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 إلشاس املششف 
 

 المكسكمة بػ: االطركحةأشيد أف ىذه 
بشَايج تؼهًٍُ وفك تكُهىجُا املؼهىياث ألهى يهاساث  تأحري)

 (انبذج انؼهًٍ يف  بؼط يهاساث اجلًُاعتك انفٍُ نهطالب
قػد تمػت  ػهنٍ كناظى شناكٍ()دغنُني  الػدتتكراهط لػب  كالتي أعػدى 

ج معة الق دسية كىي جػز  مػف  –تحت إشرافي في تلية التربية البدنية كعلـك الري ضة 
 ة كعلـك الري ضة.بدنيمتطلب ت نيؿ شي دة الدتتكراه  في فلسفة التربية ال

 
 

 اإلمض    

 امحذ ػبذ االيري شربد أ. 
 التربية البدنية كعلـك الري ضةج معة الق دسية / 

 إلشاس املششف



 لمشرؼا 

 2021التأريخ     /      /  
 

  .للمن قشة االطركحةبن ّ  على التعليم ت كالتكصي ت أرشح ىذه 
 
                                       

 اإلمض  

 اخلفاجٍ فالح دغٍ ػبذ اهللأ.د 
 العميد للشؤكف العلمية كالدراس ت العلي    مع كف

 ـك الري ضةالتربية البدنية كعلج معة الق دسية / 
 2021الت ريخ     /       / 

 

 

 
 
 

 
 المكسكمة بػػ: االطركحةأشيد أف ىذه 

تأحري بشَايج تؼهًٍُ وفك تكُهىجُا املؼهىياث ألهى يهاساث )
 (انبذج انؼهًٍ يف  بؼط يهاساث اجلًُاعتك انفٍُ نهطالب
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مػػف الن حيػػة الل كيػػة كأصػػبحت بأسػػلكب علمػػي اػػ ِؿ مػػف ا اطػػ   كالتعبيػػرات الل كيػػة 

   كقعت.غير الصحيحة ك جلو 
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 الى حبيبنا معمـ البشرية  نبي الرحمة. نبي اإلنسانية  .....
 الى شفعينا وقدوتنا ... ... محمد صمى اهلل عميو وسمـ وعمى

 الو وصحبو اجمعيف .
 الى بمسـ الشفاء الى مف ارضعتني الحب والحناف..........

 الى القمب الناصع بالبياض 
 .الى مف كانت سببا في نجاحيالى رمز الحب والتضحية والوفاء ...

 ا (مالدتي اطاؿ اهلل في عمرىالدي و و )و 
 حياتي..... الى فمذات كبدي  قمبي و الى رفيقة دربي ونور

 )فاطمة و لياف( يتوأممي بعد  اهلل....... زوجتي وبنا
 الى مف وقفو معي وساندوني في ىذا العمؿ .....

 واخواتياخوتي 
 تواضعاىدي لكـ جميعا ىذا الجيد الم

 
 
 

 انبادج
     



 انشكش و انتمذَش
الحمد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "لئف شترتـ  زيدنتـ" صدؽ اهلل العلي العظيـ، 

تؿ الحمد هلل ربي على نعـ عجزن  عف شترى . كالصالة كالسالـ على أشرؼ الالؽ 
بف عبد اهلل كعلى آؿ بيتو الطيبيف الط ىريف كعلى مف اتبعيـ الى أاجمعيف محمد 

االطركحة، قي ـ يـك الديف، كالحمد هلل الذم كفقني كاع نني على إتم ـ عمؿ ىذه 
ذلؾ أف أقكؿ لؾ على فتلم  قلت لؾ الحمد كجب  الشتر.كشترم إي ه يفتقر إلى 

 .الحمد
  ا طي رمحمد)صلى اهلل علية كسلـ( كالو الطيبيف  ا ن ـكالصالة كالسالـ على اير 

المشرؼ على ىذه إلى است ذم ك ااي  لتقدير ك ا الشتربكافر بجزيؿ  أتقدـ
لرع يتو الذم ت ف  (عبد الرض  شبر احمد عبد االمير)  االست ذ الدتتكر االطركحة 

في اجتي ز ت فة  ةالتبير  ا ىميةطكاؿ فترة الدراس ت العلي  في التلية  العلمية
 عني الصعكب ت كتذلؾ تسييؿ عمؿ الب حث مف االؿ المت بعة الج دة فجزاه اهلل

 اير الجزا  
في ج معة  البدنية كعلـك الري ضة  كافر الشتر الى عم دة تلية التربية تم  كأقدـ

متمثلة االست ذ الدتتكر  احمد عبد االمير شبر عميدا كاالست ذ الدتتكر فالح ق دسية ال
مع كف  سمير راجيالدتتكر المس عد االست ذ  حسف عبد اهلل المع كف العلمي ك

  االدارم
الدتتكر ىش ـ ىنداكم ىكيدم ك الى االست ذ الدتتكر علي عطش ف ك  ذالى ا ست  ك

تم ؿ إل ت حتو الفرصة االست ذ الدتتكر عال  الدكف زيداف مع كف االدارم الؼ 
اف يحفظو  س ئال اهلل  إي ى  الذم منحني العلمية الرصينةدراستي العلي  كللرع ية 

 التقكل.كيسدد اط ه لم  فيو الاير كالصالح ك 
اس تذة تلية التربية البدنية كالتقدير الى اس تذتي ك زمالئي  يسرني أف اقدـ الشتر  

 كعلـك الري ضة  / ج معة الق دسية 
االؿ مرحلة دراستي  كالى اس تذتي في مرحلة الدراسة الذيف رفدكن  بعط ئيـ العلمي 

دتتكر ع دؿ ترتي  الك ا ست ذ حسيف مرداف  الدتتكراالست ذ )كىـ تال مفكالعلي  
فالح حسف عبد اهلل كاالست ذ  الدتتكراحمد عبد االمير كاالست ذ  الدتتكركاالست ذ 



الدتتكر احمد عبد الزىرة كاالست ذ الدتتكر علي حسيف ى شـ كاالست ذ الدتتكر ح مد 
 نكرم(

الس دة أصح ب الفضؿ في أاراج البحث  ال يسعني إال أف أتقدـ بكافر االمتن ف إلىك 
رتو الني ئية كىـ الس دة رئيس كأعض   لجنة المن قشة لم  قدمكه مف مالحظ ت بصك 

أتقدـ كعرف ن ن ب لجميؿ ال يسعني اال  .م دة البحث العلمية  إغن  قيمة تسيـ في 
رش دات علمية قيمة كالى المقكـ  ب لشتر الى المقكـ العلمي لم  ابدأه مف مالحظ ت كا 

 الل كم.   
للجنة إقرار المكضكع كىـ تال ا.د ع دؿ ترتي   الى كالتقدير تقدـ الب حث ب لشتريك 

 ا.د ح ـز مكسى ا.د اال  عبد الكى ب ا.ـ.د  مشت ؽ عبد الرض  
كيتقدـ الب حث ب لشتر كالتقدير الى السيد رئيس لجنة الحت ـ ك الس دة اعض   اللجنة 

علي بديكم ك  ك ىـ تؿ مف االست ذ الدتتكر ح مد نكرم ك االست ذ المس عد الدتتكر
 االست ذ المس عد عبد الحسيف م جد ك المدرس المس عد علي ست ر جبر 

 
)االست ذ الدتتكر عال  أتقدـ ب لشتر كالتقدير لمف كجدت فييـ نعـ العكف كالسند ك 

الدتتكر حسيف مرداف  كاالست ذ الدتتكر حبيب ش تر ا ست ذ  كالدكف زيداف  
ث مر حسيف تحط( ا ست ذ المس عد الدتتكر ح االست ذ المس عد كالدتتكر كس ـ ف ل

اطركحتي .لمس عدتيـ في إتم ـ 



رش دات علمية قيمة  . بحثي ك لم  قدمكه لي مف مس عدة كا 
ي الئيتكجو  الب حث ب لشتر كالتقدير إلى عينة البحث الذيف كقفكا معي في االاتب رات كالى زمكما 

لما بذلوه من جهد  كؿ في جميع االاتب راتأأكالن بفي الدراسة كالت در المس عد الذيف ت نكا معي 
 وعناء في مساعدة الباحث أثناء التجربة .

االاكة كا صدق   زمالئي في دراسة الدتتكراه تؿ أتقدـ ب لشتر كالتقدير لمف كجدت فييـ نعـ تذلؾ ك 
ست ذ فراس ، مف )االست ذ ابراىيـ ش تر ، االست ذ حسف ، االست ذ حيدر ،االست ذ جب ر حزكير ، اال

االست ذ سيؼ علي ،االست ذ ت ظـ شايكر ، االست ذ عدم عب دم ، االست ذ فراس ، االست ذ حيدر 
). 

الى سندم مف اجؿ كصكلي إلى ىذا ك  اانحني اجالال لكالدم الذيف سيركا لي ب لدع   ك م زالك ىذا ك 
قدير أف يحفظيـ لي كجزىـ أاكتي كأاكاتي  ت فة الذيف ت نكا اير عكف لي ، داعية  اهلل العلي ال

كشترم الا لص الى زكجتي لم  قدمتو مف جيكد غنية مف طب عة كتنضيد   اهلل عني اير الجزا  .
كتذلؾ اشتر تؿ مف قدـ لي يدا العكف كلك بتلمة في سبيؿ إتم ـ ىذا البحث في سبيؿ اتم ـ بحثي 
 .كقد ف تني ذتر اسمو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البػػ حػػث                  
          
 

 



 االطشودت بانهغت انؼشبُت صغتخهي
بشَايج تؼهًٍُ وفك تكُهىجُا املؼهىياث ألهى يهاساث انبذج  أحريت) 

 (انؼهًٍ يف  بؼط يهاساث اجلًُاعتك انفٍُ نهطالب 

 بأشراف                                                 الطالب             
 ظم                            أ.د  أحمد عبد األمير شبر حسنين علي كا                

Hasanain.ali@qu.edu.iq                                    ahmad.abdalameer@qu.edu.iq 
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تصميـ  على مي رات الجمن ستؾ مف االؿ تعليميدؼ البحث التعرؼ على تأثير البرن مج ى

على كفؽ برمجي ت تتنلكجي   تعليمي استم رة لمي رات البحث العلمي ك تصميـ برن مج 
 ىـ مي رات البرن مج تعليمي كمف ثـ معرفة تأثير المعلكم ت  ىـ مي رات البحث العلمي 

اف ضعؼ االدا  المي رم ك ام  مشتلة البحث   رات الجمن ستؾالبحث العلمي بعض مي 
ذىبت الدراسة ب تج ه التعليـ حيث يمر بو البلد ك ب لعملية التعليمية  الذم الظرؼ الكب ئي

اسب ب الدراسة سعى الب حث الى ايج د منطؽ علمي  كاحدة مفااللتتركني المدمج التي ت نت 
كىـ طالب طة ب لتحصيؿ المعرفي ك شملت عينة البحث ييتـ ك يح تي عملي ت التفتير المرتب

 -2020المرحلة الث لثة في تلية التربية البدنية كعلـك الري ضة ج معة الق دسية للع ـ الدراسي 
التطبيؽ ك تـ تطبيؽ المقي س على  ( ط لب عينة بن   المقي س ك184كالب لغ عددىـ )  2021

  جتو الدراسة مف عينة التطبيؽ ك الب لغ عددىـمجتمع البحث فقد صنفت العينة الى م  احت
عينة التجريبية ك تـ تحديد المت يرات المدركسة ثالث مي رات البحث العلمي ك ىـ ( ط لب 30)

ثالث مي رات للجمن ستؾ بكاسطة المنيج  تحديدك تـ تـ تحديدى  بكاسطة الابرا  ك التي 
االكؿ حيث ب شر الب حث ب اتب رات  التدريسي المعتمد مف قبؿ الكزارة ك للفصؿ الدراسي

مي رات الجمن ستؾ ك عرض المقي س على افراد العينة بكاسطة برن مج التالس ركـ ك مف ثـ 
(  10ة بكاقع )تعليمي المعد مف قبؿ الب حث ك حسب الكحدات الالبرن مج تعليمي تطبيؽ 

ق ـ لبرن مج تعليمي اة  كاحدة ك بعد اف استتمؿ الب حث تعليمي كحدات ك لتؿ اسبكع كحدة 
بأجرا  االاتب رات البعدية للمي رات الجمن ستؾ ك بعدى  عرض المقي س على افراد العينة 

عمؿ البرن مج التعليمي على تكفير بيئة كمف اىـ االستنت ج ت البرن مج تعليمي لمعرؼ تأثير 
سريع ك اتق ف تف علية للطالب مف االؿ المن قشة ك الحكار ك العرض العملي التي ادت الى ت

 . العملية تعلـ المي رات المبحكثة 
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 انتؼشَف بانبذج: -1
   :يمذيت انبذج وأهًُته -1-1

 لـ اليـك مف االؿ انتش ر شبتة المعلكم ت كاستاداـ الح سكب في ت فة اف التطكر العلمي الذم يشيده الع

التعليـ الج معي مج الت الحي ة جعؿ است الؿ الكقت كالجيد بشتؿ افضؿ مف ذم قبؿ  كبدأت بكادر 

في متن كؿ االيدم ك ىذا  التعلـنتشر في ت فة انح   الع لـ كص رت ا س ليب العلمية الحديثة في ي االتتركني

كالبدني ف قت جميع التكقع ت عم  ت نت  المي رلدا  ا قدرة الفرد الري ضي على  عتس ايج بي  على تطكير ان

للكصكؿ ب لري ضي  االدا  المي رمدراسة  إلىعليو في السنكات الم ضية ا صة. مم  دفع التثير مف الب حثيف 

لذم يشيده الع لـ اليـك انعتس على التعلـ إف الت يير السريع كالتطكر التقني امستكل متقدـ مف ا دا  . إلى

 .بشتؿ ا ص ك علـك الري ضةبشتؿ ع ـ 

مجمكعةن متت ملةن مف متّكن ت جمع كتازيف كتكفير المعلكم ت كالمعرفة  تتنلكجي  المعلكم تتعتبر ك 

تدريب ي مف أجؿ المس عدة ف  التعليميفي تصميمن  للمني ج  كالمنتج ت الرقمية، تم  تستادـ ىذه المنظكمة 

على تطكير مي رات الط لب  ك ب لنظر للظركؼ الذم يمر بيي  التعليـ فق ـ الب حث بتطبيؽ تعليم ت الية 

كفؽ  المنيج التعليمي االزمة ك كزارة التعليـ الع لي ك البحث العلمي في تطبيؽ التعليـ المدمج فت ف اعداد 

تيدؼ الى اعداد ط لب يستطيع ادا  المي رات  تتنلكجي  المعلكم ت مف ضركري ت العملية التعليمية التي

، تم  ُتستادـ نظـ المعلكم ت مف تطكير مي رات البحث العلميب إلض فة إلى استادامي   بإتق ف الجمن ستؾ

 ةب لجمن ستؾ ك ذلؾ لعد تقني ت حديثة تس عد الط لب على اتق ف االدا  المي رممف أجؿ تكفير الب حث قبؿ 

ثالثة اي ـ في االسبكع ك بكاقع مح ضرة كاحدة لم دة الجمن ستؾ ك تذلؾ تكفير مبدا  اسب ب مني  جعؿ الدكاـ



سكؼ يبعد الط لب عف التعليـ التقليدم الذم قد نظـ المعلكم ت  الى اف ب إلض فة ، التب عد االجتم عي  

 يصيب الط لب ب لملؿ .

 تنتيي ؤؿ ك االستفس رات ك التي يبدا الب حث ب لتس حيثيعني التكصؿ الى حقيقة العلمي البحث ك اف 

التي يمتف مف  العلميةايض  مف اىـ االدكات  تعتبرعلمي دقيؽ ك  بأسلكبك التالص مف الشؾ  ب إلقن ع

ن ؾ ىاالؿ اجرا  بعض الاطكات للحصكؿ على معلكم ت دقيقة لحؿ مشتلة معينة كيجب اف نفيـ اف 

الحديثة في الحصكؿ على المعلكم ت التي تتمحكر  مجمكعة مف الاطكات المتت لية  مف االؿ اتب ع الطرؽ

ك تحليلي  ك دراستي  للكصكؿ الى نت ئج التي يجب على الب حث اتب عي  ك مف  البحثيةعلى جكىر المشتلة 

 ىن  نعرؼ ضركرة البحث العلمي في تؿ مي ديف الحي ة .

فرد كتمتينو مف تحقيؽ اقصى تكفير الفرص الضركرية لتنمية جميع جكانب الاف مي رات البحث العلمي ك 

إمت ن تو كقدراتو كالكصكؿ بو الى المستكل الذم يرغب في اف يتكف عليو كيتمتف  منو مف االؿ م  يمتلؾ 

 تتنلكجي  المعلكم ت تكفير سبؿ التف عؿ مع مي رات البحث العلمي مف قدرات كلتحقيؽ ىذه االىداؼ ينب ي 

 .ة شاصيتو بجيكده الذاتية بحيث يمتف الفرد مف مكاجية مشتالتو كتنمي

ك تذلؾ صعكبة قدرات حرتية معقدة تكني  تعتمد على قدرات ع لية مف ا دا   إلىتحت ج لعبة الجمن ستؾ اف ك 

يتـ كىك م   االدا  المي رم الصحيح إلىتدريب  ا ص  للكصكؿ  تتطلبتكف أف أغلب حرت تي   مي راتي  

كمف المعلـك أف رؽ تدريبية تعمؿ على اتق ف ا دا  الفعلي كتكظيفي  بطكفؽ معطي ت المي رة  البحث عنو

 معرفة درجة ا دا  المثلى مفقكدة على نحك م  ندرتو مف حكلن  .

الى الطالب ، ك اف عملية  المي رة الري ضيةك ايص ؿ عملية عرض  كم دة الجمن ستؾ ى است ذاف ميمة ك 

ج   مط بق  لعملية التعليـ المدمج اض فة الى الحداثة   كفؽ تتنلكجي  المعلكم ت حيث المنيج التعليمي تصميـ 



في اعداد في العملية التدريبة ك االبتع د على المألكؼ ك تؿ ىذا يصب في تحقيؽ االىداؼ العملية التعليمية 

الم دة است ذ المي رات االس سية يتمتف مف نقلي  بعد اذف الى مت ف عملو المستقبلي فيقـك  نكفيتق طالب

ـ تؿ الكس ئؿ كالطرؽ التي يمتف مف االلي  انج ح الدرس فيعمؿ المدرس الى زي دة اصرار لدل ب ستادا

 . ليمتنيـ مف تطبيؽ المي رات الا صة في اللعبة الطلبة مف االؿ بذؿ قص رل جيدىـ 

 يشكهت انبذج  1-2

ك المص در ك  ريحالرس ئؿ كاالط ا دبي ت الس بقة التي تشمؿ   مف االؿ اطالع الب حث على مجمكعة مف

المراجع الا صة بمكضكع الدراسة كالتي تتمرتز على مي رات البحث العلمي مف االؿ مق ييس ا صة  التي 

ارتبطت بتتنلكجي  المعلكم ت ك يمتف تقديمة للط لب لمي رات البحث العلمي بمي رات الجمن ستؾ التي ت ف لي  

اف ضعؼ االدا  المي رم لدل الطالب ك الظرؼ  ب حثتبير في اتق ف االدا  المي رل اذا يرل الالدكر ال

ك عدـ كجكد برامج تعليمية التتركنية تؿ ىذه عكامؿ ادت الى  يمر بو البلد ك ب لعملية التعليمية الذم الكب ئي 

اسب ب الدراسة سعى الب حث الى ايج د  لالدراسة ب تج ه التعليـ االلتتركني المدمج التي ت نت احدذى ب 

ييتـ ك يح تي عملي ت التفتير المرتبطة ب لتحصيؿ المعرفي ك بذلؾ يعتقد الب حث اذا م  طبقت منطؽ علمي 

ىذه الدراسة سيتكف لي  االثر االيج بي في اع دة  النظر بتيفية التع مؿ مع الظركؼ االستثن ئية في اتق ف 

التعليـ اإللتتركني ك التعليـ حيث ااذ الب حث اطكات استب قية ىك الربط بيف  االدا  المي رل في الجمن ستؾ

 الحضكرم في اطكة لمكاتبة التطكر ك تسييؿ عملية اتق ف االدا  المي رل على الط لب .

متطكرة تح تي عملي ت التفتير المرتبطة في التحصيؿ  كمف ىذا المنطلؽ اىتـ الب حث في ايج د كسيلة

يج بي في اع دة النظر بتيفية التع مؿ مع المعرفي التي يعتقد الب حث اذا م  تكفرت سيتكف لي  االثر اال

مي رات البحث العلمي بشتؿ متطكر ك السبب في ذلؾ ىك التطكرات العلمية التي تحدث ك ال سيم  نحف في 



تح تي النظـ الدم غية لإلنس ف ايم ن  مف الب حث ب ف التحصيؿ الفترم  ت القرف الكاحد ك العشريف ك التي بدأ

تـ اعداده على اس س نظـ معلكم تية مقننو بشتؿ علمي ك نظ ـ برن مج تعليمي يـ يتـ تطكيره مف االؿ تصم

الح سكب بعد التشؼ ك الحصكؿ على قيـ المعلكمة للماتبريف ايض  عف طريؽ نفس التتنلكجي  التي يح كؿ 

م ت مف االلي  الب حث تحديد اىداؼ الدراسة بشتؿ مب شر ك التجرد قد االمت ف مف اضكع الماتبر للتقيي

 الذاتية ك ب لت لي اذا م  تـ تحقيقو االىداؼ يتكف لي  االثر التبير في قدرتو على االبداع ك التفتير .

 -اهذاف انبذج : 1-3

 -على مي رات الجمن ستؾ مف االؿ : التعليمييدؼ البحث التعرؼ على تأثير البرن مج ي

لكجي  المعلكم ت  ىـ مي رات البحث العلمي على كفؽ برمجي ت تتنا. تصميـ استم رة لمي رات البحث العلمي 

 .ك اثرى  في  بعض مي رات الجمن ستؾ

على كفؽ برمجي ت تتنلكجي  المعلكم ت  ىـ مي رات البحث العلمي ك اثرى  في  برن مج تعليمي ب. تصميـ 

 . بعض مي رات الجمن ستؾ

كم ت  ىـ مي رات البحث العلمي ك اثرى  على كفؽ برمجي ت تتنلكجي  المعل التعليميالبرن مج  ج. معرفة ت ثير

 في  بعض مي رات الجمن ستؾ

 

 -فشض انبذج : 1-4

على كفؽ برمجي ت تتنلكجي  المعلكم ت  ىـ  المصمـ التعليميللبرن مج  اف ىن ؾ اثرا ايج بي يفترض الب حث 

 .مي رات البحث العلمي ك اثرى  في  بعض مي رات الجمن ستؾ

  -مجاالت البحث : 1-5
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  يةالمشابسات الدراسات النظرية و الدرا -2
 الدراسات النظرية  2-1
 و تكنموجيا المعمومات  البحث العممي 2-1-1

البحث العلمي يجب معرفة م  ىك البحث م  جذكره التي فسرتي  للتكصؿ التعريؼ على قبؿ التعرؼ 
مشتؽ مف الفعؿ الثالثي . يق ؿ ب ف البحث تم  كرد في معجـ لسف العرب  يالصحيح للبحث العلم

تكصؿ إلى النتيجة م  أك  ىحث في الشي أم ستقصى عنة  كبحث تعني التكصؿ آلبحث أم ب
حقيقة .ف لبحث بحد ذاتو يبدأ لدل الب حث ب لتس ؤالت ك االستفس ر ك ينتيي ب إلقن ع ك التالص 

ال حكؿ ظ ىرة تسترعي انتب ه الب حث كتح كؿ افال يقكـ البحث  تبريرمف الشؾ ، كينتيي أحي ن  ب ل
 (1) تس ؤالتوف اإلج بة ع

كتعني المي رة  (tecnno) عرفت التتنكلكجي  ىي تلمة إغريقية قديمة مشتقة مف تلمتيفام  تتنلكجي  
كتعني علم  كدراسة كتعني التتنكلكجي  بشتؿ ع ـ تنظيـ المي رة الفنية كقد  (logy) الفنية كتلمة

بؿ اف يداؿ مفيـك ع لـ التربية ارتبط مفيـك التتنكلكجي  ب لصن ع ت لمدة تزيد على القرف كنصؼ ق
 كَعرؼ تلبرت التتنكلكجي : ىي التطبيؽ النظ مي كالتعليـ

علمية. كيمتف االستنت ج بأف تتنكلكجي  طريقة  أغراضللمعرفة العلمية أك المعرفة المنظمة مف اجؿ 
م دية نظ مية تسير كفؽ المع رؼ المنظمة، كتستادـ جميع اإلمت ني ت المت حة الم دية أك ال ير 

 .العمؿ المرغكب فيو الى درجة ع لية مف اإلتق ف إلنج زبأسلكب فع ؿ 
التتنكلكجي  ىي المعرفة التي تنطكم على المكاد كا نظمة الماتلفة إلنش   ا دكات كاآلالت التي 
ُتجرل مف االلي  المع لجة كُتستارج النت ئج، كمصطلح "التتنكلكجي " كاسع، كلتّؿ شاص طريقتو 

عن ه، كتستادـ التتنكلكجي  إلنج ز المي ـ الماتلفة، كتكسيع القدرات في الحي ة اليكمية في فيـ م
بطرؽ مبّسطة كسيلة، كيجب االنتب ه إلى أف تطبيؽ التتنكلكجي  ينتج عنو منتج ت قد تتكف مفيدة 

صبح أك قد تتكف ض رة لإلنس ف؛ فعندم  ُتطّبؽ التتنكلكجي  بشتؿ جيد تفيد اإلنس ف، كاالؼ ذلؾ ت
ض رة لو، تم  أّني  تطبيؽ للعلـك المستادمة في حؿ المش تؿ الماتلفة التي تكاجو ا شا ص، 

ف يعمالف جنبن  إلى جنب  ف ماتلف التتنكلكجي  مكضكعالبحث العلمي  كلتف مف الميـ معرفة أف
بشرم ىك كال بّد مف اإلش رة دائمن  إلى أّف العنصر ال بحثية إلنج ز مي ـ محددة أك حؿ المشتالت
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ا تثر أىمية في أّم نظ ـ تتنكلكجي. أصبحت التتنكلكجي  شيئن  أس سين  في شتى من حي الحي ة؛ إذ 
ادمة إذ يستادمي  في  ،أصبح اإلنس ف يستادـ التتنكلكجي  في تؿ أمكر الحي ة اليكمية تقريبن 

كفي تأميف  لكم تالمع نقؿ كك حؿ المشتالت ك تف ية الشاصية كفي االتص ؿ  العملية التعليمية
 .البي ن ت 
التي دفع الب حث للاكض بي  ىك تقليؿ الفترة الزمنية  تتنكلكجي  المعلكم تالبحث العلمي ك  أىمية 

تنكلكجي  ت ك البحث العلمي ، ا مر الذم يجعؿ مف في االدا  المي رل، كتف  ة للعملية التعليمية 
يكمن  بعد يكـ، إذ  العملية التعليميةفيـ كتطكير للكصكؿ إلى أىدا ك ضركريةالمعلكم ت كسيلنة ميمة 

م  اقررتو في كقت قصير لتلبية  عملية التعليمية أصبحت الح جة ملّحة  دا  التثير مف المي ـ
، كفيم  يأتي سيتـ الية االزمة ك كزارة التعليـ الع لي ك البحث العلمي بتطبيؽ التعليـ المدمج 

تكفير مجمكعة مف ا دكات كالعملي ت كالمنيجي ت  ت ب لتفصيؿاستعراض أىمية تتنكلكجي  المعلكم 
، كالبرمجة كنقؿ البي ن ت كالتازيف المرجكةكتحقيؽ أىداؼ  العملية التعليميةالتي ُتسيؿ عملية سير 

كاالسترج ع كتحليؿ النظـ كتصميمي  كالتحتـ بي ، فضالن عف المعدات المرتبطة المستادمة لجمع 
كم ت كىذا ىك مضمكف أىمية تتنكلكجي  المعلكم ت. التازيف اإللتتركني، كمع لجة كتقديـ المعل

، حيث ُتس عدىـ في الا صة ب لمي رة بشتؿ تفصيلي . تقديـ المعلكم ت تسييؿ العملية التعليمية 
 ك.. تسييؿ عملية التدريس كتلقي المعلكم ت لطالب مف قبؿ الط لباتا ذ القرار الص ئب 

سيب ضمف المن ىج التدريسية. حم ية المعلكم ت اإللتتركنية مف اصكصن  بعد إدا ؿ الحكا
االاتراؽ أك القض   عليي  االؿ ت رثة تتنكلكجية.. التحتـ بسم حية الكصكؿ إلى المعلكم ت 
كالبي ن ت المازنة في قكاعد البي ن ت، كسم حية تعديلي  كنقلي  كحذفي . الكصكؿ عف بعد إلى الشبتة 

العمؿ مف المنزؿ أك أم مت ف آار. تسييؿ التكاصؿ  الطالببحيث يتمتف اإللتتركنية الا صة ، 
، كغرؼ برن مج التالس ركـ اك الزـك بسرعة كفع لية تبيرة مف االؿ  الب حث ك عينة البحثبيف 

كىن   في ظؿ ج ئحة تكركن   الدردشة الداالية، دكف الح جة إلى التكاصؿ الشاصي ب لضركرة،
 .لمعلكم ت في تكفير الكقت كااتص ر المس ف تتتجلى أىمية تتنكلكجي  ا

 ةمنظمك منظمة اك فحص استفس رم  تقنية يمثؿ طريقةك تتنلكجي  المعلكم ت  اف البحث العلمي
التتش ؼ الحق ئؽ ك االفت ر الجديدة ك التحقؽ مف االفت ر القديمة  التي تس ىـ في نمك المعرفة 

يطلؽ عليي  . لي  في ام ميداف مف مي ديف الحي هاالنس نية  مف االؿ حؿ المش تؿ التي تتعرض 
التقني ت التعليمة ىي مجمكعة فرعية مف التقني ت التربكية كىي عملية متت ملة ) مرتبة ( تشمؿ 
ا فراد كا س ليب كا فت ر كا دكات كالتنظيم ت التي تتبع في تحديد المشتالت كاستنب ط الحلكؿ 



دارتي  م ف ىذا المنطلؽ يتحكؿ التعليـ إلى تعليـ ى دؼ كمكجو يمتف التحتـ المن سبة لي  كتنفيذى  كا 
 .فيو
الف الب حث ييدؼ الى دراسة المشتلة م  اك مع لجتي   ف لبحث العلمي ىك كسيلة ك ليست غ ية 

اف مف االمكر التي جعلت البحكث ك  للكصكؿ الى افضؿ حؿ ك احسف نتيجة ك ب قؿ جيد ممتف .
كمت نة تبيرة ىك س ىـ في تحقيؽ الرف ىية سكا  ات نت االقتص دية اك  العلمية تحتؿ مكقع  ب رزا

كىك سبب مف اسب ب التطكر في ك ىذا م  نعنى بو  االجتم عية اك الري ضية ك الكصكؿ لالنج ز
المج ؿ الري ضي حيث اف تحقيؽ االرق ـ القي سية ك ظيكر حرت ت جديدة في الجمن ستؾ ت ف كرائي  

 . ىـ ك بشتؿ فع ؿ في التطكر الري ضي الح صؿ البحث العلمي الذم س
كب عتب ره   الفترية ك الري ضيةفي تحقيؽ النيضة  تس ىم  ك تتنلكجي  المعلكم ت اف البحث العلمي

الح الت ك  يةمصدر مف مص در المعرفة ك اتا ذ القرارات ك التحرؾ ب تج ه المش تؿ  اك مكاج
ر مف طريقة ليحصؿ على المعرفة  التي تجيب على المكاقؼ كايج د حؿ لو كاحي ن  يستادـ اتث

 .مف ظكاىر  بوالتثير مف االستفس رات ك تكضح م  يحيط 
ىك فرع مف فركع العلـك السلكتية  كذلؾ  ني  تيتـ  اس س   الذم يجب معرفة م  ىك البحث العلمي

كث العلمية ىك كاف اس س البح أىدافوب لمجتمع ك االنس ف ك صكال لتحقيؽ طمكح تو ك تطلع تو ك 
 الت يير ك التطكير ك التعديؿ ك التبديؿ ك ىذا دليؿ على اف البحكث مت يرة ك متطكرة .

يستادمي  عف طريؽ التحتـ ىك ح سة الفضكؿ التي يتمتع بي  اإلنس ف التي  العلميكالبحث 
 (2)حتمو كجعلتو يتأمؿ في حرتة التكف كالقكل العظمى  كالا رجة عف سيطرتو ك احي نآ  ت ب لرمكز

النش ط ييدؼ إلى زي دة قدرة اإلنس ف على  ب نة -امأ العلمي فيي تلمة مشتقة مف تلمة العلـ :
 السيطرة على الطبيعة. 

بدأ في البحث عف ’ ف إلنس ف منذ أف كجد يعيش في بيئة يتثر فيي  ال مكض كتتثر فيي  التس ؤالت
مف المع رؼ كالحق ئؽ التي رفعت  تفسير لم  يحيط بو مف ظكاىر ك غمكض كتكصؿ إلى التثير

كم  ازداد مع رؼ اإلنس ف زادت قدرتو على فيـ الظكاىر الطبيعية  ،مف قدرتو على التحتـ ب لطبيعة
ك ب لت لي زادت قدرتو على ضبطي  ك التحتـ بي  ، ك م  عملية التقدـ العلمي السلسلة مف مح كالت 

آرا   ب نةالعلـ ىك اليدؼ أنس ني كيعرؼ تذلؾ كالتحتـ بي  ك اإلنس ف في السيطرة على  الطبيعة 
كأفت ر ىك مجمكعة مف المع رؼ كالمف ىيـ المنظمة العلمية التي يمتف تحقيقي  . ك العلـ يفسر 
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مف  (3)الظكاىر كيعتمد على الحق ئؽ ال على الاي ؿ كعلى التفتير ك الفركض ك القي س ك الضبط
 (4)و  نعرؼ المألكفكف البحث العلمي ب فقد  سبؽ مم
ك التحقؽ مف  ،يعني استاداـ الطرؽ ك ا س ليب العلمية في الحصكؿ إلى حق ئؽ جديدة  -

 صحتي  كتذلؾ أمت نية التنبؤ النت ئج تحت ظركؼ ماتلفة 

 -كعلى الرغـ مف تعدد التعريف ت فأني  تشترؾ جميعي  في النق ط الت لية:
ك منيج  معيف كال تعتمد على الطرؽ البحث العلمي مح كلة المنتظمة أم أني  تتبع اسلكبآ أ -1

 غير العلمية مثؿ الابرة كالسلطة كغيرى .

كبذا  ،البحث العلمي ييدؼ إلى زي دة الحق ئؽ التي يعرفي  اإلنس ف كتكسيع دائرة مع رفو  -2
 يتكف أتثر قدرة على التتيؼ مع بيئتو كالسيطرة عليي  .

إليي  كال يعلني  أال بعد فحصي  البحث العلمي ياتبر المع رؼ ك العالق ت التي يتكصؿ  -3
 كتثبيتي  ك التأتد مني  تجريبي .

البحث العلمي يشمؿ جميع المي ديف الحي ة كجميع مشتالت كيستادـ في المجالت  - 4      
 (5)المينية ك المعرفية ك االقتص دية ك االجتم عية ك التربكية على حد سكا  

 جيا المعمومات و تكنمو اىمية ميارات البحث العممي  1-2 -2
اىمية العلـ في بن   المجتمع االنس ني في التطكر التتنلكجي ك في التنمية البشرية ك بن   االنس ف 

 الجديد بصكرة ع مة اك االنس ف الب حث بصكرة ا صة 
ك ذلؾ مف االؿ التكصؿ الى نت ئج ك استنت ج ت ك التعميم ت ك القكانيف العلمية البد اف تتـ على 

علمية ك م  تتضمنو مف اجرا ات ك تقني ت كاف ض ىرة االىتم ـ ب لبحث العلمي  اسس منيجية
كالبحكث العلمية تزداد  ى الدراس تإف ح جتن  إلتتزايد بشتؿ تبير في ماتلؼ المجتمع ت ك االمـ 

يكم ن بعد آار، ف لعلـ في سب ؽ محمـك للحصكؿ على أتبر قدر ممتف مف المعرفة الدقيقة المستمدة 
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لـك التي تتفؿ الراحة كالرف ىية لإلنس ف كتضمف لو التفكؽ على غيره، ف لكظيفة ا س سية مف الع
 للبحث العلمي ىي في تقدـ المعرفة مف أجؿ تكفير ظركؼ افضؿ لبق   اإلنس ف كأمنو كرف ىيتو.

جرا اتو مف ا مكر الضركرية في أم حقؿ مف حقكؿ المعرفة. كأصبح  كالبحث العلمي بمن ىجو كا 
م ـ بمن ىج البحث العلمي الماتلفة كالقكاعد الكاجب اتب عي  بد ان مف تحديد مشتلة البحث اإلل

محددة لجمع البي ن ت المتعلقة بي  كانتي   بتحليؿ منيجية  العلمي ككصفي  إجرائي ن مركران ب اتي ر
 البي ن ت كاستاالص النت ئج مف ا مكر الي مة في تؿ العلـك النظرية كالتطبيقية.

ب زدي د اعتم د الدكؿ على البحث العلمي إدرات ن مني  بمدل أىمية  البحث العلمي رز أىميةكتب
البحث العلمي في تحقيؽ التقدـ كالتطكر الحض رم كاستمراريتو كاصبحت منيجية البحث العلمي 
كاس ليب القي ـ بي  مف ا مكر المسلـ بي  في المؤسس ت ا ت ديمية كمراتز البحكث، إض فة إلى 

انتش ر استادامي  في مع لجة المشتالت التي تكاجو المؤسس ت الع مة كالا صة على حد 
كعالكة على م  يحققو البحث العلمي مف من فع للمجتمع اإلنس ني فإنو يعكد على الب حث  سكا .

نفسو بفكائد شاصية ى مة كتؤتد السي س ت التربكية الحديثة في جميع مستكي ت التعليـ أىمية 
 لعلمي كفكائده ب لنسبة للب حث.البحث ا

ف لبحث ىك كسيلة ك ليست غ ية الف الب حث يح كؿ اشب ع ح جتو مف المعرفة ك تكسيعي  اك دراسة 
 (6)ظ ىرة معينة اك مشتلة م  للتعرؼ على العكامؿ التي ادت الى كقكعي  ثـ الاركج مني  بنتيجة 
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مة على  ق عدتيف اس سيتيف ىم  البحث العلمي ك التطبيؽ التقني المبتتر يبنى المجتمع بصكرة ع 
فبيم  مع  يحصؿ  المجتمع على علـ حديث غير مسبكؽ ك بتكظيفيم  مع  تتكطف المعلكم ت ك 
تستثمر في رفع القيمة المض فة مف االؿ ااتراع ت في ماتلؼ من شط الحي ة في المجتمع  ك 

كيمتف تعريؼ المي رة على اني  ق بيلو الفرد حيث تاتلؼ مج ك ادم ت بيم  تتحكؿ المعرفة الى برا
 -الق بلية مف فرد الى اار حيث تـ تقسيـ مي رات البحث العلمي الى : هىذ

 مي رة التفتير الن قد -1
 مي رة الف علية الشاصية  -2
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(
7
الص در عف مجلس البحكث في المملتة المتحدة الا صة بمتطلب ت التدريب للب حثيف تـ تحديد سبع مج الت  البي ف المشترؾ(

 2001للمي رات االس سية للبحث العلمي 



 مي رة عمؿ الييئ ت العمؿ الجم عي  -3
 مي رة االتص ؿ -4
 مي رة حؿ المشتالت  -5
 مينةمي رة ادارة ال -6
 مي رة القدرة على التحليؿ العلمي  -7

حيث تـ تكزيع استم رة استبي ف على ذكم االاتص ص في مج ؿ البحث العلمي ك تـ ااتي ر 
 -ر مالئمة لمشتلة البحث ك ىـ :تثثالث مي رات اال

 مي رة االتص ؿ  -1
 مي رة حؿ المشتالت  -2
 مي رة الف علية الشاصية  -3

 االتصاؿ ميارة  2-1-3-1
في الل ة التي نتتلـ بي  أس س مف أسس االتص ؿ ، لتف رغـ ذلؾ فيي ليست سكل ال شؾ      

كسيلة مف كس ئلو ، ف لنظرة قد تتكف طريقة لالتص ؿ حيف تصدر عف عيني المعلـ تعبيرا عف 
، كالبت   رس لة بيف الكليد كأمو لتلبي ح جتو ، كاالبتس مة رس لة  (8)ساطو أك رض ه عف سلكؾ م 

ؿ م  تعجز التلم ت عف قكلو ، كىن ؾ مجمكعة مف ا شت ؿ يستادمي  اإلنس ف بيف أثنيف تقك 
ليتصؿ ب آلاريف فيك يستادـ اإلش رة مرة ، كالصراخ مرة ، كىتذا تاتلؼ في تؿ مرة كسيلة 

أذف ىك عملية تف عؿ أك تأثير بيف فرد كآار أك فرد كمجمكعة مف اإلفراد بيدؼ االتص ؿ .  
 .(9)عليي  تعديؿ في السلكؾ   المش رتة في ابرة يترتب

أم  مفيـك االتص ؿ المج ؿ التربكم :  ف نو تف عؿ لفظي أك غير لفظي بيف المرسؿ كالمستقبؿ حكؿ 
 رس لة ذات مضمكف تربكم بيدؼ نقؿ الابرات كتحقيؽ  أىداؼ تربكية. 

