٜٖٕ, ص مصدر سبؽ ذكرهمحمد نصرالديف رضكاف:   ٖ
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 مميزة ٜٔ٘,ٓ ٖ٘ مميزة ٕٕٚ,ٓ ٖٔ
 مميزة ٕٕٚ,ٓ ٖٙ مميزة ٕٔٛ,ٓ ٗٔ
 مميزة ٖٓٙ,ٓ ٖٚ يزةمم ٜ٘ٚ,ٓ ٘ٔ
 مميزة ٔٔٙ,ٓ ٖٛ مميزة ٛ٘ٙ,ٓ ٙٔ
 مميزة ٖٓٛ,ٓ ٜٖ مميزة ٛٚٚ,ٓ ٚٔ
 مميزة ٙ٘ٚ,ٓ ٓٗ مميزة ٕٙٚ,ٓ ٛٔ
 مميزة ٖٛٗ,ٓ ٔٗ مميزة ٜٙٚ,ٓ ٜٔ
 مميزة ٜٕ٘,ٓ ٕٗ مميزة ٗٗٗ,ٓ ٕٓ
 مميزة ٗ٘ٚ,ٓ ٖٗ مميزة ٓٚٛ,ٓ ٕٔ
 مميزة ٓٗٙ,ٓ ٗٗ مميزة ٔٔٙ,ٓ ٕٕ

 
 -لداخمي :االتساق ا 3-7-1-13

كيعني بو إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة السؤاؿ الكاحد كالدرجة الكمية لؤلسئمة كيطمؽ عمييا تسمية 
  (ٔ) االتساؽ الداخمي لممقياس

إذ قاـ الباحث باستخداـ معامؿ االرتباط الثنائي)بام سيريؿ( بيف درجة السؤاؿ الكاحد كالدرجة الكمية لبلختبار 
 ياكألفراد العينة جميع

بعد معالجة البيانات كجد اف الفقرات جميعيا حصمت عمى قيـ محسكبة أكبر مف القيـ الجدكلية البالغة ) 
( مما يدؿ عمى قبكؿ االسئمة جميعيا كعدـ ٘ٓ,ٓ( كتحت مستكل داللة )  ٜٛٔ( عند درجة حرية )ٜ٘ٔ,ٓ

 (ٔٔاستبعاد اية سؤاؿ منو , ككما مبيف في جدكؿ ) 
 
 
 

                                      
 . ٜٕٚ,ص ٕٓٓٓ, القاىرة , دار الفكر العربي ,  القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسيصبلح الديف ابك اعبلـ:   ٔ
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 يف قيـ معامؿ ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية(  يب ٔٔالجدكؿ )  

 معامؿ االرتباط ت
الداللة 
 االحصائية

 ت
معامؿ 
 االرتباط

 الداللة االحصائية

 معنػػػكم ٜٙٓ,ٓ ٖٕ معنػػػكم ٙٓٛ,ٓ ٔ
 معنػػػكم ٜٙٓ,ٓ ٕٗ معنػػػكم ٖٚٛ,ٓ ٕ
 معنػػػكم ٓٗٚ,ٓ ٕ٘ معنػػػكم ٖٚٛ,ٓ ٖ
 ػػكممعنػ ٖٕٚ,ٓ ٕٙ معنػػػكم ٙٓٛ,ٓ ٗ
 معنػػػكم ٙٓٚ,ٓ ٕٚ معنػػػكم ٓٗٛ,ٓ ٘
 معنػػػكم ٜٓٛ,ٓ ٕٛ معنػػػكم ٖٕٜ,ٓ ٙ
 معنػػػكم ٓٗٛ,ٓ ٜٕ معنػػػكم ٜٙٓ,ٓ ٚ
 معنػػػكم ٖٕٛ,ٓ ٖٓ معنػػػكم ٓٗٚ,ٓ ٛ
 معنػػػكم ٜٓٗ,ٓ ٖٔ معنػػػكم ٖٕٜ,ٓ ٜ
 معنػػػكم ٖٚٛ,ٓ ٕٖ معنػػػكم ٜٓٚ,ٓ ٓٔ
 كممعنػػػ ٖٚٛ,ٓ ٖٖ معنػػػكم ٜٓٛ,ٓ ٔٔ
 معنػػػكم ٜٓٗ,ٓ ٖٗ معنػػػكم ٙٓٚ,ٓ ٕٔ
 معنػػػكم ٜٙٓ,ٓ ٖ٘ معنػػػكم ٓٗٛ,ٓ ٖٔ
 معنػػػكم ٖٕٛ,ٓ ٖٙ معنػػػكم ٜٓٛ,ٓ ٗٔ
 معنػػػكم ٓٗٛ,ٓ ٖٚ معنػػػكم ٙٓٚ,ٓ ٘ٔ
 معنػػػكم ٙٓٚ,ٓ ٖٛ معنػػػكم ٙٓٚ,ٓ ٙٔ
 معنػػػكم ٖٕٛ,ٓ ٜٖ معنػػػكم ٖٜٚ,ٓ ٚٔ
 ػػػكممعن ٜٙ٘,ٓ ٓٗ معنػػػكم ٙٓٛ,ٓ ٛٔ
 معنػػػكم ٙ٘ٛ,ٓ ٔٗ معنػػػكم ٜٙٓ,ٓ ٜٔ
 معنػػػكم ٓٗٙ,ٓ ٕٗ معنػػػكم ٙ٘ٚ,ٓ ٕٓ
 معنػػػكم ٜٙٓ,ٓ ٖٗ معنػػػكم ٖٕٚ,ٓ ٕٔ
 معنػػػكم ٙ٘ٛ,ٓ ٗٗ معنػػػكم ٙٓٛ,ٓ ٕٕ

 ٜٛٔكدرجة حرية  ٘ٓ,ٓعند مستكل داللة  ٜ٘ٔ,ٓقيمة ) ر( = 
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 -ي  : الخصائص السايكومترية الختبار التحصيل المعرف 3-8
 صدق المقياس   1 -3-8

"يعد الصدؽ مف المعايير الميمة لجكدة االختبار حيث يشير الى مدل الدقة التي تقيس بيا أداة القياس 
 . (1)السمة اك الظاىرة التي كضعت لقياسيا " 

كيعد صدؽ االختبار شرط اساسي مف شركط أدكات المقياس الفعالة في قياس الظاىرة مكضكع القياس , 
كممة أخرل فأف المقصكد بصدؽ االختبار مدل صبلحية االختبار لقياس ىدؼ كجانب محدد , كتبدك ىذه كب

 .( ٕ)الصبلحية في اشكاؿ متعددة 
ككمما كاف المقياس يحمؿ اكثر مف مؤشر لمصدؽ زادت الثقة بو في قياس ما اعد لقياسو . كقد استخرج عدة 

 -ي :دالالت لمصدؽ كفؽ ما يطمبو بناء المقياس كى
 -الصدق الظاهري : -أوال:

تتحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ بعرض فقرات االختبار قبؿ تطبيؽ االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف 
,الذيف يتصفكف بخبرة تمكنيـ مف الحكـ عمى صبلحية فقرات االختبار في قياس الخاصية المراد قياسيا ,كقد 

قؽ مف صبلحية التحصيؿ المعرفي كذلؾ بعرض كفقراتو تتحقؽ الباحث مف  ىذا النكع مف الصدؽ في التح
كتعميماتو كبدائمو عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في عمكـ طرائؽ التدريس كاالختبارات كالقياس  

فقرات مف المقياس كحصمت  ٙ.الذم كافقكا عمى صبلحية الفقرات كاستبعاد البعض منيا حيث تـ استبعاد 
 قة تصحيحو كما ذكرت سابقا )تمت االشارة الييا سابقا (المكافقة عمى بدائمو كطري

  -ثانيا صدق المحتوى :
بعد اف بدأ الباحث بتحديد  متغير البحث كىك التحصيؿ المعرفي قاـ بصياغة الفقرات التي تمثؿ        

ى التحصيؿ  بدقة كالتي تتضمف المحتكل كأف ىذا ال يؤكد صدؽ المحتكل .. ككذلؾ تـ عرض الفقرات عم
 مجمكعة مف الخبراء .

( فقرات لعدـ حصكليا عمى النسب المقبكلة مف ٙ(اذ تـ استبعاد )ٕكبعد تحميؿ آرائيـ احصائيا باستخداـ )كا
 التكافؽ

 

                                      
 .ٚٚٔـ ,ص ٕٙٓٓمحمد نصر الديف رضكاف : مصدر سبؽ ذكره , ٔ

 ٕٓٔ,ص  ٕٓٓٓ,عماف, دار الفكر لمنشر كالتكزيع , تعديؿ كبناء السمكؾ اإلنسانيفاركؽ الركساف :  ٕ 
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 -ثالثا صدق البناء :
يعد صدؽ البناء مف اكثر انكاع الصدؽ تمثيبل لمفيـك الصدؽ , الذم يسمى احيانا بصدؽ المفيكـ , أك       

يف الفرضي , " كيقصد بو مدل قياس المقياس التحصيؿ المعرفي لتككيف فرضي أك مفيكـ نفسي صدؽ التكك 
 .  (ٔ)معيف "

كما ىك معمكـ فإف بعض السمات التي نتعامؿ معيا في عمكـ طرائؽ التدريس ىي سمات افتراضية كال يمكف 
ياس سمة افتراضية ستكجو مبلحظتيا بصكرة مباشرة , كغيرىا, لذلؾ فإف نتائج االختبار الذم يصمـ لق

بصكرة أساسية لمكشؼ عف كجكد أك عدـ كجكد مثؿ ىذه السمة . كمف ثـ, فإف نكع الصدؽ الذم ييـ مصمـ 
 ( ٕ)االختبار اكثر مف أنكاع الصدؽ األخرل ىك صدؽ البناء ألنو يشكؿ اإلطار النظرم لبلختبارات 

قرات غير المميزة كاستبقاء الفقرات التي ليا القدرة كلغرض التحقؽ مف ىذا االفتراض قاـ الباحث باستبعاد الف
 -عمى التمييز بيف الطبلب في التحصيؿ المعرفي  مف خبلؿ ما يأتي :

 -أسموب المجموعتين المتطرفتين : -1
تعتمد قدرة المقياس الجيد عمى كفاية األجزاء المككنة لو مف ناحية قدرتيا عمى التمييز بيف المجمكعات 

ألداء عمى الظاىرة , كقد تحقؽ صدؽ التمييز كذلؾ مف خبلؿ اإلبقاء عمى الفقرات التي اثبت المتباينة في ا
 التحميؿ اإلحصائي قدرتيا التمييزية كقد تـ االبقاء عمى جميع الفقرات. 

 -االتساق الداخمي :-2
مف خبلؿ إيجاد  " تفترض ىذه الطريقة أف الدرجة الكمية لمفرد تعد معياران ميمان لصدؽ بناء المقياس كذلؾ

 . ( ٖ") العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس بالدرجة الكمية 
 -كقد تحقؽ لمباحث ىذا النكع مف الصدؽ مف خبلؿ ارتباط :
 -درجة كؿ فقرة  مف فقرات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس :

  -: مؤشر ثبات المقياس ٕ- ٛ-ٖ
ختبار الذم يعطي نتائج مقاربة أك نفس النتائج إذا طبؽ أكثر مف مرة في ظركؼ اال)االختبار الثابت ىك    

 . (ٔ) (مماثمة 

                                      
 . ٜٛ, ص ٜٜٗٔ, القاىرة , دار المعرفة ,  قياس الشخصيةمحمد شحاتو ربيع :  ٔ

 .   ٖٛٔعبد اهلل الصمادم , ماىر الدرابيع : مصدر سبؽ ذكره ,ص ٕ

 . ٖٗ, ص ٜٔٛٔ, جامعة المكصؿ , دار الكتب لمطباعة كالنشر ,  االختبارات كالمقاييس النفسيةكآخركف :  عبد الجميؿ الزكبعي ٖ
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سيشير ثبات االختبار إلى الدرجات التي يحصؿ عمييا األفراد أنفسيـ في مرات اإلجراء المختمفة, كمعنى ىذا 
ثبات االختبار االستقرار بمعنى  أف كضع الفرد بالنسبة لجماعتو ال يتغير جكىريان في ىذه الحالة, كما يعني

كلمتحقؽ مف ثبات المقياس أنو لك كررت عمميات قياس الفرد الكاحد لبينت درجتو شيء مف االستقرار, 
 استخدـ الباحث الطرائؽ اآلتية:
  -أوال  طريقة التجزئة النصفية :

يقة ال تتطمب كقتان طكيبلن لغرض إيجاد معامؿ ثبات االختبار تـ اعتماد طريقة التجزئة النصفية ألنيا طر  
كتنسجـ مع متطمبات االختبار, كقد تـ االعتماد عمى البيانات التي حصؿ عمييا الباحث كالمتعمقة بدرجة 

( فقرة إذ تـ تقسيـ االختبار الى جزأيف األكؿ يتضمف درجات ٗٗ( طالبا عمى االختبار المتضمف )ٕٓٓ)
إذ  يتضمف درجات االسئمة التي تحمؿ االرقاـ الزكجية , , االسئمة التي تحمؿ األرقاـ الفردية , كالثاني

 (ٖٕٓ,ٔ )المحسكبة   ( F )التبايف لمتأكد مف تجانس النصفيف ككانت قيمة  ( F (استخدـ الباحث اخػتبار 
,  ( ٘ٓ,ٓ )كمستكل داللة  ( ٜٛٔ: ٔ  )عنػد درجة حرية  ( ٖٙ,ٕ)كىي أصغر مف قيمتيا الجدكلية البالغة 

إال اف ىذه القيمة تمثؿ ( ٜٗٓ,ٓ)اب معامؿ االرتباط البسيط بيرسكف, كالذم بمغ لممقياس بعدىا تـ حس
معامؿ ثبات نصؼ االختبار, لذا يجب اف يتـ تصحيح قيمة معامؿ الثبات لكي يتعيف االختبار ككؿ لذا قاـ 

المقياس ) الباحث باستخداـ معادلة سبيرماف براكف بيدؼ تصحيح معامؿ االرتباط كبذلؾ أصبح ثبات 
ٓ,ٜ٘ٓ.) 
 معامل ريتشارد كيورد  -ثانيا :

 ( كىك معامؿ ثبات جيد كمقبكؿ يمكف االعتماد عميو .ٚٙٛ,ٓ)

 -: االجراءات الميدانية الرئيسة 9 -3
 االختبارات القبمية  -3-9-1

تبلميا, اختبار قاـ الباحث بأجراء االختبارات القبمية لؤلداء الفني لمميارات ) اختبار المناكلة مع الحائط كاس
الطبطبة العالية بتغير االتجاه , التصكيب مف الثبات بكمتا اليديف مف خط الرمية الحرة , االختبار المركب ( 

( في كمية التربية البدنية كعمكـ الرياضة / جامعة ٕٕٔٓ/ ٔ/  ٔٔكفؽ استراتيجية الذكاء المتعدد في يكـ ) 
كانكف الثاني كقد راعى الباحث النقاط االتية عند تطبيؽ   القادسية المكافؽ ليكـ ) االثنيف ( مف شير

 -االختبارات القبمية:
                                                                                                                    

 ٕٗ. ص ٕ٘ٓٓ. عماف . دار الفكر .  ٖ. ط . مبادئ  كالقياس كالتقكيـ في التربيةنادر فيمي الزيكد كىشاـ ٔ 
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  . اجراء االختبارات تحت الظركؼ جيدة كمبلئمة  كلجميع أفراد العينة 

  . اجراء االختبارات في المكاف نفسو كلجميع أفراد العينة 

  لعينة .اجراء االختبارات الميارية باألجيزة كاالدكات  كلجميع افراد ا 

  . العمؿ عمى اف يككف فريؽ العمؿ المساعد ذك خبرة عممية كاكاديمية في التخصص كلجميع أفراد العينة 

  . اعداد كآمرات لمتصكير كالعمؿ الفديكم 

 -المنهج التعميمي : 3-9-2
مف أجؿ تحقيؽ اىداؼ البحث قاـ الباحث بأعداد منيج تعميمي كفؽ استراتيجية الذكاءات المتعددة 

مكاني ,التفاعمي, الحركي ( عمى المجمكعة التجريبية في الفصؿ الدراسي االكؿ لمعاـ الدراسي )ل
(  لطبلب المرحمة االكلى حيث قاـ الباحث بتطبيؽ تجربتو في يـك الثبلثاء مف شير كانكف ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ)

