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 التعريف بالبحث: -
 مقدمة البحث وأهميته : -1-1

اشتمل الفصل االول التعريف بالبحث من خالل المقدمة وأهمية البحث ، إذ تم التطرق حيث 
مما في بداية مقدمة البحث إلى التقدم التكنولوجي والخطى الواسعة تسير بها العملية التعليمية 

 يتطلب العمل على ايجاد استراتيجيات جديدة ومتطورة تواكب هذه التحديات 
 بعدها تم .

لبحث التي تلخصت في غياب الوسائل الحديثة في عملية التعلم كذلك استخدام الى مشكلة ا
االساليب التقليدية في التدريس اضافة الى الجهد الكبير الذي يقع على المدرس وعدم اعطاء 

الدور للمتعلم في تعلم المهارات بنسبة جيدة وهذا  جاء من خالل اطالع الباحث على المصادر 
 كذلك من خالل مشاهدته للدروس العملية والدراسات الحديثة 

 –الباحث استخدام استراتيجية واسلوب اخر اال وهي)استراتيجية الذكاء المتعدد  لذى ارتاى
الحركي ، التفاعلي ، المكاني ( ومعرفة مدى تأثيرها في تعلم بعض المهارات الهجومية 

والمركبة في كرة السلة وكذلك التحصيل المعرفي  وهذا يوضح ان الباحث اراد الخروج من 
  -لتعلم بعدها تم التطرق الى اهم االهداف التي حددها الباحث :االساليب التقليدية في ا

   ) اعداد  منهج تعليمي وفق استراتيجية الذكاء المتعدد )التفاعلي ، الحركي ، المكاني
 لتعلم بعض المهارات الهجومية المركبة لكرة السلة ألفراد عينة البحث .

  لية التربية البدنية وعلوم الرياضة بناء مقياس للتحصيل المعرفي في كرة السلة لطالب ك
 .وافراد عينة البحث 

   التعرف على أفضلية التعلم بين المنهج التعليمي وفق استراتيجية الذكاء المتعدد واالسلوب
الهجومية المركبة  والتحصيل المعرفي بكرة المتبع من قبل المدرس في تعلم بعض المهارات 

 السلة . 
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 اما فروض البحث
ذات دالئل احصائية بين متوسط االختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي البحث توجد فروق  1

) التجريبية والضابطة ( في مستوى اداء المهارات الهجومية المركبة والتحصيل المعرفي 
 بكرة السلة ولصالح االختبار البعدي .

لحركي ، يوجد فروق ذات داللة احصائية الستراتيجيات الذكاءات المتعدد ) الرياضي ، ا 2
المكاني ( وتعلم بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة لطالب كليه التربية البدنية 

 جامعة القادسية ، ولصالح المجموعة التجريبية –وعلوم الرياضة 
يوجد فرق ذو دالئل احصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة  3

 ار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية . التجريبية في التطبيق البعدي لالختب

 مجاالت البحث  اما
   /  جامعة \طلبة المرحلة االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المجال البشري

 القادسية 
  2012/  6/ 10ولغاية  2021/  1/ 9المجال الزماني /  من 
  / القاعة الرياضية المغلقة ومالعب كرة السلة في كلية التربية البدنية المجال المكاني

جامعة القادسية  \وعلوم الرياضة 
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  -الدراسات  النظرية :  2-1
  -الذكاءات المتعددة : 1 -2-1

هي المهارات العقلية المتمايزة القابلة للتنمية والتي تعرف بالذكاءات الثمانية التي توصل        

 –الذكاء المكاني  -الذكاء المنطقي الرياضي  -رد جاردنر والمتمثلة في: الذكاء اللغوي إليها هوا

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

المتعددة عند دراسة مهارات التحصيل المعرفي الرياضي  وقد اختار الباحث العمل ببعض الذكاءات 

لدى عينة الدراسة، وتشمل تلك الذكاءات: الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء الحركي المكاني ، 

 الذكاء االجتماعي  التفاعلي . 

 -نظرية )جاردن( في الذكاء المتعددة  :  2-1-2

د األخيرة من القرن العشرية ، في العديد من دول لقد تميزت المنظومة التربوية في العقو          
العالم ، بالرهان على التربية المتسمة بالجودة ، حيث ركز االهتمام على تنمية إمكانات المعلمين 

حيث احدثت تغيرًا جذريًا في اسلوب التعليم التقليدي فقد وقدراتهم الذهنية على افضل وجه ممكن ،
ف ، فضال عن ضرورة اتباع المعلم اسلوب مناسب مع كل غيرت نظرة المعلم للطالب الضعي

بعد ان تأكد ما للثورة البشرية من أهمية في تطور  طالب وفقا لما يتمتع به الطالب من قدرات ذهنية
 المجتمع وتقدمه ؛ على اعتبار انها اهم مورد تنموي على االطالق. 