جكدة عند إف عملية االتص ؿ مع اآلاريف كالذم يعتبر أحد ا نشطة الرئيسية كا س سية المك )
الجنس البشرم كيتميز بي  عف غيره مف الت ئن ت الحية. ]كفي ح لة التعلـ المنظـ يتكف المعلـ ىك 
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8
 903ص ،1996، مؤسسة المع رؼ للطب عة  ك النشر ، الق ىرة    ادارة المنظم ت التعليمية فتحي، محمد ش تر (

(
9
، متتبة شجرة الدر، ج معة المنصكرة ، تلية  االتج ى ت الحديثة في طرؽ تدريس التربية الري ضيةديف : أبك النج  أحمد عز ال (
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ص حب العقؿ، كالعقكؿ ا ارل تتكف الطالب[. كعلى ىذا النكع مف النقؿ لألفت ر كالمعلكم ت 
ليب حي تيـ، كالقدرة يعتمد التثير مف التف ىـ بيف أطراؼ ىذه العملية، ب إلض فة إلى تيسير طرؽ أس 

على االستمرار فيي . إف عملية االتص ؿ كاإلرس ؿ عب رة عف مي رة التي مف الممتف أف يصؿ الفرد 
بسببي  إلى نج ح  ا ص  في حي تو كا عم ؿ التي يقـك بي ، كمف الممتف أف يفشؿ فشال ذريع  

 (10)(بسبب ذلؾ
االتص ؿ التربكم أم انو تف عؿ لفضي أك كيأتي مفيـك االتص ؿ التعليمي : تمج ؿ فرعي لمفيـك 

غير لفظي بيت المعلـ كالمتعلـ أك بيف متعلـ كمتعلـ أك بيف متعلـ ككسيط تربكم )تت ب ، الو 
تعليمية ، تكمبيكتر ( بيدؼ نقؿ ا فت ر كالمع رؼ كالابرات التعليمية عبر قنكات ماتلفة للعمؿ 

 على تحقيؽ أىداؼ محددة 
لالتص ؿ يمتف أف يعرفو الب حث بأنو العملية التي يتف عؿ بمقتض ى   كمف االؿ ىذه التع ريؼ

مرسؿ كمستقبؿ كالتي يتـ بكاسطتي  نقؿ المعلكم ت كالقيـ كالمثؿ كا فت ر كالحق ئؽ كالمش عر 
 كا ح سيس .

 (11 )ميارات االتصاؿ 2-1-3-1-1

تص ؿ بيف المعلـ : كىذه المي رة ضركرية لسيكلة االميارة حفظ النظاـ والضبط الصفي  -1
 كالتلميذ كفي ضكئي  يستطيع المعلـ أف يتحتـ في العملية التعليمية دااؿ الصؼ كىي تتمثؿ بػ

 تكعية التالميذ ب لنظ ـ كأىمية دااؿ الصؼ.   -أ  
 استاداـ العالق ت بصكرة ايج بية تأسلكب في ضبط الصؼ. -ب  
  الحـز كا نص ؼ أثن   التع مؿ مع التالميذ .  -ج  
 ميارة توفير المناخ الصفي الجيد مف خالؿ : -2
 . الصؼ في كالع طفي الكدم الجك تكفير  -أ
 . للتالميذ كالجيد المتميز لألدا  الحكافز تقديـ - ب
شراؾ المن سبة الصفية ا نشطة تقديـ  -ج  . الفركؽ الفردية مراع ة مع فيي  التالميذ كا 
 : وأساليبيا التعميمية الميارة -3
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 الملؿ مف يقلؿ مم  ، الدراسية في الم دة كتشكيقيـ التالميذ انتب ه شد على تعمؿ المي رة كىذه      
 دااؿ مشتالت حدكث إلى فتؤدم ؛ نحكى  جذب التالميذ على تعمؿ التي الا رجية كالمشتت ت
ع قة ، الفصؿ  : في المي رة ىذه عملية االتص ؿ. كتتمثؿ كا 

 . ب لدرس قةالمتعل ال  مضة ا مكر تفسير - أ
 . التعليمية الكس ئؿ استاداـ في التنكع -ب
 الدرس. شرح أثن   العلمية الم دة عرض في التسلسؿ - ج
  :االتصاؿ عممية أثناء واإلنساني االجتماعي التفاعؿ ميارة -4
 اجتم عي ف إلنس ف ، طالبو قلكب يتسب أف أراد إذا المي رة يتقف ىذه أف المعلـ على ينب ي حيث  
ىذه  ، كتتمثؿ انضب طن  أتثر الفصؿ ت ف كتالميذه المعلـ بيف قكية العالقة فتلم  ت نت ، عوبطب

 : في المي رة
 . آرائيـ على كالتعرؼ التالميذ بيف الجم عية المن قش ت استاداـ  -أ 
 . الصؼ ا رج كالتالميذ المعلـ تضـ التي االجتم عية ا نشطة في التكسع  -ب
 البعض.  التالميذ بعضيـ كبيف كتالميذه المعلـ بيف اإلنس نية العالق ت تنمية على القدرة  -ج

 ومتابعتيـ الطالب مالحظة ميارة-4

 
 (12)عناصر االتصاؿ  2-1-3-1-2
 لتي ينجح االتص ؿ ال بد أف تتتمؿ عن صره ا ربعة الت لية :  
ـ معو فيو كلتي طرؼ لديو فترة أك رأل أك أحس س معيف يكد نقلو لآلاريف ليشرتي المرسؿ : -1

 ينجح المرسؿ في ذلؾ البد مف تكفر الشركط الت لية : 
 .   أف يتكف اليدؼ المراد نقلو كاضح -أ
 أف يتكف ملم  بأنكاع الكس ئؿ التعليمية المرتبطة بعملو . -ب
 أف يتكف على دراية ت ملة بمص درى  الماتلفة كطرؽ استادامي  .  -ج
 ) الم دة العلمية ( .  أف يتكف متمتن  مف م دة رس لتو -د
 أف يتكف على دراية باص ئص مف يتع مؿ معيـ .  -ق
 أف يتكف ق درا على إدراؾ مدل تأثير رس لتو في المستقبؿ . -ك
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 فيو :  ى ىك الطرؼ اآلار الذم أعدت مف أجلو الرس لة كمف الشركط الكاجب تكفر المستقبؿ :  -2
 أف يتكف ايج بي  .  - أ

 . أف يدرؾ قيمة الرس لة -ب
 أف يتحقؽ لو الراحة الجسمية كالنفسية .  -ج
: مجمكعة أفت ر كآرا  كاتج ى ت المرسؿ التي ينب ي نقلي  للمستقبؿ كمف الشركط التي الرسالة  -3

 يجب تكفرى  في الرس لة
 أف تس ير أىداؼ المجتمع . - أ

 أف تتكف مالئمة للكقت المحدد . -ب
 أف تتكف كاضحة كمفيكمة . -ج       
 ف الحشك كالتعقيد . ا لية م - د

 أف تجذب االنتب ه كتثير االىتم ـ . -ق
ىي القن ة التي مف االلي  تصؿ أفت ر المرسؿ الى المستقبؿ كمف الشركط وسيمة االتصاؿ :  -4

 الكاجب تكفرى  في الكسيلة :
 من سبة لسف كقدرات المستقبليف. - أ

 اقتص دية . -ب
 جذابة كمشكقة كممتعة كمثيرة .   -ج
 جـ التالميذ . من سبة لح - د

 رد الفعؿ ) التغذية الراجعة ( : -5
كيقصد بي  ردكد الفعؿ المتب دلة بيف المستقبؿ كالمرسؿ كالتي تترتب على م  يتـ تب دلو مف معلكم ت 

 أثن   عملية االتص ؿ . 
 (13) شروط االتصاؿ 2-1-3-1-3
كفر للمستقبؿ أم أف يتكف مضمكف االتص ؿ كاضح  مف قبؿ المعلـ حتى ي   الوضوح : -1

 )الط لب( اتبر قدر مف الفيـ

                                      
 (

13
 ( 45، ص  ادارة بيئة التعميـ و التعمـ :أحمد اسم عيؿ حجي (



بمعنى أف يتـ االتص ؿ) شرح  الدرس ( بشتؿ مبسط ا ؿ مف التعقيد بحيث يتسـ  البساطة : -2
 إرس ؿ ) المعلكم ت ( بأقصر كقت ممتف

بمعنى أف تتكف الكسيلة مفيكمة كتشير الى المطلكب كتتكف في مستكل  سالمة الوسيمة : -3
 الط لب( حتى تفسر بصكرة صحيحة.إدراؾ المستقبؿ ) 

بيف الكس ئؿ المستادمة في عملية االتص ؿ فال   : بمعنى أف يتكف ىن ؾ تكافق عدـ التعارض -4 
 يتكف بينيم  تع رض يؤدم الى قصكر فع لية االتص ؿ .

أم عدـ اإلسي ب الذم قد يؤدم بالؿ ب لمعنى مم  يصيب المستقبؿ       )  االنجاز : -5 
 ب لملؿ كالفتكر. الط لب ( 

: أم شمكؿ الرس لة ) مكضكع الدرس ( لت فة جكانب المكضكع مف ن حية التـ  التكامؿ -د 
 كالتيؼ. 

 المعموماتو التكنموجيا  االتصاؿ 2-1-3-1-4
 .التي ُتمتِّف المستادميف مف الكصكؿ إلى المعلكم ت كتازيني  كنقلي  كمع لجتي  

كيتطكر ب ستمرار، لذا فإف بأم منتج يقـك بتازيف  مكضكع كاسع كىك تتنكلكجي   االتص ؿ
ب إلض فة الى انتق ؿ    المعلكم ت أك استردادى  أك مع لجتي  أك إرس لي  أك تلقيي  إلتتركنين 

التي  ك تحقيؽ التعليـ الذاتي ك  بيف الق ئـ على العملية التعليمة ك الط لبالمعلكم ت بشتؿ متب دؿ 
(14)ك مني  العملية التعليمية دة مني  بطرؽ ماتلفةُتمتِّف ا فراد مف االستف 

 

 

لالتص ؿ التعليمي أىمية تبيرة ككاضحة تنعتس على الشاص المتعلـ كالمعلـ كعلى العملية ك اف 
 (15)التعليمية، كتتمثؿ ىذه ا ىمية مف االؿ م  يلي: 

 ع ال ير.يعمؿ االتص ؿ على فتح المج ؿ أم ـ ا شا ص المتعلمكف لالحتت ؾ كالتع مؿ م  -1
فتح المج ؿ كالفرص للشاص المتعلـ على التفتير كالحكار كتب دؿ المع رؼ كالمعلكم ت في   -2

 ماتلؼ النكاحي كالمج الت.
 يقـك على إبع د الشاص المتعلـ عف الشعكر ب لعزلة كالكحدة.  -3
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 4-.46، ص 2007المتتبة الج معية الحديثة، اإلستندرية  االتصاؿ ووسائمو في المجتمع الحديث،ايرم اليؿ الجميلي:  ((



يتيح االتص ؿ المج ؿ للشاص المتعلـ مف أجؿ التعرؼ على آرا  كأفت ر اآلاريف، مف االؿ   -4
 لحكار كالنق ش مع ال ير. ا
إف االتص ؿ يفتح المج ؿ لتؿ شاص متعلـ للمش رتة الف علة في عملية الحكار كالمن قشة، من   -5

 يؤدم ذلؾ إلى بن   شاصيتو الن ضجة كالمستقلة. 
يقدـ المس عدة كالعكف للشاص المتعلـ على االتص ؿ مع ا شا ص مف أجؿ نقؿ الثق ف ت  -6

 ليد مف المجتمع الى ا شا ص كمف ثـ إلى مجتمع ت أارل.كالل  ت كالع دات كالتق 
يلجأ إلى استاداـ التكاصؿ التعليمي مف أجؿ التعرؼ على ا حداث الكاقعة في الع لـ المحيط   -7

 لحظة كقكعي . 
 أصبح الع لـ قرية ص يرة يتكاصلة فيو الجميع ب سيؿ كأسرع الطرؽ.  -8
اداـ كالمتعددة كالمتنكعة التأثير، بعدى  تقنية يستعمؿ االتص ؿ عف طريؽ التقني ت ا تثر است -9

 االف ب رزة كن جحة.
تؤدم التقني ت المستادمة في التكاصؿ التعليمي دكر ب رز كى ـ االؿ عملية التنمية  -10

 كالتطكر للشاص المتعلـ كللمجتمع. 
يم  يعمؿ االتص ؿ التعليمي الدكر الي ـ كالضركرم في تقدـ كتنمية ا نظمة التربكية، كال س -11

 في مج ؿ التعلـ. 
يعمؿ االتص ؿ التعليمي على اعتم د الشاص المتعلـ على نفسو في الحصكؿ على  -12

 .المعلكم ت كالمع رؼ
 
 (16)  :التفاعؿ الصفياالتصاؿ و  أىمية  2-1-3-1-5

عملية التعلـ كالتعليـ، لذلؾ فإف نمط كنكعية ىذا  كيعد اتص ؿ المعلـ مع طلبتو ذك أىمية في       
التعليمي كاالتج ى ت كاالىتم م ت كبعض السم ت كالاص ئص   عؿ تحدد بفع لية المكقؼالتف

 الصفي المتمثؿ في أنم ط التكاصؿ بيف أطراؼ العملية التعليمية دكران ميم ن  التعليمية تم  أف للتف عؿ
ؿ تطكر كسبي كمؤثران في أدا  المتعلميف التحصيلي كفي أنم ط سلكتيـ. فيك كاسطة التعليـ كالتعلـ
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المدرسة كنظ مي ، ككسيلة  ركح الفريؽ بيف جم عة الصؼ كالع مؿ على تكليد الشعكر ب النتم   إلى
الطريؽ إلى إنش   عالق ت يسكدى  التف ىـ  المعلـ لتعرؼ ح ج ت المتعلميف كاتج ى تيـ. كىك ب لت لي

دراؾ استراتيجي ت  أنفسيـ، كالميسَّر لفيـ ا ىداؼ بيف المعلـ كالمتعلميف، كبيف المتعلميف التعليمية كا 
حقيقتو جكىر ا نشطة الصفية كأداة إذا امتلتي  المعلـ س عدتو على تسييؿ  بلكغي  كالتكاصؿ في

تحسيف مستكل تحصيؿ طلبتو كبن   شاصيتيـ، كالتف عؿ الصفي اإليج بي يشتؿ  مي مو كتذلؾ
 .ا س سية في العملية التعليمية التعلمية الرتيزة

كالتف عؿ الصفي يصعب عليو النج ح في ميم تو التعليمية،  الذم ال يتقف مي رات التكاصؿكالمعلـ   
الدراس ت على ضركرة إتق ف المعلـ ليذه المي رات تم  أتدت نت ئج  كلقد أتدت نت ئج التثير مف

 لذمالسلكؾ التدريسي للمعلـ يؤثر في ا نم ط السلكتية للمتعلـ بصفة ع مة ا مر ا دراس ت أارل أف
تدريسو كالتعرؼ  يتطلب االىتم ـ بعملية تحليؿ أنم ط التف عؿ اللفظي كرصد سلكؾ المعلـ في أثن  

 .إلى تمو كنكعو على نحك مكضكعي
كالتلميذ الرتيزة ا س سية للمكقؼ التعليمي،  نو ال يؤدم إلى تحقؽ  كيشتؿ االتص ؿ بيف المعلـ) 

 يؤدم إلى اتتس ب التلميذ  نم ط ثق فية كاجتم عيةالتعليمية الا صة ب لدرس فحسب بؿ  ا ىداؼ
كيتأثر نمط التف عؿ بيف  اجتم عية ماتلفة، سكا  مف المعلـ أك مف التالميذ كذلؾ لتكف التربية عملية

 17) )(المعلـ كالتلميذ ب لجك االجتم عي

الدراسي  زيد تحصيلوالس ئد في حجرة الدراسة كالذم يؤثر بدكره على ف علية التلميذ كب لت لي ي كالنفسي
 كعلى قدرتيـ على تحقيؽ ا ىداؼ التربكية. 

العالقة التي تتطكر بيف الطالب كتربطيـ ببعضيـ البعض تظير بصكرة  لالتص ؿ الصفي  إف
كاضحة مف االؿ االتص الت االجتم عية كاإلنس نية، كالتي تتكف كاضحة في التف عالت كا نشطة 

ة التي يقكمكف بي  دااؿ غرفة الصؼ أك ا رجي ، أم في س حة التعليمية التحصيلية كاالجتم عي
المدرسة. حيث مف الممتف أف يتكف مثؿ ىذا التف عؿ كاالتص ؿ إيج بي ، كيأاذ مظ ىر الحب 

كمف الممتف أف يتكف مثؿ ) كالتع كف كالمش رتة كالمن فسة التي تقـك على العمؿ كاإلنت ج الشريؼ. 
و التراىية كاالبتع د كالشج ر كالمن فس ت اليدامة. أيض  مف الممتف ىذا التف عؿ سلبي  كتسيطر علي

أف تقكـ العالقة بيف الطالب كتحدد على أس س أعم رىـ الزمنية كمراحؿ النمك الماتلفة كم  يحدث 
فيي  مف أحداث كجكانب نمك ى مة، كتذلؾ ا مر ب لنسبة لح ج تيـ العقلية كالنفسية التي تعتمد تؿ 
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 119ص  ،  مصدر سبؽ ذكرة :ايرم اليؿ الجميلي ((



نكعية االتص ؿ الذم يحدث بينيـ سلبي أـ إيج بي، لفظي أـ غير لفظي، مؤثر أـ  االعتم د على
عديـ التأثير، في ىذا التف عؿ يح كلكف إشب ع ىذه الح ج ت بشتى الطرؽ كا س ليب المتكفرة لدييـ، 

 .(18)(كالتي تؤدم إلى تحقيؽ أىدافيـ االجتم عية الشاصية كاالتص لية
 حؿ المشكالت ةميار  2-1-3-2
ي رات حؿ المشتالت نش ط ذىني معرفي تسير في اطكات مرتبة كمنظمة في ذىف الفرد ) م

التفتير العلمي لحؿ المشتالت ( كيستطيع أف يسير فيي  بسرعة آلية إذا م  تمت لو السيطرة على 
 .تؿ عن صرى  كاطكاتي ،

كـ بي  الفرد معرفية ذىنية التي يق مجمكعة مف العملي ت المشتالت بمي رة حؿيقصد        
اتتسبي  للت لب على مكقؼ  كالمي رات التي تعلمي ،كالمع رؼ التي سبؽ لو  مسػتادم  المعلكمػ ت

 القي ـ بجمػع كتدفعيـ إلىأنشطة يتع مؿ معي  التالميذ بطريقة تتحدل تفتيرىـ تعد  (2)بشتؿ جديػد
تعمؿ  ح لة اتزاف معرفي إلى اك، للكصكؿ إلى نت ئج كالتجريب كالتطبيؽالمعلكم ت كفرض الفركض 

 كف ئػدة ق بلةد الفرد ب لمي رات ا دائية لمكاجية الض كط كالمعيق ت بتف ية ع لية ذات قيمػة يتزك  على
  (1)للتعميـ

 حؿ المشكالت ة ميار اساليب  1- 2-1-3-2
  IDEAL)االسموب المثالي (                        -1

 
  I = Identification . تحديد المشتلة1
 D = Definition . تعريؼ المشتلة كصكغي  2
. استتش ؼ االستراتيجي ت )البحث عف 3

 حؿ(
E = Exploring strategies  

  A = acting on ideas . تطبيؽ ا فت ر 4
  A = looking effects . البحث عف النت ئج أك آث ر الحؿ5
 Syert)ميارة حؿ المشكالت لسيرت  ) - 2
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 4،ص 2000دار التر العربي، مصر،  ، 1ط ، تدريبات الميارات النفسيةاس مة ت مؿ راتب : -((
 .36، ص2008 عم ف ، ،العلمية  الي زكردار  ، 1ط ، العصؼ الذىني وحؿ المشكالتيحيى محمد نبي ف،  (2)

، رس لة م جستير لعممية األساسية في مادة العمـوإثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت في اكتساب العمميات امحمد ق يد ق سـ،  (3)
 .89، ص5002غير منشكرة، تلية التربية، ج معة صنع  ، 



 تلية، ال تنظر إلى التف صيؿ. انظر إلى الصكر ال
 ال تتسرع ب صدار الحتـ، ال تلـز نفسؾ ب لمكقؼ مبتران. 

 كعة. ناطرح اسئلة شفكية ذات أشت ؿ مت
 ، كتفحص مركنة فرضي تؾ.  تف مرن

 ارجع للالؼ،  عد مف الاالصة إلى المقدمة )مف آار المشتلة إلى أكلي (. 
 ةيتقدـ بطريقة تتيح لؾ العكدة لحلكلؾ الجزئ

 في رياضة الجمناستؾ حؿ المشكالت  رةوظيؼ ميات  2-1-3-2-2
 افض الض ط النفسي لدل المش رتيف.  -1
 يعطى للطلبة ا قؿ ثقة بأنفسيـ الفرصة للمش رتة -2
 تيسر تتيؼ الطلب مف المدرسة االبتدائية إلى المتكسطة.  -3
 في تحديد المشتلة ةالطلب تف ي تاستاداـ ا سئلة كالحكار كالمن قشة يرفع مف  -4
 كتعريفي  كالاطكات الالزمة لحلي  -5
 تشجيع الطلبة بعضيـ للعمؿ بأقصى ط ق تيـ كاالستف دة مف بعضيـ تنم ذج حية.  -6
 على ا كلى ب لدرجة تعتمد إذ عملية في الن جحة  ميراتال مف المشتالت حؿ مي رة تعتبرك)  

 مني  التالص إلى يرمي حيث الحؿ إيج د منو تتطلب تكاجيو مشتلة ح لة في المتعلـ كضع
 صكرة في تلو الدراسي المقرر صي غة الكرقة ىذه االؿ مف يتـ ك ب الرتي ح، شعكر إلى للكصكؿ
 قد مكقؼ أم ـ بأنيـ التالميذ فيي  يشعر ح لة ىي المشتلة ك معينة، باطكات دراستي  يتـ مشتالت

 (19) (الصحيحة اإلج بة مف يفكاثق غير أك عنو اإلج بة يجيلكف سؤاؿ مجرد يتكف
 طريقة على يطلؽ ك مع لجتي  أس ليب ك الصعكبة مستكل ك طكلي  حيث مف المشتلة تاتلؼ ك

 (التفتير في العلمي ا سلكب)  المشتالت حؿ
 يستطيعكف ال مشتلة كجكد إزا  ب لقلؽ إشع رىـ ك التالميذ تفتير تفعيؿ ك إث رة على تقـك فإني  لذلؾ
 تكصؿ التي الحق ئؽ الستتش ؼ ب لبحث التالميذ قي ـ المن سب الحؿ إيج د يتطلب ك بسيكلة حلي 
 (20): يلي بم  متميزة للدراسة المات رة المشتلة تتكف أف يشترط انو على الحؿ إلى
 
 . التالميذ لمستكل من سبة المشتلة تتكف أف – 1

                                      
 .351، ص5002، مصدر سبؽ ذكرة محمد ق يد ق سـ،  (19)
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 146-145ص 2015 ، ط: دار اقرا، دمشؽ،اساسيات في طرائؽ التدريس العامةداكد م ىر محمد كمجيد ميدم محمد،  (



 ك التالميذ بحي ة متصلة ك للدرس اإلجرائي ب ليدؼ قكية صلة ذات تتكف أف – 2
 . الس بقة ابراتيـ

 .الحدكد أضيؽ في إال المشتالت حؿ في اإللق ئية الطريقة استاداـ عف االبتع د – 3
االحس س ب لمشتلة ك تحديدى  ك جمع المعلكم ت ك ضع الفركض ك التحقؽ مني  تؿ ىذه -4

 العكامؿ يكصلن  الى الحؿ مشتلة مي رية 
 
 
 

 
 
 
 
 :(3)لميارة حؿ المشكالت  األىداؼ التربوية 2-1-3-2-3

 مستقبال.تدريب الط لب على حؿ مشتالت  .1

 التعلـ.تثير اىتم ـ الط لب كرغبتو في  .2

 يع لجي .تس عد الط لب على إصدار أحت ـ سليمة في تؿ أمر أك مشتلة  .3

 الن قد.تس عد الط لب على التفتير  .4
                                      

 .96، ص  2008الي زكر،  العصؼ الذىني وحؿ المشكالت، حمد نبي ف،يحيى م (1)



 المعرفة.تنمي في الط لب ركح البحث كالتنقيب عف مص در  .5

 الجم عي.ط لب ركح اإلا   كالتع كف كالعمؿ تثير في ال .6

 المسؤكلية.تثير في الط لب االعتم د على النفس كتحمؿ  .7

 المتعلميف.تراعي الفركؽ الفردية بيف  .8

 الط لب.تنمي مي رات التفتير لدم  .9

 التفتير.تراعي الج نب ا يمف مف الدم غ في  .10

 التعلـ.في عملية  نشط ن  دكران  بتعطي للط ل .11

 تحصيؿ الطلبة. تزيد مف مستكم .12

 

 

 

 

 :(1)مياـ المعمـ في تطبيؽ ميارة حؿ المشكالت 2-1-3-2-4
   بدقة.تقديـ المشتلة كمس عدة المتعلميف على تحديد حجمي  كأبع دى 

 لحلي . مس عدة المتعلميف كتكجيييـ على جمع البي ن ت الا صة ب لمشتلة كالطػرؽ المتبعػة 

 لحلي .  سب ب المشتلة كالطػر ؽ المقترحػة مس عدة المتعلميف على كضع الفركض الا صة 

  الفركض.مس عدة المتعلميف على ااتب ر صحة 

 
(2) دً اٌّشىالخِٙاسج  ِشادً 2-1-3-2-5

: 

                                      
، دراس ت تربكية، رابطة التربية استخداـ الطالب المعمميف لخطوات حؿ المشكالت الرياضية اثناء التربية العمميةسمير إيلي ،  (1)

 .213-192، ص1990الحديثة، 



يحدد المعلـ كبمس عدة المتعلميف مشتلة يع ني مني  المجتمع تمشتلة تلكث  تاٌّشىٍح:ٚال: اإلدغاط ا
 .كمع لـ المشتلةكتبدأ الدراسة بتحديد طبيعة  البيئػة مػثال،

 

المعلـ المتعلميف على جمع معلكم ت حكؿ المشتلة  ديس ع اٌّشىٍح:ثأٍا: جّع اٌّعٍِٛاخ دٛي 
مجمكعة مف ا سئلة كيفضؿ أف يدكف المتعلمكف المعلكم ت التي  المطركحة للبحث مف االؿ طرح

مكضكع  كيفيد جمع المعلكم ت في معرفة اص ئص كطبيعة المشتلة جمعكى  في كرقة ا صة.
 البحث 

 

 

 ثاٌثا: فشض اٌفشٚض ٌذً اٌّشىٍح:

زاد مف  كال رض ىن  حؿ أكلي متكقع أك محتمؿ أك متصكر للمشتلة كتلم  ت نت الفركض أتثر عددا
كتلم  تف الفرض المتعلمػكف. احتم ؿ كجكد الحؿ بيني  كيستحسف كضع أكلكية للفركض تم  يحددى  

 صحتو.كاضح  كمحددا سيؿ على المتعلـ ااتب ر 
 

 ختثاس صذح اٌفشٚض:اساتعا: 

 يتطلب ذلؾ إجرا  بعض ا نشطة كالتج رب إلثب ت صحة أك عدـ صحة بعض الفركض. كقد
بعض  إلثب ت عدـ صػحة الم  يرة(التن قض أك ا مثلة  استاداـ)المنطقي يستادـ المعلـ البرى ف 

 الفركض.
 خاِغا: اٌٛصٛي ٌٍٕتائج:

استادامو   للمشتلة فإنو يستادـ في الحؿ كيص غ بطريقػة تسػيؿإذا ثبت أف أحد الفركض يقدـ حال
من قشة يشترؾ فيي   كتفسيره حيث يمتف االستف دة منو في مكاقؼ جديدة. كيتـ ااتي ر الحؿ مف االؿ

 الجميع.
 عادعا: تطثٍك اٌذً:

كبذلؾ  أف يطبؽ المتعلمكف م  تكصلكا غليو في مكاقؼ جديدة سكا  دااؿ أك ا رج البيئة الصفية
 الفترم.تصبح طريقة حؿ المشتالت ضمف مازكنيـ 

 عاتعا: اٌتمٌُٛ ٚاٌّتاتعح:

                                                                                                                             
، رس لة م جستير غير منشكره، لمقياس حؿ المشكالت ليينر ويترسوف اشتقاؽ معايير معربةفكاز عبد الحميد عبد الق در،  (2)

 .96، ص1983ج معة اليرمكؾ، اربد، المملتة ا ردنية الي شمية، 



 .مت بعة كتقكيـ مدم ف علية كجدكل الحؿ الذم تـ تطبيقو في المشتالت الجديدة
 حؿ المشكالتميارة  بطريقة التعميـ  2-1-3-2-5

ير العلمي، كالتفتير العلمي اف التعليـ بطريقة حؿ المشتالت ينمي في الط لب القدرة على التفت    
يمتف اف يتتسب مف االؿ التدريب على الاطكات ا س سية في أسلكب حؿ المشتالت، كتتكيف 

 المي رة في تحليؿ المشتلة، كمق رنة عن صرى ، كالاركج بنتيجة، تحقؽ الحؿ المطلكب.
دريس، كفيم  يأتي كيتفؽ المربكف على تحديد الاطكات التي تتتكف مني  طريقة حؿ المشتلة في الت

 :(1)عرض مكجز لاطكاتي  الرئيسية التي تتفؽ مع اطكات المنيج التجريبي في البحث العلمي كىي
 الشعور بالمشكمة وتحديد مجاليا:-1

اف حؿ المشتلة ال يتـ اال إذا أحس الفرد بكجكد مشتلة فعالن، كمف اجؿ الحؿ البد مف تحديدى ، أم 
ا لـ يحس الفرد بكجكد مشتلة، فأنو ال ينشط لحلي ،  ني  اصالن معرفة ابع دى  كمتكن تي ، ام  إذ

منو حالن، فمثالن اذا عرض المدرس نت ئج االمتح ن ت  بليست مشتلة ب لنسبة لو، كب لت لي ال تتطل
% ف ف ىذه النسبة تثير فضكؿ الطالب في 70الع مة للدراسة المتكسطة، كلنفرض اني  ت نت 

المؤدية ليذه النسبة مف الرسكب، ف ذا قدـ المدرس  ىذه المشتلة الى معرفة ا سب ب اك العكامؿ 
 الطلبة لدراستي ، فأني  تبدك مشتلة تثير اىتم ميـ فينشطكف لحلي .

 االتفاؽ عمى وضع فرضيات مبدئية لحؿ المشكمة:-2

كىذه الفركض تعد مجرد تامين ت أكلية تفسر أسب ب حدكث الظ ىرة كىي الرسكب المرتفع، كذلؾ 
االؿ الشعكر المب شر ب لمشتلة، اك مف االؿ الابرات الس بقة التي مرت ب لمدرس كالط لب  مف

 مع ن عف المشتلة.
 جمع المعمومات او البيانات الخاصة بالفروض:-3

يمتف جمع المعلكم ت كالبي ن ت مف االؿ المط لعة كالمالحظة كالمق بالت، كقرا ة االدبي ت 
، كيمتف تقسيـ الطالب الى خكاالسئلة المتعلقة ب لمشتلة.... الالا صة ب لمكضكع. كاالستبي ن ت 

مجمكع ت ص يرة يتكف أحد الطالب مقرران لي ، تاتص تؿ مجمكعة بجمع البي ن ت عف فرض مف 
 الفركض، كعرض النت ئج ب ستمرار على المدرس  اذ تكجيي تو كارش داتو ب تج ه الحؿ.
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 :دراسة المعمومات لمتحقؽ مف صحة المفروض-4

اك يقكد  عتأتي ىذه الاطكة بعد س بقتي  مب شرة، حيث يتـ تصنيؼ البي ن ت كتبكيبي  كابع د م ال ينف
الى حؿ المشتلة، كيتكلى أعض   تؿ لجنة اك مجمكعة ترتيب معلكم تيـ، كربطي  بم  تكصلت الية 

المدرس، على اف اللج ف ا ارل. ثـ تبدأ عملية دراسة ىذه المعلكم ت كالبي ن ت كتحليلي  بتكجيو 
التحقؽ مف صحة الفركض يتـ عف طريؽ من قشة المعلكم ت كتحليؿ البي ن ت، ثـ فيمي  على كفؽ 
قكاعد المنطؽ الصحيح، كااض عي  لمع يير التن سؽ العقلي التي تنتيي ب لط لب الى التأتد مف اف 

 مشتلة.أحد فركض المشتلة ىك الصحيح فعالن دكف غيره، كانو يمثؿ الحؿ ا س سي لل
 
 التوصؿ الى استنتاجات عامة او احكاـ شاممة:-5

كتعد ىذه الاطكة ا تمة الدراسة للمشتلة مكضكع الدرس، ففيي  يتعرؼ الط لب على الفركض 
الصحيحة كالحلكؿ التي تكصؿ اليي ، كفي ىذه الاطكة يتـ كضع تكصي ت كمقترح ت مستندة 

تلة المطركحة، كقد تتكف في مث لن  التأتيد على اف كمشتقة اصالن مف نت ئج التحليؿ، تعد حلكالن للمش
تتكف طرائؽ التدريس للم دة التي رسب فيي  الطالب، مدار حكار المدرسيف كدراستيـ كتعديليـ بم  

 يؤدم الى ردـ الصدع كالالؿ في ىذا المج ؿ.
قطة تتلاص ىذه الطريقة في أتا ذ احدل المشتالت ذات الصلة بمكضكع الدراسة محكرا لي  كن

البداية في تدريس الم دة فمف االؿ التفتير في ىذه المشتلة كعمؿ اإلجرا ات الالزمة كجمع 
المعلكم ت كالنت ئج كتحليلي  كتفسيرى  ثـ كضع المقترح ت المن سبة لي  كيتكف التلميذ قد اتتسب 

كبة لمي راتو المعرفة العلمية كتدرب على اسلكب التفتير العلمي مم  أدل إلى إحداث التنمية المطل
العلمية كالعقلية كقد يتحمس البعض فيط لب بضركرة أف تبنى المن ىج المدرسية على أس س 
يتن سب كتنفيذ حؿ المشتالت ام اف تقديـ المعلكم ت في صكرة مشتالت تيـ التلميذ كالمجتمع 

ىذه الطريقة ال كتحت ج إلى تفتير جيد إليج د الحلكؿ المن سبة لي  كىـ يركف أف تنظيـ المنيج ب ير 
يس عد التلميذ على التفتير كاتتس ب المي رات الضركرية في التفتير العلمي ىذا رام غير سليـ اذ 
اف المنيج الق ئـ على اس س الم دة الدراسية يمتف اف يحقؽ اىداؼ تدريس الم دة ففي ح لة الم دة 

كاتتس ب المي رات الضركرية  العلمية مثال يمتف اف تتحقؽ بعض أىداؼ مني  تنمي التفتير العلمي
ليذا التفتير كيمتف أف يتحقؽ ذلؾ ب ستاداـ طريقة التدريس التي تعتمد على إث رة المشتالت 



العلمية كالتفتير السليـ في حلي  كىذا يقكدن  لحؿ المشتلة إذا اتبعن  اطكات معينة يمتف اجم لي  
  في الاطكات الت لية

 :الشخصية كفايةماىية ال 2-1-3-3
إف مكضكع ف علية الفرد كقدرتو على التع مؿ مع أحداث الحي ة قد احتؿ ج نب ن ميم ن مف تت ب ت "

الفالسفة كالمفتريف كعلم   النفس. كقد ج  ت في تت ب تيـ عدة مصطلح ت تعبر عف مفيـك 
 Friedrich. فقد عبر الفيلسكؼ ا لم ني )فريدريؾ نيتشة( )(21) الف علية أك م ىية شاصية الفرد"

Nietsohe)  ) عف "مفيكـ الف علية بمفيكمو الشيير )إرادة القكة( التي رأل  1900-1844ع ـ
ف الفرد يسمك حيف  أني  أتثر الدكافع اإلنس نية ا س سية كم  يريده الفرد فكؽ تؿ شي  آار، كا 

. ف لفرد يسعى للت لب على البيئة (22) يت لب على ضركب الاذالف التي تتتنؼ ح لتو الح ضرة"
 كالتع مؿ معي  بشتؿ فع ؿ.
"بأني  قن ع ت الفرد بقدرتو الشاصية على القي ـ بسلكؾ  (Self-Efficacyكتعني الف علية الذاتية )

كآاركف بأني  "مجمكعة ع مة مف  (Sherer. كيعرفي  )(23) معيف الذم يكصلو إلى نت ئج محددة"
كتحقيؽ ال  ي ت كالت لب على العقب ت التكقع ت الذاتية لدل الفرد بشأف ق بليتو حكؿ أدا  السلكؾ 

. أم  ىكالند كآاركف فيعرفكني  "بأني  مجمكعة التكقع ت التي تجعؿ (24) في مكاقؼ الحي ة اليكمية"
 .(25) شاص ن م  يعتقد اف المس ر الذم سيتاذه سلكت ن م  سيحظى ب لنج ح"

إدراؾ النت ئج المحتملة على "بأني  تكقع ت النتيجة الني ئية المتحققة مف  (Schwurzerكيعرفي  )
 (Regehr، تم  يعرفي  )(26) نش ط الفرد كتشير إلى السيطرة على النش ط الشاصي للفرد أك قكتو"

"بأني  تشير إلى عملية معرفية ع ملة تحدث تكقع ت يتمتف الفرد بمكجبي  مف حؿ المشتالت 

                                      
  .266، ص1988التعليـ الع لي،  ، ج معة ب داد، مطبعةالشخصية بيف النظرية والتنظير والقياس( ق سـ حسيف ص لح؛ 21) 
 .486، ص1983 مصدر سبؽ ذكره،( المكسكعة الفلسفية؛ ترجمة فؤاد ت مؿ كآاركف، 22) 

 (
23

) nnilnnnlopa lp nilplnni np  noipacilpp  ،hrrafifr dEc fr iht fcaciffE – clr  ،cn,ni-xn  iM
na n,oiop , N , 1987, n39.  

1cno1na, 1982  )24(la n,oioplnni . h a aila f hadfofda h iht  ilatida hc ioda – clr  ،l,c1c cn ni  
 ،n664.  

، ترجمة علي حسيف حج ج: )التكيت، المجلس الكطني للثق فة باندورا في نظريات التعمـ، التعمـ بالمالحظة( ىكالند كآاركف؛ 25) 
 .143(، ص1986، 2، ج108كالفنكف كاآلداب، سلسلة ع لـ المعرفة، العدد 

  ln,Rn1rc1. wniS ، chcfil vcfffa ct  clr – hrrafifr ah (14 )niini1ca – ,nnn: 11(26) .
RRR. o1ti.no 1 Soiin  nnocirln 1 an,Rn1rc1 1 Ro1  14.,nr. 1998. 