لة الصدرية )اختبار ( ك تـ تطبيؽ الكحدة التعميمية االكلى لميارة المناك ٕٕٔٓ \ ٔ \ٕٔالثاني المصادؼ )
 مناكلة الكرة كاستبلميا نحك الحائط( ككذلؾ في يـك الثبلثاء المصادؼ

( تـ تطبيؽ الكحدة التعميمية الثانية لميارة الطبطبة العالية )اختبار الطبطبة العالية بتغير ٕٕٔٓ\ٔ \ٜٔ) 
الثة لميارة  التيديؼ مف الثبات ( تـ تطبيؽ  الكحدة التعميمية الث ٕٕٔٓ\ ٔ \ ٕٙاالتجاه( كبعدىا كفي يكـ  )

)اختبار التيديؼ مف الثبات بكمتا اليديف مف خط الرمية الحرة ( كبعد ذلؾ تـ تطبيؽ االختبار في الكحدة 
 \ ٕالتعميمية الرابعة كاالخيرة لمميارة  المركبة  )االختبار المركب ( كالذم استمرت مف الثبلثاء المصادؼ ) 

( كحدات تعميمية ٕٔ( حيث تضمف المنيج )ٕٕٔٓ \ ٕ \ٗيس المصادؼ ) (  لغاية يكـ الخمٕٕٔٓ \ ٕ
بكاقع ثبلث كحدات في االسبكع الكاحد لكؿ كحدة تعميمية التي خصت بتعمـ الميارات اليجكمية بكرة السمة ) 

ف مف المناكلة الصدرية المباشرة , الطبطبة مف البدء العالي بتغير االتجاه , التيديؼ مف الثبات بكمتا اليدي
خط الرمية الحرة , الميارة المركبة( كتـ اجراء الكحدات التعميمية في مبلعب كرة السمة في الكمية  حيث كاف  

 -( دقيقة مكزعة عمى النحك اآلتي :ٜٓزمف الكحدة الكاحدة )
  -القسـ التحضيرم :

 ( دقيقة كيتضمف: ٓٔالزمف الكمي لمقسـ التحضيرم )
 المقدمة كاالحماء 
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عاـ: بعد اخذ الطبلب كضعا )بنسؽ مكحد ( كاخذ غياباتيـ بعد ذلؾ اعطاء تمرينات عامة االحماء ال
 دقائؽ  ٖألعضاء الجسـ كمو كتككف مده ىذا الجزء  

التماريف البدنية : كيتـ في ىذا الجزء اعطاء تماريف خاصة ال جزاء الجسـ العاممة في االداء كالتركيز عمى 
الثقؿ االكبر في اثناء اداء الميارات في الكحدات التعميمية كتككف مدة ىذا  العضبلت العاممة التي يقع عمييا

 دقائؽ ٘الجزء 
  -القسم الرئيسي :

يتـ في ىذا القسـ العمؿ بأسمكب استراتيجيات الذكاءات مف خبلؿ تطبيقو لتعمـ الميارات قيد البحث كتككف 
 ( دقيقة كيتضمف جزأيف اساسييف ىما :  ٓٚمدتو) 

شرح الميارة كادائيا مف قبؿ الباحث اك نمكذجحيث يتـ التركيز في ىذا الجزء عمى  -ميمي:الجزء التع
االساليب المتبعة مف قبؿ الباحث مف خبلؿ تكزيع ىذه االستراتيجيات عمى  التماريف التي ليا ذات الصمة 

االتجاه ,المناكلة  بالعممية التعميمية مف خبلؿ عرض االداء الميارل لمميارات )الطبطبة العالية بتغيير
 الصدرية , التصكيب مف الثبات بكمتا اليديف (

  -الجزء التطبيقي :
تطبيؽ ما تـ أعداده مف قبؿ الباحث فيما يتعمؽ بالكحدات التعميمية قيد اسمكب استراتيجيات الذكاء المتعدد اذا 

 غذية الراجعة لمطبلب يتـ اجراء التصحيحات ال خطاء االداء الميارل مف قبؿ الباحث كذلؾ اعطاء الت
  -: القسم الختامي

 د( ٓٔيتـ في ىذا القسـ العاب تركيحية كالقاء تحية االنصراؼ كتككف مدتو )
 كقد اخذ الباحث بنظر االعتبار ما يأتي 

 قاـ الباحث بتنفيذ اسمكب استراتيجيات الذكاء المتعدد لمميارات لممجمكعة التجريبية لكؿ ميارة  
االخطاء مف قبؿ الباحث كاعطاء التغذية الراجعة عمى كفؽ الحاجة ليا ام بشكؿ  التركيز عمى تصحيح 

 منفرد كبشكؿ جماعي لممجمكعة التجريبية في كؿ ميارة بعد انتياء االداء 
تعكيض ام كحدة تعميمية في حاؿ تصادؼ عطمة رسمية اك ام ضرؼ يطرا في اثناء مدة التطبيؽ المنيج  

 التعميمي ككما مكضح ادناه
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 ) نموذج لوحدة تعميمية(                                
 \اليـك                   المباشرة                    المناكلة الصدرية \االىداؼ التعميمي  

                  \التاريخ               ,الصبر,                   تعزيز ركح التعاكف  \االىداؼ التربكم 
 د ٜٓ \الزمف      ( , ادكات رياضيةٓٔرات سمة عدد )ممعب كرة سمة , ك  \ت المستخدمة االدكا

اقساـ الكحدة 
 التدريبية

 المبلحظات االشكاؿ التنظيمية الفعاليات التعميمية الزمف

 القسـ االعدادم
 االحماء العاـ

 
 االحماء الخاص

 

 د ٓٔ
 د ٘

 
 د ٘

الكقكؼ عمى الخط –اليركلة -السير
لمممعب كاداء القفزات كعند الجانبي 

اعطاء اشارة الصافرة الركض الى 
منتصؼ الممعب كالرجكع مشي ,تدكير 
الذراعيف بالتعاقب ثـ الركض الى 
 منتصؼ الممعب كالعكدة مشي

)االستمقاء عمى الظير ( الذراعيف 
رفع الرجميف كعمؿ  –لجانب الجسـ 

 حركة الدراجة
)الكقكؼ(رفع كخفض الذراعيف عاليا 

د , القفز بحرية كالطير عمى بالع
 البقعة

 
 
 
 

 
 

       
 

تعطى االشارة عف 
طريؽ الصفارة بعد 
تطبيؽ مف الباحث 

 لمحركة

 القسـ الرئيسي
 الجزء التعميمي

 
 

 الجزء التطبيقي
 
 

 دٓٚ
 د ٕٓ
 
 
 د ٓ٘
 د ٕٓ
 

شرح مبسط مع التطبيؽ لميارة 
استقباؿ الكرة كتطبيؽ التماريف 

لتكضيحية بكرات ممكنة كمختمفة مع ا
 عرض نمكذج

شرح بشكؿ مبسط مع التطبيؽ لميارة 
المناكلة الكرة كتطبيؽ التماريف 

التكضيحية بكرات مختمفة كممكنة مع 

 

 
 

      
 

 
 

 
 
 
 

التأكد عمى استقباؿ 
كمناكلة الكرة بصكرة 

صحيحة قدر 
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اتجاه الكرة اثناء المناكلة    خط سير الكرة اثناء      الباحث       العب            
 بيف طالب كطالب اخر  الصدرية 

 -االختبارات البعدية : 3 -3-9
في  ٕٕٔٓ/  ٕ/  ٜقاـ الباحث بأجراء االختبار البعدم مع الكادر المساعد في  يكـ الثبلثاء المصادؼ

القاعة المغمقة  لكمية التربية البدنية كعمـك الرياضة جامعة القادسي كتـ اجراء االختبارات البعدية لممجمكعة 
كالضابطة كبنفس االجراءات كتحت نفس الظركؼ كلكؿ الميارات االساسية بكرة السمة ) اختبار التجريبية 

مناكلة الكرة كاستبلميا مع الحائط ,  اختبار الطبطبة مف البدء العالي بتغير االتجاه ,  اختبار التيديؼ مف 

 
 د٘ٔ
 
 د ٘ٔ

 عرض نمكذج
_ يقؼ افراد العينة عمى شكؿ دائرة 
كالكرات مع الباحث الذم يقؼ في 
كسط الدائرة كيرمي الباحث الكرات 

ـ كااللكاف الى افراد مختمفة االحجا
العينة بالتناكب كعند رمي الكرات 
جميعيا ينتقؿ لمفرد االخر مع 
 التصفيؽ كالتشجيع لمف سيتمـ الكرة

أداء ميارة المناكلة الصدرية  (ٔتمريف)
بمناكلة الكرة إلى الزميؿ مف مجمكعة 
ب الذم بدكره يقكـ بمسؾ الكرة , 

 يكرر التمريف بالتناكب.
بمسؾ الكرة مف  الب(يقـك الطٕتمريف)

كضع الجمكس عمى الركبتيف كالزميؿ 
 يناكؿ الكرة  لو

 

 

    
                          

         
  

 
 
 

 أ 

   
 ب 

 

 االمكاف
اف يككف تبديؿ 
المناكلة بيف 

مكعتيف تحت المج
 صافرة الباحث

ضركرة االتصاؿ 
كالتنظيـ كاالتصاؿ 
مع الطالب النو 
جانب مف جكانب 
التعزيز لمذكاء 

 التفاعمي

   تحية االنصراؼ –لعبة تركيحية  د ٓٔ القسـ الختامي
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قاط البعض مف الصكر كالتصكير الثبات بكمتا اليديف مف خط الرمية الحرة , االختبار المركب( كتـ ايضا الت
 الفيديك لكؿ ميارة مف الميارة السابقة في االختبار البعدم .

 -الوسائل االحصائية :3-11
 ( في المعالجات االحصائية كىي spssقاـ الباحث باستخداـ البرنامج الجاىز في الحقيبة االحصائية )     

  . الكسط الحسابي 

  . االنحراؼ المعيارم 

  لتكاء  .معامؿ اال 

  ) معامؿ االرتباط البسيط ) بيرسكف 

  ( اختبارt. لمعينات المترابطة ) 

  اختبار ت لمعينات المستقمة 

   اختبار لفيف 

  )معامؿ االرتباط الثنائي)بام سيريؿ  

 



 
 

 

 

 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها  -4 
عرض نتائج قيم بعض المهارات االساسية بكرة السمة لممجموعة  1- 4

 الضابطة وتحميمها ومناقشتها.
 

عرض وتحميل ومناقشة نتائج بعض المهارات االساسية بكرة  4-1-1
 السمة لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة

 
4-1-2 
 

وتحميل ومناقشة نتائج قيم بعض المهارات االساسية بكرة عرض  
 السمة لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية .

 
عرض وتحميل ومناقشة نتائج قيم بعض المهارات االساسية بكرة  4-1-3

 السمة لالختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية
االختبار البعدي لقيم التحصيل المعرفي عرض وتحميل نتائج   4-2

 لممجموعتين الضابطة والتجريبية 
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 وتحميمها ومناقشتهاعرض النتائج   4
بعد ان استكمل الباحث جمع البيانات الناتجة عن االختبارات المستخدمة التي وضعت         
لما تمثمو من سيولة في استخالص االدلة العممية،  تم عرض النتائج وتحميميا وتفسيرىا بجداول،

ات البحث وأىدافو في ضوء اإلجراءات وألنيا أداة توضيحية مناسبة لمبحث تمكن من تحقيق فرضي
 الميدانية التي قام بيا الباحث.

عرض نتائج قيم بعض المهارات االساسية بكرة السمة لممجموعة الضابطة وتحميمها  1- 4
 ومناقشتها.

عرض وتحميل ومناقشة نتائج بعض المهارات االساسية بكرة السمة لالختبارات القبمية  4-1-1
 لضابطةوالبعدية لممجموعة ا

 ( 12الجدول )  

يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في قيم بعض المهارات االساسية بكرة السمة لممجموعة 
 الضابطة

 المتغيرات ت
 وحدة

 القياس
 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ع ف َس ف
 قيمة

t 
 المحسوبة

 مستوى
 ع س ع س الداللة

1 
مناولة الكرة 

مها نحو واستال
  الحائط

 الزمن

8,766 0,726 8,368 0,532 0,397 0,668 2,293 0,015 

2 
الطبطبة من 

 العاليالبدء 
  بتغير االتجاه

 الزمن

8,595 0,757 7,968 0,572 0,627 0,727 3,265 0,001 

3 
التهديف من 

بكمتا الثبات 
 اليدين

 درجة

2,700 0,657 5,000 1,376 -2,300 1,525 8,007 0,000 

 0,016 2,311 0,829 0,492 0,293 8,010 0,733 8,502 الزمن االختبار المركب 4
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(  12 رقم ) الجدول لنا ألفراد عينة البحث ، يبين التي حصل عمييا الباحث في ضوء      
 ، اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائطالميارات االساسية بكرة السمة  ) ىذهالفروق في قيم 

بكمتا اليدين من خط الرمية الحرة  التيديف من الثباتاختبار ،  بتغير االتجاه العاليةبطبة الط اختبار
 االختبار المركب( في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة وكما مبين في الجدول أعاله،

 ت فروقااالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  أظير  بين  طبيعة أفراد العينة  حيث ان
 \معنوية في الميارات اليجومية والمركبة بكرة السمة لدى طمبة كمية التربية البدنية وعموم الرياضية 

 المرحمة االولى . \جامعة القادسية 
وباستخدام اختبار ) ت (  ) اختبار الكرة واستالميا نحو الحائط(ففي متغير المناولة الصدرية

بين  الموضحة في الجدول اعاله اظيرت لنا فروقا معنوية  لمعينات المترابطة الستخراج الفروق
( عند مستوى داللة 2,293إذ بمغت قيمتيا المحسوبة ) االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة 

 ( ولصالح االختبار البعدي .  19( ودرجة حرية )  0,015)
لمعينات المترابطة الستخراج  وباستخدام اختبار ) ت ( بتغير االتجاه العالية اختبار الطبطبةأما في 

(  0,001( عند مستوى داللة )3,265الفروق أظيرت فروقًا معنوية ، إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )
 ( بين االختبارين لممجموعة الضابطة ولصالح االختبار البعدي . 19ودرجة حرية ) 

ستخدام اختبار ) ت ( وبا بكمتا اليدين من خط الرمية الحرة التيديف من الثبات اختبار اما في
( 8,007بمغت قيمتيا المحسوبة ) كانت الفروق واضحة حيثلمعينات المترابطة الستخراج الفروق 

( بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة  19( ودرجة حرية )  0,000عند مستوى داللة )
 الضابطة ولصالح االختبار البعدي .

قيمتيا المحسوبة كانت بار ) ت ( لمعينات المترابطة أما في االختبار المركب وباستخدام اخت
( بين االختبارين القبمي والبعدي  19( ودرجة حرية )  0,016( عند مستوى داللة )2,311)

ومن  .وىذا مؤشر عمى وجدود فروق معنوية ايضا لممجموعة الضابطة ولصالح االختبار البعدي 
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة المرحمة االولى ىنا يمكن القول ان المجموعة الضابطة من طمبة 
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اصبح لدييم تطور ايضا في عممية التعمم  حركي  لمميارات االساسية بكرة السمة والتي كانت قيد 
 الدراسة .

حيث ان تباين الفروق في نسب االختبار القبمي والبعدي لمميارات االساسية بكرة السمة ىو تباين 
ان المجموعة الضابطة قد تحسنت في اداء الميارات المقترحة في الدراسة معنوي وىذا يدل عمى 

 المطروحة .
ويعزو الباحث ذلك التطور الى الطريقة التي اتبعيا المدرس في الوحدات التعميمية حيث استخدامو 

معموماتو في عممية التعمم كذلك االعادة والتكرار وتوجيياتو اثناء فترة  للتمرينات وطرق ال يصا
 التعميم ليم.