وأساليب نموه وتطويره ، يبرز لنا بدون شك، مالمح ان هذا االهتمام الكبير بالعقل البشري وامكاناته 
عقول المعلمين  انفتاح المنظومة التربوية الميزة لمستهل االلفية الثالثة ، فهي منظومة  تراهن على

                                                           
 )10-9ص  ،م 2003 مصدر سبق ذكره ،عبد الحميد جابر( 1
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ورعايتها ، لتكون في مستوى تطلعات مجتمعاتها ، وتلعب دورًا فعااًل في مجتمع ما بعد الصناعة ، 
 عاليا من التكيف المعرفي.  وذلك يتطلب من الفرد أسلوبا

، اتجهت الجهود نحو التخطيط ، لتطوير المناهج الدراسية وبنائها على أسس   وسعيًا لتحقيق  ٰذلك
نتائج المعطيات العلمية للدراسات السيكولوجية المعاصرة ، وبخاصة في ميدان علم النفس المعرفي. 
وقد واكب البحث في تطوير المناهج الدراسية ، تحليل ودراسة اليات التعلم ، حيث اشتهرت 

 -وجيتان اهتمتا بتفسير أسباب االختالف بين الطالب في طرق التعلم ، وهما:نظريتان سيكول
 (". style theory” _Learningنظرية أسلوب التعلم  )

  (.”Multiple intelligences theory“ ونظرية الذكاءات المتعددة ،)

        ( 2) -نظرية الذكاءات المتعددة واستراتيجيات التدريس :  3- 1- 2

 يوجد كل نوع من انواع الذكاءات السابقة الذكر استراتيجية تدريس محددة ، ويذكر        

( )وفاء حافظ (،)منال محمد علي ( عددا من استراتيجيات التدريس يمكن تنفيذه 3003جابر )

    بسهولة في حجرة الدرس ، ويمكن عرض اهم هذه االستراتيجيات والتي تتعلق بالدراسة الحالية :

 :  استراتيجيات الذكاء المنطقي الرياضي 

يعني القدرة على استخدام االعداد واالرقام بفاعلية ، والقدرة على االستدالل الجيد ويمكن          

 ان يتناسب هذا النوع من الذكاء باستراتيجيات التدريس القائمة  .

اللغاز، االلعاب التعليمية  )التصنيف والوضع في فئات ،التمثيل البياني ، االلعاب المنطقية وا

 ،العاب الكلمات المتقاطعة (. 

 : استراتيجيات الذكاء الجسمي الحركي 

                                                           
عضو تدريس  فاعلية حقيبة تعليمية قائمة على استراتيجيات التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعدد لتنمية التحصيل المعرفي واالتجاه نحوها لدى هيئات)وفاء حافظ عشيش العويضي  ،   2

 ( 1096 -1066، ص 2012، مجلة جامعة الملك سعود ، العلوم التربوية والدراسات االسالمية  ، اللغة العربية 



 5..   الدراسات النظرية والسابقة         .......................................الفصل الثاني .................................  

 
 

يضم هذا الذكاء مهارات فيزيقية متنوعة ومحددة كالتآزر والتوازن والمهارة ، والقوة ،        
 والسرعة. ويمكن ان يناسب هذا النوع من الذكاء باستراتيجيات التدريس القائمة . 

لعب االدوار بين الطالب والتدريسي، القيام بالزيارات  –التعبير عن الكلمات باليدين ، تمثيل )
 .الميدانية ، استخدام المواد اللمسية، التعلم بالممارسة،  وغيرها 

  : استراتيجيات الذكاء االجتماعي 

العالقات المختلفة  تعني القدرة على ادراك امزجة االخرين ومشاعرهم ومقاصدهم ، والتميز بين     
بين االشخاص واالستجابة لهم بفاعلية . ويمكن ان يناسب هذا النوع من الذكاء باستراتيجيات 
التدريس القائمة )التعلم التعاوني ، المناقشات الجماعية ، مشاركة االقران ، تمثيل االدوار الجماعي 

) 
 التحصيل المعرفي   4 -2-1

لقد ارتبطت المعرفة باإلنسان عبر مراحل تاريخية طويلة وذلك بدافع من  احتياجاته        
المتطورة في التعلم ومعالجة المشكالت التي تواجهه معتمدا في ذلك على مقدار ما يمتلكه من 
رصيد كبير من المعارف والمعلومات المرتبطة بتجاربه العملية. فالرياضي أو المتعلم يجب أن 