شاصي للفرد حكؿ قدراتو في " بأني  حتـ  (Mavies. كيعرفي  )(27) كمكاجية التحدي ت الجديدة"
 .(28) أدا  ميمة معينة بنج ح"

كمف ىن  نستطيع اف نعرؼ الف علية الذاتية كىي "اف للشاص القدرة القليلة أك التثيرة الثب ت 
 .(29) ب إليم ف الشاصي كالشعكر الكاسع للتع مؿ بتف  ة مع ماتلؼ المكاقؼ الشديدة"

 (Mcauieyى مكضكع الف علية الذاتية فيعرفي  )كفي المج ؿ الري ضي ىن ؾ دراس ت تطرقت إل
كآاركف "بأني  ميت نزم ت إدراتية ع مة  جؿ تأثيرات المع لج ت النفسية المتنكعة على ا دا  كأني  

. (30) تعد قن عة فردية بمقدرتو أك مقدرتي  على إنج ز سلكؾ ضركرم لتقديـ ن تج مرغكب فيو"
( بأني  "قكة إيم ف الالعب بأنو يستطيع 1977ب ندكرا ) كتحت مصطلح )الت ير السلكتي( فيعرفي 

، كطبق ن لب ندكرا فإف مستكي ت ف علية الذات (31) تنفيذ متطلب ت ا دا  بنج ح إلحداث نتيجة محددة"
تعزز أك تعكؽ التحفيز إلى العمؿ كىذا م  يمتف دراستو طبق ن للمراحؿ التي يمر بي  الفرد، ففي 

( "يميؿ ا طف ؿ إلى النظر الذم يشترؾ فيو المتعة كالقيمة كيتكف النظر مرحلة )الطفكلة المبترة
كىذا م  يرفع الف علية الذاتية ب تج ى ت المتعة المتب دلة ت رت ن بقية االاتي رات تحت   ااتي ري

 التطكير، 
 

 .(32) "كبنمك الطفؿ سكؼ يتزايد نمك النظر كيصبح ميم ن في تطكير المعرفة الذاتية لف علية ا طف ؿ
كفي المدة التعليمية كىي مرحلة داكؿ المدرسة سكؼ تتطكر الف علية الذاتية المدرتة، "ف لمدرسة 

، ف لسيطرة على (33) ىي المت ف الذم يطكر االطف ؿ تف  اتيـ بصكرة فعلية في المجتمع ا تبر"

                                      
  )27( ehta atoil vfctafd fa  r dfiofidaf vlifida ha ah rafc .wcpc,. l. &lii, l H Rinpn ,.R

 .339-1pni oS Nc12oia np  xcpnni  laciac,  oi )188( No6. 2000, n.n333loi ،raeEdcfa 

 ،adotchda )28(crrafifr iht d oha vcfr ffihfc if he  cf ht dcif cctafil- clr ،xn2la, M
loi1pni oS   2npnca lp &cnin, anlcpnc n innnlop,  oi. )6(, 2001, n.n   93-102.  

)29( ,c1ilp.  c/ -upn, Si ،1993 ، hrrafifr – chcfil vcffca ct  clr  ،l .wniS. l H xnn,lna 
pcaip /g/ ,ninnncli.. pcpc1ni – nc1ncl2c  – aciS. &nr-22t-nnn,c -ro1 S1or n,la alnc.  

ano1n   )30( loi1pni oS ،hrrafifr idcad  r  ihtofi a c tcl –c tclahe iht  clr  ،xnniic  cn ni
na n,oiop  ،1985 ،n283-295.  

  h i  )31(  hrrafifr-fEc crrcfd  r vfccnaadahe iht fihavolidct  clr ، n2l   itciaop H  iicp. l
.No1n, 1nMna anina vpl2c1aln , 1981, n321 ،f fvcdada c foafolif iht ofihfc diac 

n,  )32( ، , t1ir Moina H l .upn, l ،hrrafifdahe fEihec dEc fr vifdlfdifil f tclahe ،Mnp i1n  
 .c a( nnppacilpp rcn,o a, NcR  o1t, 1976, n205( 



الذاتية الفترية  المي رات االدارتية سكؼ يطكر شعكرىـ الن مي لف عليتيـ الفترية، كىذه الف علية
تعتمد بصكرة تبيرة على المكاىب الذاتية للمعلميف، "ف لمعلمكف الذيف يمتلتكف إحس س ع لي مف 

 .(34) الف علية حكؿ قدراتيـ في التعليـ يستطيعكف اف يزيدكا مف دافعية تالميذىـ في النمك االدراتي"
فيـ يفرضكف مسؤكلي ت ت ملة كفي مرحلة المراىقة يصؿ ىؤال  المراىقكف إلى متطلب ت البلكغ 

 نفسيـ تقريب ن في تؿ اتج ى ت الحي ة "ف لمراىؽ يكسع كيقكم شعكره للف علية الذاتية بتعليمو تيفية 
تع ملو بنج ح مع المص عب التي لـ يتمرف عليي ، المراىؽ سكؼ يتم شى مع متطلب ت جديدة 

ظيفية فعند كجكد سيطرة مبترة على ىذه العالق ت المتعلقة ب لزكاج الحرؼ الك  –المتمثلة ب  بكة 
الميم ت يعني ىذا كجكد شعكر ث بت مف الف علية الذاتي يسيـ في الحصكؿ على من فس ت 

. أم  الف علية الذاتي في ا عم ر المتقدمة فين ؾ ق بلي ت جسدية تتن قض ليذا (35) كنج ح ت اتثر"
 الكظ ئؼ الحيكية التي تتأثر بصكرة أس سية.يتطلب زي دة في الفع لية الذاتي للفع لي ت التي فيي  

الفترية  –"فعندم  ينتقؿ ا شا ص إلى مراحؿ العمر المتقدمة يع نكف مف بعض الفع لي ت اإلنت جية 
 . (36) كىذا يتطلب شعكر قكم للف علية الشاصية إلع دة العمؿ كالحصكؿ على حي ة منتجة كى دفة"

  الكفاية الشخصيةمصادر  2-1-3-3-1
ف أىـ طريقة مؤثرة لالؽ "يدر  ؾ الن س ف عليتيـ على أس س تطكيرى  بأربعة مص در رئيسة، كا 

 الشعكر القكم للف علية ىك مف االؿ السيطرة على التج رب كمت يرات الحي ة كىذه المص در ىي:
 التج رب كالنج ح ت. .1

 التج رب البديلة المأاكذة مف النم ذج. .2

 االقن ع اللفظي. .3

 ية.االستث رة الفسيكلكج .4

                                                                                                                             
nppRoo    )33( ،  fail r ohtida h  r dE oeEd iht ifda h: oa fail f ehada c dEc fr ،Mnp i1n

nilSSa, N.l, n1cpnlnc &lii, 1986.  

)34( vf f dahe  Mnp i1n.   a h iht EcildEcrrafifr fcfEihaaf ah vEraa l eafil ifdafid – clr  ، 
.N.l, n1cpnlnc wn2cp, 1991, n10 ،fcEi a f 

  )35( p i1n. M fceolid fr-fceolida h  r f da ida h dEf oeE ihdafavid fr iht aclr- clr ،Mn
.vpl2c1aln  oS Nc 1oatc n1caa, 1991, n69 ،fcfEihaaf iahf lh 

 .n11  )36( ln1cc1 ، ، ،afifr: hfvafafil adidoa iht rodofc tafcfda hacrr-aclr ،lo1 np, 1987,cpn. w 



ف تج رب . التجارب والنجاحات1 : اف النج ح ت التي يحققي  الفرد إيم ن ن قكي ن ب لف علية الذاتية كا 
الفشؿ التي يتعرض لي  الفرد تيبط مف ف عليتو الذاتية ا صة إذا حدث الفشؿ قبؿ اف يتكف ىن ؾ 

ر ليس ب لبسيط حيث . كلابرات النج ح أىمية في المم رسة الري ضية كىك ا م(37) شعكر ب لف علية"
اف "المن فسة الري ضية تتضمف في اص ئصي  ابرات الفكز كالاس رة كيعتمد ا مر على أسلكب 
الري ضييف في تفسير ابرات الفشؿ م  دامت ىي جز ان أس سي ن ضمف اص ئص الري ضة كا صة 

 .(38) الري ضة التن فسية"
من فسة الري ضية التي تتسـ ب لنج ح فإف كبمعنى أار "عندم  يكاجو الري ضي ابرات عديدة االؿ ال

 .(39) ذلؾ يدعـ لديو اإلحس س ب لتف ية كيقكم لديو الح جة إلى المزيد مف التفكؽ"
إف التثير مف االستج ب ت المعرفية كاالنفع لية  التجارب البديمة المأخوذة مف النماذج:. 2

 الحظة الشاص لسلكؾ ا ار"كاالجتم عية تتتسب مف االؿ مالحظة ا نمكذج الذم يرتز على م

، فعند مالحظة الالعب العب ن أار أك المدرب الري ضي كىك يؤدم مي رة حرتية بنج ح أك (40)
مش ىدة الالعب المن فس الذم لـ يسبؽ لو المن فسة معو مف قبؿ، في مثؿ ىذه المكاقؼ فإف ف علية 

بؽ لو أف مر في مثؿ ىذه الابرة الذات ال تتأسس على الابرات الذاتية الس بقة لالعب  نو لـ يس
نم  اعتمد على الابرات البديلة التي أطلؽ بعض الب حثيف عليي  مصطلح التعلـ ب لنمذجة  كا 

(Modeling) "كىذا م  دعمتو (41) كىك ا ثر الذم يؤدم إلى االرتق   بف علية الذات لدل الالعب .
 ف إن ث الج معة تعلمكا ميمة ال طس إذ كجدكا ب 1980كينبرج  1979نظرية ب ندكرا مف قبؿ فيلتر 

نيـ نجحكا كلدييـ تكقع ت ف علية أعلى تحت تأثير مع لجة ا نمكذج  . (42) للالؼ كا 
: يعد االقن ع اللفظي احد المص در التي ترفع مف تكقع ت الف علية الذاتية ب لرغـ االقناع المفظي. 3

ني  ج ى ، كىذا م  نالحظو تثيران (43) زة كمتكافرةمف تكني  اضعؼ المص در لتني  تتميز ب لسيكلة كا 
في المج ؿ الري ضي أف المدرب يقـك ب ستج ب ت لفظية كمح دث ت شفيية مع العبو  جؿ إقن عو 
بأنو يمتلؾ قدرات كاستط عت لمكاجية أدا  معيف بنج ح اك قدرتو على تاطي ارتف ع معيف في 

                                      
 (

37
) Bandura. A, Social learning theory, Inc Englewood cliffs, N J, prentice Hill, 1977, p79. 

 .94(، ص1997، )الق ىرة، دار الفتر العربي، الميارات والتطبيقات –عمـ النفس الرياضي  :( اس مة ت مؿ راتب38) 

 .87، صالمصدر السابؽ :( اس مة ت مؿ راتب39) 

 .513، ص1992، التكيت، دار الفالح للنشر كالتكزيع، 1، طسيكولوجية التعمـ وأنماط التعميـ :( ممدكح عبدالمنعـ 40) 
 .279-278، ص2001: الق ىرة، دار الفتر العربي، عمـ النفس الرياضي( محمد حسف عالكم ؛ 41) 

 (
42

) Gould. D & and weis. M.R, The efficacy of model similarity and model talkan selfefficay 

and muscular endurance, Journal of sport psychology , 1990, p29. 

 (
43

) Bandura. B, Self-efficacy toward unifying theory o'behavioral change, psychological 

Review, 1977, p191. 



ط ر نظرية الف علية الذاتية مصطلح )اإلقن ع الكثب الع لي مثالن كىذه المح كالت يطلؽ عليي  في إ
 إلى كجكد طرائؽ متعددة لإلقن ع اللفظي كمني : (Feltsاللفظي(. كقد اش ر فيلتز )

  التصكرImagery:  كيقصد ب لتصكر )العقلي( انعت س االشي   اك المظ ىر التي سبؽ
ر، ف لتصكر إقن ع لالعب ادراتي  في ابراتو الس بقة كالتي ال تؤثر عليو في لحظة التصك 

مرئي تصكرم لتنو في المج ؿ الري ضي يمتف اف ينطكم تحت رج   اإلقن ع اللفظي في 
  .(44) ف علية الذات"

اف االستث رة االنفع لية ىي مصدر أار للمعلكم ت التي تؤثر على  االستثارة االنفعالية: .5
ي تيـ على االستث رة الف علية الذاتي في المكاقؼ الميددة، اذ يعتمد الن س في جز  مف ح
أتد على أف  (Labbeاالنفع لية ب لحتـ على قلقيـ كضعفيـ في الجيد. كفي دراسة لػ البي )

القلؽ يسيـ في تحديد تكقع ت ف علية الذات لدل الالعبيف فقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
 على القلؽ كف علية الذات كعالقتيم  ب النج ز الري ضي، كتكصلت الدراسة إلى اف
المتس بقيف ذكم الف علية الذاتية البدنية االعلى قد أحرزكا درج ت قلؽ اقؿ مم  ىك لدل 

. كىن ؾ ح الت كظيفية أارل مثؿ التعب (45) المتس بقيف ذكم ف علية الذات البدنية الكاطئة"
أك اإلجي د أك االلـ التي تجعؿ الالعب بح لة كظيفية ع لية كالتي يمتف اف تؤثر في تقدير 

ب لمستكل ف علية الذات لديو أم اف الف علية الذاتية ترتبط بنكع التفسيرات التي يقكـ الالع
بي  الالعب عف طبيعة ح لتو االنفع لية قبؿ لحظة ا دا  أك قبؿ لحظة بداية االشتراؾ في 

 .(46) المن فسة"

 في المجاؿ الرياضي كفاية الشخصية  2-1-3-3-2
ت في نظرية الف علية الذاتية في المج ؿ الري ضي كالتن فسي، ( آرا  كدراس 1977لقد كضع ب ندكرا )

فمف االؿ دراسة " )تأثير مع لجة الف علية الذاتية على ميمة من فسة التحمؿ العضلي(" ظير إف 
عنصر ميـ في ا دا  الري ضي القصكل ىك مستكل الف علية الذاتية لالعب أك درجة الثقة ب لنفس، 

ي ضييف لدييـ تأتيد ع لي بأف الثقة ب لنفس لي  دكر ميـ في ا دا  إذ يؤتد أف المدربيف كالر 
ف للف علية الذاتية عالقة  الري ضي، كىذه الثقة ىي نتيجة الف علية الذاتية الع لية عند الري ضييف، كا 

( إذ تـ فحص العالقة بيف 1979بري ضة )رفع ا ثق ؿ( كىذا م  أثبتتو دراسة )نيس كب تيركف، 
                                      

 .280، ص2001، المصدر السابؽ( محمد حسف عالكم ؛ 44) 
  

 .281، صمصدر سبؽ ذكره( محمد حسف عالكم ؛ 46) 



اتية كا دا  الري ضي في رفع ا ثق ؿ للذتكر كقد أثبتت الدراسة أف رافع ا ثق ؿ يتأثر التكقع ت الذ
بقن عتو بمقدار الكزف الذم يمتف رفعو كالنت ئج أثبتت اف الري ضييف الذيف رفعكا كزف أتثر مم  

 .(47) اقتنعكا بأف يتكف أقؿ مف القيمة الحقيقية"
اتية حس ب التأثيرات الماتلفة المص حبة لألدا  للمي رات قد افترضت نظرية )ب ندكرا( للف علية الذ

الحرتية تمع لجة القلؽ في الري ضة، "كىذه النظرية تفترض الف علية الذاتية تميت نيتية إدراتية 
ش ئعة كت ستج ب ت سلكتية كسيطة تعتمد ىذه على إجرا ات نفسية بأم صي ة ت نت سكؼ ت ير 

 . (48) بو الالعب اف ينجز الفع لي ت" مستكل كقكة االعتق د الذم يستطيع
 –كقد تـ تطبيؽ نظرية ب ندكرا في المج ؿ الري ضي مف االؿ مص درى  ا ربعة )إنج زات ا دا  

( تنبؤات نظرية 1982االستث رة الفسيكلكجية( إذ ااتبر )فيلتز،  –االقن ع اللفظي  –التج رب البديلة 
الؼ، كأثبتت النت ئج اف الف علية الذاتية ىي ليس العنصر ب ندكرا لإلن ث بمح كلة ال طس المتتكر لل

 –اإليق ظ النفسي  –التنبؤم الكحيد لألدا  على الرغـ مف أني  ا ىـ في ا دا  على القلؽ الذاتي 
نج زات ا دا  المرتبطة ب لم ضي على أكؿ مح كلة مف مح كالت ال طس االربعة، فبعد المح كلة  كا 

  كلة قديمة.ا كلى كالتي سبقتي  مح
فقد طبقت نظرية )ب ندكرا( بأف ىن ؾ عالقة تب دلية بيف الف علية الذاتية كا دا  لتف ىذا التب دؿ ليس 
متس كم ب  ىمية، فإف ا دا  ىك مؤثر أقكل للف علية الذاتي مف تأثير الف علية على ا دا ، تم  اف 

ذاتية كاالستث رة الفسيكلكجية،  ف أنمكذج التجربة أثبتت عدـ كجكد عالقة تب ديلية بيف الف علية ال
 انج زات ا دا  الري ضي ت نت مصدر أقكل لمعلكم ت الف علية الذاتية مف االستث رة الفسيكلكجية"

(49). 
( فإف الف علية الذاتية تمثؿ كسيط ن بيف B-1977كمف االؿ التج رب حسب تطبيؽ نظرية )ب ندكرا، 

اإلدراؾ الذاتي(  –االستث رة الفسيكلكجية  –إنج زات ا دا  إحدل المص در لمعلكم ت الف علية )
كالعالقة التب دلية بيف ا دا  كالف علية الذاتية كبيف الف علية الذاتية كاالستث رة الفسيكلكجية لتف ليس 

، كق ـ )ريتم ف( بدراسة حكؿ التعرؼ على عالقة الج ذبية (50) مف أدا  ال طس للالؼ المسبؽ"
لية الذاتي البدنية على تقدير الذات، كمف نت ئج ىذه الدراسة، إف الج ذبية الجسدية الجسدية كالف ع
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47
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49
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50
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 1983. كفي ع ـ (51) كالف علية الذاتية لي  عالقة ايج بية بمقي س تقدير الذات لدل الذتكر كاإلن ث
مج ؿ أجرل )جيؿ( بحث ن إليج د صدؽ كثب ت الف علية الذاتية البدنية في المكاقؼ التن فسية في ال

الري ضي، إذ تن كؿ ىذا البحث دراسة الف علية الذاتية كعالقتي  ب تتس ب المي رة الحرتية عند أدا  
 .(52) بعض ا لع ب الري ضية

 رياضة الجمناستؾ 2-1-4
مف انكاع الري ضة الفنية الجم لية الصعبة كالتي تتطلب مف الري ضي تعد ري ضة الجمن ستؾ 

ي رم كفني مف اجؿ مم رستي  اك مف اجؿ الكصكؿ ب لالعبيف الى مي رات ع لية كاعداد بدني كم
مستكل االتق ف المي رم يقع على ع تؽ المدربيف االاذ بنظر االعتب ر المكاىب كاالستعدادات 

 الضركرية للقدرة الري ضية 
ي كىي احد انكاع الري ضة الفردية التي تمت ز ب لنكاحي الفنية كيعتمد فيي  الالعب على قدراتو ف

العقلة ، المتكازم  –انج ز المي رة الحرتية على اجيزة الجمن ستؾ الماتلفة بس ط الحرت ت االرضية 
 ،الحلؽ ،حص ف الحلؽ ،ط كلة القفز. 

 ميارات االساسية في الجمناستؾ ال 2-1-4-1
 جياز الحمؽ 2-1-4-1-1

تؾ الفني للرج ؿ كمف اىـ يحتؿ المرتبة الث لثة ضمف التسلسؿ الق نكم الجيزة الجمن س جي ز الحلؽ:
المميزات الا صة بيذا الجي ز ىك صعكبة الثب ت بسبب حرتة االسالؾ الى االم ـ كالالؼ كالى 
الج نبيف مم  سبب صعكبة االستقرار ، كتتتكف السلسة الحرتية مف حرت ت قكة كحرت ت مرجحة 

مفصلي التتفيف  تتف كت في درج ت الصعكبة كيحت ج الى قدر تبير مف القكة كالمركنة في
 كعضالت الذراعيف كحزاـ التتفيف .

كيتميز بحرية الحرتة للحلقتيف كعلى المدرب الترتيز على ادا  المرجحة الصحيحة كالتدريب على 
 الكقكؼ على اليديف لتي تتكف المي رة الفنية الماتلفة االارل سيلة على الالعب .

 سـ (575ف االرض )تتكف ارتف ع نقطة تعلؽ الع رضة االفقية للييتؿ ع
 53سـ(275المس فة بيف الجز  السفلي الداالي للحلقة عف االرض )
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51
) Thornton. B & Ryckman. R, Relation ship between perceived physical ability and indices ot 
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52
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 .102،ص2013(ص لح مجيد كبسم ف عبد الكى ب : الجمن ستؾ الفني التطبيقي ، دار الضي   للطب عة ،النجؼ االشرؼ ،1) 



 
 

 
 
 

 :(54)التعمؽ الزاوي
يحت ج كضع ارتت ز الزاكية الى عضالت بطف قكية لرفع الرجليف لألم ـ كالحف ظ على ثب تي        

النكاحي الفنية كالكصفية اال  العمكدم مفب لزاكية الق ئمة بيني  كبيف الجذع كال ياتلؼ ارتت ز الزاكم 
في اف الجذع كالرجليف يشتالف زاكية ق ئمة كمف ىذا الكضع يمتف ادا  بعض الحرت ت فكؽ 
مستكل حلقتيف اك تحتيم  تبدأ الحرتة على جي ز الحلؽ مف التعلؽ العمكدم كمسؾ الحلقتيف 

ثني الذراعيف كالمرفقيف مع  لألسفؿبقبضة الرسغ ثـ يبدأ الالعب ب لض ط على الحلقتيف ب ليديف 
 الى اف تقترب ب لحلقتيف مف الصدر ثـ رفع الرجليف لتشتيؿ زاكية ق ئمة.

  االاط   الش ئعة:
 عدـ سحب الحلؽ نحك الجسـ. -1

 .انثن   في المرفقيف  -2

 القبضت ف الى الدااؿ -3

 كجكد انثن   ب لرتبتيف  -4

 مسؾ الحبؿ ب الرجؿ اك أم جز  مف الجسـ  -5

 لجسـ في كضع التعلؽعدـ كجكد استق مة في ا -6
                                      

(
54
ص ,عاتك اٌزوشِصذس , حػجذ انضهش ةيطش, َؼمى شًُبء ػجذ ( 
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. 



 عدـ النظر الى االسفؿ  -7

 النزكؿ السريع ك عدـ الثب ت -8

 اىتزاز الرجليف  -9

 
 (55)منصة القفز 2-1-4-1-2

كىك مف اجيزة الجمن ستؾ الفني االس سية للرج ؿ كتسلسلو الرابع ضمف االجيزة ىن ؾ عدة عن صر 
 فنية في االدا  لتي تتكف القفزة صحيحة كىي 

 الرتضة التقريبية  -
 االرتق   )ضرب القف ز( -
 الطيراف االكؿ  -
 لدفعاالرتت ز كا -
 الطيراف الث ني  -
  .اليبكط  -

 القفزة اليديف االمامية :
يتكف الالعب يتقف ادا  مي ره قفزة اليديف على بس ط الحرت ت االرضية  تحت ج ىذه المي رة الى اف

 بشتؿ ت مؿ لتي يستطيع اداؤى  على منصة القفز بسيكلة كبدكف تردد،
اف مفت ح النج ح في ىذه المي رة ىي السرعة الع لية اثن   االدا  بشتؿ ت مؿ بعد الرتضة التقريبية  

ـ(كبعد ترؾ القف ز ب لرجليف مع  يجب قذؼ الرجليف مع  الى الالؼ 25كالتي تتكف مس فتي  )
ى منصة لالعلى بقكة فينتج عف ذلؾ تقكس ب لظير كيتكف الراس مرفكع  لالعلى كالتتؼ عمكدي  عل

 القفز . 
 النواحي الفنية-أ
 
 الخطوات التدريجية)التعميمية(-ب

ف يتمرف الطالب على الثني السريع للرتبتيف ت لقفز مع ثني أمف متطلب ت ىذه الحرتة  -1
 الرتبتيف اك االستن د االم مي مع ثني كمد الرتبتيف...الخ.

                                      
(

55
 .276-275ص, ِصذس عثك روشٖ, واخشوٌ َىسكٍ الَشش( 



 القفز المتتكر دااال فكؽ الحص ف الص ير عرض . -2

 دااال فكؽ الحص ف الص ير طكال.القفز التتكر  -3

 القفز المتتكر دااال فكؽ الصندكؽ الاشبي اك حص ف القفز عرض . -4

 القفز المتتكر دااال فكؽ حص نيف ص يريف. -5

 القفز المتتكر دااال فكؽ الصندكؽ الاشبي طكال. -6

 القفز المتتكر دااال فكؽ حص ف القفز طكال. -7

 االاط  -ج
 حص ف القفز. الجتي ز التقربية بطيئة كغير ت فية الرتضة -1

 )السقكط فكؽ الجي ز(. سريعة جدا وتقربي رتضة -2

 للكحة القفز. النيكضمف غير منطقة  النيكض -3

 القفزة تتكف كاطئة. -4

 القفزة تتكف ع لية جدا كبذا تتكف قصيرة. -5

 الثني المبتر للرجليف كقبؿ اف تكضع اليداف فكؽ الجي ز. -6

 علييم . كضع االرتت ز ةح لثني الذراعيف في  -7

 االرتت ز على الذراعيف. ح ليدفع االتت ؼ الى االم ـ في  -8

 عدـ الدفع ب ليديف للحصكؿ على التحليؽ الث ني. -9

 



 
 المتوازي :جياز  2-1-4-3

يحتؿ ىذا الجي ز التسلسؿ الا مس ضمف اجيزة الجمن ستؾ الفني للرج ؿ يتتكف مف 
، جز   فرتتزة على جزئييع رضتيف متس كية الطكؿ كمتكازية كب رتف ع كاحد كتؿ ع رضة م

ث بت كجز  متحرؾ جميعي  تستند على ىيتؿ حديدم كيتـ التحتـ بعرض الع رضتيف 
 كارتف عيم  .

كيعد مف االجيزة الصعبة كيحت ج الى قكة كمركنة ع ليتيف في مفصؿ التتفيف كغ لب  م  
التي يحت جي  لالعبيف المبتدئيف بسبب القدرة التبيرة  ةصعكبة االدا  عليو ب لنسب ظنالح

الالعب لتنفيذ الكاجب الحرتي المطلكب على ىذا الجي ز تم  اف صعكبة االدا  تأتي بسبب 
اناف ض اليديف )نق ط االرتت ز (عف مرتز الجسـ كتعد المرجحة مف االس سي ت على ىذا 
الجي ز لتي يرتقي الالعب بأدائو للمي رات الحرتية الصعبة يتكف طكؿ الع رضتيف 

 سـ ( 175ف ع الع رضة مق سة مف البس ط ) سـ(ارت350)
 



 
 
 

 :ة مشابيالدراسات ال 2 -2
)مي رات البحث العلمي تدالة للتنبؤ بتف ية أدارة (56) دراسة اكـر عبد الحسيف جياد 2-2-1

 المب راة لمدربي ترة القدـ(
 ىدفت الدراسة الى:

 ت لمدربي ترة القدـ للدكرم العراقي العالقة بيف مي رات البحث العلمي ك تف ية ادارة المب ري      
مقدار م  يمتلتو مدربي ترة القدـ  ك 5039 -5032الممت ز كالدرجة االكلى للمكسـ الري ضي 

مف مي رات البحث  5039 -5032الدكرم العراقي الممت ز كالدرجة االكلى للمكسـ الري ضي 
صفي بأسلكب العالق ت التب دلية الب حث المنيج الك  ك مف تف ية ادارة المب ري ت استادـ العلمي

 االرتب طية كذلؾ لمالئمتو لحؿ مشتلػة البحث .
 عينة البحث:

مجتمع بحث كىـ مدربي الدكرم العراقي الممت ز كدكرم الدرجة االكلى بترة القدـ للمكسـ تمثلت     
مف االؿ إحص ئية تـ الحصكؿ عليي  مف قبؿ االتح د المرتزم ، 5039 -5032الري ضي  

. 5. مي رة التفتير الن قد 3حيث تن كلت الدراسة الس بقة مي رات البحث العلمي ) راقي في ب دادالع
                                      

56
منشكرة،  غير ه، اطركحة دتتكراميارات البحث العممي كدالة لمتنبؤ بكفاية أدارة المباراة لمدربي كرة القدـ :تـر عبد الحسيفا ((

 .2018 ج معة الق دسية،-تلية التربية البدنية كعلـك الري ضة



. مي رة 2. مي رة الف علية الشاصية 4. مي رة القدرة على التحليؿ العلمي 1مي رة حؿ المشتالت 
تف ية ادارة  ،. مي رة القدرة على ادارة المينة 2. مي رة عمؿ الييئ ت كالعمؿ الجم عي 6االتص ؿ 

. التف ية التدريبية 5. تف ية التاطيط في التدريب الري ضي 3المب ري ت لمدربي ترة القدـ كىي ) 
. تف ية التنسيؽ 2. تف ية التكجيو 6. تف ية اتا ذ القرار 2. تف ية القي دة 4. تف ية التنظيـ 1كالفنية 

 . تف ية تقكيـ العملية التدريبية (8. تف ية االتص ؿ 9
مي رات البحث العلمي كتذلؾ اشتملت الدراسة الس بقة بن   مقي سييف تشتؿ مج الت مقي سيف       

 -كت نت اىـ التكصي ت: كتف ية ادارة المب ري ت  لمدربي ترة القدـ
 اعتم د نت ئج العالق ت التي ظيرت في الدراسة لربطي  ب لج نب التدريبي  .3

 ت أارل .ضركرة تطبيؽ منيجية ىذه الدراسة على مت يرا .5

إجرا  دراس ت أارل لربط نت ئج أتثر مف مجمكعتيف مف المت يرات كب لت لي الحصكؿ  .1
 على نت ئج أتثر تفرع ن كتفصيالن .

 تطبيؽ ىذه الدراسة على الفع لي ت المتعددة ا ارل . .4

إف مي رات البحث العلمي تعد مف المي رات الالزمة التي ينب ي أف يتسلح بي  أفراد المجتمع 
 لجة مشتالت مجتمعيـ كتحسيف ظركؼ حي تيـ .لمع 
 
"  ف علية برن مج  تدريبي (57) (2114سامية منصور ناصر العصيمي )دراسة   2-2-2

مقترح في تنمية مي رات البحث العلمي لدل معلم ت العلـك الطبيعية كاثره على التفتير العلمي لدل 
 ط لب ت المرحلة الث نكية بمح فظة الط ئؼ التعليمية "

 ىدفت الدراسة: 
الى معرفة ف علية برن مج  تدريبي مقترح في تنمية مي رات البحث العلمي لدل معلم ت العلـك 
الطبيعية ب لمرحلة الث نكية نظ ـ مقررات كانعت س اثر البرن مج على تنمية التفتير العلمي لدل 

تجريبي المتكف مف ط لب تيف بمدينة الط ئؼ كتحقيق  ليذا اليدؼ استادمت الب حثة المنيج ال

                                      

 . 2014،  مصدر سبؽ ذكرهس مية منصكر ن صر العصيمي : ( دراسة 57)



مجمكعة كاحدة كااتب ريف قبلي كبعدم تم  ق مت الب حثة ببن   البرن مج التدريبي المقترح كااتي ر 
 مي رات البحث العلمي لمعلم ت العلـك الطبيعية .

 عينة البحث :
 لغالب الث نكية  لمرحلة ػ الطبيعة بـ مف معلم ت العلك  ا كلىالعينة  :عينتيف طبقت الدراسة على 

 البرن مج قدلمف. حيث (تيمي  ، فيزي  ، أحي    ) الثالثةالتاصص ت في (معلمة  42 ) ىفعدد
كالعينة  .بكاسطة ااتب ر مي رات البحث العلمي ك البعدمقي س أدائيف القبلي  ثـ. المقترح  التدريب
 فحضر  التيالمعلم ت التدريسيف مف قبؿ  الذ تـ مت لث لث ث نك ني ط لب ت الصؼ الث  ىفالث نية 
ثـ قي س ادائيف بكاسطة مقي س تفتير العلمي  قبلي  ك بعدي  ، 504عددىف بلغ ال التدريبي البرن مج

 . للعين ت المترابطة   Tثـ استاداـ ااتب ر 
 
 

 اىـ  النتائج التي  توصمت الييا  الباحثة: 
لـك الطبيعية ب لمرحلة . اسيـ البرن مج التدريبي في تنمية مي رات البحث العلمي لدل معلم ت الع3

 مالبعد التطبٌق لصالح الفركؽت نت ك  الث نكية حيث ظيرت فركؽ ذات داللة احص ئية .
. ت ف للبرن مج التدريبي االثر في المعلم ت كالذم انعتس على ط لب تيف حيث لكحظ ارتف ع 5

 للبرن مجمعلم تيف بعد اجتي ز متكسط االدا  البعدم للط لب ت على مقي س مي رات التفتير العلمي 
 .يبالتدري

. كجكد عالقة ارتب ط ايج بية بيف درج ت معلم ت العلـك الطبيعية على مقي س مي رات البحث 1
 العلمي كدرج ت ط لب ت المرحلة الث نكية على مقي س التفتير العلمي .

 : اىـ  التوصيات التي  توصمت الييا  الباحثة
تلؼ المراحؿ الدراسية على مي رات البحث العلمي كالتأتد . تدريب معلم ت العلـك الطبيعية بما3

 مف اتق نيف لمثؿ ىذه المي رات .
 . تضميف مراتز التدريب التربكم ببرامج تدريبية للمي رات البحثية لجميع التاصص ت . 5
. اعداد دليؿ معلـ يتن كؿ تيفية تضميف مي رات البحث العلمي اثن   تدريس كحدات العلـك 1

 .  الماتلفة
ك لجميع المراحؿ التاصص ت  في جميع  المعلم ت  لتدريب  التدريبي البرن مجمف  االستف دة -4
 .العلمً البحث بية لبرامجتنمكذج لتصميـ برامج تدريبية مش  اك، 



 
"  (58) ( 2114الرياشي وعمي الصغير عبد العاؿ ) ـدراسة حمزة عبد الكاظ  2-2-3

 ات البحث العلمي لدل طالب الدراس ت العلي  بج معة الملؾ ا لد "برن مج تدريبي مقترح لتنمية مي ر 
    ىدفت الدراسة :

الى التعرؼ على اثر برن مج مقترح في تدريب طالب الدراس ت العلي  بج معة الملؾ ا لد على 
تنمية بعض مي رات البحث العلمي ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ استب نة على عينة مف طالب 

( ط لب  كذلؾ لتحديد احتي ج تيـ التدريبية مف  64العلي  بج معة الملؾ ا لد بل ت ) الدراس ت 
 مي رات البحث العلمي كبن   على ذلؾ تـ اعداد برن مج تدريبي .

 عينة البحث :
 ( ط لب  .  54كتـ تطبيقو على عينة مف طالب الدراس ت العلي  بل ت )  

 ف: اىـ  النتائج  التي  توصؿ الييا  الباحثا
. استف دة طالب الدراس ت العلي  بدرجة تبيرة مف البرن مج التدريبي في تنمية مي راتيـ في مج ؿ 3

%( مم  يكتد 84مي رات البحث العلمي حيث ت نت النسبة المئكية لالستف دة مف البرن مج تتؿ ) 
 فع لية البرن مج في تحقيؽ اليدؼ المنشكد . 

درجة ع لية مف الرض  عف البرن مج التدريبي في مج ؿ تنمية  . اف طالب الدراس ت العلي  اظيركا5
 مي رات البحث العلمي بشقيو التنظيمي كالتعليمي . 

 :  اىـ  التوصيات التي  توصؿ الييا  الباحثاف
. تقييـ طالب الدراس ت العلي  مف الجنسيف بصفة دكرية للتعرؼ على احتي ج تيـ التدريبية في 3

 لمي . مج ؿ مي رات البحث الع
. تصميـ برامج تدريبية ماتلفة كتنفيذى  تيدؼ الى تنمية مي رات البحث العلمي لدل طالب 5

 الدراس ت العلي  . 
 
 سابقة :ال اتمناقشة الدراس-2-2-4

 -أكجو التش بو:
المستادـ كىك  المنيج  ( مف حيثاتـر عبد الحسيف جي دمع دراسة ) الدراسة الح لية اتفقت       
مي رات البحث العلمي كتذلؾ مف  صفي ىك م  يال ـ طبيعة ىذا النكع مف البحكثالك المنيج 
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مف حيث المنيج ( س مية منصكر ن صر اتفقت مع دراسة )، اف الدراسة الح لية المستادمة 
، كاتفقت الدراسة الح لية تنمية مي رات البحث العلمي مف حيث ك  التجريبيالمستادـ كىك المنيج 

( مف حيث المنيج المستادـ كىك المنيج ظـ الري شي ك علي الص ير عبد الع ؿ حمزة عبد الت مع)
 ك مي رات البحث العلمي .، التجريبي 

 
 -أكجو االاتالؼ :

تف ية للمي رات البحث العلمي ك ل مق ييسااتلفت في استاداـ حيث تـ استاداـ اف الدراسة الح لية 
 -2017راقي الممت ز كالدرجة االكلى للمكسـ الري ضي ادارة المب ري ت لمدربي ترة القدـ للدكرم الع

الكصفي ك تذلؾ مف مف حيث المنيج المستادـ كىك المنيج ك  (اتـر عبد الحسيف جي د )  2018
مف حيث  ( س مية منصكر ن صر مع دراسة )الدراسة الح لية  كااتلفتحيث العينة المستادمة 

حمزة عبد ااتلفت الدراسة الح لية مع دراسة )، ك ك مف حيث المنيج التدريبي العينة المات رة  
ااتي ر العينة ك عينة المات رة حيث تـ ااتي ر ال( في الت ظـ الري شي ك علي الص ير عبد الع ؿ 

 . مف حيث المنيج التدريبي المقترح 
 -: يأتي كتميزت الدراسة الح لية عف الدراس ت الس بقة بم 

ك ، ـ برن مج تعليمي كفؽ برمجي ت تتنلكجي  المعلكم ت مف االؿ تصميالح لية عملت الدراسة 
كقد استف د الب حث مف الدراس ت الس بقة في االطالع تذلؾ بن   مقي س لمي رات البحث العلمي ،  

كتذلؾ في االط ر النظرم كاالاتب رات كالعينة كالكس ئؿ كاالدكات التي  مي رات البحث العلمي على 
 .استادمت في البحث
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 يُهجُت انبذج واجشاءاته املُذاَُت : -3
 يُهج انبذج : -3-1

شؾ فيو إف عملية ااتي ر المنيج في البحكث يعكد إلى مشتلة البحث، فيي التي  المم  
مت ن ت المنيج يرجع إلى طبيعة المشتلة كاال ااتالؼتفرض المنيج الذم يمتف استعم لو، ك 

 .المت حة
التي تتمثؿ في ايج د  كذلؾ لمالئمتو لحؿ مشتلػة البحثالتجريبي الب حث المنيج  استادـ

العالقة بيف مت يريف اك اتثر ك يعتبر مف  المن ىج الميمة ب لبحث العلمي ، كتذلؾ استادـ الب حث 
 المنيج الكصفي في اعداد مقي س مي رات البحث العلمي . 