ان ىذه المتغيرات ادت الى تطور االداء في الميارات االساسية بكرة السمة )ميارة مناولة الكرة 
واستالميا نحو الحائط ،الطبطبة العالية بتغير االتجاه ،التيديف من الثبات بكمتا اليدين، التمرين 

عال  في استخدام االسموب المركب ( اضافة الى خبرة المدرس الميدانية ليا دور ايضا  ميم وف
يحقق اىداف التعمم وما ليا من دور اساسي في اتقان االداء المياري في بعض الميارات الذي 

وكذلك التغذية الخارجية من قبل المدرس )المباشرة ،غير مباشرة ( ليا دور ميم وجانب ايجابي في 
 )ابراىيم مجدي ( هتعمم  ىذه الميارات وىذا ما أكد

اتاحة الفرص كي يكتشف الطالب بأنفسيم حقائق التعمم فيجب ان يساعد المدرس "انو ينبغي 
الطالب من خالل التوجييات والدروس المباشرة وغير المباشرة من حيث الموقف اذا كان شديد 

   (1")الصعوبة او كان سيال
 
 
 
 

 

 

                                      

 222,دار التوزيع والطباعة,ص2,ج (,موسوعة التدريس2004ابراهيم مجدي عزيز) - 1
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بعض المهارات االساسية بكرة السمة  االختبارات القبمية والبعدية في قيم ( يوضح الفروق في 1الشكل ) 
  لممجموعة الضابطة

عرض  وتحميل ومناقشة نتائج قيم بعض المهارات االساسية بكرة السمة لالختبارات   4-1-2
 القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية .

 ( 13الجدول ) 
 ة بكرة السمة لممجموعة التجريبيةيبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في قيم بعض المهارات االساسي

 المتغيرات ت
 وحدة

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ع ف َس ف
 قيمة

t 
 المحسوبة

 مستوى
 ع س ع س الداللة

1 
مناولة الكرة 

واستالمها نحو 
  الحائط

 الزمن
8,789 0,526 7,953 0,666 0,836 0,859 3,082 0,000 

2 
الطبطبة من 

 لعالياالبدء 
  بتغير االتجاه

 الزمن
8,575 0,693 7,528 0,669 1,047 0,779 4,584 0,000 

3 
التهديف من 

بكمتا الثبات 
 اليدين

 درجة
2,400 0,681 6,900 1,021 4,500 1,433 12,201 0,000 

 0,000 3,145 0,936 0,949 0,448 7,573 0,633 8,522 الزمن االختبار المركب 4
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نسب  ( 13ألفراد عينة البحث ، يبين الجدول )  جيا الباحث اثناء اختباراتوالتي استخر في ضوء   
 اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائط)في قيم بعض الميارات االساسية بكرة السمة  االختبارات

بكمتا اليدين من خط الرمية  التيديف من الثباتاختبار ،  بتغير االتجاه العاليةالطبطبة  اختبار ،
االختبار المركب( في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية وكما مبين في الجدول لحرة ،ا

ولصالح  بين االختبارين القبمي والبعدي معنوية طبيعة أفراد العينة أظيرت فروقا حيث ان أعاله 
 لممجموعة التجريبية  . االختبار البعدي 

وباستخدام اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة  حو الحائطكرة  واستالميا نمناولة الاختبار  ففي 
( ودرجة حرية )  0,000( عند مستوى داللة )3,082قيمتيا المحسوبة )كانت الستخراج الفروق 

 . لممجموعة التجريبية ( بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي  19
تبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج وباستخدام اخ بتغير االتجاه العاليةاختبار الطبطبة  أما في 

(  0,000( عند مستوى داللة )4,584الفروق أظيرت فروقًا معنوية ، إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )
 ( بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي . 19ودرجة حرية ) 

وباستخدام اختبار ) ت (  ليدين من خط الرمية الحرةبكمتا ا التيديف من الثبات كذلك في اختبار
( 12,201لمعينات المترابطة الستخراج الفروق أظيرت فروقًا معنوية ، إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )

 ولصالح االختبار البعدي ايضا .(  19( ودرجة حرية )  0,000عند مستوى داللة )
لمعينات المترابطة الستخراج الفروق أظيرت االختبار المركب وباستخدام اختبار ) ت (  اما في

( ودرجة حرية )  0,000( عند مستوى داللة )3,145فروقًا معنوية ، إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )
 ( بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي . 19

نالك فروق ونسب في االختبارات ( نجد ان ى13ومن خالل ذلك وكما موجود في الجدول رقم )
 اختبار ، اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائطالقبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في كل من )

بكمتا اليدين من خط الرمية الحرة  التيديف من الثباتاختبار ،  بتغير االتجاه العاليةالطبطبة 
 يسعى اليو الباحث اثناء دراستو . نىذا ما كا( ولصالح االختبار البعدي و االختبار المركب،
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حيث يعزو الباحث ان التطور الحاصل في العمميات التعميمية جاء من خطط وطرق واستراتيجيات 
الباحث  وتم تصميميا ووضعيا داخل الوحدات التعميمية من قبل الباحث نفسة  فمن خالل ما عرض

الوحدات التعميمية  زاد من عممية التعمم من رسوم وصور وتمرينات تخص كل ميارة  داخل كل 
 نتائج القياس في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية .  ولمطالب وىذا ما أظيرت

حيث كانت الباحث يسعى  لتحقيق اىداف مرسومة وواضحة منيا تعمم االداء المياري وزيادة 
ي نسب وقيم القياس البعدي حيث كانت التحصيل المعرفي ويوعز الباحث ان الفروق الموجودة  ف

نتائجيا ىو التطور الحاصل في عممية التعمم الحركي لمميارات االساسية بكرة السمة وىذ يرجع الى 
الطريقة المتبعة من قبل الباحث والتي ساىمت  في زيادة حماس الالعبين في االداء والتطبيق 

التي كان ليا تأثير ايجابي عمى عينة البحث ) الميارات التي وضعيا الباحث لممجموعة التجريبية و 
المجموعة التجريبية ( ومن خالل  متابعة الباحث لعممية التعمم في الوحدات التعميمية اعتمد الباحث 
عمى تعمم وتطوير وتحسين الميارات من خالل تصحيح بعض الجوانب السمبية وتطوير االيجابية 

 وتحسينيا .
الى الطريقة المتبعة وحدىا وانما يعود الوحدات التعميمية  ديعو  ويعزو ان االثر االيجابي ال

في اجزائيا الثالثة وخاصة القسم الرئيسي من حيث الشرح  والمستخدمة في الدروس وما تحتوي
والعرض وااليضاح بوسائل متعددة لمميارات حيث ان استخدام تمرينات متنوعة ومشوقة )العمل 

شكالت، فرصة التعبير عن الذات ، اضافة شيء من المرح الى الجماعي، لعب االدوار ، حل الم
المواقف التعميمية ( كان ليا االثر العالي في عممية التعمم وتعزيز الذكاءات الثالث )الرياضي، 
المكاني ، التفاعمي( كذلك تعزيز سرعة اداء ىذه الميارات حيث كان تحمل مبدأ التعاون والحماس 

بو تمك الوسائل  تن لو االثر االيجابي داخل الوحدة التدريبية وىذا ما تميز والمنافسة فيما بينيم وكا
داخل الوحدات التعميمية والتي كان ليا كممة الفصل في المجموعة التجريبية حيث نجد ان عينة 
البحث )المجموعة التجريبية ( اصبح لدييم تطور واضح في التعمم المياري الى جانب التحصيل 

بو العب كرة السمة عن بقية  زي لعبة كرة السمة وىذه من االمور الميمة التي يتميالمعرفي مياري ف
 االلعاب. 
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حيث ان الجانب المعرفي يمعب دورًا اساسيًا في التعمم الحركي اي بمعنى امتالك اكثر نسبة من 
تبط لمطالب او المتعمم بصورة عامة تسيل كثير في عممية التعمم  كذلك ير  ةالمعمومات التصحيحي

بشخصية وسموك ذلك الطالب ودوافعو وحاجاتو عند مزاولة انواع مختمفة من االنشطة الرياضية 
 صلذلك يجب ان عدم اىمال جانب عمى اخر ) التعمم الحركي والتحصيل المعرفي ( اما في ما يخ

احدى عمميات التعمم شرط اساسي لموصول الى  االطريقة المالئمة في تعمم الميارات باعتبارى
االتقان فيناك بعض الميارات تدرس بطريقة بسيطة وبعضيا بطريقة اخرى اي بمعنى اخر قد تكون 
الميارة تحتاج الى التجزئة في تعمميا واخرى تدرس بالطريقة البسيطة وىذا يتضح لنا ان ميارات 

عد ان كرة السمة وبسبب صعوبتيا تحتاج الى تجزئة ىذه الميارات وبعدىا يتم جمعيا كوحدة واحدة ب
تم اتقانيا وقد الم الباحث بشكل دقيق في ذلك استخدامو الطرق المالئمة وربط الميارة الجديدة بما 
سبقيا  . ومن خالل الطريقتين التي استخدما في عممية التعمم من قبل المدرس ومن قبل الباحث 

ممجموعتين) الضابطة نتائج االختبار البعدي ل هنجد ان عممية التطوير واضحة بالتعمم وىذا ما تظير 
 ، التجريبية (.

لكن لو قورن قميل بينيما نجد ان النتائج في المجموعة التجريبية افضل من الضابطة وىذا يعود الى 
االسموب والطريقة المتبعة التي اعطت فرصة لمطالب في التعبير عن قدراتو الحركية والتفاعل مع 

الجيد المبذول في عممية التعمم والجيد الممقاة  المجموعة بصورة جيدة كذلك مبدا المنافسة كذلك
عمى الباحث والمدرس حيث نجد ان المدرس ىو الذي يقع عميو تفاصيل ومفردات الدرس بشكل 
اكبر عمى عكس الطريقة التي استخدمت  في الدراسة والتي ساىمت بتوزيع تفاصيل ومفردات 

واالحساس بكافة تفاصيل الوحدة  ةالى الباحث شعور الطالب بالمسؤولي ىالدرس وىذا ما سع
 التعميمية . 

الن العب كرة السمة يحتاج الى عالية من االحساس سواء كان ذلك احساسًا بالمكان عن طريق 
تكرار المواقف المختمفة اثناء المباراة والتي تتطمب تحديد مكان مناسب بين المنافسين فضاًل عن 

دون النظر الييا فمن خالل التدريب والممارسة الفعالة  القدرة عمى التحكم بالكرة في ظروف مختمفة
والتعمم الجيد تتولد كل العمميات التعميمية سواء كان خالل التدريب او اثناء المنافسة لمطمبة او 
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(،،ان التكرار في ممعب صغير واستعمالو 1978وىذا ما اكد عميو )ايمين وديع فرج  الالعبين .
داء نضرا لتعدد مواقف الصعوبة التي ترافقيم اثناء تدريباتيم في ذلك بكثرة يودي الى تحسين دقة اال

 1الممعب ،،
 
 
 
 
 

 
السمة   يوضح الفروق في االختبارات القبمية والبعدية في قيم بعض المهارات االساسية بكرة  ( 2لشكل ) 

 لممجموعة التجريبية
بكرة السمة لالختبارات عرض وتحميل ومناقشة نتائج قيم بعض المهارات االساسية  4-1-3

 البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية
يبين الفروق في االختبارات البعدية في قيم بعض المهارات االساسية بكرة السمة لممجموعتين  ( 14الجدول )  

 والتجريبية الضابطة 
 ت

 المتغيرات

 وحدة 
القيا
 س

 قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
t  بةالمحسو 

 الداللة
 ع س ع س

1 
مناولة اختبار 

الكرة واستالمها 
  نحو الحائط

 الزمن
8,368 0,532 7,953 0,666 2,180 0,036 

2 
الطبطبةمن 

 العاليالبدء 
  بتغير االتجاه

 الزمن
7,968 0,572 7,528 0,669 2,988 0,029 

                                      

 226,ص1991, القاهرة ,الهيئة المصرية العامة لمكتاب ,1,ط فن الكرة الطائرةايميين  ووديع فرج ,  1
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3 
التهديف من 

بكمتا الثبات 
 اليدين

 درجة
5,000 1,376 6,900 1,021 4,958 0,000 

 0,001 3,838 0,448 7,573 0,293 8,010 الزمن االختبار المركب 4

 

( الفروق قيم بعض  14في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث يبين الجدول )      
 العاليةالطبطبة  اختبار ، اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائطالميارات االساسية بكرة السمة )

االختبار المركب ( بكمتا اليدين من خط الرمية الحرة ، التيديف من الثباتاختبار ،  بتغير االتجاه
 حيث انفي االختبار البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وكما مبين في الجدول أعاله 

 البعدي ارين ولصالح االختبفروقا بين المجموعتين في االختبار لنا  طبيعة افراد العينة أظيرت 
 .  لممجموعة التجريبية

وباستخدام اختبار ) ت (  الستخراج الفروق  مناولة الكرة واستالميا نحو الحائط اختبار فعند
( ودرجة 0,036( عند مستوى داللة )2,180اظيرت فروقًا معنوية إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )

ار البعدي ولصالح المجموعة ( بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  في االختب 38حرية ) 
 التجريبية . 

وباستخدام اختبار ) ت ( لمعينات المستقمة الستخراج  بتغير االتجاه العاليةالطبطبة  اختباراما في 
( 0,029( عند مستوى داللة )2,988الفروق اظيرت فروقًا معنوية إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )

والتجريبية  في االختبار البعدي ولصالح المجموعة ( بين المجموعتين الضابطة  38ودرجة حرية ) 
 التجريبية  .

وباستخدام اختبار ) ت ( لمعينات  بكمتا اليدين من خط الرمية الحرة التيديف من الثبات اختباروفي 
( عند مستوى 4,958المستقمة الستخراج الفروق اظيرت فروقًا معنوية إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )

( بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  في االختبار البعدي  38جة حرية ) ( ودر 0,000داللة )
 ولصالح المجموعة التجريبية . 
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نجد انو  ايضا  اما في متغير االختبار المركب وباستخدام اختبار ) ت ( لمعينات الستخراج الفروق 
( ودرجة حرية 0,001( عند مستوى داللة )3,838معنوية إذ بمغت قيمتيا المحسوبة ) ىنالك فروق

 ( بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية  . 38) 
اختبار مناولة الكرة حيث اظيرت تفوق المجموعة التجريبية في تعمم الميارات االساسية بكرة السمة )

بكمتا  التيديف من الثباتاختبار ،  جاهبتغير االت العاليةالطبطبة  اختبار ، واستالميا نحو الحائط
 ( بنوعية و بشكل افضل من المجموعة الضابطة. االختبار المركباليدين من خط الرمية الحرة ،

ويعزو الباحث السبب في ذلك الى الوحدات التعميمية المستخدمة في درس التربية الرياضية اعدت 
ة البحث التي  حيث كانت المجموعة من قبل الباحث  والمدرس تختمف في تأثيرىا عمى عين

الضابطة تتبع المنيج الموضوع من قبل المدرس اثناء درس التربية الرياضية اما المجموعة 
التجريبية التي كانت تحت اشراف الباحث اثناء تعمم الميارات ومن خالل جممة من االجراءات 

بصورة ايجابية وتفوق اكثر من العممية والعممية مما ادى الى تطور عممية التعمم عند الطالب 
 المجموعة الضابطة من حيث االرقام المسجمة والنسب المستخرجة .

يبين الفروق في االختبارات البعدية في والذي  ( 14)   حيث نجد ان الفروق المعنوية في الجدول
ىذا يعود الى اسموب  قيم بعض الميارات االساسية بكرة السمة لممجموعتين الضابطة والتجريبية

صياغة الوحدات التعميمية التي تم اعدادىا من قبل الباحث وفقا االساليب التدريسية الحديثة مقارنة 
باألسموب المتبع مع المجموعة الضابطة مما ساعد في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة السمة 

ية / المرحمة األولى وبالتالي تم لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة القادس
)باسل  هوىذا ما أكد ةتحقيق اليدف المنشود والوصول الى االداء االمثل عنده المجموعة التجريبي

( ،،ان بناء اي برنامج تعميمي وفق االساليب التدريسية الحديثة عمى 2012خميس ونجاتي احمد 
ضع الى برامج معموماتية ووسائل حديثة عينة يجب ان تغمب عمييا الصبغة التعميمية ويجب ان تخ

 1لتطور عممية التعميم ،،
 

                                      

  135, ص 2012, عمان , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ,  1, ط  االختبارات العقمية والتحصيميةباسل خميس ونجاتي احمد ,   1 
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 ( 3)الشكل

مة لممجموعتين الضابطة يوضح الفروق في االختبار البعدية في قيم بعض المهارات االساسية بكرة الس
 يةوالتجريب

ابطة عرض وتحميل نتائج االختبار البعدي لقيم التحصيل المعرفي لممجموعتين الض 4-2
 والتجريبية

 ( 15الجدول ) 

 لممجموعتين الضابطة والتجريبيةالتحصيل المعرفي يبين الفروق في االختبارات البعدية في قيم 

 ت
 المتغيرات

 وحدة 
 القياس

 قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
t 

 المحسوبة

 الداللة
 ع س ع س

4 
التحصيل 
 المعرفي

 درجة
20,900 3,386 30,650 3,083 9,523 0,000 

 
( الفروق قيم التحصيل 15في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث يبين الجدول )    

المعرفي في االختبار البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وكما مبين في الجدول أعاله فإن 
ار البعدي . وباستخدام اختبار ) ت ( طبيعة افراد العينة أظيرت فروقا بين المجموعتين في االختب

( عند 9,523لمعينات المستقمة الستخراج الفروق اظيرت فروقًا معنوية إذ بمغت قيمتيا المحسوبة )
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( بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  في االختبار  38( ودرجة حرية ) 0,000مستوى داللة )
 البعدي ولصالح المجموعة التجريبية .