ويمارس ثانيا اكتساب المتعلم التفكير من معرفة وفهم في مجال اختصاصه، الذي يمنحه  يعرف أوال
القدرة على التحليل والتعليل واالستنتاج والربط بغية اتخاذ القرار المناسب لحل الموقف الممارسة 
هي ترجمة واقعية لمقدار ما تعلمه وعرفة هو جزء من حياة اإلنسان يستخدمه انى شاء لمواجهة 
المشكالت والمواجه تلك تكون بأسلوب علمي مبرمج ذات اساس الواسع المركز الختيار االستجابة 

 الصحيحة من أجل  الحصول على نتائج مرضية 
فالتحصيل هو مقدرة المتعلم على اكتساب المعلومات والخبرات التي تساعد الطالب من فك رموز 

 والشفرات وتحليل اجزاء المادة وتجنب هدر الوقت 
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" ويجمع الخبراء والمختصون في التربية الرياضية أن النجاح يكمن في الجمع بين الممارسة للنشاط 
والمعرفة باتجاه النشاط فالمعرفة يمكن االحتفاظ بها لمديات أوسع مما يمكنه االحتفاظ بمستواه 

 .  (3) "البدني والمهارى وأن أبتعد عن الممارسة واتقان المهارات ألثر التقدم في العمر 
 -" فالمعرفة هي تلك العمليات التي تقوم باختزان المعلومات، أي ملكة التذكر وتجهزها ملكة الفكر

إذ تمتد من االستعداد البسيط لجزيئه من المعلومات إلى العمليات اإلبداعية التي تحتاج إلى تركيب 
 .   (4)األفكار والربط بينها " 

المعرفة التي يحصل عليها الرياضي عن طريق الحواس أوال ثم وعليه فالمعرفة العلمية هي " 
 . (5) التحليل العقلي، وهي خاضعة لالختبارات الحسية والعملية "

أي أنه يمكن للرياضي أن يحصل المعرفة وذلك باستخدام األجهزة والوسائل المساعدة لإليضاح 
ره يقوم بتنظيمها وترتيبها والربط بينها التي تقوم برسم صورة للحركات المختلفة في الدماغ، الذي بدو 

ومن ثم تشكيل المحصلة النهائية للمعرفة العلمية التي تعكس ذكاء الرياضي وقدرته في التصرف 
 الحركي المناسب في مختلف الظروف.

وتعد لعبة كرة السلة من االلعاب الرياضية التي يرتبط االداء الناجح فيها بالبناء النظري والعملي 
ن الطالب يتزودون بالمعارف المرتبطة بلعبة كرة السلة من المدرس فهو المسؤول عن إها إذ لالعبي

نجاح وفشل فريقه في اثناء المنافسة معتمدا بذلك على ما يتوفر لديه من معرفة علمية في الجوانب 
 التي تخص لعبة السلة. 

    -المهارات األساسية الهجومية بكرة السلة : 5 –1 - 2

 الكرة .مسك  .1
 المناوالت بأنواعها . .2

 الطبطبة بأنواعها . .3

                                                           
 .25م، ص2001، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة البصرة، بناء مقياس التحصيل المعرفي لحكام السلة في العراقمهدي صالح جابر،  3

 .31م، ص2001، القاهرة: مركز الكتاب للنشر،1.ط رياضيالقياس المعرفي الليلى السيد فرحات،   4

 .19م، ص1998، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، 1. طعلم التدريب الرياضي في األعمار المختلفةقاسم حسن حسين،  5



 7..   الدراسات النظرية والسابقة         .......................................الفصل الثاني .................................  

 
 

 التهديف بأنواعه . .4

 حركات القدمين . .5

 المتابعة الهجومية . .6

   -الدراسات السابقة : 2-2

 ( 2013دراسة الباحث علي محسن ديري ) 2-2-1

تأثير أسلوب الوسائط المتعددة في تعلم بعض المهارات األساسية والتحصيل ) عنوان الرسالة
 (رفي بكرة القدم لطالب كلية التربية الرياضيةالمع

 ( 2006دراسة وليد وعد اهلل الشريفي ، قصي حازم الزيدي )  2-2
) أثر استخدام بعض طرق التدريس المختلفة للحصول على بعض المؤهالت عنوان الرسالة        

جامعة الموصل ( –( )كلية ابحاث التعليم االساسي  البدنية للطالب التربية االساسية
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 منهجية البحث واجراءاته الميدانية   -3
 -منهج البحث :   3-1

استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين اليجاد العالقة بين          
 متغيرين أو اكثر .