 -: وػُُته غ انبذجًجمت -3-2
طالب المرحلة الث لثة في تلية التربية البدنية كعلـك الري ضة بحث كىـ المجتمع  الب حث حدد

ط لب ، ك تـ بن   المقي س  (184 كالب لغ عددىـ ) 2021 -2020ج معة الق دسية للع ـ الدراسي 
على جميع عينة المجتمع  ك بعد مدة مف الزمف تـ تطبيقة على نفس عينة البن   ك مف ثـ ااتي ر 
عينة التطبيؽ مم  سجلكا اقؿ درج ت لتؿ مج ؿ مف مج الت مقي س مي رات البحث العلمي  

طالب  للمجمكع ت التجريبة الثالث ك تـ التج نس لتؿ مجمكعة مف  10ليصبح لتؿ مجمكعة 
  المج ميع الثالث كاجرا  التت فؤ بيف المج ميع الثالث،

 
 تجأظ اٌّجّٛعاخ  3-2-1

ىػبد انضالصخ انزغشَجخ فٍ ثؼط انًزغُشاد و االخزجبساد انًزكىسح فٍ رى اعشاء انزغبَس نهًغ

 ( 4 3 2انغذول انزبنٍ  و عذول )

 

 ( 2عذول)

 َجٍُ رغبَس افشاد ػُُخ انجحش نهًغًىػخ انزغشَجُخ ) االرصبل (

 

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 الداللة االختالؼ االلتواء الوسيط االنحراؼ الوسط

 متجانس 129982 29436- 29452 29251 29292 درجة اٚي ِٙاسج اٌتعٍك اٌض 1
 متجانس 159891 29782- 29252 29352 29222 درجة  ِٙاسج اٌٛلٛف عٍى االوتاف  2
 متجانس 189885 29222 29252 29425 29252 درجة  ِٙاسج اٌمفضج االِاٍِح  3
 

 

 



 ( 3عذول)

 نكفبَخ انشخصُخ (َجٍُ رغبَس افشاد ػُُخ انجحش نهًغًىػخ انزغشَجُخ ) ا

 

 المتغيرات ت
وحدة 
 الداللة االختالؼ االلتواء الوسيط االنحراؼ الوسط القياس

 متجانس 179997 29166- 29222 29369 29252 درجة ِٙاسج اٌتعٍك اٌضاٚي  1
 متجانس 119234 19235 29222 29242 29152 درجة  ِٙاسج اٌٛلٛف عٍى االوتاف  2
 متجانس 159696 29434- 29222 29337 29152 درجة  ِٙاسج اٌمفضج االِاٍِح  3
 

 

 ( 4عذول)

 َجٍُ رغبَس افشاد ػُُخ انجحش نهًغًىػخ انزغشَجُخ ) حم انًشكالد (

 

 

وحدة  المتغيرات ت
 الداللة االختالؼ االلتواء الوسيط االنحراؼ الوسط القياس

 تجانسم 159222 29782 29252 29352 29322 درجة ِٙاسج اٌتعٍك اٌضاٚي  1
 متجانس 119585 29291- 29522 29284 29452 درجة  ِٙاسج اٌٛلٛف عٍى االوتاف  2
 متجانس 129278 19235- 29522 29242 29352 درجة  ِٙاسج اٌمفضج االِاٍِح  3
 

 تكافؤ جمايُغ انبذج 3-2-2
ش اسزخذاو ثؼذ اٌ رى انزغبَس داخم كم يغًىػخ لبو انجبحش ثبسزخذاو اسهىة انزكبفؤ و رنك يٍ حُ

 رحهُم رجبٍَ نًؼشفخ َىع انفشوق ثٍُ االوسبغ انحسبثُخ فزجٍُ ػذو وعىد فشوق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثُجٍ يؼُىَخ االوسبغ انحسبثُخ نهًغبيُغ انضالس5عذول ) 

 ت
مجموع  مصدر التبايف المتغيرات 

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 الداللة المحسوبة



 
 :االجهضة و االدواث املغتخذيت يف انبذج  انىعائم 3-3

ك حؿ مشتلتو لتحقيؽ اىداؼ اف ادكات البحث ىي الكس ئؿ التي يستطيع بي  الب حث جمع البي ن ت 
 .(59)كاجيزةادكات  ميم  ت نت الكس ئؿ مف بي ن ت ك

 . االستب نة. 1
 .   المق بالت الشاصية. 2
 . ت مرة تصكير3
 .. برمجي ت اعد بكاسطة تتلنكجي  المعلكم ت 4
 . (HP)البتكب نكع . 5
 الدراس ت كالبحكث المش بية .6
 فريؽ العمؿ المس عد . 7
 ربية كاالجنبية . المراجع الع8
 . الشبتة الدكلية للمعلكم ت ) االنترنيت( 9

 ( SPSSالحقيبة االحص ئية )  .10
 . جي ز المتكازم 11
 . جي ز العقلة 12
 . جي ز منصة القفز 13

 اختباساث انبذج املُذاَُت  3-4
فٍ رمسُى  رى االػزًبد ػهً انًُهظ انزذسَسٍ انًؼذ يٍ لجم وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ و انجحش انؼهًٍ

 -2020انًهبساد و حست انفصهٍُ انذساسٍُُ حُش رى اخزُبس انفصم االول يٍ انؼبو انذساسٍ )
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 .161، ص2002دار المن ىج للنشر كالتكزيع،  ، عم ف ،العممي ومناىجو ثاصوؿ البح كجيو محجكب، ( (

ِٙاسج اٌتعٍك  1

 اٌضاٚي 
 

 29222 29222 29421 بيف المجموعات

19869 29174 

 0.107 27.000 2.894 داخؿ المجموعات
  299222 39295 اٌّجّٛع

2 
ِٙاسج اٌٛلٛف 

  عٍى االوتاف 
 

 29258 29222 29517 تٍٓ اٌّجّٛعاخ

29968 29268 
 29287 279222 29352 داخً اٌّجّٛعاخ

  299222 29867 اٌّجّٛع

3 
ِٙاسج اٌمفضج 

  االِاٍِح 

 29122 29222 29222 تٍٓ اٌّجّٛعاخ

29852 29438 

 6..81 279222 39175 داخً اٌّجّٛعاخ

  299222 39375 اٌّجّٛع



( انزٌ احزىي ػهً صالصخ اعهضح و ) عهبص  انًزىاصٌ يهبسح انىلىف ػهً االكزبف و عهبص 2021

َفُزٍُ ػهً يُصخ انمفض انمفضح االيبيُخ و عهبص انحهك انزؼهك انضاوٌ ( و رى اػطبء يحبظشرٍُ رؼش

( و حزف 8االعهضح يٍ صى انششوع ثبالخزجبساد انمجهُخ نهًهبساد ثحعىس اسثؼخ يحكًٍُ )يهحك 

 لبوانذسعبد انؼهُب و انذَُب و اخز يزىسػ انحسبثٍ نهذسعزٍُ يٍ لجم سئُس نغُخ انزحكُى و يٍ صى 

كخ يبَكشوسىفذ ػٍ غشَك ثُئخ رطىَش ونغخ ثشيغخ يٍ شش صالصخ ثشايظ رذسَجُخ )انجبحش ثزصًُى 

( وانًصُف ظًٍ نغبد انجشيغخ فٍ رنك  VISUAl BASIC) رسزُذ انً نغخ نُجسك وهى ثشَبيظ

 ( VISUA BASICواَغبد انحهىل انًُبسجخ فٍ فهى ثشيغخ ) دساسخثؼذ انجحش ػٍ يىظىع 

حُش وعذ انجبحش اٌ هزح انجشيغخ هٍ رطجُمبد لىاػذ انجُبَبد وثشايظ حبسجبد وهٍ يشَحخ 

رؤدٌ انغشض ثأالظبفخ انً اَهب رسًح نهجشَبيظ ثحم انًشكهخ وهٍ ػجبسح ػٍ رصًُى وسههخ و

يشئٍ نىاعهخ يشسىيخ رؼكس يهبساد انجحش انؼهًٍ وكُفُخ لُبسهب ورطىَشهب حُش رحزىٌ هزح 

انجشيغخ انً انؼذَذ يٍ االوايش ثذاخههب وهٍ ثشيغخ سههخ انزخطُػ رؼًم رحذ ثُئخ انىَذوص ورؼًم 

بيُكُخ ورؼٍُ رنك اٌ نغخ لبدسح ػهً اسزذػبء اٌ الزشاٌ او اعشاء اػزًبد ػهً حذس ػهً انُخ دَُ

 وَحذس هى اٌ ػًهُخ َمىو ثهب يسزخذو انزطجُك . 

 اٌتجشتح االعتطالعٍح  3-5

ػهً يغًىػخ يٍ انطالة يٍ يغزًغ  7/12/2020لبو انجبحش ثبعشاء رغشثخ اسزطالػُخ ثزبسَخ 

َبيظ رؼهًٍُ ثبسهىة ركُهىعُب انًؼهىيبد نًؼشفخ يذي يالئًخ انجحش و خبسط انؼُُخ ثبػذاد ثش

 -انًُهظ انزذسَجٍ و االخزجبساد يغ يسزىي افشاد انؼُُخ و كبَذ َزبئظ :

 يالئًخ يُهظ انزذسَجٍ و االخزجبساد نًسزىي افشاد انؼُُخ  -1

 كفبءح فشَك انؼًم انًسبػذ  -2

 انزؼشف ػهً انىلذ االصو  -3

 انًسزخذيخ  انزؼشف ػهً االعهضح و االدواد -4

 اجشاءاث بُاء املمُاط   3-6
نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت وػهىو انبذج انؼهًٍ  يمُاط يهاساثخطىاث بُاء 3-6-1

 انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث نبؼط يهاساث اجلًُاعتك
،  للقيػ س ل رض الحصكؿ على نت ئج البحث كتحقيؽ ا ىداؼ المطركحة البد مف كجكد أداة 

برنػػػػ مج بكاسػػػػطة تتلنكجيػػػػ   بنػػػػ   علػػػػى الب حػػػػثاطػػػػالع الب حػػػػث علػػػػى المقػػػػ ييس السػػػػ بقة عمػػػػؿ كبعػػػػد 



ن سػب ي ذمالػالنمػكذج المقتػرح افػراد عينػة البحػث للكقػكؼ علػى  يػ علي ة حيث اج با صالمعلكم ت 
 َأسػسمبنػي علػى لطالب تلية التربية البدنية كعلـك الري ضػية ج معػة الق دسػية حقؽ اىداؼ البحث يك 

حيػث قػ ـ الب حػث   حيث عمؿ على تسػييؿ كتسػريع عمليػة اسػتاراج المعلكمػ ت ،كتتن سب مع علمية
 ب لاطكات اآلتية كحسب التسلسؿ.

 حتذَذ انظاهشة املطهىب لُاعها :  3-6-1
أف الظ ىرة التي ييدؼ البحث لقي سي  ىي بعض مي رات البحث العلمي لطالب تليػة التربيػة 

 الق دسيةالبدنية كعلـك الري ضية ج معة 
 يمُاط يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُتانغشض يٍ بُاء   3-6-2

 وػهىو انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث نبؼط يهاساث اجلًُاعتك
علػػى مسػػتكل ميػػ رات  ىػػك التعػػرؼ مػػ تبكاسػػطة تتلنكجيػػ  المعلك  مقيػػ س مػػف بنػػ   ال ػػرضإف 

 .بدنية كعلـك الري ضية ج معة الق دسيةلطالب تلية التربية ال البحث العلمي
 

يمُاط يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت حتذَذ جماالث  3-6-3
 نبؼط يهاساث اجلًُاعتكوػهىو انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث 

مقيػػػ س ميػػػ رات البحػػػث العلمػػػي لطلبػػػة تليػػػة التربيػػػة البدنيػػػة كعلػػػـك ل ػػػرض تحديػػػد مجػػػ الت 
كالمراجػػع السػػ بقة االطػػالع علػػى العديػػد مػػف االدبيػػ ت ك بعػػد   ب تتنلكجيػػ  المعلكمػػ تب سػػلك ة الري ضػػ

سبعة مي رات للبحػث العلمػي  حيث امتف جمع، ( البحث العلمي كالجمن ستؾذات العالقة بمكضكع )
(علػػػػػى الابػػػػػرا  ك الماتصػػػػػيف فػػػػػي 1فػػػػػي ىػػػػػذا االمكضػػػػػكع  مػػػػػف اػػػػػالؿ عػػػػػرض اسػػػػػتم رة ) ملحػػػػػؽ 

ميػػ رات مقيػػ س مجػػ الت ل( سػػبع)( ك تػػـ ااتيػػ ر )ثػػالث( ميػػ رات مػػف اصػػؿ  2االاتصػػ ص) ملحػػؽ 
 البحث العلمي 

 
 مي رة االتص ؿ -1
 مي رة حؿ المشتالت  -2
 مي رة التف ية الشاصية  -3

يصػعب تحليليػ   كيجػب أف تتػكف دقيقػة ، الػى حػد ميػ رات البحػث العلمػيكأف ىذه المج الت تشػتؿ  
     .المطلكب قي سي  بدرجة تبيرة   الظ ىرةإلى م  ىك أبسط مني  كأف تشتؿ في مجمكعي



ملهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت  حتذَذ األهًُت انُغبُت  3-6-4
 -:نبؼط يهاساث اجلًُاعتك وػهىو انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث

فػة فيمػ  إذا تػ ف ف ئػدة تبيػرة جػدان لمعر بأَنيػ  ذات ا ىمية النسبية لمح كر الدراسة  حدد الب حث
مي رات البحث العلمػي لطلبػة تليػة التربيػة البدنيػة كعلػـك  احد ىذه المج الت أىـ مف ا ار في قي س
، كتػػػػذلؾ لتحديػػػػد عػػػػدد الفقػػػػرات المن سػػػػبة لتػػػػؿ مجػػػػ ؿ مػػػػف  الري ضػػػػة ب لسػػػػلكب تتنلكجيػػػػ  المعلكمػػػػ ت

   مج الت الدراسة في ضك  أىميتي  النسبية.
اجػػػػرا  ىميػػػػة النسػػػبية لتػػػؿ مجػػػ ؿ مػػػػف مجػػػ الت الدراسػػػة حيػػػث تحديػػػد ا بالب حػػػث  قػػػ ـلػػػذلؾ 

تدريسػػي البحػػث العلمػػي فػػي ااتصػػ ص ) مجمكعػػة مػػف الابػػرا  كالماتصػػيف  مقػػ بالت شاصػػية مػػع
 مجػػػ التف لب حػػث لػػـ يسػػتبعد أم مجػػ ؿ مػػف (، 8ملحػػؽ ) (كعلػػـ الػػنفس الري ضػػي  مػػ دة الجمن سػػتؾ

بكلة ، ك ذلؾ لـ يستبعد أم مجػ ؿ مػف قف النسبة المؿ عقأىميتي  النسبية لـ ت لني قيد الدراسة  البحث
 (.6) مبيف ب لجدكؿ لتحديد ا ىمية النسبية لتؿ مج ؿ مف مج الت الدراسة  مقي س التمج
 
 
 
 

 (  6الجدكؿ ) 
 لمي رات البحث العلمييبيف ا ىمية النسبية 

عدد  النكع ت
 الابرا  

مجمكع 
 الدرج ت 

ا ىمية 
 المالحظ ت النسبية

 يعتمد 72.222 65.000 10 ؿ االتص ؿمج  1

 يعتمد 74.444 67.000 10 مجال حل المشكالت 2

 يعتمد 64.444 58.000 10 مجال كفاٌة شخصٌة 3

 
مقيػػػ س ميػػػ رات البحػػػث الب حػػػث اطػػػكات اسػػػتاراج االىميػػػة النسػػػبية مجػػػ الت  عػػػرضكعليػػػو 

 :.العلمي
 -:الدراسة الح لية ت أكال : نحسب مجمكع الدرج ت التي جمعي  تؿ مج ؿ مف مج ال



  درجة ا ىمية ( . × مجمكع الدرج ت =) عدد التترارات  
 عدد التترارات تعني عدد اش رات الابرا  مق بؿ تؿ درجة ا ىمية .  
  -ث ني  : نحسب القيمة العلي  لمدل الدرج ت : 
 أعلى درجة في المدل = × القيمة العلي  لمدل الدرج ت = عدد الابرا   

 مي رات البحث العلمي مقي س نحسب ا ىمية النسبية لتؿ مج ؿ مف مج الت ث لث : 
 مجمكع درج ت نكع العجز                                                          

  100×                                     مج الت =      الا ىمية النسبية لتؿ مج ؿ مف 
 القيمة العلي  للمدل                                                           

 
 رابع  : نحسب النسبة المقبكلة : 

 
 ) القيمة العلي  لمدل الدرج ت +أعلى درجة في المدل (    0.5                  

 =  100× النسبة المقبكلة =                                                               
   القيمة العلي  لمدل الدرج ت                                

 
 
 

يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت وػهىو إػذاد فمشاث   3-6-5
 نبؼط يهاساث اجلًُاعتكانشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث 

لػػذا فػػأف   سمقيػػال  لبنػػ   أس سػػ ، يعػػدالعلمػػي  لميػػ رات البحػػثا ىميػػة النسػػبية  اف اعتمػػ دبمػػ   
ميػػ رات  مجػػ ؿ مػػف مجػػ التسينسػػجـ عػػددى  مػػع ا ىميػػة النسػػبية لتػػؿ   ييسعمليػػة إعػػداد فقػػرات المقػػ

الطػرؽ  ( ك تػـ اتبػ ع3)ملحؽ  مي رات البحث العلميمقي س كلكضع الصي ة ا كلية لالبحث العلمي 
 اآلتية: 

   راث انؼاللتاالطالع ػهً يماَُظ  -أوال :
في صي غة مي رات البحث العلمي تف دة مف البحكث كا طر النظرية التي ح كلت تفسير االس ك تـ 

 . بمقي س الدراسة الح ليةالفقرات ذات العالقة 
 ( 60)س مية منصكر ن صر العصيمي . . دراسة 1

( معلمة ، 45تمثلت عينة الدراسة معلم ت العلـك الطبيعية ب لمرحلة الث نكية الب لغ عددىـ ) )
 الدراسة على ثالثة مج الت ( كشملت

 ( 61)الري شي كعلي الص ير عبدالع ؿ .  ـ. دراسة حمزة عبد الت ظ2

                                      
 . 2014،  مصدر سبؽ ذكرهس مية منصكر ن صر العصيمي : ( دراسة  60)



( ط لب  ، كشملت الدراسة على 64) تمثلت عينة الدراسة بطالب الدراس ت العلي  الب لغ عددىـ ) 
 سبعة مج الت (

 ( 62) . . دراسة اتـر عبد الحسيف جي د 3

( مدرب  ، كشملت الدراسة احد عشر 147ترة القدـ الب لغ عددىـ ) ) تمثلت عينة الدراسة مدربي 
 مج ال( 

 
 االطالع ػهً املصادس راث انؼاللت : .حاَُا :
 البحػػث العلمػػي علػػـ الػػنفس الري ضػػي طػػالع الب حػػث علػػى مجمكعػػة مػػف المصػػ در فػػي مجػػ ؿاال بعػػد

عػػػددا مػػػف  ة غيصػػػك تػػػـ  كدراسػػػة ىػػػذه ا دبيػػػ ت ، علػػػـ التػػػدريب ك الجمن سػػػتؾكاالاتبػػػ ر كالقيػػػ س ك 
 . الفقرات

يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت وػهىو  صالدُت فمشاث 3-6-6
  -:نبؼط يهاساث اجلًُاعتك انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث

ك الماتصيف الابرا  الس دة يتطلب ىذا االجرا  الحصكؿ على تكافؽ آرا  مجمكعة مف  
مي رات لمقي س الب حث بإعداد استم رة  ق ـ ية فقرات ىذا المقي س ، لذلؾحكؿ صالح(  4)ملحؽ
) مي رات البحث العلميمقي س بالمتعلقة  مج ؿ مف المج التتحديد فقرات تؿ العلمي ل البحث
 .( 8 ) رقـ ، الجدكؿ ييسالمتكنة للمق  مج ؿ مف المج التكاعط   تعريؼ لتؿ  (3ملحؽ 

 (8جدكؿ )
 مي رات البحث العلمي (  را  الابرا  حكؿ صالحية فقرات المقي س2) ت  يبيف نت ئج ااتب ر

 ميارة االتصاؿ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ : 

 الفقرة ت
 الصالحية

نسبة 
 االتف ؽ

 2قيمة ت 
 الداللة المحسكبة

 يصلح
ال 
 يصلح

1 
ىؿ لديؾ القدرة على الترتيز على 

رحي  مدرس المي رة التي يقـك بشاجزا  
 معنكم 19.00 100% 0 20

                                                                                                                             
 . 2014،   : مصدر سبؽ ذكره  ير عبدالع ؿالري شي كعلي الص ـ( دراسة حمزة عبد الت ظ 61)

 .  2018،  مصدر سبؽ ذكره:  ة اتـر عبد الحسيف جي د دراس(  62)



 الم دة 

2 
الطالب عند ب رتي ح  لديؾ شعكرىؿ 

 قي مؾ بشرح المي رة 
19 1 

94.74
 معنكم 15.21 %

3 

إلى أم مدل تطرح تس ؤالت اثن   
الشرح المي رة مف قبؿ استم عؾ 
 المدرس

 معنكم 19.00 100% 0 20

4 

حكؿ مي رة معينة  عند انتي   النق ش
لى تلايص اىـ م  ج   ىؿ تعمؿ ع

 فيي  

19 1 
94.74
 معنكم 15.21 %

5 

عند قي ـ المدرس بشرح المي رة ىؿ 
تجيد االستم ع الية دكف القي ـ 

 ب لمق طعة 

18 2 
89.47
 معنكم 11.84 %

6 
عمؿ على كضع حدكد في ىؿ 

 التصرؼ بينؾ ك بيف مدرس الم دة 
 معنكم 19.00 100% 0 20

7 
عف شرح ىؿ تجد صعكبة في التعبير 
 المي رة  مف قبلؾ اثن   االدا  

 معنكم 19.00 100% 0 20

8 

ىؿ تكاجو صعكبة في التعبير عف 
عند اتتش ؼ اط  م   رأيؾ بصراحة

اثن   ادا  المي رة مف قبؿ مدرس 
 الم دة

18 2 89.47
% 

 معنكم 11.84

 معنكم 94.7415.21 1 19بشرح  ىؿ تشعر ب لتكتر عند الق  ؾ  9



 % المي رة ام ـ المدرس كالطالب 

10 

الطالب  حكؿ المي رة عند حديثؾ مع 
ك تراعي استاداـ تلم ت مفيكمة ىؿ 

 كاضحة 

 معنكم 19.00 100% 0 20

11 

لديؾ ىؿ  الزميؿ عند النظر إلى عيف 
القدرة على تاميف م  يدكر في ذىنو 

 مف اسئلة 

19 1 94.74
% 

 معنكم 15.21

12 
رة شرح المي ىؿ تعتبر االسترا   عند 

 مف قبلؾ داللو على ثقة ب لنفس 
 معنكم 19.00 100% 0 20

13 
عند شرح ىؿ تبدع في ربط االفت ر 

 المي رة 
18 2 89.47

% 
 معنكم 11.84

14 
أسة عند الط لب بر ىؿ تجد اف ايم   
 كافقؾ االفت ر شرحؾ للمي رة ي

19 1 94.74
% 

 معنكم 15.21

15 
اجزا  المي رة مع ىؿ تجيد ربط 

   شرح بعضي  اثن 
 معنكم 19.00 100% 0 20

 
 ميارة حؿ المشكالتالمجاؿ / 

 الفقرة ت
نسبة  الصالحية

 االتف ؽ
 2قيمة ت 

 الداللة المحسكبة
 ال يصمح يصلح

1 
عندم   حلكؿ ىؿ تح كؿ ايج د 
 اثن   شرح المي رة  تكاجيؾ مشتلة

19 1 94.74
% 

 معنكم 15.21



2 
في  ىؿ تكاجو صعكبة تحديد المشتلة

 االدا  اثن   شرح المي رة 
 معنكم 19.00 100% 0 20

3 

اإلحب ط  عند في إلى أم مدل تشعر 
مجيكؿ اثن   شرح مكاجيتؾ لمكقؼ 

 المي رة 

18 2 89.47
% 

 معنكم 11.84

4 
ىؿ تثؽ بقدراتؾ في التع مؿ مع 

 معينة اثن   شرح المي رة  المشتلة
19 1 94.74

% 
 معنكم 15.21

5 

ة في ايج د ىؿ لديؾ سرعة بدييي
المطركحة  مف قبؿ  حلكؿ للمشتلة

 الطالب الزمال  اثن   شرح المي رة 

 معنكم 19.00 100% 0 20

6 
، ىؿ تنظر كؿ للمشتلة عند ايج د الحل

 لسلبي تو قبؿ ايج بي تو
19 1 94.74

% 
 معنكم 15.21

7 
إلى أم مدل لديؾ القدرة على تكقع 

 مع لجتؾ للمشتلة نت ئج 
 معنكم 19.00 100% 0 20

8 
ىؿ تعمؿ ب لفترة االكلى التي تاطر 

 ذىنؾ اثن   كجكد المشتلة على 
18 2 89.47

% 
 معنكم 11.84

9 
ىؿ تشعر ب ستي   تبير عند الفشؿ في 

 المشتلة  تطبيؽ الحؿ
18 2 

89.47
 معنكم 11.84 %

10 
كؿ للمش تؿ الحلابسط ىؿ تلجأ إلى 

المطركحة في المي رة ب ض النظر 
 معنكم 19.00 100% 0 20



 عف النت ئج 

11 
ىؿ تقلؽ مف عدـ النج ح اذا ت نت 

 ب دا  المي رة مستقبالالمشتلة تتعلؽ 
 معنكم 19.00 100% 0 20

12 
ىؿ تعتمد على الحدس  في مكاجية 

 اثن   االدا   مشتالتؾ
18 2 89.47

% 
 معنكم 11.84

13 

ىؿ تفتر بعمؽ عندم  تكاجيؾ 
في طرح مشتلة م  ا صة صعكبة في 

 المي رة في 

19 1 
94.74
% 

 معنكم 15.21

14 
ىؿ تعمؿ على تنظيـ الحلكؿ الا صة 

 ب لمشتالت اثن   شرح المي رة 
 معنكم 19.00 100% 0 20

15 

 ىؿ تلجأ إلى تقكيـ الحؿ بعد تطبيقو

 

 

 

19 1 94.74
% 

 معنكم 15.21

 
 ميارة الكفاية الشخصية المجاؿ / 

 الفقرة ت
 الصالحية

نسبة 
 االتف ؽ

 2ت قيمة 
 الداللة المحسكبة

ال  يصلح
 يصلح

1 
 ىؿ تشعر اف انفع التؾ تج ه المكاقؼ

 1 19 الذم يحصؿ اثن   شرح المي رة 
94.74
 معنكم 15.21 %



 مسيطر عليي  

2 

الشعكر  ىؿ تستطيع اف تقلؿ حجـ 
االلـ الذم ينجـ عف المكاقؼ السيئة 

 اثن   شرح المي رة  بعب رات ايج بية

 معنكم 19.00 100% 0 20

3 
إلى أم مدل تؤثر فيؾ االفت ر 

 اثن   المكاقؼ السلبية  السكداكية
18 2 

89.47
 معنكم 11.84 %

4 

ىؿ لديؾ القدرة على اتا ذ القرارات 
اثن   شرح  بطريقة حتيمة كمتأنية

 المي رة 

19 1 
94.74
 معنكم 15.21 %

5 
ىؿ تجد صعكبة في العفك عف 
 لمي رة الطالب اثن   االدا  الا طئ ل

 معنكم 19.00 100% 0 20

6 

ىؿ لديؾ القدرة على تجنب االحب ط 
اثن   ادا   مف االؿ تكقع الفشؿ

 المي رة 

19 1 94.74
% 

 معنكم 15.21

7 

ىؿ لديؾ القدرة على تج كز مشتالتؾ 
مف االؿ تأمؿ النج ح الذم حققو 

 عند مكاجيتيـ نفس المشتلة الطالب

 معنكم 19.00 100% 0 20

8 

، الطالب  عكرؾ ب لتراىية الحدعند ش
ىؿ لديؾ القدرة على تج كز ىذا 

 اإلحس س

18 2 
89.47
 معنكم 11.84 %

 معنكم 89.4711.84 2 18إلى أم مدل تسيطر على تفتيرؾ  9



تتعرض الى مكقؼ صعب اثن   عندم  
 شرح ك ادا  المي رة 

% 

10 
لـ سعند تحديدؾ لليدؼ، ىؿ تست

 لمعكق ت تحقيقو؟
 معنكم 19.00 100% 0 20

11 
ىؿ تشعر ب الرب ؾ عندم  يطلب منؾ 

 القي ـ بأتثر مف ميمة في اف كاحد
 معنكم 19.00 100% 0 20

12 
إلى أم مدل لديؾ القدرة على اتتس ب 

 سلكتي ت جديدة
18 2 89.47

% 
 معنكم 11.84

13 
ىؿ تفضؿ المشكرة  في االمكر 

 ا  المي رة أدب الا صة
19 1 

94.74
 معنكم 15.21 %

 (0,05كمستكل داللة ) 1( =1-2( =)1-عند درجة حرية )ف 3,84(الجدكلية =2مة )ت قي
 

يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت وػهىو يمُاط اػذاد  3-6-7
 بانصُغت االونُت  نبؼط يهاساث اجلًُاعتك انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث

دة الابػػرا  كالماتصػػيف قػػػ ـ الب حػػث بتكزيػػع الفقػػػرات اعػػ دة االسػػػتم رة مػػف قبػػؿ السػػػ اف  عػػد ب  
( فقػػػرة بكاقػػػع 43( اذ اف المقيػػػ س اصػػػبح متػػػكف مػػػف ) 5بصػػػكرة طبيعيػػػة فػػػي اسػػػتم رة جديػػػدة ملحػػػؽ)

 للتف يػػػػة الشاصػػػػية( فقػػػػرة 13ك) لميػػػػ رة حػػػػؿ المشػػػػتالت( فقػػػػرة 15ك) لميػػػػ رة االتصػػػػ ؿ ( فقػػػػرة 15)
    ( .كعددى  كترتيبي  مي رات البحث العلمي( يبيف تكزيع الفقرات  لتؿ مج ؿ مف 5 )كالجدكؿ

 
يمُاط يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت اػذاد تؼهًُاث  3-6-8

 نبؼط يهاساث اجلًُاعتك وػهىو انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث
 علػػى، كتضػػمنت التعليمػػ ت كاجيػػة البرنػػ مجتت بػػة ىػػذه التعليمػػ ت فػػي صػػفحة مسػػتقلة مػػف  تػػـ

ك  االج بة كتذلؾ شرح أىمية الترتيز في االج بة كالصػدؽ فييػ  كعػدـ تػرؾ أم فقػرة دكف أج بػة تيفية
 بػػذلؾ اليمتػػف عبػػكر االاتبػػ ر بػػدكف االج بػػة عليػػة بحيػػث نضػػمف االج بػػة علػػى تػػؿ فقػػرات البرنػػ مج 



زاـ بيػػ  كاف تتسػػـ تعليمػػ ت كشػػركط تنفيػػذ االاتبػػ ر ب لسػػيكلة كالكضػػكح كالمكضػػكعية حتػػى يمتػػف االلتػػ
تػػذلؾ طمأنػػت أفػػراد العينػػة بػػأف ف اف يػػؤثر علػػى نتػػ ئج االاتبػػ ر ، مػػف دكف حػػدكث أم ااػػتالؼ يمتػػ

بعػػد ذلػػؾ تػػـ إعطػػ   مثػػ ؿ تكضػػيحي عػػف تيفيػػة  سػػكؼ يعرفكنيػػ  بعػػد االتمػػ ؿ مػػف االاتبػػ ر،إج بػػ تيـ 
 .(6ملحؽ رقـ ) االج بة على الق ئمة

نطهبت كهُت انرتبُت انبذَُت يمُاط يهاساث انبذج انؼهًٍ  يفاتُخ تصذُخ 3-6-9
 نبؼط يهاساث اجلًُاعتك وػهىو انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث

علػػى المقيػػ س مػػف الاطػػكات الميمػػة  الط لػػبتعػػد اطػػكة حسػػ ب الدرجػػة التػػي يحصػػؿ علييػػ   
  السػػ دة الابػػرامػػف مكافقػػة ال يػػتـ ااػػذ    الفقػػرات كعػػدد بػػدائؿ اإلج بػػة ،كتعتمػػد الدرجػػة علػػى طريقػػة بنػػ

، كالدرجػػػػػة ىػػػػػي  (دائمػػػػػ ، غ لبػػػػػ ، احي نػػػػػ  ، نػػػػػ درا ، نػػػػػ درا جػػػػػدا  )علػػػػػى بػػػػػدائؿ االج بػػػػػة المصػػػػػ غة 
( كعلػػػى التػػػكالي ب لنسػػػبة الػػػى مجػػػ الت مقيػػػ س ميػػػ رات البحػػػث العلمػػػي كىػػػي )ميػػػ رة  1.2.3.4.5)

 االتص ؿ ، حؿ المشتالت ، مج ؿ التف ية الشاصية ( .
انبذج انؼهًنٍ نطهبنت كهُنت انرتبُنت  يهاساثمُاط ملانتطبُك االعتطالػٍ  3-6-10

 -:نبؼط يهاساث اجلًُاعتك انبذَُت وػهىو انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث
للتحقؽ  (        6مع فريؽ العمؿ المس عد )ملحؽ  التجربة االستطالعيةب جرا  الب حث  ق ـ

الطالب دل استيع ب س كمدل دقتي  كمال مة البدائؿ كمييالمق  فقرات ك مف مدل كضكح تعليم ت
التعرؼ  ، الرئيسيةبق ن قبؿ اجرا  التجربة كتشايص ال مكض كالتعرؼ على ا اط   مس للمقي س

 ك ت ف اليدؼ مني  : على المعكق ت التي قد تكاجو الب حث في تطبيؽ المقي س الني ئي
 التعرؼ على مدل كضكح فقرات المقي س كتعليم تو. -1
 لإلج بة .التعرؼ على الكقت الالـز  -2
 التعرؼ على المعكق ت التي قد تكاجو الب حث في تطبيؽ المقي س الني ئي .  -3
 التعرؼ على فع لية بدائؿ اإلج بة . -4
 معرفة تف  ة فريؽ العمؿ المس عد. -5

( دقيقة ، كاف جميع الفقرات  25 - 20كقد اتضح مف االؿ ذلؾ أف زمف اإلج بة قد تراكح بيف )  
 . الطالبكمة لدل ت نت كاضحة كمفي

يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتبُت  مُاطملانتطبُك انشئُغٍ  3-6-11
 نبؼط يهاساث اجلًُاعتك  انبذَُت وػهىو انشَاظت باعهىب تكُهىجُا املؼهىياث



للتطبيؽ ، ب شر الب حث  ابتعليم تو كفقراتو ج ىز  مي رات البحث العلميبعد أف أصبح مقي س 
( 184( بتطبيؽ المقي س على  )عينة البن  ( كالب لغ عددىـ )6لمس عد ملحؽ )مع فريؽ العمؿ ا

 6/12/2020  في ط لب
) مجتمع البحث لعينة البن    عف طريؽ جي ز الح سكب  كبعد عملية فرز استم رات اإلج بة

ص لحو لالج بة ، كعليو استبقى الب حث جميع  االلتتركنية  اتضح أف جميع االستم رات( 
( استم رة تـ االعتم د عليي  في عملي ت التحليؿ اإلحص ئي 184) كالب ل ة االلتتركنية  راتاالستم

 ل رض استاراج القكة التميزية كالصدؽ كالثب ت . مي رات البحث العلمي لفقرات مقي س
 تصذُخ املمُاط يهاساث انبذج انؼهًٍ  3-6-11 

قػ ـ الب حػث بفػرز اسػتم رات االج بػة لعينػة  بعد االنتي   مف عملية جمع االستم رات مف عينػة البحػث
البحػػث كتبكيبيػػ  لتسػػييؿ اجػػرا  العمليػػ ت االحصػػ ئية كتعتمػػد الدرجػػة علػػى طريقػػة بنػػ   الفقػػرات كعػػدد 

(  س لفة الذتر كتـ االعتم د عليي  في عمليػ ت التحليػؿ   Likartبدائؿ اإلج بة كفؽ طريقة ليترت ) 
ل ػػرض اسػػتاراج القػػكة التمييزيػػة كالصػػدؽ كالثبػػ ت . كأف  البحػػث العلمػػياالحصػػ ئي لمقيػػ س ميػػ رات 

ف ال  البحػػػث العلمػػػيميػػػ رات فقػػػرات مقيػػػ س  صػػػي ت بصػػػكرة ايج بيػػػة فػػػي االج بػػػة كراعػػػى الب حػػػث كا 
 تتكف الفقرات طكيلة تؤدم إلى الملؿ.

يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت يمُاط انتذهُم االدصائٍ نفمشاث  3-6-12
نبؼط يهاساث  و انشَاظت باعهىب تكُهىجُا املؼهىياثانرتبُت انبذَُت وػهى

  -:اجلًُاعتك
كلتػػي يػػتـ الحصػػكؿ علػػى فقػػرات تفػػي  ، أف عمليػػة بنػػ   المقيػػ س تتطلػػب إجػػرا  تحليػػؿ فقراتػػو 

سػػػكؼ التػػػي  ،بػػػ ل رض كتحمػػػؿ الجػػػكدة يجػػػب أف تتضػػػمف عمليػػػة التحليػػػؿ مجمكعػػػة مػػػف االجػػػرا ات
 : كمف أىـ عملي ت التحليؿ المتبعة ،رزيجريي  مصمـ المقي س بعد عملية تصحيح كف

 التكزيع االعتدالي-1
 مؤشرات التمييز .-2
   المؤشرات العلمية للمقي س .-3
 انتىصَغ االػتذايل نؼُُت انبُاء 3-6-12-1

ل رض التأتد مف اعتدالية تكزيع درج ت عينة البن   كمعرفة مدل قرب أك بعد درجػ ت عينػة 
قػػػ ـ الب حػػػث بحسػػػ ب بعػػػض المؤشػػػرات اإلحصػػػ ئية المتعلقػػػة  البنػػ   مػػػف التكزيػػػع االعتػػػدالي ،



لتتػرارم ، كتمػ  مبػيف فػي باص ئص النزعة المرتزية ، كبمقػ ييس التشػتت كمقػ ييس التكزيػع ا
 ( .10 الجدكؿ )

يبيف المؤشرات االحص ئية المتعلقة باص ئص النزعة المرتزية كبمق ييس التشتت ( 10جدكؿ )
   كالتكزيع الطبيعي لعينة البن 

الكسط  المؤشرات االحص ئية
 الحس بي

 اعلى  التفلطح ا لتكا  الكسيط االنحراؼ
 درجة

ادنى 
 مي رات البحث العلمي درجة

 63 75 0.326 0.479 68 2.670 68.563 مج ؿ االتص ؿ

 مج ؿ حؿ المشتالت
64.504 2.047 64 0.116 

-
0.156 69 60 

 مج ؿ تف ية شاصية
61.207 3.059 62 

-
0.631 

-
0.675 65 54 

حصػػ ئية المتعلقػػة باصػػ ئص النزعػػة المرتزيػػة كبمقػػ ييس التشػػتت كالتكزيػػع المؤشػػرات االالجػػدكؿ يبػػيف 
مػػف التكزيػػع االعتػػدالي  حصػػ ئيةالا راتكر أف المؤشػػتالمػػذالطبيعػػي لعينػػة البنػػ   يتضػػح مػػف الجػػدكؿ 

داف مػػف اصػػ ئص المنحنػػى ذيف يعػػلػػكمع مػػؿ الػػتفلطح ال االلتػػكا قػػيـ مع مػػؿ  اػػالؿ مالحظػػةآنفػػ  مػػف 
مػػػة ال مكزعػػػ  تكزيعػػػ  طبيعيػػػ  كىػػػذا يثبػػػت م ات) افػػػة لمسػػػتكل عينػػػةْ  يعػػػد الاتبػػػ ر للفقػػػراتعتػػػدالي اال

ب لنسػبة للتكزيػع  بأنػو قيػ س درجػة علػك قمػة التكزيػع أمػ  مع مػؿ الػتفلطح، فيعػرؼ  البحػث( االاتب رات
ة عينػػة البنػػ   ىػػذا يعػػد للبحػػث إيج بيػػ  علػػى صػػ لحي مؤشػػراتالطبيعػػي، أم قيػػ س درجػػة التسػػطح، ك 

 .الح لي كم لئمتي  للقي س 
 -: يؤششاث انتًُُض-3-6-12-2
 ل رض حس ب مع مالت تمييز الفقرات فقد تـ استاداـ أسلكبيف ىم  : 
 -ف ) االتس ؽ الا رجي ( : ف المتطرفت المجمكعت-1
 -طريقة االتس ؽ الداالي :-2
 -للمقي س الفرعي الذم تنتمي اليو  : مع مالت ارتب ط الفقرة ب لدرجة التلية -أ
 -مع مالت ارتب ط المق ييس الفرعية ب لدرجة التلية للق ئمة : -ب
 مع مالت ارتب ط تؿ فقرة ب لمقي س التلي  –ج 
 حيث انيم  يعداف مف االس ليب المن سبة لحس ب تمييز الفقرات .  
 ) االتساؽ الخارجي ( : المتطرفتافالمجموعتاف -1



الب حػػػػث   قػػػػ ـس علػػػػى عينػػػػة التحليػػػػؿ اإلحصػػػػ ئي كتصػػػػحيح االسػػػػتم رات يي ـ تطبيػػػػؽ المقػػػػتيػػػػبعػػػػد أف 
 -ب لاطكات اآلتية :

 .   تحديد الدرج ت التلية لتؿ مج ؿ-1
% مػػف الػػدرج ت التليػػة لتػػؿ 27ترتيػػب الػػدرج ت التليػػة ترتيبػػ  تن زليػػ ن كمػػف ثػػـ أاػػذ أعلػػى كادنػػى -2

% مػػف 27، كمجمكعػػة الػػدني   مػػدربي تػػرة القػػدـ% مػػف  27مجػػ ؿ فرعػػي ، لتمثػػؿ المجمكعػػة العليػػ  
 (50)لػػػ ، كتػػ ف عػدد تػؿ منيمػػ  مسػ كم  طػالب تليػة التربيػػة البدنيػة كعلػـك الري ضػػة المرحلػة الث لثػة 

فػػي تػػؿ  الطػػالب، إْذ تػػـ حسػػ ب المتكسػػط الحسػػ بي كاالنحرافػػ ت المعي ريػػة لػػدرج ت مجمػػكعتي ط لبػػ 
 س  ييع مؿ مف عكامؿ المق 

( لعينتػػػػيف مسػػػػتقلتيف للتعػػػػرؼ علػػػػى الداللػػػػة اإلحصػػػػ ئية للفػػػػرؽ بػػػػيف  t-testاالاتبػػػػ ر )  تػػػػـ
القيمػػة الت ئيػػة تمؤشػػر لمػػدل صػػػالحية  عػػدتمتكسػػطي المجمػػكعتيف العليػػ  كالػػدني  لفقػػرات المقيػػػ س ك 

 داللػة( كمسػتكل 98)ة ( عنػد درجػة حريػ 1.658الفقرة مف اػالؿ مق رنتيػ  ب لقيمػة الجدكليػة الب ل ػة )
 (..فً جدول رقم )كما مبٌن  (0،05)

 (..جدول )

 

 مجاؿ االتصاؿ

 الفقرات ت
قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 الداللة المحسوبة
 ع س ع س

1 

ىؿ لديؾ القدرة عمى 
التركيز عمى اجزاء 
الميارة التي يقـو 
بشرحيا مدرس 

 81888 31766 816.3 31563 81466 613.4 المادة 

2 
 لديؾ شعورىؿ 
الطالب عند اح بارتي

 81888 71.45 1335. 13.4. .1.5. 31533 قيامؾ بشرح الميارة 

3 

إلى أي مدى تطرح 
تساؤالت اثناء 

الشرح استماعؾ 
 81888 31563 817.8 1638. 1863. 31386الميارة مف قبؿ 



 المدرس

4 

 عند انتياء النقاش
حوؿ ميارة معينة 

ىؿ تعمؿ عمى 
تمخيص اىـ ما جاء 

 81888 81334. 1.46. 1333. 81736 31685 فييا 

5 

عند قياـ المدرس 
بشرح الميارة ىؿ 

تجيد االستماع الية 
دوف القياـ 
 .8188 31.33 ..18. 13.7. 1.68. 1558. بالمقاطعة 

6 

عمؿ عمى وضع ىؿ 
حدود في التصرؼ 
بينؾ و بيف مدرس 

 81888 51868 1366. 1586. 1.63. ..316 المادة 

7 

ىؿ تجد صعوبة في 
بير عف شرح التع

الميارة  مف قبمؾ 
 81888 71564 1853. 315.4 81646 .6146 اثناء االداء 

8 

ىؿ تواجو صعوبة 
في التعبير عف رأيؾ 

عند  بصراحة
اكتشاؼ خطا ما 
اثناء اداء الميارة 
مف قبؿ مدرس 

 81888 .6173 1866. 31.74 81663 .61.6 المادة

9 

ىؿ تشعر بالتوتر 
بشرح  عند القاءؾ 

ة اماـ المدرس الميار 
 81888 41353 81543 317.7 81445 61637 والطالب 

 81888 71.53. 81655 1.58. 817.6 618.3عند حديثؾ مع  10



الطالب  حوؿ 
تراعي الميارة ىؿ 

استخداـ كممات 
 و واضحة مفيومة 

11 

عند النظر إلى عيف 
لديؾ ىؿ  الزميؿ 

القدرة عمى تخميف 
ما يدور في ذىنو 

 81888 .6183 .8173 61.45 81663 61438 مف اسئمة 

12 

ىؿ تعتبر االسترخاء 
شرح الميارة عند 

مف قبمؾ داللو عمى 
 81888 41686 3..1. 31773 81364 61445 ثقة بالنفس 

13 
ىؿ تبدع في ربط 

عند شرح االفكار 
 .8183 1.46. .1.3. .3163 ..18. 61.66 الميارة 

14 

ىؿ تجد اف ايماء 
سة عند أالطالب بر 

و نإرحؾ لمميارة ش
 81888 41.36 ..815 ..316 81447 61333 يوافقؾ االفكار 

15 
اجزاء ىؿ تجيد ربط 

الميارة مع بعضيا 
 81888 ...41 81646 31867 81667 .3156 اثناء شرح 

 

 

 

 

 ِجاي دً اٌّشىالخ

 الفقرات ت
قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 الداللة المحسوبة
 ع س ع س

1 
ىؿ تحاوؿ ايجاد 

 81888 71353 1886. 1.85. 1867. 31334عندما  حموؿ 



 تواجيؾ مشكمة
 اثناء شرح الميارة 

2 

ىؿ تواجو صعوبة 
في  تحديد المشكمة

االداء اثناء شرح 
 81888 61663 1.64. 314.3 81463 61373 الميارة 

3 

إلى أي مدى تشعر 
اإلحباط  عند في 

مواجيتؾ لموقؼ 
شرح مجيوؿ اثناء 

 .8188 .3133 1.46. .61.3 814.8 61438 الميارة 

4 

ىؿ تثؽ بقدراتؾ في 
 التعامؿ مع المشكمة
معينة اثناء شرح 

 81888 71563 1.78. 31.38 .185. 613.7 الميارة 

5 

ىؿ لديؾ سرعة 
بدييية في ايجاد 
 حموؿ لممشكمة

المطروحة  مف قبؿ 
الطالب الزمالء 

 81888 61.37 815.3 31685 81643 316.3 اثناء شرح الميارة 

6 

وؿ عند ايجاد الحم
، ىؿ تنظر لممشكمة 

لسمبياتو قبؿ 
 81888 31684 1.36. 1.34. 1475. 31874 ايجابياتو

7 

إلى أي مدى لديؾ 
القدرة عمى توقع 

معالجتؾ نتائج 
 81888 71438 1.74. 1734. 81764 61.63 لممشكمة 

8 
ىؿ تعمؿ بالفكرة 

 81888 18.6.. 816.3 15.4. 1.64. 31874االولى التي تخطر 



ذىنؾ اثناء  عمى
 وجود المشكمة 

9 

ىؿ تشعر باستياء 
كبير عند الفشؿ في 

 تطبيؽ الحؿ
 81888 31634. 81555 15.4. 1663. 313.4 المشكمة 

10 

ابسط ىؿ تمجأ إلى 
وؿ لممشاكؿ الحم

المطروحة في 
الميارة بغض النظر 

 81835 1.88. 1343. 31333 1333. 31586 عف النتائج 

11 

ىؿ تقمؽ مف عدـ 
النجاح اذا كانت 
المشكمة تتعمؽ 
باداء الميارة 

 81888 .6168 1.44. 31373 4..1. 61888 مستقبال

12 

ىؿ تعتمد عمى 
الحدس  في مواجية 

اثناء  مشكالتؾ
 818.3 1.36. .165. 1.63. 1383. 1373. االداء 

13 

ىؿ تفكر بعمؽ 
عندما تواجيؾ 

طرح في صعوبة في 
مشكمة ما خاصة 

 818.7 1.76. 1387. 1688. .138. 31.66 في الميارة 

14 

ىؿ تعمؿ عمى 
تنظيـ الحموؿ 

الخاصة بالمشكالت 
 81888 .5136 1847. .3163 81455 61438 اثناء شرح الميارة 

15 
ىؿ تمجأ إلى تقويـ 
 81888 71435 1863. ..314 81346 61373 الحؿ بعد تطبيقو



 

 شخصٍحاٌىفاٌح اٌِجاي 

 الفقرات ت
قيمة ت  المجمكعة الدني  المجمكعة العلي 

 المحسكبة
 الداللة

 ع س ع س

1 

ىؿ تشعر اف 
انفعاالتؾ تجاه 

الذي  المواقؼ
يحصؿ اثناء شرح 

مسيطر  الميارة 
 81888 31573 1.63. ...31 1.35. 31556 عمييا 

2 

ىؿ تستطيع اف تقمؿ 
االلـ الشعور  حجـ 

الذي ينجـ عف 
لمواقؼ السيئة ا

 بعبارات ايجابية
 81888 51687 1858. 1837. 1.64. .3186 اثناء شرح الميارة 

3 

إلى أي مدى تؤثر 
فيؾ االفكار 
اثناء  السوداوية

 81888 31.38 1875. ...31 81733 .3163 المواقؼ السمبية 

4 

ىؿ لديؾ القدرة عمى 
اتخاذ القرارات 
بطريقة حكيمة 

اثناء شرح  ومتأنية
 81888 61333 .8176 ...61 81465 61334 يارة الم

5 

ىؿ تجد صعوبة في 
الطالب العفو عف 

اثناء االداء الخاطئ 
 81888 31736 81637 ..613 ..814 61445 لمميارة 

6 
ىؿ لديؾ القدرة عمى 
 81888 61336 81536 61356 813.3 61667تجنب االحباط مف 



 خالؿ توقع الفشؿ
 اثناء اداء الميارة 

7 

ؿ لديؾ القدرة عمى ى
تجاوز مشكالتؾ مف 
خالؿ تأمؿ النجاح 

 الطالبالذي حققو 
عند مواجيتيـ نفس 

 818.6 8..1. ..817 61358 81534 61373 المشكمة

8 

عند شعورؾ 
 بالكراىية الحد

، ىؿ لديؾ الطالب 
القدرة عمى تجاوز 

 81888 417.3 81756 317.7 814.4 61373 ىذا اإلحساس؟

9 

إلى أي مدى تسيطر 
عمى تفكيرؾ عندما 
تتعرض الى موقؼ 
صعب اثناء شرح و 

 81886 1477. 817.7 61.33 81534 61685 اداء الميارة 

10 
عند تحديدؾ 

لميدؼ، ىؿ تستمـ 
 ..818 1383. .133. 61.35 81656 61334 لمعوقات تحقيقو؟

11 

ىؿ تشعر باالرباؾ 
عندما يطمب منؾ 
القياـ بأكثر مف 

 81888 61663 .137. 315.7 ..817 .6166 ي اف واحدميمة ف

12 
إلى أي مدى لديؾ 
القدرة عمى اكتساب 

 81888 81765. 817.8 31334 ..814 61333 سموكيات جديدة

13 
ىؿ تفضؿ المشورة  
 في االمور الخاصة

 81888 51564 81755 1763. ..816 316.3 باالداء الميارة 



 طريقة االتساؽ الداخمي  -2
 لية إمالت ارتب ط الفقرة ب لدرجة التلية للمج ؿ الذم تنتمي مع  - أ

 مع مالت ارتب ط تؿ فقرة ب لدرجة التلية للمقي س بطريقة االتس ؽ    الداالي - ب
تعد ىذه الطريقة مف احدل طرؽ الحصكؿ على مع مؿ اتس ؽ مف االؿ استاداـ الدرجة التلية 

ة بيف درجة الفرد على الفقرة كدرجتو على االاتب ر محت ن داالي ن أم الحصكؿ على العالقة االرتب طي
بشتؿ ع ـ ، اذ تعد ىذة الطريقة مف ادؽ الكس ئؿ المعركفة لحس ب االتس ؽ الداالي للفقرات في 
 قي س المفيكـ ، كتعني اف تؿ فقرة مف الفقرات تسير ب لمس ر نفسو الذم يسير فيو المقي س تتؿ.

 مؿ الصدؽ مف االؿ العالقة االرتب طية بيف درجة تؿ كفي ضك  ذلؾ ق ـ الب حث ب حتس ب مع
فقرة كالدرجة التلية للمق ييس الفرعية مف المقي س كذلؾ مف االؿ حس ب مع مالت ارتب ط 

تحذؼ الفقرة التي  وكعلي ط لب ( 184)بيرسكف( ، على عينة التحليؿ )عينة البن  ( كالمتكنة مف )
طئ ن كذلؾ اف الفقرة ال تقيس الظ ىرة التي يقيسي  االاتب ر يتكف مع مؿ ارتب طي  ب لدرجة التلية كا

(  1.645  بأتملة . كلمعرفة الداللة االحص ئية فقد تـ مق رنتي  مع قيمة مع مؿ االرتب ط الجدكلية )
( كت نت جميع القيـ ا صة بفقرات المقي س دالة ، 0005( كبمستكل داللة )182عند درجة حرية )

ؿ على اف المقي س يحتكم على فقرات ص دقو يمتف لي  اف تميز بيف كمف ىذا يمتف اف يستد
 ( يبيف ذلؾ 12  كالجدكؿ ) البحث العلمياالفراد في مي رات 

 
 (12الجدكؿ )

 يبيف ارتب ط الفقرة ب لمج ؿ كالمقي س لمي رات البحث العلمي
 ارتباط الفقرة بالمجاؿ و بالمقياس

 مجاؿ االتصاؿ

ارتباط  ت
الفقرة 
 بالمجاؿ

ارتباط  الداللة
الفقرة 

 بالمقياس

ارتباط  ت الداللة
الفقرة 
 بالمجاؿ

ارتباط  الداللة
الفقرة 

 بالمقياس

 الداللة

1 
 9 معنكم 0.817 معنكم 0.681

 معنكم 0.704 معنكم 0.887

2 
 10 معنكم 0.682 معنكم 0.731

 معنكم 0.649 معنكم 0.721

3 
 11 معنكم 0.746 معنكم 0.610

 معنكم 0.504 معنكم 0.564

4 
 12 معنكم 0.778 معنكم 0.844

 معنكم 0.602 معنكم 0.668



5 
 13 معنكم 0.536 معنكم 0.615

 معنكم 0.682 معنكم 0.749

 معنكم 0.413 معنكم 0.526 14 معنكم 0.390 معنكم 0.444 6

 معنكم 0.414 معنكم 0.540 15 معنكم 0.403 معنكم 0.466 7

  معنكم 0.485 معنكم 0.493 8
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجاؿ حؿ المشكالم

ارتباط  ت
الفقرة 
 بالمجاؿ

ارتباط  الداللة
الفقرة 

 بالمقياس

ارتباط  ت الداللة
الفقرة 
 بالمجاؿ

ارتباط  الداللة
الفقرة 

 بالمقياس

 الداللة

1 
 معنكم 0.386 معنكم 0.524 9 معنكم 0.497 معنكم 0.497

2 
 عنكمم 0.403 معنكم 0.538 10 معنكم 0.352 معنكم 0.437

3 
 معنكم 0.445 معنكم 0.515 11 معنكم 0.450 معنكم 0.510

4 
 معنكم 0.432 معنكم 0.556 12 معنكم 0.504 معنكم 0.502

5 
 معنكم 0.371 معنكم 0.513 13 معنكم 0.392 معنكم 0.441

6 
 14 معنكم 0.450 معنكم 0.578

 معنكم 0.364 معنكم 0.415

7 
 15 معنكم 0.427 معنكم 0.540

 معنكم 0.357 معنكم 0.452

8 
      معنكم 0.379 معنكم 0.493

  
 



 شخصيةالكفاية المجاؿ 
 

ارتباط  ت
الفقرة 
 بالمجاؿ

ارتباط  الداللة
الفقرة 

 بالمقياس

ارتباط  ت الداللة
الفقرة 
 بالمجاؿ

ارتباط  الداللة
الفقرة 

 بالمقياس

 الداللة

1 
 8 معنكم 0.552 معنكم 0.620

 معنكم 0.436 معنكم 0.547

2 
 9 معنكم 0.477 معنكم 0.511

 معنكم 0.425 معنكم 0.456

3 
 10 معنكم 0.427 معنكم 0.457

 معنكم 0.406 معنكم 0.490

4 
 11 معنكم 0.471 معنكم 0.554

 معنكم 0.379 معنكم 0.506

5 
 12 معنكم 0.414 معنكم 0.496

 معنكم 0.477 معنكم 0.494

6 
 13 معنكم 0.397 معنكم 0.532

 معنكم 0.455 ممعنك  0.440

7 
  معنكم 0.338 معنكم 0.502

    

 
 معامؿ ارتباط درجة المجاالت الفرعية بالدرجة الكمية لممقياس -ج

ق ـ الب حث بأستاراج مع مالت االرتب ط البسيط ) بيرسكف( بيف درج ت المق ييس الفرعية كالدرجة 
 (13التلية للمقي س كالفراد عينة البن   تم  في الجدكؿ )

 (13كؿ )الجد
 يبيف ارتب ط المج ؿ ب لمقي س لمي رات البحث العلمي

 المقي س تتؿ المج الت ت
 0.914 مج ؿ االتص ؿ .
 0.827 مجال حل المشكالت .
 0.808 مجال كفاٌة شخصٌة 3
 
 
 املؤششاث انؼهًُت نهًمُاط :   3-6-12-3
 صذق املمُاط  :  3-6-12-3-1



 .  ييسمقالللتحقؽ مف صدؽ استادـ الب حث الطرائؽ الت لية      
 صذق احملتىي : -أوال :

 صذق انبُاء : -حاَُا :
 -كقد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ مف االؿ م يلي :

  ) االتس ؽ الا رجي (أعهىب اجملًىػتني املتطشفتني : -1
 االتغاق انذاخهٍ :-2
 -للب حث ىذا النكع مف الصدؽ مف االؿ ارتب ط : لتحقؽ 

 ة التلية للمقي س الفرعي الذم تنتمي اليو .درجة الفقرة ب لدرج - أ
 درجة تؿ فقرة ب لدرجة المقي س التلية  - ب
 درجة المقي س الفرعي ب لدرجة التلية للمقي س -ج 

 يؤششاث حباث املمُاط : 3-6-12-3-2
 الب حث على الطرؽ اآلتية : اعتمد جؿ استاراج الثب ت   

 طريقة التجزئة النصفية :  -أوال :
الب حث في ىذه الطريقة على استم رات التجربة الرئيسة لعينة البن   كالب لغ عددى  لقد اعتمد 

تقسيـ فقرات المق ييس الفرعية على نصفيف اشتمؿ النصؼ ا كؿ على فقرات  تـحيث  ،(184 )
بعد ذلؾ تـ  ،ذات االرق ـ الفردية في حيف اشتمؿ النصؼ الث ني على الفقرات ذات االرق ـ الزكجية 

كتم  مبيف في  الجدكؿ  ك، اج مع مؿ ارتب ط بيرسكف لمجمكع درج ت نصفي االاتب ر استار 
(14). 

 (14الجدكؿ )
 يبيف مع مالت ثب ت االاتب ر ب لتجزئة النصفية مع مع مؿ التصحيح لمي رات البحث العلمي

 الثب ت بعد التصحيح الثب ت قبؿ التصحيح الفني ت
 0.892 0.805  االتص ؿمي رة  1
 0.762 0.616 المشتالت حؿ  رةمي 2
 0.734 0.579 مي رة التف ية الشاصية  3

 
 



  -معادلة الفا كرونباخ :-ثانيا :
مع دلة ) ألف  تركنب خ ( لحس ب ثب ت االاتب ر على اج ب ت عينة  عم ؿالب حث ب ست ق ـ 

   (15كتم  مبيف في  الجدكؿ ) ط لب( 184 البن   الب لغ عددىـ )
 
 
 
 
 
 
 ( 15الجدكؿ )

 يبيف مع مالت ثب ت االاتب ر لمع مؿ الف  تركنب خ لمقي س مي رات البحث العلمي  
 مع مؿ الف  تركنب خ الفني ت
 .8165 االتص ؿ مي رة  1

 81556 المشتالت حؿمي رة  2

 .8167 مي رة التف ية الشاصية  3

 
 

بُت انبذَُت يمُاط يهاساث انبذج انؼهًٍ نطهبت كهُت انرتانصُغت انُهائُت 3-6-13
 نبؼط يهاساث اجلًُاعتك وػهىو انشَاظت بانغهىب تكُهىجُا املؼهىياث

البحث العلمي لطالب تلية التربية البدنية ك بعد اتم ـ جميع اجرا ات مقي س تقكيـ مي رات 
( فقرة كمكزعو على 43اذ تتكف المقي س بصكرتو الني ئية مف )علـك الري ضة المرحلة الث لثة 

 مي رة حؿ المشتالت( فقرة كالمج ؿ الث ني 15) مي رة االتص ؿي س كت ف المج ؿ مج الت المق
لتطبيؽ ل( فقرة كبيذا اصبح المقي س ج ىز 13)مي رة التف ية الشاصية  ( فقرة كالمج ؿ الث لث15)

 (43( ك اقؿ درجة )215الط لب )إذ إف اعلى درجة يحصؿ عليو 
 

 ُاط : انتطبُك انُهائٍ نهًم 3-6-14



، ب شر الب حث مع  ج ىزان للتطبيؽ  كفقراتي  بتعليم تيمي رات البحث العلمي  ي سصبح مقا م بعد 
( 184) ( الب لغ عددىـالتطبيؽعلى عينة البحث )عينة  المقي سفريؽ العمؿ المس عد بتطبيؽ 

صب ح  ك ت ف التكزيع التتركني  ببرن مج  10الس عة  6/12/2020في يـك االحد المكافؽ  ط لب
 .س رـك تال

 
 
 
 اجشاءاث انبذج املُذاَُت  3-7
 االختباساث انمبهُت 3-7-1

التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ ، القبلية لالدا  الفني للمي رات )االاتب رات ق ـ الب حث ب جرا  
في ( الكقكؼ على االتت ؼ على  جي ز المتكازم ، قفزة اليديف االم مية على جي ز منصة لقفز

ج معة الق دسية المرحلة  –لطالب تلية التربية البدنية كعلـك الري ضة  8/12/2020  الثالث ت ريخ 
متتكف مف ثالث مج الت يحتكم على  مقي س مصمـ بكاسطة تتنلكجي  المعلكم ت الث لثة مف االؿ

 فقرة ك قد راع الب حث النق ط االتية عند التطبيؽ االاتب رات القبلية  43
 ب الجيزة كاالدكات في ق عة الجمن ستؾ ك لجميع افراد العينة اجرا  ااتب رات المي رية  -1
 اجرا  االاتب رات لالج بة عف المقي س بكاسطة برن مج التالس رـك ك لجميع افراد العينة  -2
 العمؿ على اف يتكف فريؽ العمؿ المس عد ذك ابرة علمية ك ات ديمية في التاصص  -3



 اعداد ت مرات للتصكير ك العمؿ الفيديكم  -4
بعة مف المحتميف مف ذكم االاتص ص في مج ؿ الجمن ستؾ ك تـ حذؼ الدرجتيف العلي  ار   -5

 ك الدني  ك ااذ متكسط الحس بي بكاسطة رئيس لجنة الحت ـ  
ك قبؿ االاتب ر المي رم ق ـ الب حث ب لق   مح ضرتيف تعريفية على مي رات الجمن ستؾ 

س في تكرس االكؿ مف السنة حيث سكؼ تدر  2021-2020المحددة في المنيج الدراسي 
المتكازم مي رة الكقكؼ على االتت ؼ ك جي ز منصة القفز القفزة االم مية  جي زالدراسية ) 

ك بعد اف تـ مق بلة مع تدريسي م دة الجمن ستؾ في التلية تـ  ك جي ز العقلة التعلؽ الزاكم (
 االجرا ات البحث .ااتي ر ىذة االجيزة  ك ااتي ر مف تؿ جي ز مي رة لتي يتـ تطبيؽ 

 
 
 انتذسَبٍ تصًُى انربَايج  3-7-2
لتطكير المي رات البحث العلمي ك ذلؾ عف طريػؽ بيئػة تطػكير برن مج تعليمي الب حث بتصمصـ  ق ـ

حيػث  ( VISUAl BASICكل ة برمجة مف شرتة م يتركسكفت تستند الى ل ة ليبسؾ كىػك برنػ مج )
ة للنظ ـ كالتي تطلب تلمة المركر للنظ ـ حيػث يػتـ ادا ليػ  عند تش يؿ النظ ـ تظير الكاجية الرئيسي

فػػي صػػندكؽ الػػنص كالنقػػر علػػى الػػزر )مكافػػؽ( فػػ ذا ت نػػت تلمػػة المػػركر غيػػر صػػحيحة فػػ ف التشػػ يؿ 
سكؼ ينتقؿ الى الكاجية االارل ام  اذا ض طن  على زر ال    االمر سػكؼ يػتـ الاػركج مػف النظػ ـ 

، 
زر )نعـ(  فيتـ مب شرة اظي ر الصػن ديؽ كا زرار الا صػة بت يػر كلت ير تلمة المركر نض ط على ال

تلمة المركر ، ام  عند الض ط على زر )الداكؿ للنظ ـ ( ف نو سػيتـ الػداكؿ الػى النظػ ـ مػف اػالؿ 



الاػركج مػف النظػ ـ ( فسػيتـ الاػركج 0اظي ر كاجية التاطيط كالمت بعة ،ام  عنػد الضػ ط علػى الػزر 
المػػػركر نػػػداؿ التلمػػػة الجديػػػدة فػػػي الػػػنص ) تلمػػػة المػػػركر( كنػػػداؿ تلمػػػة  مػػػف النظػػػ ـ .كلت يػػػر تلمػػػة

المركر في النص ) تلمة التحقيؽ( ثـ نض ط )مكافؽ( ستظير رسػ لة تابرنػ  بت يػر تلمػة المػركر اذا 
ت نت تلمة التحقيؽ مكافقة لتلمة المركر ام  اذا ت نت غير مكافقة ستظير رس لة بػذلؾ حيػث يحتػكم 

كعػػة مػػف الشػػرائح مشػػركطة ب لتنقػػؿ بينيػػ  مػػف اػػالؿ اتتمػػ ؿ االج بػػة الصػػحيحة البرنػػ مج  علػػى مجم
حيث يترؾ للط لب حرية االاتيػ ر مػف المتعػدد ، فػي ح لػة االج بػة الا طئػة سػيقـك البرنػ مج بػ طالؽ 
اش رة صكتية يشير الى اف االج بػة ا طئػة ، ك لػو الحػؽ فػي اعػ دة االج بػة الػى اف يتتشػؼ الط لػب 

حة حيث يظير البرن مج اش رة مميزة تشير الى االج بة الصحيحة ك ىػذا ينطبػؽ علػى االج بة الصحي
جميػػػع الشػػػرائح ثػػػـ يػػػتـ التنقػػػؿ بينيػػػ  كفػػػؽ اسػػػلكب علمػػػي مػػػدركس ضػػػمف مفػػػردات الكحػػػدة التدريبيػػػة 
الا صػػة بميػػ رات البحػػث العلمػػي فػػي الجمن سػػتؾ ، حيػػث تػػـ ت ذيػػة البرنػػ مج التػػدريبي تػػؿ ميػػ رة مػػف 

 لعلمي على حد .مي رات البحث ا
كمػػف اػػالؿ قػػيـ المت يػػرات المسػػتارجة فػػي االاتبػػ ر القبلػػي للمقيػػ س المسػػتادـ يػػتـ كضػػع تمرينػػ ت 
تطكيرية لتؿ فقرة ا صة بمج الت البحث حيث سيحتكم المجػ ؿ الكاحػد مػف مجمكعػة مػف التمرينػ ت 

صػػة بميػػ رات البحػػث تجسػػد الفقػػرات التػػي تػػـ ااتي رىػػ  ك ب لتػػ لي يمتػػف تطػػكير العمليػػ ت العقليػػة الا 
العلمػػي المدركسػػة مػػف اػػالؿ تنػػ كؿ الب حػػث لتػػؿ مجػػ ؿ اك ميػػ رة مػػف ميػػ رات الجمن سػػتؾ علػػى حػػده 

في مي رة حػؿ المشػتالت تنػ كؿ من ستؾ  الى اجزائي  الرئيسية  ك في مي رة االتص ؿ تجزئة مي رة الجف
ية حرص الب حث الػى تنميػة الب حث االاط   الش ئعة للمي رة الجمن ستؾ ك في مي رة التف ية الشاص

 حتى يتـ زي دة قيمي  مم  تـ انعت سي  الى االدا  المي رم . تف يتو الشاصية في عملية التدريبية
ك ب لت لي استاداـ البرن مج بم  يتن سػب مػع طبيعػة الدراسػة المسػتادمة ىػذا مػف ن حيػة ك مػف ن حيػة  

ماتصػيف فػي المجػ ؿ المػدركس )البحػث اارل اف البرن مج تـ عرضو على مجمكعة مف الابرا  ك ال
العلمي كالجمن ستؾ ( ك بعد االنتي   مف تصػميـ مفػردات البرنػ مج داػؿ ضػمف برمجػة ا صػة حيػث 
يجلس الماتبر امػ ـ التكمبػكتر ك االج بػة علػى االسػئلة التػي تحتػكم علػى  اثنػ ف اك ثػالث ك يكضػح 

ة الصػحيحة ك تثبيتيػ  كىػذا  مػ  نصػبكا ايض  ب لتم ريف صكر ك فيديكات تس عد على االاتيػ ر االج بػ
الية  ك علم  اف البرن مج لة امت نية في عرض الميػ راة الجمن سػتيتية اك اجزائيػ  أم مػة عينػة البحػث 
لتي يتكف لو صكرة كاضح لالج بة . ك عندم  يطبؽ المني ج التدريبي تقـك العينة ب اػذ المح ضػرات 

رات التػػي تػػـ عينػػة تجريبػػة ب شػػراؼ الب حػػث ك اسػػت رؽ تمػػ  مكجػػكد فػػي الجػػدكؿ االسػػبكع لػػتعلـ الميػػ 
اسػػ بيع بكاقػػع سػػ عتيف فػػي االسػػبكع ك تػػ ف االسػػبكع  10تطبيػػؽ المنيػػ ج التػػدريبي مػػع تعلػػـ الميػػ رات 

 االكؿ مح ضرة تعريفية ك لتؿ مي رة  مف مي رات الجمن ستؾ ثالث اس بيع .  
طػػػػالب تليػػػػة التربيػػػػة البدنيػػػػة ك علػػػػـك  قػػػ ـ الب حػػػػث بتطبيػػػػؽ المنيػػػػ ج ب لفصػػػػؿ الدراسػػػػي االكؿ علػػػػى 

الري ضػػة ج معػػة الق دسػػية المرحلػػة الث لثػػة ك قػػ ـ الب حػػث ب بتػػدا  بتطبيػػؽ تجربيتػػة علػػى عينػػة البحػػث 



كتطبيؽ المنيج التدريبي لمي رة  قفزة االم مية في جيػ ز منصػة القفػز  لميػ رة االتصػ ؿ ك ميػ رة حػؿ 
ميػ رة الكقػكؼ علػى االتتػ ؼ علػى جيػ ز المتػكازم ك المشتالت ك مي رة التف ية الشاصية  ك تػذلؾ 

حيث عمؿ الب حث علػى اف تتػكف تػدريب ميػ رات الجمن سػتؾ فػي  التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ ،
 ثالثة من ىج ك في كقت كاحد.

فػػي االسػػبكع الكاحػػد ك تػػ ف زمػػف الكحػػدة التدريبػػة  كحػػدةكحػػدة تدريبػػة بكاقػػع  (9) ك تضػػمنت المنػػ ىج 
حيػث تضػػـ تعلػيـ تػؿ ميػػ رة ثػالث كحػػدات  للطػػالب مػػ  مقػرر فػػي الجػدكؿ اليػكمي  سػ عتيف ك حسػب

 دقيقة . 120تعليمية ك ضمف م  اقرتو الكزارة في عدد اي ـ الدكاـ ك ت نت زمف الكحدة التدريبة 
 
 االختباساث انبؼذَت 3-7-3
المرحلػػة الث لثػػة  طلبػػةعلػػى عينػػة البحػػث ) لػػبعض ميػػ رات البحػػث العلمػػيبعػد تنفيػػذ البرنػػ مج المقتػػرح  

التعلػػػؽ للميػػػ رات الجمن سػػتؾ )االاتبػػػ رات البعديػػة  اجريػػت( فػػي تليػػة التربيػػػة البدنيػػة كعلػػػـك الري ضػػة
الزاكم على جي ز الحلؽ ، الكقكؼ على االتت ؼ علػى  جيػ ز المتػكازم ، قفػزة اليػديف االم ميػة علػى 

ث فػػي يػػـك االحػػد المصػػ دؼ حػػعلػػى عينػػة الب(  ك االج بػػة علػػى اسػػتم رة المقيػػ س جيػػ ز منصػػة لقفػػز
الب حث على تييئة الظركؼ كاالمت نيػ ت لتسػييؿ الميمػة مػف حيػث المتػ ف   كحرص  14/2/2021

كالزمػػ ف، كاالدكات كاالجيػػزة الالزمػػة لالاتبػػ رات البعديػػة، كتنفيػػذ االجػػرا ات المتبعػػة فػػي االاتبػػ رات 
لتتػكف ظػركؼ االاتبػ رات القبليػة نفسػي  القبلية نفسي  بمس عدة فريؽ العمؿ المس عد كالمقيمػيف ذاتيػـ 

قػػ ـ الب حػػث ب اتبػػ ر عينػػة  .كتػػـ تصػػكير االاتبػػ ر البعػػدم  للكصػػكؿ الػػى نتػػ ئج دقيقػػة كبصػػكرة علميػػة
 التطبيؽ ب دا  ثالث مي رات. 

 



 
 
 -انىعائم االدصائُت : 3-8

 ( SPSSتػػػػـ مع لجػػػػة البي نػػػػ ت التػػػػي تػػػػـ الحصػػػػكؿ علييػػػػ  ب سػػػػتعم ؿ الحقيبػػػػة اإلحصػػػػ ئية ) 
 -كمف االلي  تـ الحصكؿ على م  يأتي :(   Excelكبرن مج ) 

 الكسط الحس بي.. 1
 االنحراؼ المعي رم.. 2
 الكسيط . . 3
 مع مؿ االلتكا  . .4
 مع مؿ االرتب ط البسيط ) بيرسكف ( .. 5
 ااتب ر ) ت ( للعين ت المستقلة . . 6
 . االىمية النسبية .7
 .    2ت  .8
 . مع مؿ التمييز . 9
 
 
 

 



 
 

 

 

 

  ومناقشتها وتحليلها النتائج عرض 4
 

 :  ومناقشتها وتحليلها الجمناستك مهارات بعض نتائج عرض  4-1
 

 االتصال لمجموعة ومناقشتها وتحليلها الجمناستك مهارات بعض نتائج عرض 4-1-1
  

  المشكالت حل لمجموعة ومناقشتها وتحليلها الجمناستك مهارات بعض نتائج عرض4-1-2
 

  شخصية كفاية لمجموعة ومناقشتها وتحليلها الجمناستك مهارات بعض نتائج عرض 4-1-3
 

 في الثالث للمجموعات ومناقشتها وتحليلها الجمناستك مهارات بعض نتائج عرض 4-1-4
   البعدي االختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -ػشض انُتائج وحتهُهها ويُالشتها : -4

كتحليلي  كمن قشتي  ، بعد اف استتمؿ الب حث جمع يتن كؿ ىذا الفصؿ عرض نت ئج البحث 
البي ن ت الن تجة عف االاتب رات المستادمة التي كضعت بجداكؿ ، لم  تمثلو مف سيكلة في 
استاالص االدلة العلمية ، ك ني  أداة تكضيحية من سبة للبحث تمتف مف تحقيؽ فرضي ت البحث 

  بي  الب حث . كأىدافو في ضك  اإلجرا ات الميدانية التي ق ـ
 ػشض َتائج بؼط يهاساث اجلًُاعتك وحتهُهها ويُالشتها : -4-1
 ػشض َتائج بؼط يهاساث اجلًُاعتك وحتهُهها ويُالشتها جملًىػت االتصال -4-1-1

 (16الجدكؿ)
 يبيف الفركؽ بيف االاتب رات القبلية كالبعدية في بعض مي رات الجمن ستؾ لمجمكعة االتص ؿ

كحدة  المت ير ت
 لقي سا

 االاتب ر البعدم االاتب ر القبلي
 tقيمة  ع ؼ َس ؼ

 المحسكبة
مستكل 
 ع س ع س الداللة

ِٙاسج اٌتعٍك  1

 اٌضاٚي 
 81888 .8147. .8156 8..31- 81477 51688 .81.3 1.78. درجة

ِٙاسج اٌٛلٛف  2

 عٍى االوتاف  
 81888 ..816. 81553 31.88- 81453 51388 81338 1.88. درجة

ِٙاسج اٌمفضج  3

 االِاٍِح  
 81888 1888.. 81674 31738- 81567 61.88 816.3 1.38. درجة

 
( الفركؽ في قيـ 16في ضك  البي ن ت المستارجة  فراد عينة البحث ، يبيف الجدكؿ )

بعض مي رات الجمن ستؾ )التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ ، الكقكؼ على االتت ؼ على  جي ز 
فزة اليديف االم مية على جي ز منصة لقفز (  في االاتب ريف القبلي كالبعدم كتم  مبيف المتكازم ، ق

في الجدكؿ أعاله فإف طبيعة أفراد العينة لمجمكعة االتص ؿ أظيرت فركق ن بيف االاتب ريف القبلي 
 كالبعدم .   