لجانب المعرفي لو دور في المرحل الدراسية لمطالب اذ يرتبط بشخصية وسموك وخصوصا ان ا 
ودوافع وحاجات الطالب عند مزاولة انواع مختمفة من االنشطة الرياضية حيث ان القياس المعرفي 

يمثل احدى المرتكزات الميمة في عممية  لمميارات بشكميا العام ولميارات كرة السمة بشكل خاص
 التعمم .
ن الجانب المعرفي التي اضيرتو المجموعة التجريبية خالل الوحدات التعميمية كان االفضل حيث ا

من المجموعة االخرى والسبب في ذلك ان الوحدة التعميمية لدى المجموعة التجريبية كانت تتركز 
عمى عدة امور اىميا طريقة االداء طريقة التفكير خمق روح المنافسة التشويق االثارة مراجعة 

لتفكير لمحصول عمى المعمومات واالجابات في تعمم الميارة كذلك خزن المعمومات الصحيحة ا
وبرمجتيا اثناء االداء وىذا لو االثر في عممية التعميم والتحصيل المعرفي حيث ان المعمومات 

 النظرية ىي جزء من المعمومات العممية.
خدام الجانب العممي في العممية مما دفع الباحث الى تطوير الجانب المعرفي من خالل است

 التعميمية داخل الوحدات التعميمية .
ومن خالل متابعة الباحث لمراحل التعمم لمميارات اتاحة الفرصة لو لتصنيف اداء الطالب في 

 عممية التعمم من حيث اجراء االختبار والقياس المعرفي لبعض ميارات كرة السمة االساسية .
نظري الميم والذي يجب ان يكتسبو الطالب خالل الوحدات التعميمية حيث يعتبر ىذا الجانب ال

المعدة من قبل الباحث والموزعة عمى الدروس المنيجية وفق خطة درس التربية الرياضية في 
خضاع المجموعة  \جامعة القادسية  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  واستعانتو بالدليل وا 

النظري فمن خاللو يكتسب الطالب الثقافة العممية وتوحيدىا لتصب في التجريبية الى ىذا المتغير 
المكان نفسة ومن خالل االسموب الذي اعتمده الباحث في بحثو )االستراتيجيات الحديثة في عممية 

 التعميم (
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وتنفيذه  بأحسن وجو و من خالل  وقدرة ىذا المتغير عمى حمل متغير التحصيل المعرفي 
من قبل الباحث والموزعة عمى وحداتو التعميمية وطريقة الربط بين الجانب العممي التمرينات المعدة 

واالسئمة التي رسمت صورة ايجابية في عممية التعمم وحققت تفوقا واضحا في نسب االختبار في 
 ( 14)جدول رقم في نتائج  نلممجوعتين ولصالح المجموعة التجريبية وىذ ما تبي

صالح المجموعة التجريبية التي تفوقت في نسب القيم القياسية في حيث تبين ان التفوق جاء ل
 التحصيل المعرفي مقارنتا الى نسب قياس بالمجموعة الضابطة.

وبشكل عام البد من االىتمام الى الجوانب المعرفية الحركية لمميارة دون ان تغفل الجوانب االخرى 
في االداء وتألق وحيوية وان االىتمام  خالل الوحدات التعميمية والتي اظيرت لنا طاقة كبيرة

بالجانب التطبيقي قد توفر لمطالب المتعمم الجانب المعرفي والذي بعد من االمور  الميمة بالمجال 
 يحدث في الوحدات التعميمية لممجموعة التجريبية . نالرياضي وىذا ما كا

ية وتطوير عممية التعميم ومن خالل ذلك يمكن لممدرس او الباحث استثارة دوافع الطالب لمتنم
والتحصيل المعرفي في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة السمة )المناولة الصدرية ،الطبطبة 

 العالية ،التصويب من الثبات بكمتا اليدين ، الميارة المركبة(
 
 

 
 
 

        
 
 

 ( 4الشكل )                                            
 لممجموعتين الضابطة والتجريبيةالتحصيل المعرفي ختبار البعدية في قيم يوضح الفروق في اال
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 مناقشة النتائج
(  االختبارات القبمية والبعدية  االساسية اليجومية والمركبة بكرة 14( )13() 12تبين الجدول رقم )

ارتباط   السمة لممجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة حيث تشير الى ىنالك عالقة 
معنوية بين القدرات العقمية واالداء اليجومي من جية ومن جية اخرى  استراتيجيات الذكاء 
)التفاعمي الحركي المكاني ( في التحصيل المعرفي بكرة السمة ومن وجية نظر الباحث ان ىذا 

نة في ذلك االرتباط او العالقة يعود الى ان اي قوة او عالقة تتوقف عمى مدى امكانية افراد العي
 قدرةالمتغير ، وىذا يعني ان طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة القادسية يمتمكون 

ليس بنفس الفاعمية او االداء  لكنعمى تصور المواقف والتفاعل مع ظروف ومتطمبات تمك المواقف 
 وىذ واضح من خالل الجداول اعاله .

ينة في االختبار البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة كذلك تبين ان ىناك فروقات ذات نسب مع
وىذ يدل ان عينة البحث قد تطورت ايضا في التحصيل المعرفي لمميارات حيث نجد ان المجموعة 
الضابطة في االختبار البعدي افضل من االختبار القبمي وىذ يدل عمى ان المدرس كان لو الدور 

أخذ بعين االعتبار ان المجموعة الضابطة قد تعممت ان ي بفي تطور ىذه النسب وىذ ما يج
 بطريقة او بأخرى.

نجد ان عينة البحث كانت نتائجيم افضل من الضابطة في االختبار  ةاما المجموعة التجريبي
البعدي وىذا دليل عمى دور  الباحث في كيفية تطبيق الوحدات التعميمية وتعزيز الجوانب المعرفية 

وانب الحركية لمميارة حيث ان  استخدامو طرق واساليب حديثة حققت لمطالب اضافة الى الج
 اليدف المراد تحقيقو في مجال بحثو وىذا واضح من خالل الجداول اعاله .

ان طبيعة افراد العينة ايضا اظيرت فروق وقيم متغيرة في االختبارين القبمي  اما بشكل عام يتضح
ان طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة قد تطورو  وىذ يوضح لناوالبعدي ألداء ىذه الميارات 

في كال الجانبين التي تخص المعمومات العممية والمعمومات النظرية في مادة كرة السمة في تعمم 
 الميارات االساسية والمركبة بكرة السمة.
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وامتالكيم  ويوعز الباحث ان دور المدرس والباحث  كان سببا في ذلك بالرغم من اختالف قدراتيم
توضيحيو في الجداول  ممجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية (  وىذا ما ت نليذه المعمومات ما بي

12 ،13 ،14. 
لكال المجموعتين ولصالح نتائج القياس  في التحصيل المعرفينجد ان ىنالك تحسن واضح في 

موعتين التجريبية والضابطة نجد الكن عندما نالحظ نتائج االختبارات البعدية لممج االختبار البعدي 
المجموعة الضابطة وىذا ما  افضل منان النتائج التي تحققت لصالح المجموعة التجريبية ىي 

قيم بعض الميارات  التحصيل المعرفي عرض نتائج( الذي يخص 15يوضحو جدول رقم )
روق في قيم بعض حيث يجد الباحث وجود ف االساسية بكرة السمة لممجموعتين الضابطة والتجريبية

 العاليةالطبطبة  اختبار ، اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائطالميارات االساسية بكرة السمة )
االختبار المركب ( بكمتا اليدين من خط الرمية الحرة ، التيديف من الثباتاختبار ،  بتغير االتجاه

 ولصالح التجريبية ايضا .في االختبار البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
نتائج االختبارات البعدية ىي لصالح  ىنالك فروق معنوية في نجد انمن خالل تحميل الجداول 

وىذا ما يميز استخدام  عمى حساب المجموعة الضابطة في متغيرات الدراسة المجموعة التجريبية 
ع طمبة المرحمة االولى قد تم الطريقة الحديثة في عممية  التعمم عن الطرق التقميدية حيث ان جمي

تعمميم لمميارات االساسية اليجومية المركبة بكرة السمة الكن بطرق مختمفة حيث نجد ان المجموعة 
التجريبية استخدم الباحث الطرق الحديثة في تعمم تمك الميارات حيث استخدم استراتيجيات الذكاء 

 بطرق مختمفة . ىمة استخدام االفراد لذكائاييدف الى كيفي اً معرفي اً المتعدد والتي تعتبر نموذج
وكذلك المنيج التعميمي حيث يعزو الباحث ذلك التطور في اداء بعض الميارات االساسية بكرة  

اختبار ،  بتغير االتجاه العاليةالطبطبة  اختبار ، اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائطالسمة )
( الى المنيج التعميمي االختبار المركبخط الرمية الحرة ،بكمتا اليدين من  التيديف من الثبات

 الموضوع من قبل الباحث .
حيث تم صياغة تمرينات تتماشى مع استراتيجيات الذكاء بإدخال طرق واساليب تعزز وتقوي 
الذكاءات )التفاعمي ، المكاني ، الحركي ( حيث تم اعداد وحدات تعميمية خاصة من قبل الباحث 
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الميارات اليجومية المركبة بكرة السمة وادخال تمرينات مختمفة لكل وحدة من  لكل ميارة من
الوحدات التعميمية تعزز وتقوي الذكاءات الثالث لدى طمبة المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم 
الرياضة  حيث كانت الرغبة والتفاعل وردود االفعال وسرعة االستجابة وقمة االخطاء متواجدة من 

 قبل الطمبة اثناء اداء الوحدات التعميمية .
اليو الباحث من خالل اعداده لوحداتو التعميمية التي تم استخداميا في دروس التربية  ىوىذا ما سع

الرياضية لممرحمة االولى في جامعة القادسية كمية التربية البدنية وعموم الرياضة حيث كان المنياج 
رة التعميم العالي حاضر امامو لرسم خطوط عممو وسياساتو مما المعد من قبل لجنة الخبراء ووزا

 كان االثر الفعال في التحصيل المعرفي الحاصل عند طمبة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة. 
الوحدة التعميمية  وحيث ان ىيكمية الوحدة التعميمية ثابتة ولم تتغير لكن طرق ايصال ما تتضمن

ميمية االولى كان ىدفيا التعميمي )المناولة الصدرية بكرة السمة ( وىذا ثابت متغيرة ففي الوحدة التع
 اما طرق تعمم ىذه الميارة ىو مختمف تماما عن الطريقة التقميدية 

حيث قام الباحث بإدخال تمرينات جديدة تساىم في عممية التعمم بالطريقة الحديثة او االبتعاد عن 
التصال والتنظيم ألنو جانب ميم من جوانب تعزيز الذكاء التفاعمي  الطريقة القديمة مع التأكد عمى ا

(  2،  1وىذا واضح في الوحدات التعميمية والتمارين المعطاة داخل كل وحدة كما في تمرين رقم )
 في الوحدة التعميمية االولى .

نيج المقرر اال في ىدفيا التعميمي عن الم فكذلك العمل في الوحدة التدريبية الثانية التي ال تختم
وىو )الطبطبة العالية بتغير االتجاه ( لكن طرق تعمم ىذه الميارة تختمف حيث استخدم الباحث 
الرسوم التوضيحية والخرائط كذلك اعداد تمرينات تساىم في تعزيز الذكاءات الثالث المطروحة في 

( داخل ىذه الوحدة 4، 3دراستو وىذا واضح في الوحدة التعميمية الثانية حيث كان تمرين رقم )
التعميمية والذي يخص الطبطبة بين الشواخص والتسميم واالستالم بطرق جديدة وااللعاب الرقمية 
ومشاركة الزمالء في التخطيط واتخاذ القرار جعمت من الدرس اكثر متعة وجاذبية اضافة الى  

الذكاء المكاني الحركي تعزيز وتقوية الذكاءات المطروحة والتي كانت اليدف الرئيسي في ذلك )  
 التفاعمي، الذكاء الرياضي ( كذلك ربط الوحدة التعميمة االولى بالثانية . 
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يسعى اليو الباحث من خالل اعداده لموحدات التعميمية حيث استطاع الباحث أن  نوىذا ما كا
لتربية الرياضية يجعل الطالب متجاوبًا ومتفاعاًل ذىنيا وحركيا اثناء الوحدة التعميمية الخاصة بدرس ا

حيث كان الدرس اكثر ابداعا وتشويقا وىذا ما اكدت عميو العديد من الدراسات عمى اىميو الوحدات 
التعميمية في التدريس ألنيا تسيل عممية تعمم الميارات الرياضية بصورة عامة وميارات كرة السمة 

اليجابي في عممية التعمم بصورة خاصة حيث ان تعدد الوسائل والطرق المتبعة كان ليا االثر ا
البد ان تصمم عممية التعمم وفقا الىتمامات  1الجيدة لممجموعة التجريبية . وقد اكد)وسام صالح (،،

المتعممين وتوفير فرص البحث المتساوية وكما يجب تعميميا بشكل مترابط وال تنفصل الجزيئات 
 عن الكميات ،،

بعة حيث نجد ان الباحث اىتم بشكل دقيق في اعداد ىذه وكذلك في الوحدات التعميمية الثالثة والرا 
الوحدات وما تضمنو من تمارين والعاب وخطط يستطيع من خالليا تطوير الداء المياري الى 

 جانب التحصيل المعرفي وتعزيز ذكاءات الطمبة وفق الخطط واالستراتيجيات الموضوعة.
ممجموعة التجريبية بشكل افضل من وىذا كان سببا في تطور التحصيل  المعرفي والحركي ل

 الضابطة .
حيث ان عممية التطور في كال الجانبين المعرفي الحركي تتيح لممتعمم القدرة في التحكم وردود 
االفعال واالستجابات بصورة ايجابية ونسب جيدة وخاصة ان العب كرة السمة يحتاج الى ىكذا 

 امور .
من االستجابات وتجري في ظروف متغيرة  حيث ان  حيث نجد ان مادة كرة السمة تحتاج العديد

المواقف تتطمب استخدام العقل والبدن في اٍن واحد في ظل الظروف المفتوحة والمتغيرة اثناء اغمب 
المعب لذلك فأن تنمية تمك الجوانب ) العقمية والبدنية ( اصبح امر البد من االىتمام بو بغية تطوير 

اليجومية وفي ىذا الخصوص يؤكد ) لؤي محمد عيسى وعمي سماكة  وتحسين فاعمية اداء الالعبين 

                                      
 125، ص2014،بغداد،1،ط التعمم الحركي وتطبيقاتوصالح وسامر يوسف،  وسام  1
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( " ان العب كرة السمة الجيد ىو الذي يضع مسألة تطوير الميارات الذىنية والبدنية بالمقام 1991
 كما ويشير اسامة كامل راتب( 1) األول والذي يجب ان يكرس وقتًا لتحقيق ىذا اليدف "

ة بين الجسم والعقل وان كاًل منيم يؤثر في اآلخر ، وعمى ضوء ( " ان ىناك عالقة وثيق 2005)  
و بالتالي يسيم ذلك في  ( 2)ذلك فأن احتفاظ الالعب بالحالة البدنية الجيدة يدعم حالتو النفسية "

 تحقيق اليدف المنشود من الدراسة  
ىم الميارات ( الى " ان االحساس في االلعاب الجماعية من ا2000 )ويشير عبد الستار الضمد  

التي تساىم في تحسين وتطوير التحكم بالكرة سواء كان ذلك في وضع السكون او الحركة ، وىذه 
 المجموعة من االدراكات

الحسية تتدرج تحت ما يسمى ) االحساس  بالكرة ( ومحتوى عممية االحساس بالكرة يشكل اثارات  
لالعب عند المعب بالكرة ، فضاًل عن ان  مختمفة ودقيقة لمغاية والتي تتكون من الجياز التحميمي

يتحدد في القدرة عمى رؤية الممعب والمواقف المختمفة وىي ترتبط  لالعبيننجاح االدراك الحسي 
البصري ثم خاصية االنتباه ولكي يستطيع  –عمى وجو التحديد بنمو خاصية االدراك  الحس 

مدى واسع من الرؤيا ) حجم الرؤية (  الالعب استيعاب ىذه المدخالت البد ان تكون لديو اوالً 
   3وثانيًا االدراك المكاني "

و تحديد مستوى التعمم اثناء عممية تعمم الميارة في الوحدات التعميمية من خالل تصحيح بعض 
الجوانب لمتابعة مراحل التعمم خالل الوحدات التعميمية وىذا ما اكدة عميو )ناىدة عبد زيد(،،ان 

ميارات يمتل احدى المرتكزات الميمة في عممية التعمم الن تطبيقو يساىم في القياس المعرفي لم
معرفة القدرات االبداعية لمتعمم باعتباره مجموعة من االسئمة والفقرات التي تمثل المادة التعميمية 

  4اليو المتعمم خالل فترة التعمم ،، لوتحديد ما وص
 

                                      
 . 36، ص 1991، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية ،  المرشد التدريبي في كرة السمة الحديثةلؤي محمد عيسى وعمي جعفر سماكة :  1

417، ص 2005القاىرة ، دار الفكر العربي ،  سي لمناشئين ،االعداد النفاسامة كامل راتب :  2
 . 