ومن ثم تحديد مجتمع البحث وعينته ، واجراءات التجانس والتكافؤ االحصائي بين مجموعتي 
 بالبحث وما يترت البحث وضبط جميع المتغيرات الدخيلة التي تؤثر في تجربة الباحث ومستلزمات

عليها من صدق وثبات  كذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي في اعداد مقياس التحصيل المعرفي 
.ومن ثم اجراءات تطبيق التجربة واستخدام الوسائل االحصائية وايجاد الدراسات االرتباطية للتعرف 

 الى أي حد يرتبط متغيران مع بعضهما وكان على النحو االتي .
 -مع البحث وعينته : مجت 3-2

حدد الباحث مجتمع عينته وهم طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / المرحلة االولى /       
( طالبًا من لم يسبق  لهم تعلم 220والبالغ عددهم ) 2021 -2020جامعة القادسية للعام الدراسي 

لراسبين والمعلمين والمغيبين ( والبالغ االداء المهاري بكرة السلة وبعد ذلك تم استبعاد الطالب ) ا
( طالبًا حيث تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة ) القرعة ( وهم شعبتي 10عددهم )

المجموعة الضابطة   دالمجموعة التجريبية وشعبة )ه( ال فرا د)د( و)ه( لتكون شعبة )د( ال فرا
( 20موزعين بواقع ) طالباً   (40)والبالغ عددهم   وكانوا جميعهم عينة مقياس التحصيل المعرفي

)التجريبية والضابطة ( وتمت اجراء االختبارات على عينة البحث  تينمجموعمن ال لكل اً طالب
 .لغرض التجانس داخل المجموعتين والتكافؤ بين المجموعتين لغرض  الشروع بالتجربة

استراتيجيات الذكاء التفاعلي ،الحركي فتمثلت المجموعة االولى التجريبية  )التعلم بأسلوب 
 ،المكاني( والمجموعة الثانية الضابطة  ) التعلم بأسلوب  التقليدي المتبع من قبل المدرس (

 )اختبارات استراتيجيات الذكاء المتعدد( البحث الميدانية  اجراءات  3-3
 : االجتماعي ( -الذكاء التفاعلي( 
  حل المشكالت 

  العمل الجماعي 

  العمل الفردي 

  االلعاب التعليمية 
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 : البصري ( -الذكاء المكاني ( 
  استخدام وسائل وخرائط ورسوم تعليمية 

  االنشطة الفنية بأنواعها 

 خلق تمارين من قبل الطلبة 

  التركيز على مهارات مكانية ملموسة 
  الجسدي ( (الذكاء الحركي 
 مشرعات جماعية   

  لعب االدوار بين الطالب والتدريسي 

 التعلم بالممارسة  

 الحركية والرياضية مثل المسابقات األنشطة 
 -تجانس المجموعات :  3-3
 التجانس  3-3-1-1

قبل الشروع بالتجربة على اجراء التجانس بين مجموعتي البحث والتي قد  حرص الباحث        
 تؤثر على سير التجربة ونتائجها . 

 الذكاءفي بعض المتغيرات واالختبارات)  ةالواحدة المجموع إلفرادالتجانس  حيث تم إجراء
 للمجموعتينوتم التجانس الوزن، والمهارات االساسية الهجومية بكرة السلة(  ،العمر ،الطول 

 االلتواءباستخدام معامل  والضابطةالتجريبية 
 -تكافؤ مجاميع البحث: 2 -3-3-1

قبل الشروع بالتجربة على اجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث والتي قد تؤثر  حرص الباحث     
على سير التجربة ونتائجها  حيث اجرى الباحث بعد عملية التجانس للمجموعتين التجريبية 

 والضابطة عملية التكافؤ بين المجموعتين  التجريبية والضابطة 
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 (1جدول )                                                 
 بين )المجموعتين التجريبية والضابطة( يبين التكافؤ

 المتغيرات
 T المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 

المحسو 
 بة

مستوى 
 ليفين الداللة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0،596 0،297 0،892 0،139 2،059 21،714 1،773 21،857 العمر 

 0،714 0،141 0،177 1،436 2،263 70،071 2،389 71،857 الوزن

 0،192 1،909 0،112 1،713 2،360 171،286 3،464 174،000 الطول 

 0،204 1،671 0،909 0،115 0،526 8،789 0،726 8،766 المناولة الصدرية 

 0،851 0،036 0،929 0،115 0،693 8،575 0،757 8،595 العالية الطبطبة 

التهديف من 
 0،461 0،554 0،164 1،244 0،681 2،400 0،657 2،700 الثبات 

 0،364 0،843 0،925 0،115 0،633 8،522 0،733 8،502 االختبار المركب

 -الوسائل المستخدمة في البحث ؛ 3-4-1

استخدم الباحث الوسائل االتية لجمع معلوماته وكذلك لحل مشكلة البحث والوصول الى 
  -االهداف التي وضعها ، وهذه الوسائل هي :