ة الستاراج ففي التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابط
( ، بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجمكعة 5.110الفركؽ ، إذ بل ت قيمي  فرؽ االكس ط )

االتص ؿ كلص لح االاتب ر البعدم  حيث اف الطريقة التتس ب المي رة ىك المعرفة بمتطلب ت االدا  
لمي الذم مي رة االتص ؿ في البحث العك يتـ ذلؾ مف االؿ الشرح كاستاداـ اص ئص كترتيب 

تضمنتو مفردات الكحدة التدريبية في البرن مج التدريبي المعد مف قبؿ الب حث الذم يعتبر أحد 
ا س ليب الحديثة المستادمة في تعلـ المدمج لمي رة التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ  كتطكيرى  الى 



استاداـ مي رة االتص ؿ   ج نب االعداد ك تييئة الط لب لألدا  المي رم التي تتطلب قدران تبيرا مف
صدار القرارات التي تستكجب الترتيز   .كا 

) أف طبيعة مي رة التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ  تتطلب مف الفرد الري ضي ضركرة  
استاداـ قدراتو البدنية كالمي رية  قصى درجة ممتنة  ك ىذا يتـ مف االؿ معرفة الفرد بمتطلب ت 

قدراتو إحراز أفضؿ مستكل ممتف كالتت مؿ بيف جكانب الشاصية االدا   ك لمح كلة ااراج تؿ 
كالذم يتمثؿ فى تف ية الشاصية  بج نب السم ت الدافعية يمثال بعدا ى م  فى عملية تدريب 

 ) (63)الطالب  حيث تلعب دكرا ى م  في تطكير ا دا  
للعين ت  ام  في مي رة الكقكؼ على االتت ؼ جي ز المتكازم كب ستاداـ ااتب ر ) ت (

( 0.000( عند مستكل داللة ) 20.821المترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ بل ت قيمي  المحسكبة )
( ، بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجمكعة االتص ؿ كلص لح  9على التكالي كدرجة حرية ) 

ة التعلـ االاتب ر البعدم  . تكف االتص ؿ  ىك االس س في عملية التدريب كالتي س عدت في عملي
الرتب ط ب لسلكؾ الحرتي. كاف مي رة الكقكؼ على االتت ؼ في جي ز المتكازم  مف المي رات التي 
تتطلب مي رة االتص لك ذلؾ  ليميتي  في فيـ ميت نيتية االدا  الحرتي الذم يقكد الى تتكيف برن مج 

يتكف ن تج جمعي    حرتي معزز تمية شد حرتي للعضالت الع ملة  يتكف الطة مف المت يرات التي
 إدا  مي رة الكقكؼ على االتت ؼ على جي ز المتكازم

كفي مي رة قفزة اليديف االم مية على جي ز منصة القفز كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت 
( 0.000( عند مستكل داللة )21.000المترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ بل ت قيمي  المحسكبة )

( ، ك التي ظيرت اعلى درجة مف بيف المي رات المي رات المدركسة  9 على التكالي كدرجة حرية )
ك ذلؾ بسبب اف ىذه المي رة مف المي رات التي تتطلب قدرة ع لية يتطلب قدرا ع لي  مف االتص ؿ 
لفيـ متطلب تي  كمح كلة تحقيؽ المتطلب ت لرسـ البرن مج الحرتي ب لدم غ ،تم  اف ىذه المي رة تتميز 

ف الذراعيف كالرجليف ك ىذة التكافق ت ال تحقؽ اال بفيـ متطلب ت ك اجزا  المي رة ك تيفية بتكافق ت بي
الربط بيني   ك اف لضركرة مي رة االتص ؿ مف المتطلب ت االس سية لط لب الجمن ستؾ الذم يتمتف 
ف مف فيـ اجزا  االس سية للمي رة ك بشتؿ متت لي ، كذلؾ يعكد الى اصكصية مي رة قفزة اليدي

                                      
تأثير برنامج لتنمية بعض الميارات النفسية عمى مستوى األداء المياري في كرة اليد  لطالبات الصؼ ( أبك عبدكف، ف طمة: (63

،  نظري ت كتطبيق ت، آلية التربية الري ضية للبنيف، أبك قير، اإلستندرية، الق ىرة مجلة الثاني بكمية التربية الرياضية بالزقازيؽ
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االم مية على جي ز منصة القفز الذم اف مي رة قفزة اليديف االم مية مف المي رات الصعبة لم  
تحت جو مف فف ك تكافؽ حرتي، الف الجسـ يصؿ في احدل مراحلي  الى كضع الكقكؼ على اليديف 
ك يتطلب ذلؾ تكافق ن في دفع اليديف للجي ز منصة القفز مع لحظة مركر مرتز ثقؿ الجسـ مف 

لاط العمكدم الكىمي كىذه الصف ت ال يمتف اف تتكفر في ام مي رة م لـ تتف ىن ؾ فيـ كاضح ا
،   (64)لمتطلب ت الا صة بمي رة القفزة االم مية على جي ز منصة القفز عند إدا  الحرت ت المطلكبة

ؿ ( بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجمكعة االتص 16ك في ضك  النت ئج المبينة في جدكؿ )
كلص لح االاتب ر البعدم ك يفسر الب حث نت ئج االاتب رات القبلية ك البعدية للمي رات الثالث 
المدركسة مف االؿ البرن مج التدريبي المعد مف قبؿ الب حث التي تتكف مف  مجمكعة الكحدات 

  ؿ ،التدريبية ب سلكب تتنلكجي  المعلكم ت التي اثرت بشتؿ مب شرة على المجمكعة مي رة االتص

كيعزك الب حث ذلؾ الى فع لية استاداـ مي رة االتص ؿ في تعليـ الطالب مفردات المني ج التدريبي 
ك مف حيث نج ح الب حث في اعداد تم ريف في الجز  التطبيقي ب سلكب علمي متطكر ك مكاتبة 
الت يير الح صؿ في الضرؼ الصحي حيث عمؿ الب حث بتتكيف التعليـ المدمج بيف التدريب 
االلتتركني كفؽ تتنلكجي  المعلكم ت مف االؿ التكاصؿ الط لب مع معلكم ت في ح لتيف االكلى 
عف طريؽ التعليـ االتتركني ك الث نية التعليـ الحضكرم ك ب لت لي كجد الب حث اف عملية الدمج 
ب سلكبيف س ىمت في تطكر مت يرات البحث في االاتب ر البعدم ك ب لت لي  س عدت في تعلـ 

تق ني  المي رات الحرتية بعد اف ق مت بشرح تلؾ المي رات كادائي  ب لشتؿ المطلكب ام ـ الطالب كا
فضال عف تقكيـ ادا  الطالب مب شرة كبصكرة مستمرة مف االؿ ادا  الطالب ليذه التم ريف في 
ضك  الشتؿ كالتترار كالزمف الماصص في الجز  التطبيقي كاتب ع التسلسؿ المنطقي في تعليـ 

ك لالىمية مي رة االتص ؿ تسيـ في كتنمية القدرات العقلية كتعلـ المي رات  المي رات المات ر
الجمن ستؾ، تم  أني  تس عد في تطكير قدرات الطلبة في جميع المراحؿ التعليمية ، كتحقيؽ 

تعتبر ا ىداؼ المراد تحقيقي  ، كتعزز عملي ت التفتير العلي  في ايص ؿ المعلكم ت المي رات التي 
مس ندة لعملية التعلـ ، كب لت لي رفع مستكل ا دا  الفني كالمي رم للطلبة أثن   تعلـ المي رة أك 

 مم رستي  .
                                      

 80,ص1997,ثغذاد ,داس انحكًخ نهطجبػخ وانُشش,  اٌجّثاص اٌّعاصش ٌٍثٕاخ(ػجذ انسزبس عبسى انُؼًٍُ وػبَذح ػهٍ حسٍُ: 641(



ك يؤتد )محمد سيد فيمي( " ك اف دكر الرئيسي لالتص ؿ ىك االستم ع كتلقي المعلكم ت 
يج بية عف طري ؽ المش رتة كمم رسة عف تؿ جز  مف اجزا  المي رة  إلى دكر أتثر حيكية كنش ط كا 

عط  ه فرصة أتبر للتعلـ ك اتق ف المي رم"  ك  (65)ا نشطة بمفرده أك مع زمالئو أك مع معلمو كا 
ب لت لي اف الب حث حريص على اف يتظمف البرن مج التدريبي الا ص بمي رة االتص ؿ ك الصف ت 

الى اجزائي  الرئيسية  الا صة بميرات البحث العلمي مف االؿ صي غة تمرين ت عف تجزئة المي رة
 ك تلقي المعلكم ت الا صة عف متطلب ت االدا  الحرتي ك ب لت لي اتق ف االدا  .

ك تم  يؤتد )محمد سيد فيمي( ) كىذا يعني أف لمي رة االتص ؿ دكر ايج بي في ايص ؿ 
تكفير المعلكمة الصحيحة عف االدا  المي رم الصحيح ك مم  يس عد الطلبة في تعلـ المي رات،   ك 

الكقت الت في لتأمؿ أجزا  المي رة، كالعمؿ على تطكير نج ح تيـ تس بيـ ابرات تس عدىـ في ت دية 
، مع زي دة في ماتلؼ المكاقؼ التعليمية، ب إلض فة (66)االدا  الفني الصحيح للمي رة الجمن ستؾ(

تبيرة في تنمية إلى التف عؿ الحيكم أثن   الدرس ، مف االؿ م  تعتسو ىذه المي رة مف قدرات 
 فع لي ت قدراتيـ ك ق بلي تيـ .

ك مم  تقدـ اف عينة التدريب المستادمة في مي رة االتص ؿ ت ف ليـ الدرج ت االقؿ مف 
حيث التصنيؼ للمي رات البحثية في االاتب رات القبلية مم  دفع الب حث الى االىتم ـ الب لغ في 

لمي ك ا صت  مي رة االتص ؿ ك ب لت لي تحقيؽ صي غة ك اشراؼ لتحقيؽ مب دئ مي رات البحث الع
مستكل ادا  فني للمي رات بشتؿ افضؿ مم  س عد على ااتص ر الكقت ك الجيد في اتق ف االدا  

 المي رم المث لي .
 

اف ا دا  المي رم ىك الع مؿ الرئيس الذم يرتتز عليو ا نج ز في ري ضة الجمن ستؾ ، اذ 
( درج ت .  10التقييـ فنالحظ اف درجة االدا  الفني ىي )  يعطى لو الحصة االتبر مف درجة

لذلؾ يكلي التدريسيكف اىتم م ن تبيران لطرائؽ كاس ليب التعليـ كالتدريب للرفع مف مستكل ا دا  
 المي رم  لتالفي أاط   ا دا  كمح كلة اني   السالسؿ بأقؿ قدر ممتف مف حسكم ت ا دا  .

                                      
 24، ص. 2006، اإلستندرية ، ماعية المكتبة الجامعية الحديثة: تكنولوجيا االتصاؿ في الخدمة االجت( محمد سيد فيمي (65

 24، ص 2006،    مصدر السابؽ نفسةمحمد سيد فيمي:  (66)



المشترؾ للمي رات التي تؤدل في جميع اجيزة الجمن ستؾ  ك اتد ايرم اليؿ ) اف اليدؼ
على الرغـ مف ااتالؼ ىذه االجيزة كتثرة ، كااتالؼ المي رات المؤداة عليي  ىك تحقيؽ االدا  
االمثؿ للمي رات  مف االؿ االتص ؿ اك الحرت ت مف دكف ااط   فنية . كلتحقيؽ ىذا اليدؼ كجب 

 (67)ي  ( على الالعب التحلي بأدا  فني ع ل
سعى الب حث الى حكسبة المعلكم ت ك جعلي  بشتؿ تتنلكجي ك تح تي االدا  الحضكرم 
للمي رة ك حسب اص ئص المي رة المدركسة ك اف طبيعة اص ئص المي رات المدرسة في مرحلة 
التدريب تتطلب التكاصؿ  لتلقي المعلكم ت الا صة عف المي رة ب شت ؿ ماتلفة مرة االتص ؿ التعليـ 

 اللتتركني ك مرة ب لتعليـ الحضكرم .ا
لكحدات تعليمية  المستادمة في م دة  هعدادإلية الب حث مف االؿ إك ىذا م  سعى 

الجمن ستؾ ك تعتبر ىذا الم دة مف مكاد الميمة في دركس العملية مم  ادل الى تطكر الح صؿ عند 
ؿ ايض  صي غة الب حث الطالب اثن   االدا  مي رات الجمن ستؾ الثالث المدركسة كمف اال

لمجمكعة مف الفقرات ك االسئلة ك الفقرات لمي رة االتص ؿ ك التي تمثؿ الج نب المعنكم للم دة 
التعليمية ك المعرفية ك التي تحدد مستكل تحصيؿ الط لب في ىذة الم دة العملية ك التي ىي جز  

ات التدريبية ك ذلؾ  اتد )محمد سيد مف المعلكم ت العملية التي ق ـ الب حث ب العتم د عليي  ب لكحد
فيمي ( "مف االؿ استث رة دكافع الطالب لتنمية معلكم تيـ ك مع رفيـ في تعلـ المي رات 

لم دة الجمن ستؾ حيث اف مي رة االتص ؿ ىي ادات يحصؿ بي  الط لب الى ىدفة  (68)االس سية"
 رات كمني  االتص ؿ تلم  انطلؽ فمت  م  ت ف التدريسي ك الط لب ق در على االستع نة بيذة المي

س عي  لتحقيؽ اىدافة حيث اف مي رة االتص ؿ المرتبطة ب ليدؼ التعليمي لمي رات م دة الجمن ستؾ 
)احمد محمد الطيب ( اف مي رة  (69)لي  القدرة على التحليؿ ك الفيـ ك التت بة ك االدا  ك يكتد ىذا

الكصكؿ الى التعلـ بسرعة ك سيكلة ك الفرد االتص ؿ ىي مف المي رات التي تس عد الط لب على 
 الذم يقرا بسرعة ك يفيـ ع دت  م  يتكؿ كضعة تعنصر فع ؿ في تحقيؽ االتص ؿ الفع ؿ ( 

أف مي رة االتص ؿ تعمؿ على تحليؿ ا دا   حيث رتزت على ذاتية التعلـ، ك يرل الب حث 
كم ت عف االدا  المي رم الصحيح  كمراع ة الفركؽ الفردية للطالب تم  أني  تسمح بتازيف المعل

                                      
 87،  ص مصدر سبؽ ذكرة( ايرم اليؿ الجميلي: (67

 26، ص  مصدر سبؽ ذكرةمحمد سيد فيمي:  (68)
 1999: االستندرية ، مصر،  اصرة المكتب الجامعي الحديثاالدراة التعميمية اوصميا و تطبيقاتيا المع( احمد محمد الطبيب : (69

 67، ص 



أثن   تطبيؽ المي رات الري ضية، مف االؿ عمؿ ت ذية راجعة لألدا  أثن   االدا  المي رم ك تعمؿ 
مي رة االتص ؿ على تطكير القدرات العقلية التي تس عد في تحليؿ ا دا  ك اعط ئيـ الكقت الت في 

 ؾ.  ( يكضح ذل1لتأمؿ أجزا  المي رة ك ربطي  ك شتؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  1الشتؿ ) 

في بعض مي رات الجمن ستؾ لمجمكعة مي رة الفركؽ في االاتب رات القبلية كالبعدية يكضح 
 االتص ؿ

 
كفػػي الحقيقػػػة اف ميػػػ رات الجمن سػػػتؾ تحتػػػ ج الػػػى تنظػػيـ كتكافػػػؽ عصػػػبي عضػػػلي بشػػػتؿ عػػػ ؿ اذ اف 

رتة امػػػر يحتػػػ ج الػػػى ايصػػػ ؿ االنتقػػػ ؿ مػػػف مرحلػػػة الػػػى ااػػػرل كتكزيػػػع الجيػػػد علػػػى العضػػػالت المشػػػ 
المعلكم ت الدقيقة عف اجزا   المي رات  كيحت ج الى تصحيح  متتػرر لألاطػ   لتتػكيف كبنػ   بػرامج 
حرتية متطكرة كمتنكعة كتط بؽ ىذا مع المفيـك الع ـ لألفراد الذيف يتمتعػكف بدرجػة ع ليػة مػف االدا  

كاالسػػتدالؿ كالتكصػػؿ الػػى حػػؿ ك اإلدا  الجيػػد  الحرتػػي  اذ انيػػـ تميػػزكا ب لقػػدرة الع ليػػة علػػى التفتيػػر
المتكافػػؽ مػػع اليػػدؼ الحرتػػي المػػراد كىػػذا مػػ  اتدتػػو )اقبػػ ؿ عػػ مر( اذ اشػػ ر الػػى اف الػػذيف يتمتعػػكف 
بدرجة ع لية مف مي رة االتص ؿ يميلكف الى اتبػ ع اطػكات علميػة امػ  الػذيف ال يمتلتػكف ىػذه الدرجػة 

 (70)الذت   ف نيـ على العتس مف ذلؾ

                                      
اثش االعٍٛب اٌّعشفً  اٌشًٌّٛ ِماتً اٌتذًٍٍٍ فً اٌتعٍُ ٚاالدتفاض تثعط اٌّٙاساخ اٌٛدٍذج  ٚاٌثٕائٍح الجبل ػًبس نفزخ:   (70)

 .161,ص2009,عبيؼخ ثغذاد, اغشوحخ دكزىساِ, كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ ،اٌّشوثح فً اٌجّٕاعته اٌفًٕ



إف مي رة االتص ؿ تعػزز الصفة المتب دلػة بػيف المػدرس كالط لػب كأعطػى الط لػػب دكرا فعػػ ال فػػي  تم 
انجػػػ ز العمليػػػة التدريبيػػة علػػػى عتػػػس االسػػ ليب السػػ بقة كاف اعطػػػ  ه دكر مػػػف الحريػػػة فػػػي التكصػػػؿ 

  الميػػػ رة ثػػػػـ تػػػػصكر إلػػػػى اتتػػػػش ؼ ا دا  الميػػػ رم بنفسػػػو كتطبيػػػؽ م ّاتتشػػػفو عمليػػػ  مػػػف اػػػالؿ اجػػػزا
ا دا  الػصحيح ممػ  يػؤدم ب لتػ لي إلػى اإلدراؾ ثػـ اإلبػداع فػي ا دا ، إذ إف البرنػػ مج الػػذم كضػػعتو 
الب حػػػػػث ب سػػػػػتاداـ ميػػػػػ رة االتصػػػػػ ؿ نقػػػػػؿ الطػػػػػػالب مػػػػػػف الػػػػػػنمط االعتيػػػػػػ دم الػػػػػػذم يجعليػػػػػػـ متلقػػػػػػي 

جديػػػد مبنػػػي علػػػى التػػػس ؤؿ كااتيػػػ ر الحلػػػكؿ المن سػبة للمعلكمػػ ت التػػي يطرحيػػػ  المػػػدرس إلػػػى نمػػػط 
 كىذا م  حفز الطالب للتج كب مع ىذه المي رة محػ كالن النجػ ح .
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( الفركؽ في قيـ 17في ضك  البي ن ت المستارجة  فراد عينة البحث ، يبيف الجدكؿ )
ى االتت ؼ على  جي ز بعض مي رات الجمن ستؾ )التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ ، الكقكؼ عل

المتكازم ، قفزة اليديف االم مية على جي ز منصة لقفز(  في االاتب ريف القبلي كالبعدم كتم  مبيف 
في الجدكؿ أعاله فإف طبيعة أفراد العينة لمجمكعة حؿ المشتالت أظيرت فركق ن بيف االاتب ريف 

 القبلي كالبعدم .   
ؽ كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابطة ففي مي رة التعلؽ الزاكم على جي ز الحل

( بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم 4.300الستاراج الفركؽ ، إذ بل ت قيمي  فرؽ االكس ط )
كيعزك الب حث ذلؾ الى ا ثر الفع ؿ لمي رة لمجمكعة حؿ المشتالت كلص لح االاتب ر البعدم ، 
م على جي ز الحلؽ كيعكد ذلؾ الى اسب ب حؿ المشتالت في تطكير مستكل مي رة التعلؽ الزاك 

عديدة كمتداالة كيتمؿ بعضي  البعض االار كمف اىمي  اف الب حث راعى بشتؿ تبير التدااؿ 



ب سلكبي حؿ المشتالت كاص ئص التعلؽ الزاكم في الكحدة التدريبية بم  يضمف النظر بمستكل 
الش ئعة  التي تكاجيي  في تعلـ المي رة امت نية المتدرب كب لت لي نج ح الط لب في تصحيح االاط   

الحرتية لي  ك ب لض فة الى البرن مج التدريبي في تلؾ المي رة المتمثلة ب ض فة صكر حرتية لي ، 
ب الض فة الى تقكيمي  الذاتي اذ ت نت الط لب تؤدم المي رة كتحتـ عليي  كمف ىن  يتكف الحتـ في 

دا  المطلكب كالث ني اإلبداع في ا دا  ك اف مي رة  ضك  محكريف، االكؿ ب ف تصؿ الى مستكل ا 
حؿ المشتالت يضع الط لب في مكقؼ تعتمد فيو على قدرتو الذاتية في ادا  المي رة الحرتية كتقكيـ 

ي  بنفسو كاف تترار ذلؾ متني  مف تصكيب معلكم تي  في المكاقؼ التي ااطت فيي  كتثبيت ئأدا
ا  مي رة التعلؽ الزاكم في جي ز الحلؽ تتطلب قدرة الط لب على كاف احتك  , المعلكم ت بصكرة ادؽ

تصحيح االاط   الش ئعة  التي سيقع بي  الط لب ك تذلؾ اف تنفيذ ىذه المي رة تتطلب قدرات 
حرتية ع لية التي  ستس عدة في تعلـ كاتق ني  المي رات الحرتية بعد اف ق مت بشرح تلؾ المي رات 

فضال عف تقكيـ ادا  الطالب مب شرة كبصكرة مستمرة كتصحيح االاط   كادائي  ب لشتؿ المطلكب 
الش ئعة مف االؿ ادا  الطالب ليذه التم ريف في ضك  الشتؿ كالتترار كالزمف الماصص في 

 الجز  التطبيقي كاتب ع التسلسؿ المنطقي في تعليـ المي رات المات رة
ن ت المترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ ام  في جي ز المتكازم كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعي

( ، بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجمكعة حؿ المشتالت  6.050-بل ت فرؽ االكس ط )
اف مي رة حؿ المشتالت ت ف اتثر ف علية في مي رة الب حث  كلص لح االاتب ر البعدم كيعزك

ي عمؿ على تحسف االدا  الكقكؼ على االتت ؼ على جي ز المتكازم   ك اف البرن مج التدريب
المي رم حيث اف مي رة حؿ المشتالت قد س ىـ في طريقو فع لة في ادراؾ االاط   الش ئعة 
المي رية مم  دفعيـ للمش رتة االيج بية كتحمؿ المسؤكلية كاثب ت الذات تم  مي رة حؿ المشتالت 

ة مف االؿ االستج ب ت كذلؾ مف االؿ اعط   الفرصة للطالب لمم رسة ابرات حرتية تثيرة متعدد
الحرتية التي تقدمي  للط لب  تحلكؿ حرتية للمشتلة التي تكاجة في االدا  الفني للمي رة ك اف مي رة 
الكقكؼ على االتت ؼ على جي ز المتكازم تتطلب تكافؽ عضلي عصبي ك قدرة ع لية على معرفة 

اط   المي رية  التي يقع بي  ااط   المي رة ك ايض  التعرؼ على التسلسؿ الحرتي للمي رة ك اال
الط لب  كقد ادت ىذه الح لة الى ارتف ع قدرة الط لب على تصحيح معلكم تو في مي رة الكقكؼ 
 على االتت ؼ على جي ز المتكازم التي أاطأت فيي  اثن   ا دا  كالكصكؿ الى المستكل المطلكب

 



ترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ كفي جي ز منصة القفز كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت الم
( ، بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجمكعة حؿ المشتالت 4.200-بل ت فرؽ االكس ط  )

يعزك الب حث اف سبب البرن مج التدريبي المعػد مػف قبػؿ الب حث لمي رة  كلص لح االاتب ر البعدم  .
ػػف اػػالؿ تنفيػػذ الطػػالب للكاجبػػ ت حػؿ المػشتالت سػ ىـ فػي تحقيػؽ ا ىػداؼ المراد تحقيقي  م

الحرتيػػة  دا  الميػػ رم فػضال عػف ذلػؾ الذم يعتمد الط لب فيو على م  تكصؿ إليػو مػف اػالؿ 
تقػكيـ نفػسو ذاتيػ ن، كيتدرب تػؿ ط لػب حػسب قدراتػو الا صػة كمػ  يملتػو مػف ميػؿ كرغبػة فػي تطػكير 

الحرتية، كاف مي رة  القفزة اليديف االم مية تمت ز بسرعة الحرتة للكصكؿ مػستكاه كاتتػس ب الميػ رات 
الى جي ز ك تنفيذ االدا  المي رم  اف تؿ مي رة تحتكم على مجمكعة مف االاط   الش ئعة الا صة 
بي  ك لتف ىن ؾ ااتالؼ في ىذه االاط   ك إف التدريب كفػؽ ىػذا ا سػلكب يجػد فيو الط لب 

  ومح كلة تصحيحي  بنفس معرفة ااط ئو ك
 

كيعزك الب حث ذلؾ الى ا ثر الفع ؿ لمي رة حؿ المشتالت في تطكير مستكل ا دا  
لمي رات الجمن ستؾ مف االؿ كاالعتم د على الذات في الحصكؿ على المعرفة كالمعلكم ت 

مني  كاف للمي رات الجمن ستؾ كيعكد ذلؾ الى اسب ب عديدة كمتداالة كيتمؿ بعضي  البعض االار 
نج ح الط لب ب عتم د على نفسو في تحديد المشتلة الحرتية التي تكاجيو ليس فقط في تعلـ المي رة 
الحرتية لو كلتف مف حيث مع لجة االاط   في تلؾ المي رة المتمثلة ب ض فة صكر حرتية  كاقعية 

كحػػػدات التدريبية سػ عد فػي تعلػـ لو. تػػػذلؾ فػػػ ف تتػػػرار التمرينػػػ ت البرن مج التدريبي  اػػػالؿ ال
كرسػكخ ميػ رات الجمن ستؾ  حيػث تترارىػ  يحػصؿ أقػصى درجػة فػي تدريب  كيعػزل سػبب ذلػؾ الػى 
البرن مج التدريبي الػذم أعدتو الب حث بمي رة حػؿ المػشتالت كالػذم تػ ف لػو ا ثػر التبيػر فػي جعػؿ 

ج بيػة مػف اػالؿ المنيػ ج التدريبي الذم أت ح الفرصة للط لب ليتكف عمليػة التدريب أتثػر ف عليػة كاي
عنصرا ف عال في العملية التعليمية  ك جعلػو علػى علػـ كالمػ ـ ب لكاجبػ ت التػي سػكؼ يؤدييػ  عنػد 
ؽ أدا  المي رم كب لتػ لي يتػكف قػ درا علػى تكجيػو عملي تػو العقليػة الكجيػة التػي تػؤدم الػى تحقيػ

 اليػدؼ المنػشكد كب لت لي ينتج عنو مستكل تحصيلي أعلى.
 

ذاتية الط لب للحصكؿ على المعلكم ت  التي تؤتد علىمي رة حؿ المشتالت مف المي رات 
الا صة ب لمي رات مف االؿ ااط   الش ئعة الا صة بتؿ مي رة  التي يييئي  لو المكقؼ التدريبي 

إلى الط لب ليقؼ ا ار مكقف  إيج بي  في تحقيؽ ا ىداؼ الذم ينقؿ محكر االىتم ـ مف المدرس 



التدريبية المطلكبة إذ تستند مي رة حؿ المشتالت إلي مسلمة قكامي  االاط   الش ئعة كااتي ر 
صالحيتي  مف االؿ مجيكده الذاتي لحؿ المشتلة اتثر مف أدائو لالستج بة كفق  للمعلكمة التي 

 .يمده بي  المدرس
تالت تفسح المج ؿ للط لب لالعتم د على نفسو بأاذ القرارات كتطكير مي رة حؿ المش

الط لب لتحمؿ المسؤكلية كتيفية استاداـ التقكيـ الذاتي اض فة الى تكفر الكقت كالجيد للمعلـ اثن   
 .قي مو بعملو

الب حث بتفعيؿ استاداـ مي رة حؿ المشتالت في تعليـ الطالب مفردات المني ج  اذا ق ـ
ف قبؿ الب حث في اعداد تم ريف تتشؼ للط لب ااط ئة ك تيفية تصحيحي  في الجز  المعد م

التطبيقي ك ب لاصكص االاط   الش ئعة للمي رة حيث س عدت في تعلـ كاتق ف المي رات الحرتية 
بعد اف ق ـ بشرح تلؾ المي رات كادائي  ب لشتؿ المطلكب ام ـ الطالب فضال عف تقكيـ ادا  الطالب 

بصكرة مستمرة مف االؿ ادا  الطالب ليذه التم ريف في ضك  الشتؿ كالتترار كالزمف مب شرة ك 
كيعزك الب حث  الماصص في الجز  التطبيقي كاتب ع التسلسؿ المنطقي في تعليـ المي رات المات رة.

تفكؽ مجمكعة مي رة  حؿ المشتالت إلى أف المنيج المعد مف الب حث على كفؽ مي رة حؿ 
تن فس اسيـ في تحقيؽ االىداؼ المراد تحقيقي   مف االؿ تنفيذ الطالب للبرن مج المشتالت  كال

التدريبي ك المي رات الحرتية المدركسة  حيث س عد البرن مج التدريبي على تدريب ك تحسيف االدا  
المي رم للط لب  كفؽ مي رة حؿ المشتالت حيث  يجد فيو الط لب تحمؿ المسؤكلية كاالعتم د على 

كاتا ذ القرار، كىك أحد أس ليب المن فسة التي تثير الفرد كتدفعو نحك التدريب مف االؿ  النفس
 مق رنة أدائو المتترر لتشايص نق ط القكة كالضعؼ في مستكل ا دا  المي رل للذات

 
اذ س عد استاداـ البرن مج التدريبي  المعد مف قبؿ الب حث ايض  في تحسف االدا  المي رم  

ىذا يس عد الطالب الكصكؿ الى المستكل ا دا  المطلكب كىذا م  اتدتو المص در ك تحتـ بو ك 
"ب ف مي رة حؿ المشتالت تضع الط لب في مكقؼ  ك يكتده )مرعي ك تكفيؽ ك حيلة ( العلمية

كاف تترار ذلؾ متف  (71)) "بنفسو ويعتمد فيو على قدرتو الذاتية في ادا  المي رة الحرتية كتقكيـ أدائ
مف تصكيب معلكم تو في المكاقؼ التي ااطى فيي  كتثبيت المعلكم ت الصحيحة عف الط لب 

التي  كيضيؼ الب حث اف ااتالؼ استاداـ التم ريف في المنيج التعليمي  .المي رة بصكرة ادؽ
                                      

،دار المسيرة للنشر كالتكزيع، عم ف االردف،  4، ط  طرائؽ التدريس العامةمرعي، تكفيؽ احمد، كالحيلة محمد محمكد:  ((71
 76ص.2009



تضمف مشتالت دراسية ك مي رية  ، فأف ىذه الم دة ستنشط العملي ت العقلية للط لب بسبب محتكل 
ريبي ك ب الض فة الى الشرح الم دة مف قبؿ الب حث ك الذم يتضمف أشت الن كرسكم ن البرن مج التد

ستؤدم ب لضركرة إلى زي دة الترتيز الط لب في حؿ مشتالتو  المي رية إذا ت نت ىذه المشتالت في 
، ف لبرن مج التدريبي عمؿ على تش يؿ الذاترة كالتفتيرك حفظ صكرة  ام جز  مف اجزا  المي رة

  الحرتي الصحيح ك االدا  الحرتي الا طئ  كتؤدم إلى حؿ المشتالت ذات اإلج بة المحددة االدا
كالمالئمة للط لب   لبديؿ كاحد صحيح ، ف لشاص تلم  استقبؿ مثيرات ا رجية أك داالية

 ستس عدتو على حؿ مشتالتة المي رية .
سب كالمكاقؼ التي ك ايض  تس ىـ في اعتم د الط لب على نفسو في اتا ذ القرار المن 

تكاجيو، مع تحمؿ مسؤكلية ىذا القرار، كاتا ذ الحلكؿ كالبدائؿ المن سبة التي تـ عرضي  علية في 
 (72))المنيج التعليمي ك تطبيؽ االدا  المي رم الصحيح ، 

)كىذا يعني أف مي رة حؿ المشتالت دكر ايج بي في تعليـ الطالب االدا  الحرتي الصحيح، 
 لب في تعلـ المي رات الجمن ستؾ، ك الدكر إيج بي الذم تلعبو المي رة  حيث تكني  تس عد الط

يعتمد أس س  على التؼ+تير في أيج د الحلكؿ للمش تؿ التي تكاجو الط لب أثن   ا دا  الفني بيدؼ 
(73)الكصكؿ الى ا دا  الحرتي ا مثؿ(

  

المشتالت  ، فإنو يتايؿ كعندم  يح كؿ الفرد تدريب على مي رة حرتية ب سلكب مي رة حؿ 
أىداف ن كعالق ت فى ذىنو تتسؽ مع ا ىداؼ المي رية كالعالق ت الا صة ب لتم ريف المعركضة عليو 
، كىذه ا ىداؼ كالعالق ت بمث بة التمثيؿ الداالي للمي رات المدركسة ، كفى معظـ ا حي ف يقـك 

عة مف االؿ رسػكـ كصكر ذىنية أك الفرد بتمثيؿ ا رجى لبعض أجزا  المي رة ك ااط ئي  الش ئ
 تت بػة بعض الرمكز كالتى يمتف أف تسػ عد تثيران فى اتق ف االدا  المي رم

اتس بيـ ابرات تس عدىـ في حي تيـ اليكمية، مع زي دة في  ك) ك اف العمؿ على تطكير نج ح تيـ 
التف  ة العقلية كالتقدير ماتلؼ المكاقؼ التعليمية، ب إلض فة إلى التف عؿ الحيكم أثن   الدرس كا 

الذاتي، مف االؿ م  تعتسو ىذه االستراتيجية مف قدرات تبيرة في تنمية فع لي ت التفتير اإلبداعي 

                                      
،دار دجلة ن شركف كمكزعكف،  1، ط االتجاىات الحديثة في طرائؽ التدريس( لس مرائي، قصي محمد، الاف جي رائد ادريس: 722(

 . 2014عم ف، االردف، 

 76ص.2009،  مصدر سبؽ ذكرةمرعي، تكفيؽ احمد، كالحيلة محمد محمكد:  (73)



ك شتؿ )  ( 74)قبؿ استاداـ ىذه االستراتيجية كبعد استادامي  كىذا م  أش ر اليو بة( بلدل ن الطال
 ( يكضح ذلؾ . 2
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كؽ في االاتب رات القبلية كالبعدية في بعض مي رات الجمن ستؾ الفر ( يكضح  2الشتؿ ) 
 لمجمكعة  مي رة حؿ المشتالت 

 
فػػػػي بعػػػػػض ميػػػػ رات الجمن سػػػػػتؾ لمجمكعػػػػة حػػػػػؿ الفػػػػػركؽ فػػػػي االاتبػػػػػ رات القبليػػػػة كالبعديػػػػػة يكضػػػػح 
 المشتالت

ك يػػرل الب حػػث  تػػؿ ىػػذا يصػػب فػػي اثػػ رة دافعيػػة الط لػػب مػػف حيػػث الشػػتؿ كالمضػػمكف نحػػك الػػتعلـ 
كبيذا اضػيؼ الب حػث سػبب  فعػ ال اثػر فػي مسػتكل ا دا  الميػ رم فػي االاتبػ رات لمجمكعػة  لصحيحا

حػػػؿ المشػػػتالت اف الدافعيػػػة للػػػتعلـ ىػػػي ح لػػػة دااليػػػة عنػػػد المػػػتعلـ تدفعػػػو الػػػى االقبػػػ ؿ علػػػى النشػػػ ط 
مػة البدني كاالسػتمرار فػي ىػذا النشػ ط حتػى يحقػؽ الػتعلـ حيػث أف نجػ ح االدا  الميػ رم فػي أم منظ

تب ػػي النجػػ ح كالتقػػدـ، قػػد تتطلػػب قػػرارات ذات طػػ بع اسػػتراتيجي، يمتػػف للميػػ رة مػػف االليػػ  أف تكاجػػو 
مشتالت العمؿ كتحدي تو الماتلفة، كأف تمضي في طريقيػ  نحػك أىػدافي  بتػؿ ثبػ ت كثقػة دكف تراجػع 

 للالؼ أك استسالـ للفشؿ.
                                      

 103ص مصدر سبؽ ذكرةاس مة ت مؿ راتب: ( 1)



تتشػػػ ؼ االاطػػػ   ك تصػػػحيحي  مػػػف تمػػػ  إف ميػػػ رة حػػػؿ المشػػػتالت تعػػػػزز مػػػف ق بليػػػة الط لػػػب علػػػى ا
اػػػػالؿ االاطػػػػ   الشػػػػ ئعة كأعطػػػػػى الط لػػػػػب دكرا فعػػػػػ ال فػػػػػي انجػػػػػ ز العمليػػػػػة التدريبيػػػػة علػػػػػى عتػػػػػس 
االسػلكب المتبػع كاف اعطػ  ه دكر مػف الحريػػة فػػي التكصػػؿ إلػػى اتتػػش ؼ ا دا  الميػ رم بنفسػو عػف 

مف االؿ معرفة االاطػ   الشػ ئعة للميػ رة ثػػـ  عملي  وطريؽ االاط   الش ئعة  كتطبيؽ م  تدرب علي
تػصكر ا دا  الػصحيح ممػ  يػؤدم ب لتػػ لي إلػػى اإلدراؾ ثػػـ اإلبػػداع فػػي ا دا ، إذ إف البرنػػ مج الػػذم 
كضػػػعو الب حػػث ب سػػتاداـ ميػػ رة االتصػػ ؿ نقػػؿ الطػػػالب مػػػف الػػػنمط االعتيػػػ دم الػػػذم يجعليػػػـ متلقػػػي 

رحيػػػ  المػػػدرس إلػػػى نمػػػط جديػػػد مبنػػػي علػػػى التػػػس ؤؿ كااتيػػػ ر الحلػػػكؿ المن سػبة للمعلكمػػ ت التػػي يط
ميػػػ رة حػػػؿ  مػػػف أىػػػـ مميػػػزات كىػػػذا مػػػ  حفػػػز الطػػػالب للتجػػػ كب مػػػع ىػػػذه الميػػػ رة محػػػػ كالن النجػػػػ ح .

س المشػػتالت ىػػػذه أنيػػػ  منطقيػػػة ، حيػػػث ترتػػػب ا مػػػكر مػػػف البدايػػػة ترتيبػػػ ن منطقيػػػ ن ، منػػػذ بدايػػػة إحسػػػ 
الطػالب ا سػلكب العلمػي  تدرب الطلبة ب لمشتلة ، كحتى تكصليـ إلى معرفة حلكلي  ، كب لت لي فيي

الج نب اإليج بي الذم يقـك الطالب بو بجعليـ يقدركف قيمػة ك في اتق ف المي رات المدركسة   السليـ
كاف ميػ رة حػؿ  , الػى االدا  الميػ رم الصػحيح  ا صػة إذا مػ  اسػتط عكا التكصػؿ  مػ يقكمكف بػو مػف
الطالب المث برة كالدأب كالبحػث عػف المعلكمػ ت فػي مصػ درى  ا صػلية ،ممػ  ينمػي  المشتالت تدرب

جعػػؿ الطػػالب يعيشػػكف  فػػي  اك اف لميػػ رة حػػؿ المشػػتالت دكر فػػي شاصػػي تيـ ركح البحػػث العلمػػي 
تنمػي فػييـ ركح تػذلؾ  الكاقع الحقيقي بم  تعلمة ب لبرن مج التدريبي ك تطبيقػة فػي الج نػب الحضػكرم 

نجػ ح  كاف , المن فسػة الشػريفة ، كىػذه قػيـ تربكيػة قيمػة ينب ػي الحػرص علييػ  لؾالتع كف البنػ   ، كتػذ
، يجعػػؿ مػػنيـ مسػػؤكليف ميتمػػيف بمجػػتمعيـ ، كينمػػي فػػييـ ركح   ميػػ رة حػػؿ المشػػتالتالطػػالب فػػي 

 المش رتة الجم عية في مستقبؿ ك حتى يتمتف مف تدريب على مي رات اارل
 
 
 
عرض نتائج بعض ميارات الجمناستؾ وتحميميا ومناقشتيا لمجموعة كفايػة -4-1-3

 -شخصية :
 (18الجدكؿ) 

يبػػػػيف الفػػػػركؽ بػػػػيف االاتبػػػػ رات القبليػػػػة كالبعديػػػػة فػػػػي بعػػػػض ميػػػػ رات الجمن سػػػػتؾ لمجمكعػػػػة التف يػػػػة 
 الشاصية

مستكل  tقيمة  ع ؼ َس ؼ االاتب ر البعدم االاتب ر القبليكحدة  المت ير ت



 الداللة حسكبةالم ع س ع س القي س

1 
جي ز 
 الحلؽ

 درجة
2.050 0.369 8.300 0.823 -6.250 0.791 25.000 0.000 

2 
جي ز 
 المتكازم 

 درجة
2.150 0.242 6.200 0.789 -4.050 0.926 13.824 0.000 

3 
جي ز 
منصة 
 القفز 

 درجة
2.150 0.337 7.200 0.422 -5.050 0.685 23.308 0.000 

 
( الفػػػركؽ فػػػي قػػػيـ بعػػػض 18ي ضػػػك  البي نػػػ ت المسػػػتارجة  فػػػراد عينػػػة البحػػػث ، يبػػػيف الجػػػدكؿ )فػػػ

مي رات الجمن ستؾ )التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ ، الكقػكؼ علػى االتتػ ؼ علػى  جيػ ز المتػكازم 
، قفػػػزة اليػػػديف االم ميػػػة علػػػى جيػػػ ز منصػػػة لقفػػػز(  فػػػي االاتبػػػ ريف القبلػػػي كالبعػػػدم كتمػػػ  مبػػػيف فػػػي 

دكؿ أعاله فإف طبيعة أفراد العينة لمجمكعػة تف يػة شاصػية أظيػرت فركقػ ن بػيف االاتبػ ريف القبلػي الج
 كالبعدم .  

ففػػي جيػػػ ز الحلػػػؽ كب سػػػتاداـ ااتبػػػ ر ) ت ( للعينػػػ ت المترابطػػػة السػػػتاراج الفػػػركؽ ، إذ بل ػػػت فػػػرؽ 
لصػػ لح االاتبػػ ر ( ، بػػيف االاتبػػ ريف القبلػػي كالبعػػدم لمجمكعػػة تف يػػة شاصػػية ك 6.250-االكسػػ ط )
 البعدم  . 