  36، ص  2000عبد الستار الضمد  : مصدر سبق ذكره ،  3

 185،ص2008،النجف ،دار الضياء لمطباعة والتصميم ،1،ط اساسيات التعمم الحركيناىدة عبد زيد ،  4
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 االستنتاجات والتوصيات - 5

    -االستنتاجات : 5-1

في ضوء النتائج التي توصل الييا الباحث ومن خالل تجربتو الميدانية توصل الباحث الى          
 االستنتاجات التالية :

المتبع من قبل المدرس قد أثر ايجابيًا في مجموعتي البحث وفي تعمم الميارات ان اسموب التعميم    – 1
 )قيد الدراسة (

استراتيجية الذكاء المتعدد في عممية التعمم المياري خصوصا قد أثر  باستخدامان المنيج المعد   – 2
 وبشكل كبير في تعمم واداء المجموعة التجريبية في الميارات ) قيد الدراسة ( .

ىناك تطور كبير وممحوظ في التحصيل المعرفي لدى افراد عينة البحث ولممجموعتين التجريبية   -3
 والضابطة في الميارات ) قيد الدراسة (

ان المنيج المعد من قبل الباحث باستراتيجية الذكاء المتعدد قد ساىم في زيادة نسبة التحصيل   – 4
 لميارات ) قيد الدراسة  (المعرفي لدى افراد المجموعة التجريبية في ا

ان المنيج المعد من قبل الباحث وفق استراتيجية الذكاء المتعدد قد راعى الفروق الفردية بين   - 5
 المتعممين في افراد المجموعة التجريبية .
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 -التوصيات : 5-2

في ضوء النتائج التي توصل الييا الباحث ومن خالل تجربتو الميدانية توصل الباحث الى             
 االستنتاجات التالية 

التأكد عمى استخدام استراتيجية الذكاء المتعدد والحديثة في المناىج التعميمية والتدريبية لمتعمم المياري   -1
)المناولة الصدرية , الطبطبة العالية بتغير االتجاه , بشكل عام وتعمم ميارات كرة السمة بشكل خاص 

 .التصويب من الثبات بكمتا اليدين والمركبة ( 
 التأكد عمى الجوانب المعرفية لمميارات المدروسة .   -2
ضرورة اعطاء المتعممين المعمومات الكافية والصورة الواضحة من قبل القائم بالعممية التعميمية حول   -3

 ة .الميارات المتعمم
 اخرى في التعمم المياري بكرة السمة وبألعاب اخرى وباستراتيجياتضرورة اجراء بحوث ودراسات اخرى   -4
 ضرورة المزاوجة بين االستراتيجيات المعرفية والحركية في بناء الوحدات التعميمية لدى الطالب   -5
مراحل العممية لكن بنسب ان عممية التعمم الحركي والتحصيل المعرفي يمكن ان يحدث لجميع الفئات وال  -6

مختمفة حيث ان طريقة التعميم واساليب المتبعة داخل الوحدات التعميمة  ليا دور كبير في تطوير نسب 
 التعمم العممي والتحصيل المعرفي وىذا ما اثبت في نتائج البحث .
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 (2ملحق )
 استبٌان السادة الخبراء والمختصٌن لتحدٌد االختبارات لبعض المهارات الهجومٌة المركبة بكرة السلة للطالب

       

 جامعة القادسية       

  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 الماجستير /الدراسات العميا     

 استبٌان  /م                                                  

 تحٌة طٌبة  

بعض الميارات أثر برنامج تعميمي وفق استراتيجية الذكاء المتعدد في تعمم  ) يروم الباحث إجراء بحثو الموسوم 
( اليجومية المركبة بكرة السمة والتحصيل المعرفي لمطالب  

وىو جزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير, و نظرًا لممكانة العممية التي تتميزون بيا في ىذا المجال 
عالمة     يود الباحث استشارتكم حول تحديد صالحية االختبارات لكل ميارة من ميارات كرة السمة وذلك بوضع

 ( في مربع الدرجة االختبار الذي ترونو مناسبا.  √)  

 مالحظة / من الممكن إضافة أي اختبار ترونو مناسبًا ألي ميارة في البحث , و لكم جزيل الشكر و التقدير 

    

 اسم الخبـــــير :

 اللــقــب العلــــمً :

 االختصاص الدقٌق :

 مــكـــان العمــــل :                                                               

                                                  : التـــــــــــــــارٌخ
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 ال ٌصلح ٌصلح  االختبارات المهارة  ت

 الطبطبة العالٌة 1

   الطبطبة العالية بالمشي

   الطبطبة العالية السريعة بتغير االتجاه

   الطبطبة العالية بالوقوف

2 
المناولة 

 الصدرٌة

   المناولة الصدرية عمى الحائط

   المناولة الصدرية بكمتا اليدين مع الزميل

   المناولة الصدرية السريعة

3 
من  التهدٌف 

 الثبات

التيديف من الثبات بكمتا اليدين من 
 فوق الراس

  

بمستوى التيديف من الثبات بيد واحدة 
 الكتف

  

التيديف من الثبات بيد واحدة من فوق 
 الرأس

  

 

  

4 

 

 

المهارة 

 المركبة

 

 

 

 

المناولة من الزميل ثم الطبطبة 
 والتيديف

  

 

الطبطبة بين الشواخص والمناولة 
 واالستالم ثم التيديف

 

 

 

 

الطبطبة بين الشواخص ثم التسميم 
 واالستالم والتيديف
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 (2ملحق )                                                 

صالحٌة اختبارات بعض المهارات ٌبٌن اسماء السادة الخبراء والمختصٌن الذٌن حددوا 

 الهجومٌة  بكرة السلة

 

 

 مكان العمل االختصاص اللقب العلمً االسم ت

 استاذ دكتور عبد الجبار سعٌد 1
تدرٌب رٌاضً كرة 

 السلة

جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 تعلم حركً استاذ دكتور ٌوسفثامر  2
جامعة بابل / قسم النشاطات 

 الطالبٌة

 كرة سلة استاذ دكتور فالح حسن عبد هللا 3
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 كرة سلة استاذ دكتور قاسم محمد عباس 4
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 استاذ دكتور جمعة حسنرٌاض  5
تعلم حركً كرة 

 سلة

جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 طرائق تدرٌس استاذ دكتور عالء خلدون زٌدان 6
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 اختبارات وقٌاس استاذ دكتور ا سالم جبار صاحب  7
التربٌة  جامعة القادسٌة / كلٌة

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 طرائق تدرٌس استاذ دكتور محمد ٌاسر مهدي 8
جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة بنات طرائق تدرٌس استاذ دكتور عقٌل ٌحٌى االعرجً 9

 طرائق تدرٌس استاذ دكتور حسٌن جدوع مظلوم 11

القادسٌة / كلٌة التربٌة جامعة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
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 طرائق تدريس استاذ دكتور عمي ميدي حسن 11

كمية التربية البدنية جامعة الكوفة/ 
 وعموم

 

 اختبارات وقياس استاذ دكتور حازم موسى عبد 11
جامعة القادسية / كمية التربية 

 البدنية وعموم الرياضة

 اختبارات كرة القدم استاذ مساعد دكتور ميند ياسر دايخ 11
جامعة القادسية / كمية التربية 
 البدنية وعموم الرياضة الرياضية

 تعمم حركي كرة سمة استاذ مساعد دكتور مطرضياء ثامر  11
جامعة القادسية / كمية التربية 

 البدنية وعموم الرياضة

 استاذ مساعد دكتور وليد سمير 11
طرائق تدريس كرة 

 قدم
جامعة القادسية / كمية التربية 

 البدنية وعموم الرياضة

 اختبارات وقياس استاذ مساعد دكتور عالء كاظم عرموط 11
القادسية / كمية التربية جامعة 

 البدنية وعموم الرياضة

 اختبارات كرة سمة استاذ مساعد دكتور باسم ميدي 11
/ كمية التربية البدنية جامعة ذي قار 

 وعموم الرياضة

 كرة سمة استاذ مساعد دكتور صبا شاكر 11
جامعة القادسية / كمية التربية 

 البدنية وعموم الرياضة

 طرائق تدريس استاذ مساعد دكتور حازم عمي غازي 11
جامعة القادسية / كمية التربية 

 البدنية وعموم الرياضة

 اختبارات وقياس استاذ مساعد دكتور احمد فاىم نغيش 12
جامعة القادسية / كمية التربية 

 البدنية وعموم الرياضة

 كرة سمة مدرس دكتور فايز حسن البديري 11
جامعة القادسية / كمية التربية 

 البدنية وعموم الرياضة



                  201     .................          ...................................المالحــــــق  .....................  
 

 

   

 (3ملحق )

 بصورته األولٌة التحصٌل المعرفًمقٌاس 

 جامعة القادسية      

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة   

 الدراسات العميا / الماجستير

 م / استبٌان

 ................................................. المحترم  األستاذ الفاضل   

 تحٌة طٌبة ..

) أثر برنامج تعميمي وفق استراتيجية يروم الباحث أجراء بحثو الموسوم        
في تعمم  بعض الميارات اليجومية المركبة بكرة السمة والتحصيل الذكاء المتعدد 

وىو جزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير . ونظرًا المعرفي لمطالب (
لممكانة العممية التي تتمتعون بيا في ىذا المجال يود الباحث استشارتكم حول مدى 

 صالحية فقرات مقياس التحصيل المعرفي . 

لممكن أضافة أي فقرة ترونيا مناسبة وضرورية ولم يتم ذكرىا من قبل مالحظة : من ا
 ولكم منا جزيل الشكر .                           الباحث. 

 اسم الخبـــــير :

 المــقــب العمــــمي :

 االختصاص الدقيق :

        مــكـــان العمــــل :                                                        

 التـــــــــــــــاريخ : 
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حتتاج اىل  ال تصلح تصلح الفقرة ت
 تعديل

 يتم استالم الكرة عن طريق  1
 وقوف الالعب اثناء االستالم  -1
 الثبات في المكان مع امتداد الذراعين  -1
 التحرك ناحية الكرة مع ثني الجذع قميال من الوسط الى االمام  -1
 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

   

 تستخدم التمريرة الصدرية في حالة  1
 اليجوم الخاطف  -1
 وجود زميل يطمب الكرة من مكان بعيد  -1
 وجود زميل يطمب الكرة من مكان قريب  -1
 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

 لكي يؤدي االعب التمريرة الصدرية باليدين بطريقة جيدة فانو يقوم  1
 يفرد الجسم  -1
 يثني ركبتو لمقدم االمامية مع حركة الجذع  -1
 يوضع قدم االرتكاز امام مع نقل ثقل الجسم الييا  -1
 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

   

 عمل انحراف رسغ اليد الممررة  في التمريرة الصدرية عمى  1
 دقة التمريرة   -1
 سرعة ودقة التمريرة  -1
 صعوبة استالم المستقبل ليا -1
 والواحدة من النقاط السابقة -1

   

 
1 

 في التيديف من الثبات يتم متابعة الكرة من قبل 
 الرسغ مع فرد الكوعيين  -1
 باستخدام الرسغ واالصابع  -1
 اطراف االصابع  -1
 والواحدة من النقاط السابقة -1
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 تؤدى ميارة التيديف من الثبات من خالل 1
 الجري ثم التوقف واستالم الكره والتصويب  -1
 الرمية الحرة -1
 استالم الكرة ثم الجري والتصويب -1
 وال واحدة من النقاط السابق -1

   

 تعتمد عممية التيديف من الثبات عمى  1
 وقوف الالعب امام اليدف -1
 وقوف الالعب امام الخصم -1
 وقوف الالعب خمف اليدف -1
 وال واحدة من النقاط السابقة -1

   

 عند التيديف من الثبات يجب  1
 النظر التجاه الكره -1
 الجري الى االمام ومتابعة الكرة -1
 متابعة الكره بحركة رسغ اليد -1
 وال واحدة من النقاط السابقة -1

   

 اثناء التيديف من الثبات يكون خط سير الكرة الى اليدف عمى شكل 1
 قوس -1
 خط مستقيم -1
 تضرب الكرة الموح أوال -1
 من النقاط السابقةوال واحدة  -1

   

 اثناء التيديف من الثبات عمى خط الرمية الحرة يقوم الالعب 12
 بثني بسيط بالركبتين -1
 بالوثب العالي -1
 بدوران -1
 بجري الى االمام -1
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 يمكن استخدام الطبطبة العالية في حالة  11
 اليجوم الخاطف -1

 اليجوم المنظم -1

 الدفاع رجل لرجل    -1

 وال واحدة من النقاط السابقة -1

   

 
11 

 تعرف الطبطبة بصورة عامة 
 الدفاعية الفردية 1

 اليجومية الفردية 1

 الدفاعية واليجومية  1

 السابقةوال واحدة من النقاط  1

   

 
11 

 تؤدى الطبطبة العالية 
 قريبة من الجسم  1

 قريبة من الزميل 1

 قريبة من الخصم 1

 وال واحدة من النقاط السابقة  1

   

 
11 

 يستطيع الالعب من خالل الطبطبة العالية 
 التحرك بالكرة في أي اتجاه 1

 التمرير الى الزميل 1

 خداع المنافس 1

 جميع النقاط السابقة 1

   

 ستالم الكرة غالبا يكون  11
 باليدين معا  -1
 بيد واحدة  -1
 يد تتبع االخرى  -1
 ال واحدة من النقاط السابقةو  -1

   

 لتمرير ىو الوسيمة التي يستطيع بيا الفريق توصيل الكرة الى  11
 اليدف  -1
 خارج الممعب  -1
 الخصم  -1
 الممعب االخر -1
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 تؤدي التمريرة الصدرية بين  11
 العبين فقط  -1
 الخصم فقط  -1
 العبي االرتكاز  -1
 الفريق بكاممو  -1

   

 تميز التمريرة الصدرية المباشرة ب 11
 سيولتيا وسرعة ادائيا  -1
 بصعوبتيا  -1
 بدقتيا  -1
 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

 جب ان تمسك الكرة في التمريرة الصدرية  11

 باليدين  -1
 باليد تمو االخرى  -1
 باليد الواحدة  -1
 وال واحدة من النقاط السابقة - 1

   

 يميز خط سير التمريرة الصدرية بأنيا ما بين  12

 الكتف والصدر  -1
 الراس والفخذ  -1
 حسب راحة الالعب  -1
 الوسط والفخذ - 1

   

 تتميز الطبطبة العالية بحركة  11

 الرسغ -1
 الذراع كمو -1
 االصابع والرسغ -1
 واال واحدة من النقاط السابقة -1

   

 تمتاز التمريرة الصدرية ب  11

 صعوبة تكتيكيا  -1
 سيولة تكتيكيا  -1
 تطبيق القانون عند ادائيا  -1
 وال واحد من النقاط السابقة - 1
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 يعمل انحراف الرسغ بالتعاقب في الطبطبة العالية 11

 دقة الطبطبة -1
 سرعة ودقة الطبطبة  -1
 صعوبة التحرك -1
 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

   

 يكون الجسم عند اداء الطبطبة العالية    11

 منحنيًا الى االمام  -1
 منتصب القامة -1
 انثناء في الجسم -1
 وال واحدة من النقاط السابقة -1

   