  المصادر العربية واالجنبية 

  االستبيان 

  االختبارات والقياسات المستخدمة في البحث 

   ( 14المقابالت الشخصية )ملحق 

  المالحظة 

  البيانات والمعلومات الخاصة بكل طالب من عينة البحثاستمارة تسجيل 

  ( 6فريق العمل المساعد )ملحق 
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  -االجهزة المستخدمة في البحث : 3-4-2

  ) حاسوب نوع )دل 

  ( قراصCD ) 

  ساعة توقيت الكترونية 

  شريط قياس جلدي ، لقياس المسافة 

  شريط الصق 

  ( 10كرات سلة قانونية عدد ) 

  ، ميزان طبيشواخص، صافرة 

 -االجراءات الميدانية الرئيسة: 3-5
 االختبارات القبلية  -3-5-1

قام الباحث بأجراء االختبارات القبلية لألداء الفني للمهارات ) اختبار المناولة مع الحائط واستالمها، 
ة ، اختبار الطبطبة العالية بتغير االتجاه ، التصويب من الثبات بكلتا اليدين من خط الرمية الحر 

( في كلية التربية 2021/ 1/  11االختبار المركب ( وفق استراتيجية الذكاء المتعدد في يوم ) 
البدنية وعلوم الرياضة / جامعة القادسية الموافق ليوم ) االثنين ( من شهر كانون الثاني وقد راعى 

 -الباحث النقاط االتية عند تطبيق  االختبارات القبلية:
 ت الظروف جيدة ومالئمة  ولجميع أفراد العينة .اجراء االختبارات تح 

 . اجراء االختبارات في المكان نفسه ولجميع أفراد العينة 

 . اجراء االختبارات المهارية باألجهزة واالدوات  ولجميع افراد العينة 

  العمل على ان يكون فريق العمل المساعد ذو خبرة علمية واكاديمية في التخصص ولجميع
 . أفراد العينة

 . اعداد كآمرات للتصوير والعمل الفديوي 
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 -المنهج التعليمي : 3-5-2
من أجل تحقيق اهداف البحث قام الباحث بأعداد منهج تعليمي وفق استراتيجية الذكاءات المتعددة 
)لمكاني ،التفاعلي، الحركي ( على المجموعة التجريبية في الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 

لطالب المرحلة االولى حيث قام الباحث بتطبيق تجربته في يوم الثالثاء من (  2020/2021)
( و تم تطبيق الوحدة التعليمية االولى لمهارة 2021 \ 1 \12شهر كانون الثاني المصادف )

 المناولة الصدرية )اختبار مناولة الكرة واستالمها نحو الحائط( وكذلك في يوم الثالثاء المصادف
م تطبيق الوحدة التعليمية الثانية لمهارة الطبطبة العالية )اختبار الطبطبة العالية ( ت2021\1 \19) 

( تم تطبيق  الوحدة التعليمية الثالثة لمهارة   2021\ 1 \ 26بتغير االتجاه( وبعدها وفي يوم  )
تم  التهديف من الثبات )اختبار التهديف من الثبات بكلتا اليدين من خط الرمية الحرة ( وبعد ذلك

تطبيق االختبار في الوحدة التعليمية الرابعة واالخيرة للمهارة  المركبة  )االختبار المركب ( والذي 
 \ 2 \4(  لغاية يوم الخميس المصادف ) 2021 \ 2 \ 2استمرت من الثالثاء المصادف ) 

 ( وحدات تعليمية بواقع ثالث وحدات في االسبوع الواحد لكل12( حيث تضمن المنهج )2021
وحدة تعليمية التي خصت بتعلم المهارات الهجومية بكرة السلة ) المناولة الصدرية المباشرة ، 
الطبطبة من البدء العالي بتغير االتجاه ، التهديف من الثبات بكلتا اليدين من خط الرمية الحرة ، 

يث كان  زمن المهارة المركبة( وتم اجراء الوحدات التعليمية في مالعب كرة السلة في الكلية  ح
 -( دقيقة موزعة على النحو اآلتي :90الوحدة الواحدة )

  -القسم التحضيري :

 ( دقيقة ويتضمن: 10الزمن الكلي للقسم التحضيري )

 حماء المقدمة واال

االحماء العام: بعد اخذ الطالب وضعا )بنسق موحد ( واخذ غياباتهم بعد ذلك اعطاء تمرينات 
 دقائق  3عامة ألعضاء الجسم كله وتكون مده هذا الجزء  