 
امػػ  فػػي جيػػ ز المتػػكازم كب سػػتاداـ ااتبػػ ر ) ت ( للعينػػ ت المترابطػػة السػػتاراج الفػػركؽ ، إذ بل ػػت 

( ، بػػػػيف االاتبػػػػ ريف القبلػػػػي كالبعػػػػدم لمجمكعػػػػة تف يػػػػة شاصػػػػة كلصػػػػ لح 4.050-فػػػػرؽ االكسػػػػ ط )
 االاتب ر البعدم  .

للعينػػ ت المترابطػػة السػػتاراج الفػػركؽ ، إذ بل ػػت كفػػي جيػػ ز منصػػة القفػػز كب سػػتاداـ ااتبػػ ر ) ت ( 
( ، بػػيف االاتبػػ ريف القبلػػي كالبعػػدم لمجمكعػػة تف يػػة شاصػػية كلصػػ لح 5.050-قيميػػ  المحسػػكبة )

 االاتب ر البعدم  . 
اتضػػػح مػػػف اػػػالؿ نتػػػ ئج الدراسػػػة أف اسػػػتاداـ ميػػػ رة التف يػػػة الشاصػػػية  فػػػي الدراسػػػة الح ليػػػة تػػػ ف 

علػػػى الػػػتمتف مػػػف السػػػيطرة علػػػى ا دا  الفنػػػي كالميػػػ رم لميػػػ رات  إيج بيػػػ ، حيػػػث سػػػ عدت الطػػػالب
الجمن سػػتؾ ، كمراعػػ ة الفػػركؽ الفرديػػة كتقػػدير اآلاػػريف كاحتػػراـ الػػرأم اآلاػػر كاعطػػ   مسػػ حة كاسػػعة 
مػػف الثقػػة بػػ لنفس أثنػػ   تعلػػـ أك تطبيػػؽ الميػػ رات، كب لتػػ لي زيػػ دة الدافعيػػة نحػػك االدا    كالتافيػػؼ مػػف 

ك يكتػػػد )ايػػػرم اليػػػؿ الجميلػػػي ( )تمػػػ  أف     الطػػػالب الق بليػػػة علػػػى الػػػتعلـ ،الضػػػ ط النفسػػػي عطػػػ



للتف يػػػة الشاصػػػية  تػػػأثير كاضػػػح علػػػى مقيػػػ س الاصػػػ ئص النفسػػػية مػػػف اػػػالؿ أسػػػي مي  فػػػي ترتيػػػب 
ا فت ر، كتطكير ركح العمؿ الجم عي، كاحتراـ الذات كالقدرة علػى تحليػؿ المكاقػؼ التػي يتعػرض ليػ  

ة علمية، كىك م  يسيـ في زي دة الدافعية، كقد أتدت الدراسػ ت أف الترتيػز علػى كالتع مؿ معي  بطريق
الج نب النفسي يزيد مف قدرات الطلبة المي رية إثن   تعلـ مي رات اللعبة، ف لاص ئص النفسػية تػرتبط 

 (75)ارتب ط  كثيق  ب لمستكل المي رم (
 

الشاصػػية فػػػي تعلػػيـ الطػػالب مفػػػردات  تمػػ  كيعػػزك الب حػػث ذلػػػؾ الػػى فع ليػػة اسػػػتاداـ ميػػ رة التف يػػة
البرنػػ مج التػػدريبي المتبػػع مػػف حيػػث نجػػ ح الب حػػث فػػي اعػػداد تمػػ ريف تعمػػؿ علػػى بػػث ركح العزيمػػة ك 
االصرار ك المث برة  في الجز  التطبيقي س عدت في تعلـ كاتق ف المي رات الحرتية بعػد اف قػ ـ بشػرح 

ب فضػال عػف تقػكيـ ادا  الطػالب مب شػرة كبصػكرة تلؾ المي رات كادائي  ب لشتؿ المطلػكب امػ ـ الطػال
مستمرة كتصحيح االاط   بشتؿ جم عي  ك اف الكحدات التدريبية المعدة مف قبؿ الب حث لي  الػدكر 
التبير في زي دة عملية التعلـ للمي رات الجمن ستؾ مف االؿ اعداد التم ريف في الكحدة التدريبيػة الف 

تس عد الطالب في عملية التعلـ بصكرة سريعة مف اػالؿ التعػ كف مي رة التف ية الشاصية ىي مي رة 
ك التش رؾ ك المن فسة ك ذلؾ مف االؿ ادا  الطالب ليذه التم ريف في ضك  الشتؿ كالتترار كالػزمف 
الماصػػص فػػي الجػػز  التطبيقػػي كاتبػػ ع التسلسػػؿ المنطقػػي فػػي تعلػػيـ الميػػ رات الماتػػ رة ا ثػػر الفعػػ ؿ 

فػػي تطػػكير مسػػتكل ا دا  لميػػ رة الجمن سػػتؾ كيعػػكد ذلػػؾ الػػى اسػػب ب عديػػدة لميػػ رة تف يػػة الشاصػػية 
كمتداالػػة كيتمػػؿ بعضػػي  الػػبعض االاػػر منيػػ  نجػػ ح الط لػػب ب العتمػػ د علػػى نفسػػي  فػػي تػػدريب علػػى 
مي رة التي تكاجيي  ليس فقط في تعلـ المي رة الحرتية لي  كلتف مف حيػث ركح التعػ كف بػيف الطػالب 

ب ضػػػػػ فة بػػػػػث ركح العزيمػػػػػة ك االصػػػػػرار ك المثػػػػػ برة ، اذ تػػػػػـ ذلػػػػػؾ مػػػػػف اػػػػػالؿ ك تحمػػػػػؿ المسػػػػػؤكلية  
اسػػتادامي  السػػتراتيجية تقكيميػػ  الػػذاتي اذ ت نػػت الط لػػب تػػؤدم الميػػ رة كتحتػػـ علييػػ  كمػػف ىنػػ  يتػػكف 
الحتػػـ بػػ ف تصػػؿ الػػى مسػػتكل ا دا  المطلػػكب كىػػذا مػػ  اتدتػػو المصػػ در العلميػػة "بػػ ف ميػػ رة التف يػػة 

 لػػب فػػي مكقػػؼ تعتمػػد فيػػو علػػى قػػدرتي  الذاتيػػة فػػي ادا  الميػػ رة الحرتيػػة كتقػػكيـ الشاصػػية يضػػع الط
التػي  تضػمف رفػع مػف كيضيؼ الب حث اف ااتالؼ استاداـ التم ريف المػنيج التعليمػي  ي  بنفسي ئأدا

 تف  تو الشاصية  .
ف ك اف طبيعػػػة ميػػػ رة التف يػػػة الشاصػػػية تػػػؤثر بشػػػتؿ مب شػػػر علػػػى الاصػػػ ئص النفسػػػية للطػػػالب، مػػػ

 االؿ التف عؿ مع اآلاريف كالتكصؿ الى الحلكؿ يعزز الثقة ب لنفس كيطكرى  لدل الطالب،
                                      

(
75

 83ص  2007،  مصدر سبؽ ذكرةايرم اليؿ الجميلي :  (



ك ىػػذا يجعليػػـ أتثػػر ف عليػػة كقػػدرة علػػى المبػػ درة كطػػرح ا سػػئلة كاإلج بػػة، كب لتػػ لي مم رسػػة الميػػ رات 
العمػػػؿ بثقػػػة ع ليػػػة كأدا  جيػػػد ك اف تنفيػػػذ ميػػػ رة تف يػػػة الشاصػػػية  تسػػػ ىـ مسػػػ ىمة فع لػػػة فػػػي تنميػػػة 

الجم عي لدل الطالب، ) مف االؿ تب دؿ الابرات التعليمية أثن   ا دا  كالحكار كتقبؿ الرأم كالػرأم 
اآلاػػػر كتقػػػديـ المسػػػ عدة فػػػي االدا  الميػػػ رم ، كتتػػػكيف عالقػػػة صػػػداقة كىػػػك مػػػ  يطػػػكر ركح العمػػػؿ 

 ( يكضح ذلؾ3ك الشتؿ)  (76)الجم عي( كىذا م  أش ر اليو تؿ مف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3تؿ ) الش
الفػػػػركؽ فػػػػي االاتبػػػػ رات القبليػػػػة كالبعديػػػػة فػػػػي بعػػػػض ميػػػػ رات الجمن سػػػػتؾ لمجمكعػػػػة تف يػػػػة يكضػػػػح 
 شاصي

 وتمػػػ  إف ميػػػ رة تف يػػػة الشاصػػػية  تعػػػػزز مػػػف ق بليػػػة الط لػػػب علػػػى اتتشػػػ ؼ نقػػػ ط قكتػػػو ك تبعػػػث فيػػػ
ز العمليػػة التدريبيػة االصرار على ت دية ك اتق ف االدا  المي رم  كأعطػى الط لػب دكرا فعػ ال فػي انجػػ 

علػػػى عتػػػس االسػػػلكب المتبػػػع كاف اعطػػػ  ه دكر مػػػف الحريػػػة فػػػي التكصػػػؿ إلػػػى رفػػع مػػف قػػدرة الفػػرد  
عمليػػػ  ، إذ إف   وبػػػث ركح تعػػػ كف بػػػيف الطػػػالب كتطبيػػػؽ مػػػ  تػػػدرب عليػػػ الميػػػ رم بنفسػػػو عػػػف طريػػػؽ

ؿ الطػالب مػػف الػػنمط االعتيػػ دم البرنػ مج الػذم كضػعتو الب حث ب ستاداـ مي رة التف ية الشاصية نق
الػػػذم يجعليػػػـ متلقػػػي للمعلكمػػػػ ت التػػػػي يطرحيػػػػ  المػػػػدرس إلػػػػى نمػػػػط جديػػػػد مبنػػػػي علػػػػى تعػػ كف بػػيف 
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الطالب ك تنمية االصرار على اتق ف المي رة  كىذا م  حفز الطالب للتج كب مع ىذه المي رة محػػ كالن 
 النجػ ح

 
 
 
يهناساث اجلًُاعنتك وحتهُههنا ويُالشنتها نهًجًىػناث ػشض َتنائج بؼنط -4-1-4

 -انخالث يف االختباس انبؼذٌ  :
 (19جدكؿ ) 

 يبيف الفركؽ بيف المج ميع الثالثة في بعض مي رات الجمن ستؾ في االاتب ر البعدم
 ت
مجمكع  مصدر التب يف المت يرات 

متكسط  درجة الحرية المربع ت
 المربع ت

 Fقيمة 
 الداللة المحسكبة

 عهبص انحهك 1
 51.33 1888. 61645. بيف المجمكع ت

..1334 81888 

 814.4 51888. 41788. دااؿ المجمكع ت

  71888. 3.1345 المجمكع

 عهبص انًزىاصٌ 2
 31.33. 1888. 41645. بيف المجمكع ت

.31.4. 81888 

 813.4 51888. 61.88. دااؿ المجمكع ت

  71888. 681445 المجمكع

عهااااااابص يُصاااااااخ  3
 انمفض

 41786 1888. 316.5. بيف المجمكع ت

.71578 81888 

 81367 51888. 716.3 دااؿ المجمكع ت

  71888. .31.6. المجمكع

  
 (20جدكؿ ) 

 ( للمق رن ت بيف المجمكع ت الثالثة في بعض المي رات L.S.Dيبيف ااتب ر )

 الحس بية ا كس ط االاتب رات الكسطية المت يرات ت
فرؽ 
 ا كس ط

الاطأ 
 المعي رم

 الداللة

 جٙاص اٌذٍك 1
 818.5 81336 817.- 61388 51688 تف ية شاصية االتص ؿ

 .8183 81336 .8.6.- 41488 51688 حؿ المشتالت االتص ؿ

 81888 81336 *15. 41488 61388 حؿ المشتالت تف ية شاصية

 جٙاص اٌّتٛاصي 2
 .8188 813.6 *.1. 41.88 51388 تف ية شاصية االتص ؿ

 .8188 813.6 *-.1.- 61388 51388 حؿ المشتالت االتص ؿ

 41.88 حؿ المشتالت تف ية شاصية
 61388 -.13-* 813.6 81888 



 جٙاص ِٕصح اٌمفض 3

 .8188 81.46 * .. 51.88 61.88 تف ية شاصية االتص ؿ

 81888 81.46 *143. 41338 61.88 حؿ المشتالت االتص ؿ

 51.88 حؿ المشتالت تف ية شاصية
41338 8143 81.46 818.. 

 
( تبيف مف الجدكؿ اف الفرؽ بيف الكسطيف الحس بييف لمجمكعة االتص ؿ  19مف االؿ الجدكؿ )

عند مستكل داللة           )   (0.9االكلى ك المجمكعة التف ية الشاصية لجي ز الحلؽ ىك )
االتص ؿ ك حؿ  :الكلى التف ية الشاصية  ك الفرؽ بيف المجمكعتيف( ك ص لح المجمكعة ا0.017

 ( ك الفرؽ بيف المجمكعتيف0.032)عند مستكل داللة ( 0.8الحلؽ ) المشتالت لجي ز
1.7التف ية الشاصية ك حؿ المشتالت لمي رة الحلؽ ىك )  

( ك 0.000)عند مستكل داللة  (*
 لص لح مجمكعة التف ية الشاصية 

 
( اف الفرؽ بيف الكسطيف الحس بييف لمجمكعتي االتص ؿ ك المجمكعة 19مف الجدكؿ  ) تبيف ايض  

( ك ص لح المجمكعة 0.002عند مستكل داللة ) (1.1) التف ية الشاصية لجي ز المتكازم  ىك 
1.2   -) -االتص ؿ ك حؿ المشتالت لجي ز الحلؽ  :االتص ؿ  ك الفرؽ بيف المجمكعتيف

عند   (*
التف ية  :( ك لص لح مجمكعة حؿ المشتالت  ك الفرؽ بيف المجمكعتيف0.002 مستكل داللة )

(  0.000* (عند مستكل داللة ) -2.3- الشاصية ك حؿ المشتالت لجي ز المتكازم  ىك )
 لص لح مجمكعة حؿ المشتالت  

 االتص ؿ ك المجمكعة التف ية الشاصية :) ك تذلؾ اف الفرؽ بيف الكسطيف الحس بييف لمجمكعتي
( ك ص لح المجمكعة االتص ؿ  ك 0.001)عند مستكل داللة ( * .1) لجي ز منصة القفز  ىك 

1.65الفرؽ بيف المجمكعتيف االتص ؿ ك حؿ المشتالت لجي ز منصة القفز )
عند مستكل داللة ( *

التف ية الشاصية ك حؿ  :( ك لص لح مجمكعة االتص ؿ  ك الفرؽ بيف المجمكعتيف0.000)
( لص لح مجمكعة التف ية 0.021)(عند مستكل داللة  65) المتكازم  ىك  المشتالت لجي ز

 الشاصية .

الب حث ىذه النت ئج في التفكؽ الى دكر الكحدات التعليمية  في المي رات الثالث ) االتص ؿ   ك يعزك
التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ حؿ المشتالت تف ية الشاصية (  في تطكير مي رات الجمن ستؾ )

(   لكقكؼ على االتت ؼ على  جي ز المتكازم ، قفزة اليديف االم مية على جي ز منصة لقفز، ا



لم دة  المتتسبة حيث اف المعلكات التي يحصؿ عليي  الط لب اعلى مف معلكم تة المعرفية 
 الجمن ستؾ حيث اف الب حث قدـ بشتؿ تبير الى تطكير اذة المجمكع ت التجريبة الثالث .

)االتص ؿ ك حؿ المشتالت ك  ةؿ اعاله  يعزكا الب حث االفضلية في المح كر الثالثمف االؿ الجدك 
التطكر في مجمكع ت التجريبية مف  يعزكتف ية الشاصية ( ك مف حيث المي رات الجمن ستؾ حيث 

االؿ المنيج التعليمي المعد مف قبؿ الب حث  مف االؿ جملة مف االجرا ات العلمية ك العملية 
ثن   الكحدات التدريبية مف حيث اعداد االسئلة ك الفقرات الا صة ب لج نب المعرفي في المستادمة ا

المقي س ك المي رات الجمن ستؾ التي س عدت بصكرة  ك التي  تجلت مف االؿ الفركؽ المعنكية 
ك تؿ ىذا يعكد الى اسلكب صي غة الكحدات التعليمية  التي تـ اعدادى  مف قبؿ   هللجداكؿ اعال

ث ك فق  لالس ليب التعليمية  الحديثة مم  س عد في تعلـ المي رات االس سية في الجمن ستؾ الب ح
التعلؽ الزاكم على جي ز الحلؽ ، الكقكؼ على االتت ؼ على  جي ز المتكازم ، قفزة اليديف )

 ( لطالب تلية التربية البدنية ك علـك الري ضة المرحلة الث لثة كاالم مية على جي ز منصة لقفز
ب لت لي تـ تحقيؽ اليدؼ المنشكد في الكصكؿ الى االدا  االمثؿ عند المج ميع التجريبة الثالث ك 

ىذا م  اتده )ب سؿ اميس ك نج تي احمد ( "اف بن   أم برن مج تعليمي اك تدريبي على كفؽ 
ع االس ليب التدريسية الحديثة على عينة يجب اف ت لب عليي  الصب ة التعليمية ك يجب اف تاض

( 4، 6,5كاالشت ؿ ) (77)الى برامج معلكم تية كتتنلكجي  ك كس ئؿ حديثة لتطكير عميلة التعلـ" 
 يكضح ذلؾ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
،  2012، عم ف ، دار الميسرة للنشر ك الطب عة ،1، ط االختبارات العممية و التحصيميةب سؿ اميس ك نج تي احمد : ( 77)

 135ص



 
 

 (4شتؿ )
 الفركؽ في االاتب رات البعدم في مي رة جي ز الحلؽ للمجمكع ت الثالثيكضح 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 5الشتؿ )

 المتكازم للمجمكع ت الثالثفي مي رة جي ز الفركؽ في االاتب رات البعدم يكضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  6الشتؿ ) 
 في مي رة جي ز منصة القفز للمجمكع ت الثالثالفركؽ في االاتب رات البعدم يكضح 

 (21الجدكؿ)



 يبيف الفركؽ بيف االاتب رات القبلية كالبعدية في بعض مي رات البحث العلمي

 المت ير ت
كحدة 
 القي س

 بعدماالاتب ر ال االاتب ر القبلي
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
المحسك 
 بة

مستكل 
 ع س ع س الداللة

ميارة  1
 االتصاؿ

39.90 درجة
0 3.606 

62.40
0 4.115 

-
22.500 2.369 

30.03
7 0.000 

الكفاية  2
 الشخصية

42.66 درجة
7 3.500 

61.10
0 2.726 

-
18.700 5.736 

10.31
0 0.000 

حؿ  3
 المشكالت

42.66 درجة
7 3.674 

64.10
0 4.012 

-
21.800 3.910 

17.63
1 0.000 

( الفركؽ في قيـ بعض 16في ضك  البي ن ت المستارجة  فراد عينة البحث ، يبيف الجدكؿ )
مي رات البحث العلمي ) مي رة االتص ؿ ، مي رة التف ية الشاصية ، مي رة حؿ المشتالت (  في 

عة أفراد العينة أظيرت فركق ن بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم كتم  مبيف في الجدكؿ أعاله فإف طبي
 االاتب ريف القبلي كالبعدم .   

ففي مجمكعة االتص ؿ كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ بل ت 
( ، بيف  9( على التكالي كدرجة حرية ) 0.000( عند مستكل داللة )30.037قيمي  المحسكبة )

 دم لمجمكعة االتص ؿ كلص لح االاتب ر البعدم  . االاتب ريف القبلي كالبع
ام  في مجمكعة التف ية الشاصية كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابطة الستاراج الفركؽ ، 

(  9( على التكالي كدرجة حرية ) 0.000( عند مستكل داللة )10.310إذ بل ت قيمي  المحسكبة )
 كعة التف ية الشاصية كلص لح االاتب ر البعدم  .، بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجم

كفي مجمكعة حؿ المشتالت كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ 
( ،  9( على التكالي كدرجة حرية ) 0.000( عند مستكل داللة )17.631بل ت قيمي  المحسكبة )

 المشتالت كلص لح االاتب ر البعدم  .بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجمكعة حؿ 



( الفركؽ في قيـ بعض 16في ضك  البي ن ت المستارجة  فراد عينة البحث ، يبيف الجدكؿ )ك 
مي رات البحث العلمي ) مي رة االتص ؿ ، مي رة التف ية الشاصية ، مي رة حؿ المشتالت (  في 

فإف طبيعة أفراد العينة أظيرت فركق ن بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم كتم  مبيف في الجدكؿ أعاله 
 االاتب ريف القبلي كالبعدم .   

ففي مجمكعة االتص ؿ كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ بل ت 
( ، بيف  9( على التكالي كدرجة حرية ) 0.000( عند مستكل داللة )30.037قيمي  المحسكبة )
 ي كالبعدم لمجمكعة االتص ؿ كلص لح االاتب ر البعدم  . االاتب ريف القبل

ام  في مجمكعة التف ية الشاصية كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابطة الستاراج الفركؽ ، 
(  9( على التكالي كدرجة حرية ) 0.000( عند مستكل داللة )10.310إذ بل ت قيمي  المحسكبة )

 دم لمجمكعة التف ية الشاصية كلص لح االاتب ر البعدم  .، بيف االاتب ريف القبلي كالبع
كفي مجمكعة حؿ المشتالت كب ستاداـ ااتب ر ) ت ( للعين ت المترابطة الستاراج الفركؽ ، إذ 

( ،  9( على التكالي كدرجة حرية ) 0.000( عند مستكل داللة )17.631بل ت قيمي  المحسكبة )
 كعة حؿ المشتالت كلص لح االاتب ر البعدم  .بيف االاتب ريف القبلي كالبعدم لمجم

 
 
 
 
 
 
 

    
 (7الشتؿ )
 الفركؽ في االاتب رات القبلية كالبعدية في بعض مي رات البحث العلمييكضح 

 مناقشة النتائج : 
( اعاله يبيف انو ىن ؾ فرؽ بيف االاتب ر القبلي 21مف االؿ النت ئج التي ظيرت مف الجدكؿ )

مي رة االتص ؿ كلص لح االاتب ر البعدم كيعزك الب حث سبب التفكؽ الح صؿ  كاالاتب ر البعدم في
الى تأثير البرن مج التدريبي المعد مف قبؿ الب حث مف االؿ استاداـ التتنلكجي  الحديثة التي ادت 



الى حدكث فركؽ كاضحة بيف االاتب ر القبلي كالبعدم كب لت لي انعتست مفردات البرن مج التدريبي 
رات البحث العلمي في التأثير في مي رات الجمن ستؾ للطالب تم  تعد مي رة االتص ؿ مع مي 

)عملية تف عؿ أك تأثير بيف فرد كآار أك فرد كمجمكعة مف اإلفراد بيدؼ المش رتة في ابرة يترتب 
 . ( 78)عليي  تعديؿ في السلكؾ ( 

ة جدان لحي تي  ، اذ انو الايط تم  اف االتص ؿ ب  اريف ىك قلب نش ط تؿ ىيئة ، كىك عملية ميم
ب  ىداؼ التي يرغب بتحقيقي  كانو ايض ن السبيؿ الذم نسلتو  ةالذم يربط اعم ؿ الفرد اك المين

، كتظير اىمية مي رة االتص ؿ بكضكح في  (79) للتعبير عف مش عرن  كافت رن  كرغب تن  كح ج تن  .
افت ره كتصكراتو التدريبية مف االؿ البرامج  الري ضة اذ مف االلو يستطيع الفرد الري ضي اف ينقؿ

التدريبية المستادمة كقرا تو لمجري ت االحداث يستطيع الفرد الري ضي اف يستادـ االتص ؿ 
لمم رسة جميع اعم لو االدارية الماتلفة ، كىن  تظير بجال  اىمية العالقة الكثيقة بيف االتص ؿ 

معلكم ت حتى يتمتف الط لب مف استادامي  في كالمعلكم ت اذ يتـ عف طريؽ االتص ؿ نقؿ ال
ففف التكاصؿ ىك عصب المج ؿ الري ضي ف لفرد الذم يستطيع التكاصؿ  (80)عملية اتا ذ القرار.

بشتؿ جيد مع اآلاريف البد اف يصؿ الى قمة النج ح الف فيـ االاريف التأثير االيج بي الفع ؿ بيـ 
عرفة م  يصبكف اليو كبذلؾ مف السيؿ الكصكؿ الى لف يتـ اال عف طريؽ التكاصؿ الجيد معيـ كم

 (81)اعم ؽ فترىـ كتحقيؽ ا لفة معيـ كمف ثـ قي دتيـ الى النج ح .
(  ايض  انو ىن ؾ فرؽ بيف االاتب ر القبلي كاالاتب ر البعدم في 21كيظير مف االؿ الجدكؿ )

تفكؽ الح صؿ الى تأثير مي رة التف ية الشاصية كلص لح االاتب ر البعدم كيعزك الب حث سبب ال
البرن مج التدريبي المعد مف قبؿ الب حث مف االؿ استاداـ تتنلكجي  المعلكم ت الحديثة التي ادت 

كيفسر الب حث سبب ظيكر نت ئج كايض  الى حدكث فركؽ كاضحة بيف االاتب ر القبلي كالبعدم 
الفرد تزيد مف ف عليتو الف تج رب النج ح التي يتعرض لي  معنكية لمحكر الف علية الشاصية 

الشاصية ا صة إذا حدث النج ح عندم  يتكف ىن ؾ شعكر ب لف علية ، كلابرات النج ح أىمية في 
المم رسة الري ضية كىك ا مر ليس ب لبسيط حيث اف المن فسة الري ضية تتضمف في اص ئصي  

                                      
لمنصكرة ، تلية ، متتبة شجرة الدر، ج معة ا االتج ى ت الحديثة في طرؽ تدريس التربية الري ضيةأبك النج  أحمد عز الديف : (  78)

 . 292، ص 2005التربية  الري ضية، 
 . 113، ص 2001الق ىرة ، دار الفتر العربي، ،  1، ط مكسكعة التنظيـ كاالدارة في التربية البدنية كالري ضية :( عص ـ بدكم 79)

 ف ، المرتػػز العربػػي للاػػدم ت عمػػ،  1، ط :  االدارة الحديثػػة  المفػػ ىيـ كالعمليػػ ت مػػنيج علمػػي تحليلػػيعبػػدالب رم درة كآاػػركف  (1)
 . 443، ص 1994الطالبية، 

 .2003( حسف سفنجو : مق لة عف مي رات االتص ؿ ، شبتة المعلكم ت االنترنيت ، شبتة النج ح ، 81)



ت النج ح م  دامت ىي ابرات الفكز كالاس رة كيعتمد ا مر على أسلكب الري ضييف في تفسير ابرا
جز ان أس سي ن ضمف اص ئص الري ضة كا صة الري ضة التن فسية كعندم  يكاجو الري ضي ابرات 
عديدة االؿ المن فسة الري ضية التي تتسـ ب لنج ح فإف ذلؾ يدعـ لديو اإلحس س ب لتف ية كيقكم 

 لديو الح جة إلى المزيد مف التفكؽ .
ت في نظرية الف علية الشاصية في المج ؿ الري ضي كالتن فسي، ( آرا  كدراس 1977كضع ب ندكرا )

فمف االؿ دراسة " )تأثير مع لجة الف علية الذاتية على ميمة من فسة التحمؿ العضلي(" ظير إف 
عنصر ميـ في ا دا  الري ضي القصكل ىك مستكل الف علية الشاصية لالعب أك درجة الثقة 

ي ضييف لدييـ تأتيد ع لي بأف الثقة ب لنفس لي  دكر ميـ في ا دا  ب لنفس، إذ يؤتد أف المدربيف كالر 
ف للف علية الذاتية  الري ضي، كىذه الثقة ىي نتيجة الف علية الشاصية الع لية عند الري ضييف، كا 

 عالقة بري ضة )رفع ا ثق ؿ( 
في مي رة حؿ كيظير مف االؿ نفس الجدكؿ انو ىن ؾ فرؽ بيف االاتب ر القبلي كاالاتب ر البعدم 

المشتالت كلص لح االاتب ر البعدم كيعزك الب حث سبب التفكؽ الح صؿ لفع لية البرن مج التدريبي 
مف مفردات كجزيئ ت تـ تطبيقي  على افراد العينة مم  ادل الى ضيكر ىذه الفركؽ الكاضحة 

نظمة في كمي رة حؿ المشتالت ىي نش ط ذىني معرفي تسير في اطكات معرفية ذىنية مرتبة كم
ذىف الفرد ) التفتير العلمي لحؿ المشتالت ( كيستطيع أف يسير فيي  بسرعة آلية إذا م  تمت لو 
السيطرة على تؿ عن صرى  كاطكاتي ، بيدؼ الكصكؿ إلى ح لة اتزاف معرفي تزكد الفرد ب لمي رات 

 .(82)ا دائية لمكاجية الض كط كالمعيق ت بتف ية ع لية 
تحديد كتعريؼ كتحليؿ المشتالت إليج د حلكؿ مبتترة لي  ، يقصد بو كىي تتطلب القدرة على 

مجمكعة العملي ت التي يقـك بي  الفرد مستادم ن المعلكم ت كالمع رؼ التي سبؽ لو تعلمي  ، 
كالمي رات التي اتتسبي  في الت لب على مكقؼ بشتؿ جديد ، كغير مألكؼ لو في السيطرة عليو ، 

مي رة حؿ المشتلة ىي أسلكب يضع الفرد في مكقؼ حقيقي ُيْعِملكف فيو كالكصكؿ إلى حؿ لو ، إف 
أذى نيـ بيدؼ الكصكؿ إلى ح لة اتزاف معرفي ، كتعتبر ح لة االتزاف المعرفي ح لة دافعية يسعى  
ف مي رة حؿ المشتلة  إلى تحقيقي  كتتـ ىذه الح لة عند كصكلو إلى حؿ أك إج بة أك اتتش ؼ كا 

جعؿ الفرد يم رس دكران جديدان يتكف فيي  ف عالن كمنظم ن لابراتو كمكاضيع تعلمو تتصؼ بأني  مي رة ت
. 
 

                                      
 . 2،  ص2013، صنع  ،  الطرؽ المث لية لحؿ المشتالت بفع لية( سليم ف داكد علي عبدة :  82)



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ( 7الشتؿ )

 الفركؽ في االاتب رات القبلية كالبعدية في بعض مي رات البحث العلمييكضح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االعتُتاجاث وانتىصُاث
 االعتُتاجاث 5-1
 انتىصُاث 5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستنتاجات و التوصيات  5
 االستنتاجات  5-1
 االثر له الباحث اعده الذي المعلومات تكنلوجٌا برمجٌات وفقالمعد  التعلٌمً البرنامج إن -1

 الجمناستك مهارات بعضفً تعلم   االٌجابً

احتواء البرنامج التعلٌمً على انشطة متنوعة لمهارات البحث العلمً ساعد الطالب على  -2

 للمعلومات الخاصة للمهارات المبحوثة  الوصول

عمل البرنامج التعلٌمً على توفٌر بٌئة تفاعلٌة للطالب من خالل المناقشة و الحوار و  -3

 . العرض العملً التً ادت الى تسرٌع و اتقان العملٌة تعلم المهارات المبحوثة 

مهارات اللمً و هناك عوامل تفسر العالقة االرتباطٌة المعنوٌة تفسر مهارات البحث الع -4

 األساسٌة بالجمناستك 

 التوصيات  5-2

التأكٌد على استخدام البرنامج التعلٌمً المعد من قبل الباحث وفق برمجٌات تكنلوجٌا  -3

 المعلومات وتعلم بعض المهارات بالجمناستك للطالب.

ضرورة بناء وحدات تدرٌبٌة باالعتماد على برمجٌات تكنلوجٌا المعلومات لتعلم بعض  -5

 .ت االساسٌة بالجمناستكالمهارا

إن مهارات البحث العلمً تعد من المهارات الالزمة التً ٌنبغً أن ٌتسلح بها الطالب  -1

 .لمعالجة مشكالت الدراسٌة

ضرورة تطبٌق منهجٌة هذه الدراسة على متغٌرات أخرى من المواد الدراسٌة فً الكلٌة و  -4

 .لٌم المدمجذلك بسبب الوضع الراهن و توجٌهات الوزارة بتطبٌق التع

ً بناء البرامج فالمعلومات المعرفٌة والحركٌة  تكنلوجٌاضرورة التوأمة والمزاوجة بٌن  -2

 .التعلٌمٌة لدى الطالب
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 (1يهذك )
 

         وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 جامعة القادسية         

 البدنية و عموـ الرياضة كمية التربية       
 الدكتوراها /الدراسات العمي   

 اعتبُاٌو/ 
 

. استاذنا الفاضؿ  ...........................................المحتـر
 
تأحري بشَايج تؼهًٍُ وفك تكُهىجُا املؼهىياث )يروـ الباحث أجراء بحثو الموسوـ   

 ألهى يهاساث انبذج انؼهًٍ يف  بؼط يهاساث اجلًُاعتك انفٍُ

جامعة  –ثالثة في كمية التربية البدنية و عموـ الرياضة طالب المرحمة  العمى  ( نهطالب 
كاف لرأي حضرتكـ أثره البالغ والياـ ، فقد حرص  مؤلما 2021 – 2020القادسية  لمعاـ الدراسي 

ميارات البحث أماـ أىـ         الباحث عمى استشارتكـ في ذلؾ . يرجى التفضؿ بوضع عالمة 
 العممي .

 مع فائؽ الشكر والتقدير
 (1( و أقؿ درجة ) 5إف اعمى درجة ىي )  الحظة :م

 اسـ المختص:
 المقب العممي:
 االختصاص:
 مكاف العمؿ :

 التاريخ :
                               :                                                               التوقيع 

 الباحث                        
 كاظـ شاكي حسنيف عمي         

 
 



 
 
 
 

 ت

 

 الميارات االساسية

 الدرجة حسب االىمية

1 2 3 4 5 

      االتصاؿ 1

      القدرة عمى االسموب العممي  2

      التفكير الناقد 3

      عمؿ الييئات و العمؿ الجماعي  4

      لفاعمية الشخصية ا 5

      دارة المينة ا 6

      حؿ المشكالت 7

 
 
 
 
 
 
 
 



 (2يهذك )
يهاساث َبني أمساء انغادة اخلرباء واملختصني انزٍَ دذدوا صالدُت جماالث  

 انبذج انؼهًٍ
المقب  اسـ الخبير ت

 العممي
التخصص 

 العممي 
 االستشارة مكاف العمؿ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح استاذ بايوميكانيؾ   د حسيف مرداف عمر   .1

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 المجاالت صالحية

تدريب  د عادؿ تركي دلوي  .2
 رياضي 

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح استاذ

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار تاٌٍِٛىأٍه د ٘شاَ ٕ٘ذاٚي ٌ٘ٛذي  .3

 جاِعح تاتً/اٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار لٍاط ٚ تمٌُٛ  د داصَ ِٛعى عًٍ   .4

 / جاِعح اٌمادعٍحاٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار تذسٌة د. االء عثذ اٌٛ٘اب   .5

 اٌمادعٍح جاِعح /اٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار لٍاط ٚتمٌُٛ اٌّاْ دغٍٓ عًٍد.   .6

 صالحية المجاالت جاِعح تغذاد/ٍح اٌشٌاظ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار / جّٕاعته د سغذاء دّضٖ اٌغفاح  .7

 جاِعح تاتً/اٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار  جّٕاعته  د داِذ ٔٛسي   .8

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

طشائك  ْ د عالء خٍذْٚ صٌذا  .9

 تذسٌظ

اعتار 

 ِغاعذ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

اعتار  تذًٍٍ دشوً  د ِشتاق عثذ اٌشظا   .10

 ِغاعذ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 صالحية المجاالت

 
 
 
 
 



 
 

 (3يهذك )
 

         ث العمميوزارة التعميـ العالي والبح
 جامعة القادسية         

 البدنية و عموـ الرياضة كمية التربية       
 الدكتوراهالدراسات العميا /   

 و/ إعتبُاٌ
 .........................................المحتـر اعتارَا انفاظم

 
تنأحري بشَنايج تؼهًُنٍ وفنك تكُهىجُنا )يروـ الباحث أجراء بحثو الموسوـ   

 ( ملؼهىياث ألهى يهاساث انبذج انؼهًٍ يف  بؼط يهاساث اجلًُاعتك انفٍُ نهطالب ا
ونظرًا لما  تتمتعوف بو مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ فإف الباحث يود االستنارة بآرائكـ السػديدة فػي 

 ميػػارات البحػػث العممػػي لطػػالب كميػػة التربيػػة البدنيػػة و عمػػـو الرياضػػةمػػدى صػػالحية فقراتػػو لقيػػاس 
ضػػافة أي فقػػره  كميػػةال البالتػػي ترونيػػا مناسػػبة عمػػى فقراتػػو ومػػدى مالمتػػو لطػػو  المرحمػػة الثالثػػة  وا 

 ترونيا مناسبًا عمما أف بدائؿ اإلجابة خماسية .
 