 تستخدم الطبطبة العالية في    11
 نقل الكرة من مكان الى اخر -1
 تستخدم في العمميات اليجومية  -1
 العمميات الدفاعيةتستخدم في  -1
 وال واحدة من النقاط السابقة - 1

   

 تكون حركة الذرعين في التمريرة الصدرية بأن 11
 الذراعين ممتدتا الكفان لمخارج واالسفل  -1
 الذراعين مثنيان والكفان لمداخل واالسفل  -1
 الذراعان شبو ممتدان والكفان لألسفل  -1
 الذراعان مثنيان والكفان لمخارج واالسفل - 1

   

 في حال وجود الخصم بين المرر والمستمم عمى الالعب استخدام  11
 التمريرة الصدرية  -1
 تمريرة الدفعة البسيطة  -1
 التمريرة المرتدة  -1
 جميع التمريرات السابقة -1
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 تعتبر التمريرة الصدرية  11
 اقل التمريرات شيوعا  -1
 اكثر التمريرات استعماال  -1
 من النادر استخداميا  -1
 والواحدة من النقاط السابقة -1

   

 اثناء التمريرة الصدرية يقوم الالعب 
 بضرب الكرة باليدين -1
 بدفع الكرة باألصابع -1
 الكرة ألمامو برمي - 1
 والواحدة من النقاط السابقة - 1

   

 في التمريرة الصدرية تكون الذراعان  12
 امام في اتجاه حركة الكرة  -1

 مرتخيتين  -1

 مفرودتين لألعمى  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

 يختار الالعب المناولة الصدرية حينما يكون المستقبل لمكرة  11
 اطول منو  -1

 اقصر منو  -1

 في جميع االحوال  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

 تعتمد مرحمة اليبوط في التصويب من القفز عمى ان يكون  11
 ثقل الجسم عمى احد القدميين  -1

 ثني عميق في الركبتين  -1

 الجسم في وضع منفرد دون االندفاع لألمام  والرجوع لمخمف  -1

 وال واحدة من النقاط السابقة - 1

   

 كي تأخذ الكرة خطا مستقيما امام الصدر عمى الالعب ان يستخدم  11
 فرد الرسغين  -1

 فرد الكوعين  -1

 فرد الذراعين  -1

 والواحدة من النقاط السابقة - 1
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 من عيوب المناولة الصدرية  11

 بطء االنتقال من ساحة الفريق الى ساحة الخصم  -1
 سيولة قطعيا من قبل الخصم  -1
 تأخر تنفيذ اليجمة  -1
 كل النقاط اعاله -1

   

 تؤدى الرمية الحرة  11
 عقب استالم الكرة من الزميل  -1
 اثناء متابعة الكرة المرتدة  -1
 من الثبات  -1
 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

 يميز اداء التيديف من القفز  11
 فردا قميال من الركبتين مع الذراعين  -1
 القفز عاليا  -1
 ثني الجذع  -1
 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

 تمر ميارة التيديف من القفز بمرحمة  11
 التوقف في مرة واحدة او مرتين واستالم الكرة  -1
 اخذ خطوتين عقب استالم الكرة لمتصويب  -1
 استالم الكرة ثم الجري بيا لمتصويب  -1
 والواحدة من النقاط السابقة   -1

   

 تعتمد مرحمة اليبوط في التصويب من القفز عمى ان يكون  11
 ثقل الجسم عمى احد القدميين  1
 ثني عميق في الركبتين  1
 الجسم في وضع منفرد دون االندفاع لألمام  والرجوع لمخمف  1
 وال واحدة من النقاط السابقة - 1

   

 يعرف التصويب السممي بانيا ميارة  11
 ىجومية دفاعية  -1
 ىجومية فردية  -1
 ىجومية دفاعية  -1
 والواحدة من النقاط السابقة - 1
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 يميز وضع الكرة في التيديف السممي بان تكون  12
 عمى اصابع اليد المصوبة  -1

 عمى كف اليد المصوبة  -1

 عمى الكف واالصابع  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

 يميز اداء التيديف السممي  11
 زويا قائمة بين الكف والساعد والعضد والكتف  -1

 ثني عميق في المرفق  -1

 فرد الذراعين تماما  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

   

11 
 
 
 

 يؤدي التيديف السممي 
 من الثبات  -1

 من الحركة فقط  -1

 من االثنين معا  -1

 والواحدة من النقاط السابقة -1

   

 استالم الكرة عن طريق يتم  11
 وقوف االعب اثناء االستالم  -1

 الثبات في المكان مع امتداد الذراعين  -1

 التحرك ناحية الكرة مع ثني الجذع قميال من الوسط الى االمام  -1

 وال واحدة من النقاط السابقة  - 1

   

 الصدرية في حالةتستخدم المناولة  11
 اليجوم الخاطف -1
 وجود زميل يطمب الكرة من مكان بعيد - 1
 وجود زميل يطمب الكرة من مكان قريب - 1

 والواحدة من النقاط السابقة - 1  

   

 لكي يؤدي الالعب المناولة الصدرية باليدين بطريقة جيدة فانو يقوم 11
 يفرد الجسم - 1
 حركة الجذعيثني ركبتو لمقدم االمامية مع  - 1
 يوضع قدم االرتكاز امام مع نقل ثقل الجسم الييا - 1
 وال واحدة من النقاط السابقة - 1

   



                 221      ............................................................       المالحــــــق     ......  
 

 

 يمجا الالعب الى المناولة الطويمة   11
 اليجوم الخاطف  - 1
 اليجوم االعتيادي - 1
 االثنين معا - 1
 والواحدة من النقاط السابقة - 1
 

   

11 

 السرعة في التمرير تدل
 متابعة  اليد لمكرة اثناء المناولة 1
 نقل مركز ثقل الجسم 1
 االثنين معا 1
 والواحدة من النقاط السابقة 1
 

   

 المسافة بين الالعب واليدفقرب  11
 التصويب 1
 المناولة  1
 الطبطبة  1
 وال واحدة من النقاط السابقة 1

   

 تستخدم لممسافات القصيرة 11
 الصدرية 1
 المناولة المرتدة 1
 المناولة من فوق الراس  1
 والواحدة من النقاط السابقة 1

   

12 
 
 

 النظر الى الكرة اثناء الطبطبة تدل
 مستوى الالعبضعف  - 1
 خطا في تكنيك الالعب - 1
 االثنين معا - 1
 والواحدة من النقاط السابقة  - 1
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صالحٌة فقرات التحصٌل ٌبٌن اسماء السادة الخبراء والمختصٌن الذٌن حددوا (    4ملحق )

 المعرفً

          

 

 مكان العمل االختصاص اللقب العلمً االسم ت

 اختبارات و قٌاس أستاذ دكتور سالم جبار صاحب 1
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة البدنة 

 وعلوم الرٌاضة

 استاذ دكتور عبد الجبار سعٌد 2
تدرٌب رٌاضً كرة 

 السلة

جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 كرة سلة استاذ دكتور فالح حسن عبد هللا 3
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 كرة سلة استاذ دكتور قاسم محمد عباس 4
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 تعلم حركً كرة سلة استاذ دكتور رٌاض جمعة حسن 5
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 طرائق تدرٌس استاذ دكتور عالء خلدون زٌدان 6
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 طرائق تدرٌس استاذ دكتور محمد ٌاسر مهدي 7
التربٌة البدنٌة  جامعة الكوفة/ كلٌة

 وعلوم الرٌاضة

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة بنات طرائق تدرٌس استاذ دكتور عقٌل ٌحٌى االعرجً 8

 طرائق تدرٌس استاذ دكتور حسٌن جدوع مظلوم 9

جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
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 علً مهدي حس

 

 استاذ دكتور

 

 طرائق تدرٌس

 

جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة البدنٌة 
 وعلوم

 اختبارات وقٌاس استاذ دكتور حازم موسى عبد 11
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 اختبارات كرة القدم استاذ مساعد دكتور مهند ٌاسر داٌخ 12
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة الرٌاضٌة

 تعلم حركً كرة سلة استاذ مساعد دكتور ضٌاء ثامر مطر 13
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 اختبارات وقٌاس استاذ مساعد دكتور عالء كاظم عرموط 14
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 اختبارات كرة سلة استاذ مساعد دكتور باسم مهدي 15
/ كلٌة التربٌة جامعة ذي قار 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 كرة سلة استاذ مساعد دكتور صبا شاكر 
كلٌة التربٌة جامعة القادسٌة / 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 طرائق تدرٌس استاذ مساعد دكتور حازم علً غازي 17
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 اختبارات وقٌاس استاذ مساعد دكتور احمد فاهم نغٌش 18
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 كرة سلة مدرس دكتور البدٌريفاٌز حسن  19
جامعة القادسٌة / كلٌة التربٌة 

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
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 (5ملحق )

 النهائٌةبصورته  المعرفًالتحصٌل ٌبٌن مقٌاس 

  

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة القادسية         

 كمية التربية الرياضية     

 الدراسات العميا /الماجستير  

 استبٌانم/                                             

عزيزي الطالب 
................................................................... 

أثر برنامج تعميمي وفق استراتيجية الذكاء المتعدد في ) يروم الباحث أجراء بحثو
( تعمم  بعض الميارات اليجومية المركبة بكرة السمة والتحصيل المعرفي لمطالب  

ولما كانت ىذه اإلجابة   الماجستيروىو جزء من متطمبات الحصول عمى درجة 
ألغراض البحث العممي, فنتوسم فيكم الموضوعية والصراحة في اإلجابة. وشكرًا 

 لتعاونكم خدمة لمصالح العام.
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 مقياس التحصيل املعريف بصورته النهائية                                
   يتم استالم الكرة عن طريق 

 اثناء االستالم  الالعبوقوف  1
 الثبات في المكان مع امتداد الذراعين  1
 التحرك ناحية الكرة مع ثني الجذع قميال من الوسط الى االمام  1
 واحدة من النقاط السابقةوال    1

  تستخدم التمريرة الصدرية في حالة  
 اليجوم الخاطف  -1
 وجود زميل يطمب الكرة من مكان بعيد  -1
 وجود زميل يطمب الكرة من مكان قريب  -1
 والواحدة من النقاط السابقة - 1

  لكي يؤدي االعب التمريرة الصدرية باليدين بطريقة جيدة فانو يقوم 
 يفرد الجسم  -1
 يثني ركبتو لمقدم االمامية مع حركة الجذع  - 1
 يوضع قدم االرتكاز امام مع نقل ثقل الجسم الييا  - 1
 وال واحدة من النقاط السابقة  - 1

  يعمل انحراف رسخ اليد الممررة  في التمريرة الصدرية عمى 
 دقة التمريرة   -1
 سرعة ودقة التمريرة  -1
 صعوبة استالم المستقبل ليا -1
 والواحدة من النقاط السابقة -1

 تؤدى ميارة التيديف من الثبات من خالل

 الجري ثم التوقف واستالم الكره والتصويب -1

 الرمية الحرة-1

 استالم الكرة ثم الجري والتصويب-1

 وال واحدة من النقاط السابقة-1
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 تعتمد عممية التيديف من الثبات عمى 

 وقوف الالعب امام اليدف -1

 وقوف الالعب امام الخصم -1

 وقوف الالعب خمف اليدف -1

 وال واحدة من النقاط السابقة -1

 عند التيديف من الثبات يجب 

 النظر التجاه الكره -1

 الجري الى االمام ومتابعة الكرة -1

 متابعة الكره بحركة رسغ اليد -1

 وال واحدة من النقاط السابقة -1

 اثناء التيديف من الثبات يكون خط سير الكرة الى اليدف عمى شكل

 قوس -1

 خط مستقيم -1

 تضرب الكرة الموح أوال -1

 وال واحدة من النقاط السابقة -1

 اثناء التيديف من الثبات عمى خط الرمية الحرة يقوم الالعب

 بثني بسيط بالركبتين -1

 بالوثب العالي -1

بدوران -1
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 بجري الى االمام -1

 يمكن استخدام الطبطبة العالية في حالة 

 اليجوم الخاطف -1

 اليجوم المنظم -1

 الدفاع رجل لرجل -1

 وال واحدة من النقاط السابقة -1

 تعرف الطبطبة بصورة عامة 

 الدفاعية الفردية -1

 اليجومية الفردية -1

 الدفاعية واليجومية  -1

 وال واحدة من النقاط السابقة -1

 تؤدى الطبطبة العالية 

 قريبة من الجسم  -1

 قريبة من الزميل -1

 قريبة من الخصم -1

 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

 يستطيع الالعب من خالل الطبطبة العالية 

 التحرك بالكرة في أي اتجاه -1

 لالتمرير الى الزمي -1

 خداع المنافس -1
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 جميع النقاط السابقة -1

 استالم الكرة غالبا يكون 

 باليدين معا  -1

 يد واحدة  -1

 يد تتبع االخرى  -1

 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

 يميز خط سير التمريرة الصدرية بأنيا ما بين 

 الكتف والصدر  -1

 الراس والفخذ  -1

 حسب راحة الالعب  -1

 الوسط والفخذ  -1

 التمرير ىو الوسيمة التي يستطيع بيا الفريق توصيل الكرة الى 

 اليدف  -1

 خارج الممعب  -1

 الخصم  -1

 لممعب االخر  -1

 تؤدي التمريرة الصدرية بين 

 العبين فقط  -1

 الخصم فقط  -1

 العبي االرتكاز  -1

الفريق بكاممو  -1
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 تتميز التمريرة الصدرية المباشرة ب

 سيولتيا وسرعة ادائيا  -1

 بصعوبتيا  -1

 بدقتيا  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 يجب ان تمسك الكرة في التمريرة الصدرية 

 باليدين  -1

 باليد تمو االخرى  -1

 باليد الواحدة  -1

 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

 تمتاز التمريرة الصدرية ب 

 صعوبة تكتيكيا  -1

 سيولة تكتيكيا  -1

 تطبيق القانون عند ادائيا  -1

  وال واحد من النقاط السابقة  -1

 يعمل انحراف الرسغ بالتعاقب في الطبطبة العالية

 دقة الطبطبة -1

 سرعة ودقة الطبطبة  -1

 التحركصعوبة  -1

 واال واحدة من النقاط السابقة  -1
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 يكون الجسم عند اداء الطبطبة العالية   

 منحنيًا الى االمام  -1

 متصب القامة -1

 انثناء في الجسم -1

 وال واحدة من النقاط السابقة-1

 تستخدم الطبطبة العالية في   

 نقل الكرة من مكان الى اخر -1

 تستخدم في العمميات اليجومية  -1

 تستخدم في العمميات الدفاعية -1

 وال واحدة من النقاط السابقة -1

 الصدرية بأن :تكون حركة الذرعين في التمريرة 

 الذراعين ممتدتا الكفين لمخارج واالسفل  -1

 الذراعين مثنيان والكفان لمداخل واالسفل  -1

 الذراعين مثنيان والكفان لمخارج واالسفل  - 1

 الذراعين شبو ممتدان والكفان لألسفل  - 1

 تعتبر التمريرة الصدرية 

 اقل التمريرات شيوعا  -1

 اكثر التمريرات استعماال  -1

 من النادر استخداميا  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1
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 اثناء التمريرة الصدرية يقوم الالعب 

 ضرب الكرة باليدين  -1

 يدفع الكرة باألصابع -1

 يرمي الكرة ألمامو  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 في التمريرة الصدرية تكون الذراعان 

 امام في اتجاه حركة الكرة  -1

 مرتخيتين -1

 مفرودتين لألعمى  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 يختار الالعب المناولة الصدرية حينما يكون المستقبل لمكرة 

 اطول منو  -1

 اقصر منو  -1

 في جميع االحوال  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 يعرف ان في المناولة الصدرية عيوب منيا 

  ال تستخدم في المسافات الطويمة  -1

 تستخدم في التمرير لممسافات المتوسطة  -1

 تستخدم في التمرير لممسافات المتوسطة  -1

 تستخدم في التمرير لمسافات طويمة  -1
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 لكي تأخذ الكرة خطا مستقيما امام الصدر عمى الالعب ان يستخدم 

  فرد الرسغين -1

 فرد الكوعين -1

 فرد الذراعين  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 من عيوب المناولة الصدرية 

 بطء االنتقال من ساحة الفريق الى ساحة الخصم  -1

 سيولة قطعيا من قبل الخصم  -1

 تأخر تنفيذ اليجمة  -1

 كل النقاط اعاله -1

 تؤدى الرمية الحرة 

 عقب استالم الكرة من الزميل  -1

 اثناء متابعة الكرة المرتدة  -1

 من الثبات  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 يميز اداء التيديف من القفز 