التمارين البدنية : ويتم في هذا الجزء اعطاء تمارين خاصة ال جزاء الجسم العاملة في االداء 
يقع عليها الثقل االكبر في اثناء اداء المهارات في الوحدات  والتركيز على العضالت العاملة التي

 دقائق 5التعليمية وتكون مدة هذا الجزء 

  -القسم الرئيسي :
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من خالل تطبيقه لتعلم المهارات قيد البحث استراتيجيات الذكاءات  يتم في هذا القسم العمل بأسلوب
 اساسيين هما : أين( دقيقة ويتضمن جز   70) وتكون مدته

 شرح المهارة وادائها من قبل الباحث او نموذج -الجزء التعليمي:
حيث يتم التركيز في هذا الجزء على االساليب المتبعة من قبل الباحث من خالل توزيع هذه 
االستراتيجيات على  التمارين التي لها ذات الصلة بالعملية التعليمية من خالل عرض االداء 

الية بتغيير االتجاه ،المناولة الصدرية ، التصويب من الثبات بكلتا المهارى للمهارات )الطبطبة الع
 اليدين (

تطبيق ما تم أعداده من قبل الباحث فيما يتعلق بالوحدات التعليمية قيد اسلوب  -الجزء التطبيقي :
استراتيجيات الذكاء المتعدد اذا يتم اجراء التصحيحات ال خطاء االداء المهارى من قبل الباحث 

 اعطاء التغذية الراجعة للطالب  كذلك
 

  -: القسم الختامي
 د( 10يتم في هذا القسم العاب ترويحية والقاء تحية االنصراف وتكون مدته )

 وقد اخذ الباحث بنظر االعتبار ما يأتي 
 قام الباحث بتنفيذ اسلوب استراتيجيات الذكاء المتعدد للمهارات للمجموعة التجريبية لكل مهارة  
التركيز على تصحيح االخطاء من قبل الباحث واعطاء التغذية الراجعة على وفق الحاجة لها اي  

 بشكل منفرد وبشكل جماعي للمجموعة التجريبية في كل مهارة بعد انتهاء االداء 

تعويض اي وحدة تعليمية في حال تصادف عطلة رسمية او اي ضرف يطرا في اثناء مدة  
 التطبيق المنهج التعليمي وكما موضح ادناه

 ) نموذج لوحدة تعليمية(                                
 \المناولة الصدرية المباشرة                         اليوم    \االهداف التعليمي  

             \تعزيز روح التعاون ،الصبر،                      التاريخ   \ف التربوي االهدا
 د 90 \الزمن  ( ، ادوات رياضية  10ملعب كرة سلة ، كرات سلة عدد )  \االدوات المستخدمة 

اقسام الوحدة 
 التدريبية 

 المالحظات االشكال التنظيمية الفعاليات التعليمية  الزمن

 القسم االعدادي 
 االحماء العام

 د 10
 د 5

الوقوف على الخط –الهرولة -السير
الجانبي للملعب واداء القفزات وعند 

 
 

تعطى االشارة عن 
طريق الصفارة بعد 
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 االحماء الخاص 

 

 
 د  5

اعطاء اشارة الصافرة الركض الى 
منتصف الملعب والرجوع مشي ،تدوير 

الذراعين بالتعاقب ثم الركض الى 
 منتصف الملعب والعودة مشي 

على الظهر ( الذراعين لجانب  )االستلقاء
رفع الرجلين وعمل حركة  –الجسم 
 الدراجة 

)الوقوف(رفع وخفض الذراعين عاليا 
 بالعد ، القفز بحرية كالطير على البقعة  

  
 

 

 
       

 

تطبيق من الباحث 
 للحركة 

 القسم الرئيسي
 الجزء التعليمي 

 
 

 الجزء التطبيقي
 
 

 د70
 د 20
 
 

 د 50
 د 20
 
 

 د15
 

 د 15

شرح مبسط مع التطبيق لمهارة استقبال 
الكرة وتطبيق التمارين التوضيحية بكرات 

 ملونة ومختلفة مع عرض نموذج 
شرح بشكل مبسط مع التطبيق لمهارة 

المناولة الكرة وتطبيق التمارين 
التوضيحية بكرات مختلفة وملونة مع 

 ذجعرض نمو 
_ يقف افراد العينة على شكل دائرة 

والكرات مع الباحث الذي يقف في وسط 
الدائرة ويرمي الباحث الكرات مختلفة 

االحجام وااللوان الى افراد العينة 
بالتناوب وعند رمي الكرات جميعها ينتقل 
للفرد االخر مع التصفيق والتشجيع لمن 