   
 نادرا جدا  نادرا احيانا غالبا دائما

5 4 3 2 1 

 وتقبموا فائؽ شكري وتقديري
 إسـ الخبير: 

 المقب العممي : 
 مكاف العمؿ:

 التاريخ:
 التوقيع :                                       

 الباحث 
 حسنيف عمي كاظـ شاكي



 جمال االتصال -اوال :
 الممارسة الفقرة ت

 ال تصمح  تصمح 

الميارة التي يقـو بشرحيا ىؿ لديؾ القدرة عمى التركيز عمى اجزاء  1
 مدرس المادة 

  

   الطالب عند قيامؾ بشرح الميارة بارتياح  لديؾ شعورىؿ  2

الشرح الميارة مف قبؿ لى أي مدى تطرح تساؤالت اثناء استماعؾ إ 3
 المدرس

  

حوؿ ميارة معينة ىؿ تعمؿ عمى تمخيص اىـ  عند انتياء النقاش 4
 ما جاء فييا 

  

عند قياـ المدرس بشرح الميارة ىؿ تجيد االستماع الية دوف القياـ  5
 بالمقاطعة 

  

   و بيف مدرس المادة  عمؿ عمى وضع حدود في التصرؼ بينؾىؿ  6

   ىؿ تجد صعوبة في التعبير عف شرح الميارة  مف قبمؾ اثناء االداء  7

عند اكتشاؼ خطا  ىؿ تواجو صعوبة في التعبير عف رأيؾ بصراحة 8
 ما اثناء اداء الميارة مف قبؿ مدرس المادة

  

   بشرح الميارة اماـ المدرس والطالب  ىؿ تشعر بالتوتر عند القاءؾ  

تراعي استخداـ كممات الطالب  حوؿ الميارة ىؿ عند حديثؾ مع  10
 و واضحة مفيومة 

  

لديؾ القدرة عمى تخميف ما يدور ىؿ  الزميؿ عند النظر إلى عيف  11
 في ذىنو مف اسئمة 

  

شرح الميارة مف قبمؾ داللو عمى ثقة ىؿ تعتبر االسترخاء عند  12
 بالنفس 

  

   عند شرح الميارة كار ىؿ تبدع في ربط االف 13

يوافقؾ و نإسة عند شرحؾ لمميارة أالطالب بر ىؿ تجد اف ايماء  14
 االفكار 

  

   اجزاء الميارة مع بعضيا اثناء شرح ىؿ تجيد ربط  15

 
 



 جمال دم املشكالث -:حاَُا 
 الممارسة الفقرة ت

 ال تصمح  تصمح

   ناء شرح الميارة اث عندما تواجيؾ مشكمة حموؿ ىؿ تحاوؿ ايجاد  1

   في االداء اثناء شرح الميارة  ىؿ تواجو صعوبة تحديد المشكمة 2

مجيوؿ اثناء اإلحباط  عند مواجيتؾ لموقؼ في إلى أي مدى تشعر  3
 شرح الميارة 

  

   معينة اثناء شرح الميارة  ىؿ تثؽ بقدراتؾ في التعامؿ مع المشكمة 4

المطروحة  مف قبؿ  حموؿ لممشكمة ىؿ لديؾ سرعة بدييية في ايجاد 5
 الطالب الزمالء اثناء شرح الميارة 

  

   ، ىؿ تنظر لسمبياتو قبؿ ايجابياتووؿ لممشكمة عند ايجاد الحم 6

   معالجتؾ لممشكمة إلى أي مدى لديؾ القدرة عمى توقع نتائج  7

   ذىنؾ اثناء وجود المشكمة ىؿ تعمؿ بالفكرة االولى التي تخطر عمى  8

   المشكمة  ىؿ تشعر باستياء كبير عند الفشؿ في تطبيؽ الحؿ 9

وؿ لممشاكؿ المطروحة في الميارة بغض الحمابسط ىؿ تمجأ إلى  10
 النظر عف النتائج 

  

باداء الميارة ىؿ تقمؽ مف عدـ النجاح اذا كانت المشكمة تتعمؽ  11
 مستقبال

  

   ثناء االداء ا ىؿ تعتمد عمى الحدس  في مواجية مشكالتؾ 12

في طرح مشكمة ما ىؿ تفكر بعمؽ عندما تواجيؾ صعوبة في  13
 خاصة في الميارة 

  

   ىؿ تعمؿ عمى تنظيـ الحموؿ الخاصة بالمشكالت اثناء شرح الميارة  14

   ىؿ تمجأ إلى تقويـ الحؿ بعد تطبيقو 15

 
 
 
 
 
 



 انكفاَت  انشخصُت -:حانخا 
 

 الممارسة الفقرة ت

 ال تصمح  تصمح 

الذي يحصؿ اثناء شرح  ىؿ تشعر اف انفعاالتؾ تجاه المواقؼ 1
 مسيطر عمييا  الميارة 

  

االلـ الذي ينجـ عف الشعور  ىؿ تستطيع اف تقمؿ حجـ  2
 اثناء شرح الميارة  المواقؼ السيئة بعبارات ايجابية

  

   ة اثناء المواقؼ السمبي إلى أي مدى تؤثر فيؾ االفكار السوداوية 3

اثناء  ىؿ لديؾ القدرة عمى اتخاذ القرارات بطريقة حكيمة ومتأنية 4
 شرح الميارة 

  

الطالب اثناء االداء الخاطئ ىؿ تجد صعوبة في العفو عف  5
 لمميارة 

  

اثناء  ىؿ لديؾ القدرة عمى تجنب االحباط مف خالؿ توقع الفشؿ 6
 اداء الميارة 

  

كالتؾ مف خالؿ تأمؿ النجاح ىؿ لديؾ القدرة عمى تجاوز مش 7
 عند مواجيتيـ نفس المشكمة الطالبالذي حققو 

  

، ىؿ لديؾ القدرة عمى الطالب  عند شعورؾ بالكراىية الحد 8
 تجاوز ىذا اإلحساس؟

  

تتعرض الى موقؼ إلى أي مدى تسيطر عمى تفكيرؾ عندما  
 صعب اثناء شرح و اداء الميارة 

  

   ستمـ لمعوقات تحقيقو؟عند تحديدؾ لميدؼ، ىؿ ت 10

ىؿ تشعر باالرباؾ عندما يطمب منؾ القياـ بأكثر مف ميمة في  11
 اف واحد

  

   إلى أي مدى لديؾ القدرة عمى اكتساب سموكيات جديدة 12

   باالداء الميارة  ىؿ تفضؿ المشورة  في االمور الخاصة 13

 
 
 



 (4يهذك )
فمشاث يهاساث ٍَ دذدوا صالدُت َبني أمساء انغادة اخلرباء واملختصني انز

 انبذج انؼهًٍ
المقب  اسـ الخبير ت

 العممي
التخصص 

 العممي 
 االستشارة مكاف العمؿ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح استاذ بايوميكانيؾ د حسيف مرداف عمر   .1

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

تدريب  د عادؿ تركي دلوي  .2
 رياضي

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  شتٍحوٍٍح اٌت استاذ

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

د ٘شاَ ٕ٘ذاٚي   .3

 ٌ٘ٛذي

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار تاٌٍِٛىأٍه

 جاِعح تاتً/اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

لٍاط ٚ  د داصَ ِٛعى عًٍ   .4

 تمٌُٛ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار

 ٍح/ جاِعح اٌمادعاٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

عٍُ إٌفظ  د عًٍ دغٍٓ ٘اشُ   .5

 اٌشٌاظً

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

عٍُ إٌفظ  د دٍذس ٔاجً جثش  .6

 اٌشٌاظً

جاِعح / ٌٍثٕاخ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار

 اٌىٛفح 
 الفقراتصالحية 

عٍُ إٌفظ  د اععذ عًٍ عفٍخ  .7

 ظًاٌشٌا

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار تذسٌة د. االء عثذ اٌٛ٘اب   .8

 اٌمادعٍح جاِعح /اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

لٍاط  اٌّاْ دغٍٓ عًٍد.   .9

 ٚتمٌُٛ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار

 الفقراتصالحية  جاِعح تغذاد/ح اٌشٌاظٍ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار جّٕاعته د سغذاء دّضٖ اٌغفاح  .10

 جاِعح تاتً/اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار جّٕاعته د ٍ٘ثُ دغٍٓ عثذ  .11

 جاِعح تاتً/اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

لٍاط ٚ  عشان د ِذّذ ِطش  .12

 ٌُتمٛ

اعتار 

 ِغاعذ

وٍٍٗ اٌتشتٍٗ اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ 

 اٌشٌاظح  / جاِعٗ اٌّثٕى 
 الفقراتصالحية 

 د داِذ ٔٛسي   .13

 

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اعتار جّٕاعته

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

 الفقراتصالحية  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍحاعتار طشائك  د عالء خٍذْٚ صٌذاْ   .14



 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح  ِغاعذ تذسٌظ

تذًٍٍ  د ِشتاق عثذ اٌشظا   .15

 دشوً

اعتار 

 ِغاعذ

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح 
 الفقراتصالحية 

 د. عًٍ تذٌٛي طاتٛس  .16

 

 

اعتار  جّٕاعته

 ِغاعذ 

 

 

 اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح

 جاِعح اٌمادعٍح اٌشٌاظٍح 
 الفقراتحية صال

طرائؽ  د ثامر حسيف كحط  .17
 تدريس

استاذ 
 مساعد

 البدنية و عمـو  كمية التربية
 القادسيةجامعة /الرياضية 

 

 الفقراتصالحية 

 جمناستؾ  احمد كـر   .18
 

استاذ 
 مساعد 

 البدنية و عمـو  كمية التربية
 المثنىجامعة /الرياضية 

 الفقراتصالحية 

19.   
 ميند ياسر 

اختبار 
 وقياس

تاذ اس
 مساعد

 البدنية و عمـو  كمية التربية
 القادسيةجامعة /الرياضية 

 

 الفقراتصالحية 

اختبار  عالء كاظـ عرموط  .20
 وقياس

استاذ 
 مساعد

 البدنية و عمـو  كمية التربية
 القادسيةجامعة /الرياضية 

 

 الفقراتصالحية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (5يهذك )

         وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

                                              جامعة القادسية         
 البدنية و عموـ الرياضة كمية التربية       
 الدكتوراهالدراسات العميا /   

 اعتبُاٌو/ 
 ....................................................عزيزي الطالب 

 
بشَايج تؼهًٍُ وفك تكُهىجُا املؼهىياث ألهى  تأحري)يروـ الباحث أجراء بحثو الموسوـ 

 يهاساث انبذج انؼهًٍ يف  بؼط يهاساث اجلًُاعتك انفٍُ

عمػػى طػػالب كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػـو الرياضػػة / جامعػػة القادسػػية ، وىػػو جػػزء مػػف ( نهطننالب 
 متطمبات الحصوؿ عمى شياد الدكتوراه.

كـ الموضػوعية والصػراحة فػي فػيفنتوسػـ ولما كانت ىذه اإلجابػة ألغػراض البحػث العممػي،  
 اإلجابة. وشكرًا لتعاونكـ خدمة لمصالح العاـ. 

 
 

 
 

 الباحث                                                             
 حسنيف  عمي كاظـ  شاكي

 
 
 
 
 
 



 جمال االتصال -اوال :
 الممارسة الفقرة ت

نادرا  نادرا احيانا غالبا دائما
 جدا

الميارة التي ىؿ لديؾ القدرة عمى التركيز عمى اجزاء  1
 يقوـ بشرحيا مدرس المادة 

     

الطالب عند قيامؾ بشرح بارتياح  لديؾ شعورىؿ  2
 الميارة 

     

الشرح إلى أي مدى تطرح تساؤالت اثناء استماعؾ  3
 الميارة مف قبؿ المدرس

     

تعمؿ عمى  حوؿ ميارة معينة ىؿ عند انتياء النقاش 4
 تمخيص اىـ ما جاء فييا 

     

عند قياـ المدرس بشرح الميارة ىؿ تجيد االستماع  5
 الية دوف القياـ بالمقاطعة 

     

عمؿ عمى وضع حدود في التصرؼ بينؾ و بيف ىؿ  6
 مدرس المادة 

     

ىؿ تجد صعوبة في التعبير عف شرح الميارة  مف  7
 قبمؾ اثناء االداء 

     

عند  تواجو صعوبة في التعبير عف رأيؾ بصراحة ىؿ 8
اكتشاؼ خطا ما اثناء اداء الميارة مف قبؿ مدرس 

 المادة

     

بشرح الميارة اماـ  ىؿ تشعر بالتوتر عند القاءؾ  
 المدرس والطالب 

     

تراعي الطالب  حوؿ الميارة ىؿ عند حديثؾ مع  10
 و واضحة استخداـ كممات مفيومة 

     

لديؾ القدرة عمى ىؿ  الزميؿ د النظر إلى عيف عن 11
 تخميف ما يدور في ذىنو مف اسئمة 

     



شرح الميارة مف قبمؾ ىؿ تعتبر االسترخاء عند  12
 داللو عمى ثقة بالنفس 

     

      عند شرح الميارة ىؿ تبدع في ربط االفكار  13

عند شرحؾ لمميارة  وسأالطالب بر ىؿ تجد اف ايماء  14
 يوافقؾ االفكار  وان

     

      اجزاء الميارة مع بعضيا اثناء شرح ىؿ تجيد ربط  15

 
 

 جمال دم املشكالث -:حاَُا 
 الممارسة الفقرة ت

نادرا  نادرا احيانا غالبا دائما
 جدا

      اثناء شرح الميارة  عندما تواجيؾ مشكمة حموؿ ىؿ تحاوؿ ايجاد  1
      في االداء اثناء شرح الميارة  شكمةىؿ تواجو صعوبة تحديد الم 2
مجيوؿ اثناء اإلحباط  عند مواجيتؾ لموقؼ في إلى أي مدى تشعر  3

 شرح الميارة 

     

      معينة اثناء شرح الميارة  ىؿ تثؽ بقدراتؾ في التعامؿ مع المشكمة 4
المطروحة  مف قبؿ  ىؿ لديؾ سرعة بدييية في ايجاد حموؿ لممشكمة 5

 الزمالء اثناء شرح الميارة  الطالب

     

      ، ىؿ تنظر لسمبياتو قبؿ ايجابياتووؿ لممشكمة عند ايجاد الحم 6
      معالجتؾ لممشكمة إلى أي مدى لديؾ القدرة عمى توقع نتائج  7
      ذىنؾ اثناء وجود المشكمة ىؿ تعمؿ بالفكرة االولى التي تخطر عمى  8
      المشكمة  عند الفشؿ في تطبيؽ الحؿىؿ تشعر باستياء كبير  9

وؿ لممشاكؿ المطروحة في الميارة بغض الحمابسط ىؿ تمجأ إلى  10
 النظر عف النتائج 

     

باداء الميارة ىؿ تقمؽ مف عدـ النجاح اذا كانت المشكمة تتعمؽ  11
 مستقبال

     

      اثناء االداء  ىؿ تعتمد عمى الحدس  في مواجية مشكالتؾ 12
في طرح مشكمة ما خاصة ىؿ تفكر بعمؽ عندما تواجيؾ صعوبة في  13

 في الميارة 

     

      ىؿ تعمؿ عمى تنظيـ الحموؿ الخاصة بالمشكالت اثناء شرح الميارة  14
      ىؿ تمجأ إلى تقويـ الحؿ بعد تطبيقو 15



 
 جمال انشخصُت -:حانخا 

 الممارسة الفقرة ت
نادرا  نادرا احيانا غالبا دائما

 جدا
الذي  ىؿ تشعر اف انفعاالتؾ تجاه المواقؼ 1

 مسيطر عمييا  يحصؿ اثناء شرح الميارة 

     

االلـ الذي الشعور  ىؿ تستطيع اف تقمؿ حجـ  2
اثناء  ينجـ عف المواقؼ السيئة بعبارات ايجابية

 شرح الميارة 

     

اثناء  إلى أي مدى تؤثر فيؾ االفكار السوداوية 3
 مواقؼ السمبية ال

     

ىؿ لديؾ القدرة عمى اتخاذ القرارات بطريقة حكيمة  4
 اثناء شرح الميارة  ومتأنية

     

الطالب اثناء ىؿ تجد صعوبة في العفو عف  5
 االداء الخاطئ لمميارة 

     

ىؿ لديؾ القدرة عمى تجنب االحباط مف خالؿ  6
 اثناء اداء الميارة  توقع الفشؿ

     

لديؾ القدرة عمى تجاوز مشكالتؾ مف خالؿ ىؿ  7
عند مواجيتيـ  الطالبتأمؿ النجاح الذي حققو 

 نفس المشكمة

     

، ىؿ لديؾ الطالب  عند شعورؾ بالكراىية الحد 8
 القدرة عمى تجاوز ىذا اإلحساس

     

تتعرض إلى أي مدى تسيطر عمى تفكيرؾ عندما  
 الى موقؼ صعب اثناء شرح و اداء الميارة 

     

      عند تحديدؾ لميدؼ، ىؿ تستمـ لمعوقات تحقيقو؟ 10

     ىؿ تشعر باالرباؾ عندما يطمب منؾ القياـ بأكثر  11



 مف ميمة في اف واحد

إلى أي مدى لديؾ القدرة عمى اكتساب سموكيات  12
 جديدة

     

باالداء  ىؿ تفضؿ المشورة  في االمور الخاصة 13
 الميارة 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (6يهذك )

 امساء فشَك انؼًم املغاػذ
 مكاف العمؿ االسـ  ت
الرياضة / جامعة البدنية و عمـو كمية التربية  تدريسي / ا.ـ.د  وساـ فالح  1

 القادسية
الرياضة / جامعة البدنية و عمـو كمية التربية  تدريسي / ـ.د اكـر عبد الحسيف  2

 القادسية

الرياضة / جامعة البدنية و عمـو كمية التربية  تدريسي / ـ.د محمد راضي  3
 القادسية

الرياضة / جامعة البدنية و عمـو كمية التربية  تدريسي / ـ.د محمد فائز صاحب 4
 القادسية

الرياضة / جامعة البدنية و عمـو كمية التربية  تدريسية / ـ.ـ رشا عباس  6
 القادسية

الرياضة البدنية و عمـو كمية التربية /  دكتوراه طالب  عدي عبادي  7
 /جامعة القادسية

الرياضة البدنية و عمـو / كمية التربية  دكتوراه طالب  ـ.ـ فراس محمد كريـ   8
 /جامعة القادسية

الرياضة / جامعة البدنية و عمـو موظؼ / كمية التربية  حاـز قاسـ  7
 القادسية

الرياضة / جامعة ة و عمـو البدنيموظؼ / كمية التربية  حسيفعمي  8
 القادسية 

 

 
 
 
 
 



 (7يهذك )

 امساء املختصني و احملكًني 
 مكاف العمؿ االسـ  ت
الرياضية /جامعة البدنية و عمـو  / كمية التربية  استاذ  ا.د حامد نوري 1

 القادسية 
 الرياضيةالبدنية و عمـو  / كمية التربية  استاذ مساعد  ا.ـ.د عمي بديوي طابور 2

 القادسية/جامعة 
الرياضية البدنية و عمـو  / كمية التربية  استاذ مساعد  ا.ـ عبد الحسيف ماجد 3

 القادسية/جامعة 
 القادسية مديرية تربية/  مدرس مساعد ـ.ـ عمي ستار جبير 4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (8يهذك ) 
 يؼهى       امساء انغادة اخلرباء واملختصني  انزٌ مت اجشاء املمابالث انشخصُت

 

 مكاف العمؿ االسـ  ت
 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د حسيف مرداف عمر 1

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د عادؿ تركي دلوي 2

 جاِعح تاتً/اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د ٘شاَ ٕ٘ذاٚي ٌ٘ٛذي 3

 / جاِعح اٌمادعٍحاٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د داصَ ِٛعى عًٍ 4

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د عًٍ دغٍٓ ٘اشُ 5

 اٌىٛفحجاِعح / ٌٍثٕاخ  وٍٍح اٌتشتٍح د دٍذس ٔاجً جثش 6

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د اععذ عًٍ عفٍخ 7

 اٌمادعٍحجاِعح /اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د. االء عثذ اٌٛ٘اب 8

 جاِعح تغذاد/اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح اٌّاْ دغٍٓ عًٍد.   9

 جاِعح تاتً/اٌشٌاظٍح  اٌثذٍٔح ٚ عٍَٛ  وٍٍح اٌتشتٍح د سغذاء دّضٖ اٌغفاح 10

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لميارة االتصاؿ  نموذج لوحدة تدريبيةأ
 اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة الثالثة

عدد الطالب :          التواصؿ بيف االستاذ والطالب                                                                                 -األىداؼ التربوية :
 طالب  10

 دقيقة 120زمف الوحدة: 

أقساـ 
 الوحدة

 المالحظات التنظيـ الفعاليات والميارات الزمف

القسـ 
 التحضيري
 المقدمة

 د 24 
  د  5

تييئة الطالب  و األدوات وأخذ الحضور وترديد تحية 
 البدء بالدرس  

 × × × × ×
× 

        # 

التأكيد عمى  -
 دوءالنظاـ والي

االحماء 
 العاـ

مع اليرولة تدوير الذراعيف  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
مع اليرولة ضغط الذراعيف  –لألماـ ثـ لمخمؼ 
وقوؼ مع أخذ  –سير اعتيادي  –لمخمؼ األعمى 

 شييؽ عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × × ×
× 

 × × × × ×
× 

االنتباه عمى  -
 ايعازات المدرس

الحفاظ عمى  -
 تالمسافا

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف

 تمريف جذع
تمريف 
 رجميف

  د 12
) وقوؼ فتحًا ، الذراعيف أمامًا ( تدوير الذراعيف 

 عدات (  8لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 4) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ الجذع لمجانبيف ... ) 

 عدات ( 
 عدات (   4) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف ... ) 

 × × × × ×
× 
 

       # 

التأكيد عمى  -
 األداء مع العد

القسـ 
 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
الجزء 

 التطبيقي
 القسـ االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 84
 د 14
 د 70
 د 20
 

 د 50

 
شرح و توضيح ميارة الوقوفعمى االكتاؼ في جياز 

 المتوازي مف قبؿ المدرس
 ) شرح االداء الميارى (

 الباحث .تطبيؽ المنيج التدريبي المتبع مف قبؿ 
 

تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز لكؿ طالب عمى 
 حدة مع إعطائو معمومات حوؿ االداء الصحيح 

 
 

 
 × × × × ×

× 
       # 

 
×  ×  ×  × 
 ×  ×  ×  ×

# 
×  ×  ×  × 

 
اإلنتباه لشرح  -

 الميارة

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 

ايعاز نياية الدرس جمع األدوات في مكانيا ثـ 
 واالنصراؼ

 
 × × × × ×

× 
        # 

 
التأكيد عمى  -

 ضبط اليدوء



 حؿ المشكالتأنموذج لوحدة تدريبية لميارة 
اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة 

 الثالثة
لب                                                                                         التواصؿ بيف االستاذ والطا -األىداؼ التربوية :

 طالب  10عدد الطالب : 
 دقيقة 120زمف الوحدة: 
أقساـ 
 الوحدة

 المالحظات التنظيـ الفعاليات والميارات الزمف

القسـ 
التحض
 يري

 المقدمة

 د 24 
 د  5

 
 تييئة الطالب  و األدوات وأخذ

 الحضور وترديد تحية البدء بالدرس  

 × × × ×
× × 

        # 

التأكيد  -
عمى النظاـ 

 واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
اليرولة تدوير الذراعيف لألماـ ثـ 

مع اليرولة ضغط  –لمخمؼ 
سير  –الذراعيف لمخمؼ األعمى 

وقوؼ مع أخذ شييؽ  –اعتيادي 
 الفـ . عميؽ وطرحو مف 

 × × × ×
× × 

 × × × ×
× × 

االنتباه  -
عمى ايعازات 

 المدرس
الحفاظ  -

عمى 
 المسافات

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف
تمريف 
 جذع

تمريف 
 رجميف

  د 12
) وقوؼ فتحًا ، الذراعيف أمامًا ( 

تدوير الذراعيف لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 عدات (  8

) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ الجذع 
 عدات (  4)  لمجانبيف ...

) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف 
 عدات (   4... ) 

 × × × ×
× × 

 
       # 

التأكيد  -
عمى األداء 

 مع العد



القسـ 
 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
الجزء 
التطبيق

 ي
القسـ 
 االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 84
 د 14
 د 70
 د 20
 

 د 50

 
شرح و توضيح ميارة الوقوفعمى 

المتوازي مف قبؿ االكتاؼ في جياز 
 المدرس

 ) شرح االداء الميارى (
تطبيؽ المنيج التدريبي المتبع مف 

 قبؿ الباحث .
 

تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز 
لكؿ طالب عمى حدة مع إعطائو 
 معمومات حوؿ االداء الصحيح 

 
 

 
 × × × ×

× × 
       # 

 
  ×  ×  ×

× 
  ×  ×  ×

# × 
  ×  ×  ×

× 

 
اإلنتباه  -

 لميارةلشرح ا

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 

جمع األدوات في مكانيا ثـ ايعاز 
 نياية الدرس واالنصراؼ

 
 × × × ×

× × 
        # 

 
التأكيد  -

عمى ضبط 
 اليدوء

 
 

 
 
 
 
 
 

 الكفاية الشخصيةأنموذج لوحدة تدريبية لميارة 



وؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوق
 الثالثة

التواصؿ بيف االستاذ والطالب                                                                                          -األىداؼ التربوية :
 طالب  10عدد الطالب : 
 دقيقة 120زمف الوحدة: 
أقساـ 
 الوحدة

 المالحظات التنظيـ ت والمياراتالفعاليا الزمف

القسـ 
التحض
 يري

 المقدمة

 د 24 
 د  5

 
تييئة الطالب  و األدوات وأخذ 

 الحضور وترديد تحية البدء بالدرس  

 × × × ×
× × 

        # 

التأكيد  -
عمى النظاـ 

 واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
ـ اليرولة تدوير الذراعيف لألماـ ث

مع اليرولة ضغط  –لمخمؼ 
سير  –الذراعيف لمخمؼ األعمى 

وقوؼ مع أخذ شييؽ  –اعتيادي 
 عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × ×
× × 

 × × × ×
× × 

االنتباه  -
عمى ايعازات 

 المدرس
الحفاظ  -

عمى 
 المسافات

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف
تمريف 
 جذع

تمريف 
 رجميف

  د 12
ف أمامًا ( ) وقوؼ فتحًا ، الذراعي

تدوير الذراعيف لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 عدات (  8

) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ الجذع 
 عدات (  4لمجانبيف ... ) 

) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف 
 عدات (   4... ) 

 × × × ×
× × 

 
       # 

التأكيد  -
عمى األداء 

 مع العد

    د 84القسـ 



 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
الجزء 
التطبيق

 ي
 القسـ
 االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 14
 د 70
 د 20
 

 د 50

شرح و توضيح ميارة الوقوفعمى 
االكتاؼ في جياز المتوازي مف قبؿ 

 المدرس
 ) شرح االداء الميارى (

تطبيؽ المنيج التدريبي المتبع مف 
 قبؿ الباحث .

 
تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز 
لكؿ طالب عمى حدة مع إعطائو 

 االداء الصحيح  معمومات حوؿ
 
 

 × × × ×
× × 

       # 
 

  ×  ×  ×
× 

  ×  ×  ×
# × 

  ×  ×  ×
× 

اإلنتباه  -
 لشرح الميارة

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 

جمع األدوات في مكانيا ثـ ايعاز 
 نياية الدرس واالنصراؼ

 
 × × × ×

× × 
        # 

 
التأكيد  -

عمى ضبط 
 اليدوء

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  حؿ المشكالتلميارة  أنموذج لوحدة تدريبية
 اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة الثالثة

 طالب  10عدد الطالب : حؿ  معوقات االداء المياري  -األىداؼ التربوية :
 دقيقة 120زمف الوحدة: 

أقساـ 
 الوحدة

 المالحظات التنظيـ عاليات والمياراتالف الزمف

القسـ 
 التحضيري
 المقدمة

 د 24 
  د  5

تييئة الطالب  و األدوات وأخذ الحضور وترديد تحية 
 البدء بالدرس  

 × × × × ×
× 

        # 

التأكيد عمى  -
 النظاـ واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع اليرولة تدوير الذراعيف  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
مع اليرولة ضغط الذراعيف  –ماـ ثـ لمخمؼ لأل

وقوؼ مع أخذ  –سير اعتيادي  –لمخمؼ األعمى 
 شييؽ عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × × ×
× 

 × × × × ×
× 

االنتباه عمى  -
 ايعازات المدرس

الحفاظ عمى  -
 المسافات

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف

 تمريف جذع
تمريف 
 رجميف

  د 12
ذراعيف أمامًا ( تدوير الذراعيف ) وقوؼ فتحًا ، ال

 عدات (  8لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 4) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ الجذع لمجانبيف ... ) 

 عدات ( 
 عدات (   4) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف ... ) 

 × × × × ×
× 
 

       # 

التأكيد عمى  -
 األداء مع العد

القسـ 
 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
الجزء 

 التطبيقي
 القسـ االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 84
 د 14
 د 70
 د 20
 

 د 50

 
شرح و توضيح ميارة الوقوفعمى االكتاؼ في جياز 

 المتوازي مف قبؿ المدرس
 ) شرح االداء الميارى (

 تطبيؽ المنيج التدريبي المتبع مف قبؿ الباحث .
 

تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز لكؿ طالب عمى 
 ت حوؿ االداء الصحيح حدة مع إعطائو معموما

 
 

 
 × × × × ×

× 
       # 

 
×  ×  ×  × 
 ×  ×  ×  ×

# 
×  ×  ×  × 

 
اإلنتباه لشرح  -

 الميارة

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 

جمع األدوات في مكانيا ثـ ايعاز نياية الدرس 
 واالنصراؼ

 
 × × × × ×

× 
        # 

 
التأكيد عمى  -

 ءضبط اليدو 



 
 حؿ المشكالتأنموذج لوحدة تدريبية لميارة 

اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة 
 الثالثة

                 التواصؿ بيف االستاذ والطالب                                                                         -األىداؼ التربوية :
 طالب  10عدد الطالب : 
 دقيقة 120زمف الوحدة: 
أقساـ 
 المالحظات التنظيـ الفعاليات والميارات الزمف الوحدة

القسـ 
التحض
 يري

 المقدمة

 د 24 
 د  5

 
تييئة الطالب  و األدوات وأخذ 

 الحضور وترديد تحية البدء بالدرس  

 × × × ×
× × 

        # 

التأكيد  -
ظاـ عمى الن
 واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
اليرولة تدوير الذراعيف لألماـ ثـ 

مع اليرولة ضغط  –لمخمؼ 
سير  –الذراعيف لمخمؼ األعمى 

وقوؼ مع أخذ شييؽ  –اعتيادي 
 عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × ×
× × 

 × × × ×
× × 

االنتباه  -
عمى ايعازات 

 المدرس
الحفاظ  -

 عمى
 المسافات

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف
تمريف 
 جذع

تمريف 
 رجميف

  د 12
) وقوؼ فتحًا ، الذراعيف أمامًا ( 

تدوير الذراعيف لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 عدات (  8

) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ الجذع 
 عدات (  4لمجانبيف ... ) 

) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف 
 عدات (   4... ) 

 × × × ×
× × 

 
       # 

التأكيد  -
عمى األداء 

 مع العد



القسـ 
 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
الجزء 
التطبيق

 ي
القسـ 
 االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 84
 د 14
 د 70
 د 20
 

 د 50

 
شرح و توضيح ميارة الوقوفعمى 

االكتاؼ في جياز المتوازي مف قبؿ 
 المدرس

 ) شرح االداء الميارى (
مف  تطبيؽ المنيج التدريبي المتبع

 قبؿ الباحث .
 

تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز 
لكؿ طالب عمى حدة مع إعطائو 
 معمومات حوؿ االداء الصحيح 

 
 

 
 × × × ×

× × 
       # 

 
  ×  ×  ×

× 
  ×  ×  ×

# × 
  ×  ×  ×

× 

 
اإلنتباه  -

 لشرح الميارة

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 
انيا ثـ ايعاز جمع األدوات في مك

 نياية الدرس واالنصراؼ

 
 × × × ×

× × 
        # 

 
التأكيد  -

عمى ضبط 
 اليدوء

 
 

 
 
 
 
 
 

 الكفاية الشخصيةأنموذج لوحدة تدريبية لميارة 



اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة 
 الثالثة

صؿ بيف االستاذ والطالب                                                                                         التوا -األىداؼ التربوية :
 طالب  10عدد الطالب : 
 دقيقة 120زمف الوحدة: 
أقساـ 
 الوحدة

 المالحظات التنظيـ الفعاليات والميارات الزمف

القسـ 
التحض
 يري

 المقدمة

 د 24 
 د  5

 
طالب  و األدوات وأخذ تييئة ال

 الحضور وترديد تحية البدء بالدرس  

 × × × ×
× × 

        # 

التأكيد  -
عمى النظاـ 

 واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
اليرولة تدوير الذراعيف لألماـ ثـ 

مع اليرولة ضغط  –لمخمؼ 
سير  –الذراعيف لمخمؼ األعمى 

شييؽ  وقوؼ مع أخذ –اعتيادي 
 عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × ×
× × 

 × × × ×
× × 

االنتباه  -
عمى ايعازات 

 المدرس
الحفاظ  -

عمى 
 المسافات

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف
تمريف 
 جذع

تمريف 
 رجميف

  د 12
) وقوؼ فتحًا ، الذراعيف أمامًا ( 

تدوير الذراعيف لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 عدات (  8

ؿ الجذع ) وقوؼ ، تخصر ( فت
 عدات (  4لمجانبيف ... ) 

) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف 
 عدات (   4... ) 

 × × × ×
× × 

 
       # 

التأكيد  -
عمى األداء 

 مع العد

    د 84القسـ 



 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
الجزء 
التطبيق

 ي
القسـ 
 االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 14
 د 70
 د 20
 

 د 50

عمى شرح و توضيح ميارة الوقوف
االكتاؼ في جياز المتوازي مف قبؿ 

 المدرس
 ) شرح االداء الميارى (

تطبيؽ المنيج التدريبي المتبع مف 
 قبؿ الباحث .

 
تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز 
لكؿ طالب عمى حدة مع إعطائو 
 معمومات حوؿ االداء الصحيح 

 
 

 × × × ×
× × 

       # 
 

  ×  ×  ×
× 

  ×  ×  ×
# × 

  ×  ×  ×
× 

اإلنتباه  -
 لشرح الميارة

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 

جمع األدوات في مكانيا ثـ ايعاز 
 نياية الدرس واالنصراؼ

 
 × × × ×

× × 
        # 

 
التأكيد  -

عمى ضبط 
 اليدوء

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 أنموذج لوحدة تدريبية لميارة االتصاؿ 
 الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة الثالثة اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة

التواصؿ بيف االستاذ والطالب                                                                                          -األىداؼ التربوية :
 طالب  10عدد الطالب : 
 دقيقة 120زمف الوحدة: 
أقساـ 
 المالحظات التنظيـ الفعاليات والميارات الزمف دةالوح

القسـ 
 التحضيري
 المقدمة

 د 24 
 د  5

تييئة الطالب  و األدوات وأخذ الحضور وترديد 
 تحية البدء بالدرس  

 × × × × ×
× 

        # 

التأكيد عمى  -
 النظاـ واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع اليرولة تدوير  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
مع اليرولة ضغط  –لذراعيف لألماـ ثـ لمخمؼ ا

وقوؼ  –سير اعتيادي  –الذراعيف لمخمؼ األعمى 
 مع أخذ شييؽ عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × × ×
× 

 × × × × ×
× 

االنتباه عمى  -
 ايعازات المدرس

الحفاظ عمى  -
 المسافات

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف

 تمريف جذع
تمريف 
 رجميف

  د 12
فتحًا ، الذراعيف أمامًا ( تدوير الذراعيف  ) وقوؼ

 عدات (  8لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 4) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ الجذع لمجانبيف ... ) 

 عدات ( 
 عدات (   4) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف ... ) 

 × × × × ×
× 
 

       # 

التأكيد عمى  -
 األداء مع العد

القسـ 
 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
ء الجز 

 التطبيقي
القسـ 
 االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 84
 ويتكوف مف

 د 14
 
 

 د 70
 د 20
 

 د 50

 
 

عمى االكتاؼ في  شرح و توضيح ميارة الوقوؼ
 جياز المتوازي مف قبؿ المدرس

 ) شرح االداء الميارى (
 
 

 التدريبي تطبيؽ المنيج
 

تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز لكؿ طالب عمى 
 مومات حوؿ االداء الصحيح حدة مع إعطائو مع

 
 × × × × ×

× 
       # 

 
×  ×  ×  × 
 ×  ×  ×  ×

# 
×  ×  ×  × 

 
اإلنتباه لشرح  -

 الميارة

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 

 
 × × × × ×

 
التأكيد عمى  -



جمع األدوات في مكانيا ثـ ايعاز نياية الدرس 
 واالنصراؼ

× 
        # 

 دوءضبط الي

 حؿ المشكالتأنموذج لوحدة تدريبية لميارة 
اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة 

 الثالثة
                  التواصؿ بيف االستاذ والطالب                                                                        -األىداؼ التربوية :

 طالب  10عدد الطالب : 
 دقيقة 120زمف الوحدة: 
أقساـ 
 الوحدة

 المالحظات التنظيـ الفعاليات والميارات الزمف

القسـ 
التحض
 يري

 المقدمة

 د 24 
 د  5

 
تييئة الطالب  و األدوات وأخذ 

 الحضور وترديد تحية البدء بالدرس  

 × × × ×
× × 

        # 

التأكيد  -
نظاـ عمى ال
 واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
اليرولة تدوير الذراعيف لألماـ ثـ 

مع اليرولة ضغط  –لمخمؼ 
سير  –الذراعيف لمخمؼ األعمى 

وقوؼ مع أخذ شييؽ  –اعتيادي 
 عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × ×
× × 

 × × × ×
× × 

االنتباه  -
عمى ايعازات 

 المدرس
الحفاظ  -
ى عم

 المسافات
االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف
تمريف 
 جذع

تمريف 

  د 12
) وقوؼ فتحًا ، الذراعيف أمامًا ( 

تدوير الذراعيف لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 عدات (  8

) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ الجذع 
 عدات (  4لمجانبيف ... ) 

) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف 

 × × × ×
× × 

 
       # 

التأكيد  -
عمى األداء 

 مع العد



 عدات (   4... )  رجميف
القسـ 
 الرئيسي
الجزء 

 التعميمي
الجزء 
التطبيق

 ي
القسـ 
 االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 84
 د 14
 د 70
 د 20
 

 د 50

 
شرح و توضيح ميارة الوقوفعمى 

االكتاؼ في جياز المتوازي مف قبؿ 
 المدرس

 ) شرح االداء الميارى (
ع مف تطبيؽ المنيج التدريبي المتب

 قبؿ الباحث .
 

تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز 
لكؿ طالب عمى حدة مع إعطائو 
 معمومات حوؿ االداء الصحيح 

 
 

 
 × × × ×

× × 
       # 

 
  ×  ×  ×

× 
  ×  ×  ×

# × 
  ×  ×  ×

× 

 
اإلنتباه  -

 لشرح الميارة

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 
كانيا ثـ ايعاز جمع األدوات في م

 نياية الدرس واالنصراؼ

 
 × × × ×

× × 
        # 

 
التأكيد  -

عمى ضبط 
 اليدوء

 
 

 
 
 

 الكفاية الشخصيةأنموذج لوحدة تدريبية لميارة 
اليدؼ التعميمي : تعمـ ميارة الجمناستؾ ) الوقوؼ عمى االكتاؼ في جياز المتوازي( المرحمة 

 الثالثة



بيف االستاذ والطالب                                                                                          التواصؿ -األىداؼ التربوية :
 طالب  10عدد الطالب : 
 دقيقة 120زمف الوحدة: 
أقساـ 
 الوحدة

 المالحظات التنظيـ الفعاليات والميارات الزمف

القسـ 
التحض
 يري

 المقدمة

 د 24 
 د  5

 
ب  و األدوات وأخذ تييئة الطال

 الحضور وترديد تحية البدء بالدرس  

 × × × ×
× × 

        # 

التأكيد  -
عمى النظاـ 

 واليدوء

االحماء 
 العاـ

مع  –سير ػ ىرولة اعتيادية  د 7
اليرولة تدوير الذراعيف لألماـ ثـ 

مع اليرولة ضغط  –لمخمؼ 
سير  –الذراعيف لمخمؼ األعمى 

ييؽ وقوؼ مع أخذ ش –اعتيادي 
 عميؽ وطرحو مف الفـ . 

 × × × ×
× × 

 × × × ×
× × 

االنتباه  -
عمى ايعازات 

 المدرس
الحفاظ  -

عمى 
 المسافات

االحماء 
 الخاص
تمريف 
 ذراعيف
تمريف 
 جذع

تمريف 
 رجميف

  د 12
) وقوؼ فتحًا ، الذراعيف أمامًا ( 

تدوير الذراعيف لألماـ ولمخمؼ ... ) 
 عدات (  8

الجذع ) وقوؼ ، تخصر ( فتؿ 
 عدات (  4لمجانبيف ... ) 

) وقوؼ ضمًا ( ثني ومد الركبتيف 
 عدات (   4... ) 

 × × × ×
× × 

 
       # 

التأكيد  -
عمى األداء 

 مع العد

القسـ 
 الرئيسي
الجزء 

 د 84
 د 14
 د 70

 
ى شرح و توضيح ميارة الوقوفعم

االكتاؼ في جياز المتوازي مف قبؿ 

 
 × × × ×

× × 

 
اإلنتباه  -

 لشرح الميارة



 التعميمي
الجزء 
التطبيق

 ي
القسـ 
 االوؿ 

 
القسـ 
 الثاني 

 د 20
 

 د 50

 المدرس
 ) شرح االداء الميارى (

تطبيؽ المنيج التدريبي المتبع مف 
 قبؿ الباحث .

 
تطبيؽ االداء الميارى عمى الجياز 
لكؿ طالب عمى حدة مع إعطائو 
 معمومات حوؿ االداء الصحيح 

 
 

       # 
 

  ×  ×  ×
× 

  ×  ×  ×
# × 

  ×  ×  ×
× 

القسـ 
 الختامي

 د 12
 د 7
 د  5

 
 لعبة ترويحية صغيرة 

جمع األدوات في مكانيا ثـ ايعاز 
 نياية الدرس واالنصراؼ

 
 × × × ×

× × 
        # 

 
التأكيد  -

عمى ضبط 
 اليدوء

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
   

The effect of an educational program according to 
information technology for the most important skills of 

scientific research on some skills of artistic gymnastics for 
students 

   

THE Researcher                                        supervised by  
 Prof.Ahmad Abd Al-Ameer Shubar         Hassanein Ali Kadhim 
 
The aim of the research is to identify the impact of the training program on gymnastics 

skills by designing a form for scientific research skills and designing a training 

program according to information technology software for the most important 

scientific research skills, and then knowing the effect of the training program for the 

most important scientific research skills and their impact on some gymnastics skills.As 

for the research problem, the epidemiological situation the country is going through 

and the educational process, the study went towards integrated e-learningwhich was 

one of the reasons for the study, the researcher sought to find a scientific logic that 

cares and simulates the thinking processes associated with cognitive achievement.The 

research sample included, who are the third stage students in the College of Physical 

Education and Sports Sciences, University of Al-Qadisiyah for the academic year 

2020-2021, which numbered (148) students, sample building the scale and (30) 

students of the experimental sample.It corresponds to three gymnastics skills that were 

determined by the teaching curriculum approved by the Ministry and for the first 

semester, where the researcher began testing gymnastics skills and presented the scale 

to the sample members by means of the Classroom program,And then applying the 

training program prepared by the researcher according to the training units at a rate of 

(10). 
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