 فردا قميال من الركبتين مع الذراعين  -1

 القفز عاليا  -1

 تمر ميارة التيديف من القفز بمرحمة   

 التوقف في مرة واحدة او مرتين واستالم الكرة  -1

 اخذ خطوتين عقب استالم الكرة لمتصويب -1

  ثني الجذع  - 1

والواحدة من النقاط السابقة  -1
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 في حال وجود الخصم بين المرر والمستمم عمى الالعب استخدام 

 التمريرة الصدرية  -1

  تمريرة الدفعة البسيطة  -1

 التمريرة المرتدة  -1

 جميع التمريرات السابقة  -1

 يؤدي التيديف السممي 

 من الثبات  -1

 من الحركة فقط  -1

 من االثنين معا  -1

 والواحدة من النقاط السابقة -1

 
 يميز وضع الكرة في التيديف السممي بان تكون 

 عمى اصابع اليد المصوبة  -1

 عمى كف اليد المصوبة  -1

 عمى الكف واالصابع  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 يميز اداء التيديف السممي 

 زويا قائمة بين الكف والساعد والعضد والكتف  -1

 ثني عميق في المرفق  -1

 فرد الذراعين تماما  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1
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 تعتمد مرحمة اليبوط في التصويب من القفز عمى ان يكون 

  ثقل الجسم عمى احد القدميين  -1

 ثني عميق في الركبتين  -1

 الجسم في وضع منفرد دون االندفاع لألمام  والرجوع لمخمف  -1

 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

 يعرف التصويب السممي بانيا ميارة 

 ىجومية دفاعية  -1

 ىجومية فردية  -1

 ىجومية دفاعية  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 يتم استالم الكرة عن طريق 

 وقوف الالعب اثناء االستالم  -1

 الثبات في المكان مع امتداد الذراعين  -1

 التحرك ناحية الكرة مع ثني الجذع قميال من الوسط الى االمام  -1

 وال واحدة من النقاط السابقة  - 1

 تستخدم المناولة الصدرية في حالة 

 اليجوم الخاطف  -1

 وجود زميل يطمب الكرة من مكان بعيد  -1

 وجود زميل يطمب الكرة من مكان قريب  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 لكي يؤدي الالعب المناولة الصدرية باليدين بطريقة جيدة فانو يقوم 

 يفرد الجسم  -1

 يثني ركبتو لمقدم االمامية مع حركة الجذع  -1
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 يوضع قدم االرتكاز امام مع نقل ثقل الجسم الييا  -3

 وال واحدة من النقاط السابقة  -1

 يمجا الالعب الى المناولة الطويمة 

 اليجوم الخاطف -1

 اليجوم االعتيادي -1

 االثنين معا -1

 والواحدة من النقاط السابقة -1

 السرعة في التمرير تدل

 ولة متابعة  اليد لمكرة اثناء المنا -1

 نقل مركز ثقل الجسم -1

 االثنين معا -1

 والواحدة من النقاط السابقة -1

 تتميز الطبطبة العالية بحركة 

 الرسغ -1

 الذراع كمو -1

 االصابع والرسغ -1

 واال واحدة من النقاط السابقة -1
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 قرب المسافة بين الالعب واليدف
 التصويب - 1
 المناولة - 1
 الطبطبة - 1
  وال واحدة من النقاط السابقة -1

 تستخدم لممسافات القصيرة

 الصدرية - 1

 المناولة المرتدة - 1

 المناولة من فوق الراس  - 1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1

 النظر الى الكرة اثناء الطبطبة تدل

 ضعف مستوى الالعب - 1

 خطا في تكنيك الالعب  -1

 االثنين معا  -1

 والواحدة من النقاط السابقة  -1
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 (6ملحق رقم )

 

 اسماء فرٌق العمل المساعد

 

 ت االسم الشهادة مكان العمل

)كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة جامعة المثنى (

دكتوراه /اختبارات 

 كرة القدم

 

 حبٌب شاكر جبر

 

1 

مدرس / طالب  تربٌة الرٌاضٌة سبكالورٌو

 ماجستٌر

 

 حامد جبار عبود

 

2 

مدرس / طالب  تربٌة الرٌاضٌة سبكالورٌو

 ماجستٌر

 

سالم صاحب 

 عمران

 

3 

مدرس / طالب  تربٌة الرٌاضٌة سبكالورٌو

 ماجستٌر

 

 علً فالح حسن

 

4 

مدرس / تربٌة  ثانوٌة عٌن الشمس

 رٌاضٌة

 

 عادل حافظ عٌدان

 

5 
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 (7ملحق)

 )الوحدة التعلٌمٌة االولى (

 الٌوم/                         المناولة الصدرٌة المباشرة                              \االهداف التعلٌمً 

 االثارة                             التارٌخ / –الصبر  –ٌتعلم الطالب روح التعاون  \االهداف التربوي 

 د 91 \( كرات ,ادوات رٌاضٌة    الزمن 11ملعب كرة سلة , كرات سلة عدد )  \االدوات المستخدمة 

اقسام الوحدة 

 التدرٌبٌة 

 المالحظات االشكال التنظٌمٌة الفعالٌات التعلٌمٌة  الزمن

 القسم االعدادي 

 

 االحماء العام

 

 االحماء الخاص 

 

 د 11

 

 

 د 5

 

 

 

 د  5

الوقوف على الخط –الهرولة -السٌر

الجانبً للملعب واداء القفزات وعند 

اعطاء اشارة الصافرة الركض الى 

منتصف الملعب والرجوع مشً , تدوٌر 

الذراعٌن بالتعاقب ثم الركض الى منتصف 

 الملعب والعودة مشً 

)االستلقاء على الظهر ( الذراعٌن لجانب 

رفع الرجلٌن وعمل حركة  –الجسم 

 الدراجة 

رفع وخفض الذراعٌن عالٌا )الوقوف( 

 بالعد , القفز بحرٌة كالطٌر على البقعة

 تمارٌن باستخدام الكرات من الحركة 

 

 

  

 

تعطى االشارة عن 

طرٌق الصفارة بعد 

تطبٌق من المدرس 

 للحركة
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  العب                  

 الباحث                             

خط سٌر الكرة اثناء المناولة من قبل المدرب      اتجاه الكرة                 

القسم 

 الرئٌسً

 

الجزء 

 التعلٌمً 

 

الجزء 

 التطبٌقً

 

 

 د71

 

 

 

 د 21

 

 د 51

 د 21

 

 

 د15

 

 

 

 

 د 15

وكٌفٌة استخدام  التعرف على انواع المناوالت

كل نوع بشكل مبسط ثم شرح مهارة المناولة 

الصدرٌة المباشرة بكلتا الٌدٌن  بعد عملٌة 

الشرح ٌتم عرض نموذج من قبل الباحث او 

من قبل طالب ممٌز  حٌث ٌستمر عرض 

المهارة من قبل مجموعة من الطالب بعدها 

ٌتخذ الطالب االوضاع المطلوبة ألداء 

 دة التعلٌمٌة  التمارٌن داخل الوح

ٌقف افراد العٌنة على شكل دائرة والكرات مع 

الباحث الذي ٌقف فً وسط الدائرة وٌرمً 

الباحث الكرات الى افراد العٌنة بالتناوب وعند 

رمً الكرات جمٌعها ٌنتقل للفرد االخر مع 

 التصفٌق والتشجٌع لمن ٌستلم الكرة

أداء مهارة المناولة الصدرٌة  (1تمرٌن)

من مجموعة أ الى  بمناولة الكرة إلى الزمٌل

 مجموعة  ب اثناء الحركة الذي بدوره ٌقوم

وتسلٌمها الى الزمٌل االخر فً بمسك الكرة 

, ٌكرر التمرٌن المجموعة والعودة الى الخلف

بالتبادل فً مراكز الطالب كذلك بأشكال 

 مختلفة 

بمسك الكرة من وضع  ( ٌقوم الطالب2تمرٌن)

الكرة   والزمٌل ٌناولالجلوس على الركبتٌن 

وارسالها الى له حتا ٌتم استالم الكرة من قبلة 

الزمٌل ٌكرر التمرٌن بالتبادل وبعد اداء 

المجموعة االولى التً قامت باستالم الكرات 

من وضع الجلوس تأخذ المجموعة الثانٌة 

لٌم  وضع الجلوس التً كانت تؤدي عملٌة التس

 لكً ٌؤدي كل طالب عملٌة االستالم 

 

 

 

      

 

 

 

 

شرح االنواع بشكل 

مبسط مع التركٌز على 

 المهارة المراد تعلمها

 

التأكد على استقبال 

ومناولة الكرة بصورة 

 صحٌحة قدر االمكان

ان ٌكون تبدٌل المناولة 

بٌن المجموعتٌن تحت 

صافرة الباحث او 

 المدرس

تعزٌز  (1تمرٌن رقم )

الذكاء االجتماعً الى 

جانب االداء التعلٌمً 

كذلك الجانب الحركً 

 اثناء االداء مع الحركة

ضرورة االتصال 

والتنظٌم واالتصال مع 

جانب من  هالطالب ال ن

جوانب التعزٌز 

للذكاءات المتعددة  

المكانً _  –التفاعلً 

 الحركً

 

        

                       

       

         

      

 

 

 أ 

       

 ب 

 

القسم 

 الختامً 

لعبة كرة السلة بطرق   تحٌة االنصراف –لعبة تروٌحٌة  د 11

 مختلفة 
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 الٌوم /(                                     ) الوحدة التعلٌمٌة الثانٌة                           

 االهداف التعلٌمً/ تعلم مهارة الطبطبة العالٌة بتغٌر االتجاه                                      التارٌخ /     

 دقٌقة                 91القٌادة                         الزمن /  –الصبر  –االهداف التربوي /  ٌتعلم الطالب روح التعاون     

 ساعة توقٌت  –( , صافرة , شواخص  , هدف تدرٌبً 11االدوات المستخدمة / ملعب ,كرات سلة عدد )   

 اقسام 

الوحدة 

 التدرٌبٌة 

 المالحظات االشكال التنظٌمٌة الفعالٌات التعلٌمٌة  الزمن

القسم 

 االعدادي 

 االحماء العام

 

 

االحماء 

 الخاص

 

 

 

 

 

 

 د 11

 د 5

 

 

 

 

 د 5

 

الحجل على  –الهرولة -السٌر

القدمٌن بالتعاقب , الهرولة مع 

تدوٌر الذراعٌن بالتبادل , الوقوف 

فً خط مستقٌم والركض الى نهاٌة 

الساحة , الهرولة الخفٌفة  , السٌر 

. 

احماء بالكرات على شكل تمارٌن 

مختلفة وفق اشكال مختلفة اٌضاً 

تشكٌل دوائر على عرض الملعب 

مجموعات منظمة وتبادل بشكل 

الكرات من الثبات ومن ثم من 

الحركة وغٌرها واداء المناولة 

الصدرٌة بكلتا الٌدٌن مع الزمٌل 

 بالحركة مرة من الثبات مرة 

 

 

              

    

   

 

 

عدم تدخل الباحث فً هذا 

الجزء وتعطى الحرٌة 

 للمدرس بذلك

 

 

تعطى االشارة عن طرٌق 

الصافرة بعد تطبٌق 

 الباحث للحركة 
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القسم 

 الرئٌسً

الجزء 

 التعلٌمً 

 

 

 

 

الجزء 

 التطبٌقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم 

 الختامً 

 

 د71

 

 د 21

 

 

 

 

 د 51

 

 

 

 د15

 

 

 

 د15

 

 

 

 د 21

 

 

 

 د 11

 

تعلمه فً الوحدات التعلٌمٌة  ماعادة ما ت

السابقة لمهارة المناولة الصدرٌة بكلتا 

الٌدٌن ومن ثم شرح المهارة الجدٌدة 

)الطبطبة العالٌة بتغٌر االتجاه ( مع اداء 

نموذج من قبل الباحث ومن قبل مجموعة 

من الطلبة وتصحٌح االخطاء بشكل مبسط 

 اثناء االداء من قبل الباحث

  

صان امام كل ٌوضع شاخ 3تمرٌن 

مجموعة وبمسافة متساوٌة ٌبدا كب طالب 

بأداء الطبطبة بالشكل المتعرج بٌن 

الشواخص والعودة الى مجموعته وتسلٌم 

الكرة الى الزمٌل وهكذا لحٌن تطبٌق 

 التمرٌن من قبل الجمٌع 

أداء مهارة الطبطبة العالٌة من  4تمرٌن 

 وٌقوم الطالبالهرولة والى نقطة محددة 

وم ٌق الذي بدورهلكرة إلى  الزمٌل بتسلٌم ا

نقطة   والوصول الىبالطبطبة العالٌة 

المنتصف وٌسلم لآلخر من المجموعة 

 , ٌكرر التمرٌن بالتناوب . االولى

أداء مهارة الطبطبة العالٌة إلى  5تمرٌن 

مسافة معٌنة والرجوع إلى نقطة البدء, 

 وٌكرر التمرٌن .

 

 تمارٌن االسترخاء 

علومات التً تخص التغذٌة اعطاء بعض الم

 الراجعة 

 

 لعبة كرة السلة بأشكال مختلفة 

  

         

         

  

 

 

  

 

    

        

 

 

 

 

            

 

              

 

 

 

 

التأكد على محاولة 

الكرة السٌطرة على 

قدر االستطاعة مع 

اعطاء التوجٌهات من 

 قبل الباحث 

 

استخدم الباحث 

الرسوم التوضٌحٌة 

والخرائط والتأكد 

على النقاطة المحددة 

فً عملٌات التسلٌم 

واالستالم وهذا جانب 

مهم فً تعزٌز الذكاء 

الحركً والمكانً 

 والتفاعلً 

(  3,4التمارٌن )

جانب من جوانب 

التعزٌز الذكاء 

المكانً التفاعلً 

الرٌاضً اضافة الى 

عملٌة الربط بٌن 

فً الوحدة  المهارة

التعلٌمٌة االولى 

 والوحدة الحالٌة 
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 )  الوحدة التعلٌمٌة الثالثة   (                                       

 االهداف التعلٌمٌة/تعلم مهارة التصوٌب من الثبات بكلتا الٌدٌن من الثبات     التارٌخ /

 المنافسة                    الٌوم  /             -االثارة   –االهداف التربوٌة/  تنمٌة روح التعاون 

 دقٌقة     91صافرة , هدف تدرٌبً   الزمن/  11دوات المستخدمة / ملعب ,  كرات سلة عدد اال

اقسام الوحدة 

 التدرٌبٌة 

 المالحظات االشكال التنظٌمٌة الفعالٌات التعلٌمٌة  الزمن

 القسم االعدادي 

 االحماء العام

 

 االحماء الخاص

 

 د 11

 د 5

 

 

 

 

 د 5

الهرولة الجانبٌة  –الهرولة -السٌر

 –مع مرجحة الذراعٌن متقاطعة 

 ركض بتغٌر االتجاه

م والعودة  111ركض مسافة 

 والسٌر بالعودة 

 

 )الوقوف ( قفزات على البقعة 

)الوقوف( خفض الجسم لؤلسفل 

 محاولة لمس القدمٌن بالذراعٌن

)الجلوس على االربع ( مد الرجلٌن 

 الى الجانبٌن بالتعاقب

)الجلوس الطوٌل ( مد الجسم ألبعد 

نقطة وبالتدرج مع التأكد على مد 

 الذراعٌن .