 سيتلم الكرة
صدرية أداء مهارة المناولة ال (1تمرين)

من مجموعة ب  بمناولة الكرة إلى الزميل
بمسك الكرة ، يكرر  الذي بدوره يقوم

 التمرين بالتناوب.
بمسك الكرة من  (يقوم الطالب2تمرين)

والزميل وضع الجلوس على الركبتين 
 لهالكرة   يناول

 

 
 

 
       

 

 
 
 

        
                       

       
         

      
 أ 

       

 ب 
 

 
 
 
 

التأكد على استقبال 
ومناولة الكرة 

بصورة صحيحة 
 قدر االمكان 

ان يكون تبديل 
المناولة بين 

المجموعتين تحت 
 صافرة الباحث

ضرورة االتصال 
والتنظيم واالتصال 

مع الطالب النه 
جانب من جوانب 

التعزيز للذكاء 
 التفاعلي

   تحية االنصراف –لعبة ترويحية  د 10 القسم الختامي 
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اتجاه الكرة اثناء المناولة الصدرية    خط سير الكرة اثناء      الباحث       العب            
 بين طالب وطالب اخر  

 
 -االختبارات البعدية : 3-6

 2021/  2/  9قام الباحث بأجراء االختبار البعدي مع الكادر المساعد في  يوم الثالثاء المصادف
في القاعة المغلقة  لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسي وتم اجراء االختبارات البعدية 

ارات االساسية للمجموعة التجريبية والضابطة وبنفس االجراءات وتحت نفس الظروف ولكل المه
بكرة السلة ) اختبار مناولة الكرة واستالمها مع الحائط ،  اختبار الطبطبة من البدء العالي بتغير 
االتجاه ،  اختبار التهديف من الثبات بكلتا اليدين من خط الرمية الحرة ، االختبار المركب( وتم 

لمهارة السابقة في االختبار ايضا التقاط البعض من الصور والتصوير الفيديو لكل مهارة من ا
 البعدي .

 -الوسائل االحصائية :  3-7
( في المعالجات spssقام الباحث باستخدام البرنامج الجاهز في الحقيبة االحصائية )     

 االحصائية وهي 
 . الوسط الحسابي 

 راف المعياري .حاالن 

  معامل االلتواء . 

 ) معامل االرتباط البسيط ) بيرسون 

  اختبار(t) . للعينات المترابطة 

 اختبار ت للعينات المستقلة 

  اختبار لفين 

  (سيريلمعامل االرتباط الثنائي)باي 
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 ( 2الجدول ) 

 يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في قيم بعض المهارات االساسية بكرة السلة للمجموعة الضابطة

 

 المتغيرات ت
 وحدة

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف َس ف

 قيمة

t 
 المحسوبة

 مستوى

 ع س ع س الداللة

1 

مناولة الكرة 

واستالمها 

  نحو الحائط

 الزمن

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

2 

من الطبطبة 

 العاليالبدء 

  بتغير االتجاه

 الزمن

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

3 

التهديف من 

بكلتا الثبات 

 اليدين

 درجة

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

4 
االختبار 

 المركب
 الزمن

8,502 0,733 8,010 0,293 0,492 0,829 2,311 0,016 

   (3الجدول )                                            
 يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في قيم بعض المهارات االساسية بكرة السلة للمجموعة التجريبية 

 وحدة المتغيرات ت
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 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 

 العاليالبدء 
  بتغير االتجاه

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

التهديف من  3
بكلتا الثبات 

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

 0،000 3،145 0،936 0،949 0،448 7،573 0،633 8،522 الزمن االختبار المركب 4

 
يبين الفروق في االختبارات البعدية في قيم بعض المهارات االساسية بكرة السلة للمجموعتين  ( 4الجدول )  

 والتجريبية الضابطة 
 ت

 المتغيرات

 وحدة 
القيا
 س

 قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
t المحسوبة 

 الداللة
 ع س ع س

1 
مناولة 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 

3 
التهديف من 

بكلتا 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

 
 ( 5الجدول ) 

 للمجموعتين 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
 0،000 9،523 3،083 30،650 3،386 20،900 درجة
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(  االختبارات القبلية والبعدية  االساسية الهجومية والمركبة بكرة السلة 4( )3() 2تبين الجدول رقم )
للمجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة حيث تشير الى هنالك عالقة  ارتباط  معنوية 
بين القدرات العقلية واالداء الهجومي من جهة ومن جهة اخرى  استراتيجيات الذكاء )التفاعلي 

اني ( في التحصيل المعرفي بكرة السلة ومن وجهة نظر الباحث ان هذا االرتباط او الحركي المك
العالقة يعود الى ان اي قوة او عالقة تتوقف على مدى امكانية افراد العينة في ذلك المتغير ، وهذا 