 

  

 

 

  

 

    

       

      

     

تعطً االشارة عن 

طرٌق الصافرة بعد 

التطبٌق من الباحث 

والتأكد على الهرولة 

 الصحٌحة
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 القسم الرئٌسً

 الجزء التعلٌمً 

 

 

 

 

 

 

 الجزء التطبٌقً

 

 

 د71

 د 21

 

 

 

 

 

 د 51

 د15

 

 د15

 

 

 د21

 

 

 مشرح المهارة الجدٌدة واعادة ما ت

تعلمه فً الوحدات السابقة لمهارة 

من قبل  ةاالستالم والمناولة والطبطب

الباحث واداء نموذج  للتهدٌف 

 وتصحٌح االخطاء بشكل مبسط 

ٌقف الطالب فً مجموعتٌن تؤدي 

كالهما التهدٌف من جانبً الهدف 

والتبادل بٌن المجموعات وتغٌر 

اماكن التهدٌف من االمام والجانب 

لمسافة للتهدٌف وتقرٌب وابعاد ا

 حسب االتقان

ٌقوم الطالب بالتصوٌب  6تمرٌن 

 م وٌكرر 3من مسافة 

ٌقوم الطالب باستالم الكرة  7تمرٌن 

من االرض ومن ثم التصوٌب على 

 اللوحة ٌكرر 

تشكٌل حلقات جماعٌة  8تمرٌن 

 ةوممارسة المهارات السابقة الطبطب

 المناولة  –

 

مع تعٌن رئٌس لكل مجموعة او 

 ٌلعب دور القائدحلقة 

 

 

  

 

  

                  

  

       

 

                     

         

    

 

     

       م      3   

 

 

        

                    

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

التأكد على محاولة 

السٌطرة على الكرة 

واداء التكنٌك 

الصحٌح لمهارة 

التهدٌف قدر 

 المستطاع 

التصحٌح ٌكون من 

قبل الباحث مع االداء 

 والتشجٌع بالحوافز 

اعطى الباحث 

مجموعة من 

التمارٌن التً تتٌح 

للطالب تعزٌز 

الذكاءات المتعددة 

المكانً التفاعلً 

 والحركً 

   تحٌة االنصراف –لعبة تروٌحٌة  د 11 القسم الختامً 

 

 الهدف          

 الالعب   

 المدرب او الباحث         

 خط سٌر الكرة          

الحلقات الجماعٌة اثناء اداء المهارات السابقة    التصوٌب بعد التقاط الكرة من االرض         
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 )  الوحدة التعلٌمٌة الرابعة  (                                                   

 التارٌخ /                                 االهداف التعلٌمً/المناولة واالستالم والطبطبة والتهدٌف 

 المنافسة                                الٌوم  /             -االثارة   –االهداف التربوٌة/  تنمٌة روح التعاون 

 دقٌقة     91صافرة , هدف تدرٌبً               الزمن/  11االدوات المستخدمة / ملعب ,  كرات سلة عدد 

 

اقسام الوحدة 

 التدرٌبٌة 

 المالحظات االشكال التنظٌمٌة الفعالٌات التعلٌمٌة  الزمن

 القسم االعدادي 

 االحماء العام

 

 االحماء الخاص

 

 د 11

 د 5

 

 

 

 

 د 5

الهرولة الجانبٌة  –الهرولة -السٌر

 –مع مرجحة الذراعٌن متقاطعة 

 ركض بتغٌر االتجاه

م والعودة  111ركض مسافة 

 والسٌر بالعودة 

 

تشكٌل دوائر واالنتشار على عرض 

الملعب بحٌث كل دائرة تحتوي على 

 اربع طالب القٌام 

القٌام بالمناولة بٌن الزمالء ومن ثم 

 القٌام بالمناولة والتبدٌل بالمراكز 

 

  

 

 

  

  

تعطً االشارة عن 

طرٌق الصافرة بعد 

من الباحث التطبٌق 

والتأكد على الهرولة 

 الصحٌحة
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 القسم الرئٌسً

 الجزء التعلٌمً 

 

 الجزء التطبٌقً

 

 

 د71

 د 21

 

 د 51

 

 د21

 

 

 

 

 

 

 د31

 

 

 مشرح المهارة الجدٌدة واعادة ما ت

تعلمه فً الوحدات السابقة لمهارة 

من قبل  ةاالستالم والمناولة والطبطب

الباحث واداء نموذج  للتهدٌف 

 وتصحٌح االخطاء بشكل مبسط 

ٌقف الطالب فً مجموعتٌن تؤدي 

كالهما التهدٌف من جانبً الهدف 

والتبادل بٌن المجموعات وتغٌر 

اكن التهدٌف من االمام والجانب ام

وتقرٌب وابعاد المسافة للتهدٌف 

 حسب االتقان

ٌقوم الطالب بالطبطبة العالٌة الى 

منتصف الملعب ثم ٌقوم بتسلٌم الكرة 

واستالمها من قبل الزمٌل وبعدها 

ٌستمر الطبطبة بٌن الشواخص ثم 

الوقوف على خط الرمٌة الحرة 

 ن والتهدٌف من الثبات بكلتا الٌدٌ

تمرٌن  ٌقوم الطالب باستالم الكرة 

من االرض ومن ثم التصوٌب على 

اللوحة ٌكرر التمرٌن  مع تغٌر 

اماكن التصوٌب مرة من االمام مرة 

 من الجانب 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التأكد على محاولة 

السٌطرة على الكرة 

واداء التكنٌك 

الصحٌح لمهارة 

التهدٌف قدر 

 المستطاع 

التصحٌح ٌكون من 

قبل الباحث مع االداء 

 والتشجٌع بالحوافز 

اعطى الباحث 

مجموعة من 

التمارٌن التً تتٌح 

للطالب تعزٌز 

الذكاءات المتعددة 

المكانً التفاعلً 

 والحركً 

   تحٌة االنصراف –لعبة تروٌحٌة  د 11 القسم الختامً 

 

 التصوٌب بعد التقاط الكرة من االرض   خط سٌر الكرة            الالعب        المدرب او الباحث                الهدف          
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 )الوحدة التعلٌمٌة الخامسة(

 االهداف التعلٌمً/اعادة تعلم مهارة التصوٌب من الثبات بكلتا الٌدٌن من الثبات        التارٌخ /

 المنافسة                                الٌوم  /             -االثارة   –االهداف التربوٌة/  تنمٌة روح التعاون 
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اقسام الوحدة 

 التدرٌبٌة 

 المالحظات االشكال التنظٌمٌة الفعالٌات التعلٌمٌة  الزمن

 القسم االعدادي 

 االحماء العام

 

 االحماء الخاص

 

 د 11

 د 5

 

 

 

 

 د 5

الهرولة الجانبٌة  –الهرولة -السٌر

 –مع مرجحة الذراعٌن متقاطعة 

 ركض بتغٌر االتجاه

م والعودة  111ركض مسافة 

 والسٌر بالعودة 

 

 )الوقوف ( قفزات على البقعة 

)الوقوف( خفض الجسم لؤلسفل 

 بالذراعٌنمحاولة لمس القدمٌن 

)الجلوس على االربع ( مد الرجلٌن 

 الى الجانبٌن بالتعاقب

)الجلوس الطوٌل ( مد الجسم ألبعد 

نقطة وبالتدرج مع التأكد على مد 

 الذراعٌن .

 

  

 

 

  

 

          

 

      

     

تعطً االشارة عن 

طرٌق الصافرة بعد 

التطبٌق من الباحث 

والتأكد على الهرولة 

 الصحٌحة
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 القسم الرئٌسً

 الجزء التعلٌمً 

 

 

 الجزء التطبٌقً

 

 

 د71

 د 21

 

 

 

 د 51

 

 

 د15

 

 د15

 

 

 د21

 

 

 مالجدٌدة واعادة ما تشرح المهارة 

تعلمه فً الوحدات السابقة لمهارة 

من قبل  ةاالستالم والمناولة والطبطب

الباحث واداء نموذج  للتهدٌف 

 وتصحٌح االخطاء بشكل مبسط 

ٌقف الطالب فً مجموعتٌن تؤدي 

كالهما التهدٌف من جانبً الهدف 

والتبادل بٌن المجموعات وتغٌر 

جانب اماكن التهدٌف من االمام وال

وتقرٌب وابعاد المسافة للتهدٌف 

 حسب االتقان

تمرٌن  ٌقوم الطالب بالتصوٌب من 

 م وٌكرر 3مسافة 

تمرٌن  ٌقوم الطالب باستالم الكرة 

من االرض ومن ثم التصوٌب على 

 اللوحة ٌكرر 

تمرٌن  تشكٌل حلقات جماعٌة 

 ةوممارسة المهارات السابقة الطبطب

 المناولة  –

مجموعة او مع تعٌن رئٌس لكل 

 حلقة ٌلعب دور القائد

 

 

   

 

  

                  

  

       

 

                     

          

    

 

     

       م      3   

 

 

        

                    

  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

التأكد على محاولة 

السٌطرة على الكرة 

التكنٌك واداء 

الصحٌح لمهارة 

التهدٌف قدر 

 المستطاع

التصحٌح ٌكون من 

قبل الباحث مع 

االداء والتشجٌع 

 بالحوافز

اعطى الباحث 

مجموعة من 

التمارٌن التً تتٌح 

للطالب تعزٌز 

الذكاءات المتعددة 

المكانً التفاعلً 

 والحركً

   تحٌة االنصراف –لعبة تروٌحٌة  د 11 القسم الختامً 

 

 الهدف 

 الالعب   

 المدرب او الباحث         

 خط سٌر الكرة          

 التصوٌب بعد التقاط الكرة من االرض    

 الحلقات الجماعٌة اثناء اداء المهارات السابقة
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 )  الوحدة التعلٌمٌة السادسة (                                      

                                                                االهداف التعلٌمٌة / المهارة المركبة                                                                    الٌوم /               

                         االهداف التربوٌة / اثارة روح التشوٌق والحماس بٌن الطلبة                                           التارٌخ /                  

 د 91( صافرة , ساعة توقٌت ,شرٌط الصق الزمن / 11المستخدمة / ملعب كرة سلة , شواخص , كرات سلة )االدوات 

 المالحظات ةاالشكال التنظٌمٌ الفعالٌات التعلٌمٌة  الزمن اقسام الوحدة التدرٌبٌة 

 القسم االعدادي 

 االحماء العام

 االحماء الخاص

 

 د 11

 د 5

 د 5

الحجل على  –الهرولة -السٌر

القدمٌن الهرولة بتدوٌر الذراعٌن 

الوقوف فً خط مستقٌم  –بالتعاقب 

 –والركض الى نهاٌة الساحة 

 هرولة وقوف

 )الوقوف ( قفزات على البقعة 

)الوقوف( خفض الجسم لؤلسفل 

ومحاولة لمس القدمٌن بالذراعٌن 

  5والبقاء لمدة 

)الجلوس على االربع ( مد الرجلٌن 

 الى الجانبٌن بالتعاقب 

)الجلوس الطوٌل( مد الجسم لؤلمام 

ألبعد نقطة وبالتدرج مع التأكد على 

 مد الذراعٌن

 

 

           

        

 

 

        

 

 

االشارة من قبل تعطى 

الباحث عن طرٌق 

الصافرة بعد تطبٌق 

الباحث للحركة والتأكد 

 على الهرولة الصحٌحة
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القسم 

 الرئٌسً

الجزء 

 التعلٌمً 

 

 

الجزء 

 التطبٌقً

 

 

 

 د71

 

 د 21

 

 

 

 د 51

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 د15

 

 

 

 د15 

 

 

اعادة شرح  لما تعلمه عند وضع عرض 

الثالث  تمناسب  فً الوحدات السابقة للمهارا

 مع تطبٌق نموذج وتصحٌح االخطاء .

شرح المهارة الجدٌرة وادائها من قبل الباحث 

او المدرس او الطالب المتمٌزٌن مع الوقوف 

 على اهم االخطاء وتصحٌحها 

 

ٌقف الطالب بنسق واحد عند خط نهاٌة 

الملعب من احدى جهاته ٌقوم الطالب االول 

بعمل طبطبة الى منتصف الملعب والدوران 

رة حول الشاخص تم ٌقوم الطالب بمناولة الك

لى المدرب او الباحث واستالمها ثم مواصلة ا

الطبطبة الى منطقة قرٌبة عن الهدف ثم ٌؤدي 

 مهارة التهدٌف

ٌقف الطالب فً صف بجانب   9تمرٌن

الهدف والذهاب  بالتناوب الى منتصف 

الملعب بأداء مهارة الطبطبة من وراء 

الشاخص والعودة الى نقطة معٌنة للتهدٌف 

 وهكذا

الطالب فً صف بجانب ٌقف  11تمرٌن

الهدف ثم عمل طبطبة الى منتصف الملعب 

والدوران حول الشاخص ثم مناولة الكرة 

واستالمها ثم مواصلة الطبطبة الى منطقة 

 قرٌبة للهدف ثم ٌؤدي مهارة التهدٌف

ٌقوم الطالب بأداء المهارات  11تمرٌن 

المركبة  مع بعض األدوات المتوفرة عن 

 ٌرةطرٌق بعض األلعاب الصغ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

          

                  

               

 

 

 

التأكد على 

محاولة 

السٌطرة على 

الكرة واداء 

التكنٌك 

الصحٌح 

لمهارة 

الطبطبة بجمٌع 

اصابع الٌد 

والمناولة بشكل 

 دقٌق

فٌما ٌخص 

التمارٌن 

المعطاة فً 

هذه الوحدة 

كانت التدرٌبة 

تمارٌن مركبة 

للمهارات 

 السابقة

التأكٌد على 

محاولة  

السٌطرة على 

الكرة وأداء 

التكنٌك 

الصحٌح 

لمهارة 

الطبطبة 

والتهدٌف قدر 

 االستطاعة

 

القسم 

 الختامً 

   تحٌة االنصراف –لعبة تروٌحٌة  د 11
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 ( تسهٌل مهمة8ملحق )
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 ( نماذج صور توضح الوحدة التعلٌمٌة االولى )المناولة الصدرٌة ( 9ملحق )
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 الثانٌة الطبطبة العالٌة بتغٌر االتجاه( الوحدة التعلٌمٌة 11ملحق )
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 (  الوحدة التعلٌمٌة الثالثة التهدٌف من الثبات11ملحق  )
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 ( الوحدة التعلٌمٌة الرابعة المهارة المركبة12ملحق )
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 ( االختبارات البعدٌة لمهارات كرة السلة 13ملحق  )
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 ( ٌبٌن اسماء السادة الخبراء والمختصٌن الذي اجرى الباحث معهم المقابالت الشخصٌة14ملحق )

 

 

 

  

اللقب  االسن الثالثي ث

 العلوي

 هكاى العول االختصاص

كليت التربيت البدنيت وعلوم  كرة سلت أ. د قاسن هحود عباس 1

 الرياضت جاهعت القادسيت

اختباراث  أ . د سالم جبار صاحب 2

 وقياس

كليت التربيت البدنيت وعلوم 

 الرياضت جاهعت القادسيت

تدريب  أ . د عبد الجبار سعيد 3

 رياضي

كليت التربيت البدنيت وعلوم 

 الرياضت جاهعت القادسيت

حازم هوسى عبد  4

 حسوى

اختباراث  أ . د

 وقياس

كليت التربيت البدنيت وعلوم 

 القادسيت الرياضت جاهعت

تعلن حركي  أ . د ضياء ثاهر هطر 5

 كرة السلت

كليت التربيت البدنيت وعلوم 

 الرياضت جاهعت القادسيت



Abstract   ...........................................................……….          A 

 

 

The Effect of the Multiple Intelligence Strategy (Bodily-Kinesthetic Intelligence, 

Spatial Intelligence-Interpersonal Intelligence) in learning Some Compound 

Attacking Skills and Having knowledge for Students of Physical Education and 

Sport Sciences 

Prepared by:                                                                      Supervised by: 

    Ahmed Takleif  Jabbar                                   . Prof. Dr. Thamar Hussein Kahit 

      In the introduction of chapterI, the researcher deals with the definition of the 

research and the importance of the research as well. Also, he highlights the technology 

as the most important challenge facing learning. The problem of the research is using 

classic strategies in teaching basketball and the absence of using the modern strategies 

which depends on technology tools. This has been noticed during the researcher's 

observation for some practices of junior students. 

Goals of study 

- Design teaching guide based on the theory of multiple intelligence (Bodily-

Kinesthetic Intelligence, spatial Intelligence-Interpersonal Intelligence) to teach 

the sample of the study some compound attacking skills in Basketball. 

- Create measuring tool in order to measure the improvement happened on the 

sample and the students of physical education and sport sciences. 

      In chapter III, the researcher deals with the methodology of the study and its 

field activities. However, the researcher uses the experimental methodology 

with two groups whom are control group and experimental group. He also 

describes each group upon its level. In addition, he uses the descriptive 

methodology to design measuring tool to measure having learning. The 

researcher studied some studies and adopt some experts and judges' opinions 

during the life of the topic.  

The chapter also includes the research community as well as the sample of the 

study. The sample of the study is 04 students whom have been divided into two 

groups; 04 students in each group. The chapter also covers the tools, devices 

and study process used in the study. Nevertheless, the chapter contains the steps 

of preparing the teaching guide of the study for some skills such as chest 

passing, high dribbling, shooting with both hands, compound skills, pretest and 

teaching guide. Then, the chapter covers the posttest and statistics tools of the 

study.
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     The researcher ends that there is a positive effect of the practicing program 

in developing the basic attacking and compound skills, beside developing 

acquiring knowledge, and there is a relation between learning skills with and 

acquiring knowledge of the subject matter.       
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