على تصور  قدرةيعني ان طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسية يمتلكون 
ليس بنفس الفاعلية او االداء وهذ واضح  لكنواقف والتفاعل مع ظروف ومتطلبات تلك المواقف الم

 من خالل الجداول اعاله .
كذلك تبين ان هناك فروقات ذات نسب معينة في االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

رات حيث نجد ان المجموعة وهذ يدل ان عينة البحث قد تطورت ايضا في التحصيل المعرفي للمها
الضابطة في االختبار البعدي افضل من االختبار القبلي وهذ يدل على ان المدرس كان له الدور 

ان يأخذ بعين االعتبار ان المجموعة الضابطة قد تعلمت  بفي تطور هذه النسب وهذ ما يج
 بطريقة او بأخرى.

ئجهم افضل من الضابطة في االختبار نجد ان عينة البحث كانت نتا ةاما المجموعة التجريبي
البعدي وهذا دليل على دور  الباحث في كيفية تطبيق الوحدات التعليمية وتعزيز الجوانب المعرفية 
للطالب اضافة الى الجوانب الحركية للمهارة حيث ان  استخدامه طرق واساليب حديثة حققت 

 لجداول اعاله .الهدف المراد تحقيقه في مجال بحثه وهذا واضح من خالل ا
ان طبيعة افراد العينة ايضا اظهرت فروق وقيم متغيرة في االختبارين القبلي  اما بشكل عام يتضح

وهذ يوضح لنا ان طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قد تطورو والبعدي ألداء هذه المهارات 
ة في مادة كرة السلة في تعلم في كال الجانبين التي تخص المعلومات العملية والمعلومات النظري

 المهارات االساسية والمركبة بكرة السلة.
ويوعز الباحث ان دور المدرس والباحث  كان سببا في ذلك بالرغم من اختالف قدراتهم وامتالكهم 

 .توضيحيه  ممجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية (  وهذا ما ت نلهذه المعلومات ما بي
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لكال المجموعتين ولصالح نتائج القياس  في التحصيل المعرفينجد ان هنالك تحسن واضح في 
الكن عندما نالحظ نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة نجد  االختبار البعدي 

المجموعة الضابطة وهذا ما  افضل منان النتائج التي تحققت لصالح المجموعة التجريبية هي 
قيم بعض المهارات االساسية  التحصيل المعرفي عرض نتائج( الذي يخص 5يوضحه جدول رقم )

حيث يجد الباحث وجود فروق في قيم بعض المهارات  عتين الضابطة والتجريبيةبكرة السلة للمجمو 
بتغير  العاليةالطبطبة  اختبار ، اختبار مناولة الكرة واستالمها نحو الحائطاالساسية بكرة السلة )

االختبار المركب ( في بكلتا اليدين من خط الرمية الحرة ، التهديف من الثباتاختبار ،  االتجاه
ولصالح التجريبية ايضا .االختبار البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
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 االستنتاجات والتوصيات - 5

 االستنتاجات  5-1

ان الوحدات التعليمية المستخدمة في مادة كرة السلة باستراتيجية الذكاء المتعدد )الحركي   – 1
ا االثر الواضح والفعال في تطوير بعض المهارات االساسية المكاني ( كان له –التفاعلي  –

بكرة السلة )المناولة الصدرية ، الطبطبة العالية بتغير االتجاه ، التصويب من الثبات بكلتا 
اليدين من خط الرمية الحرة والمهارة المركبة( الى جانب التحصيل المعرفي لما تحتويه من 

 تعلمين في عمليه التعلم .اساليب مشوقة  وطرق محببة لدى الم

ان الوحدات التعليمية المستخدمة في مادة كرة السلة باستراتيجية الذكاء المتعدد )الحركي   – 2
المكاني ( كان لها االثر الواضح والفعال في تطوير التحصيل المعرفي للطالب  –التفاعلي  –

 لتعلم بعض المهارات االساسية بكرة السلة .

 التوصيات  5-2

التأكد على استخدام استراتيجية الذكاء المتعدد والحديثة في تعلم بعض المهارات الهجومية   -1
)المناولة الصدرية ، الطبطبة العالية بتغير االتجاه ، التصويب من الثبات االساسية بكرة السلة 

 .بكلتا اليدين والمركبة ( 

لحديثة ومنها الذكاء المتعدد وفق ضرورة بناء وحدات تعليمية باالعتماد على االستراتيجيات ا  -2
 .االساليب المعرفية لتعلم بعض المهارات االساسية بكرة السلة

 

 

 

 

 


