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و تناولت  اتقان االداء المهاري للعٌنة البحث لما لها من دور فً  مهارات البحث العلمً الدراسة على أهمٌة  تمحورت ملخص البحث :

و اتقان مهارة  زٌادة الفائدة من العملٌة التدرٌبٌةفً  ساهمت و اٌضا ، و نظام التعلٌم الحضوري   االلكترونًنظام التعلم  بتطبٌقالبحث  أهمٌة

 لطلبة المرحلة الثالثة فً كلٌة المهارةوفق تكنلوجٌا المعلومات لتطوٌر  تصمٌم برنامج تدرٌبًالجمناستك  بواسطة  الوقوف على االكتاف فً

كما هدفت الى  ، جامعة القادسٌة و كذلك اعد استمارة وفق تكنلوجٌا المعلومات لتقٌٌم مهارات البحث العلمً –التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

تصمٌم استمارة لمهارات البحث  الوقوف على االكتاف فً الجمناستك من خبلل ثٌر البرنامج التدرٌبً على مهارةالتعرف على تأمحاولة 

مما ٌجعل عملٌة  التطور او التعلم الحركً  المهارة  رات البحث العلمً و اثرها فًومات ألهم مهاعلى وفق برمجٌات تكنلوجٌا المعلالعلمً 

فً العملٌة التدرٌبٌة له فوائد ووظائف عدٌدة، من أهمها تحدٌد المسارات الحركٌة الصحٌحة  التكنلوجٌا ر فاعلٌة وإٌجابٌة؛ ألن استعمالأكث

بذولٌن وغٌر ذلك من الفوائد المهمة التً تعمل على تحقٌق أكبر قدر ممكن من الكفاٌة التدرٌبٌة والتعلٌمٌة. فضبلً عن توفٌر الجهد والوقت الم

طلبة المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم وحدد مجتمع البحث وهم  تجرٌبًتخدام المنهج الوقد قام الباحث باس، درٌبٌةفً الوحدة الت

تم اخذ  طالب  02عددها  على العٌنةتم تطبٌق المقٌاس   القرعة من خبللو 0202 – 0202للعام الدراسً  جامعة القادسٌة  –الرٌاضة 

الثبلثة و تم التجانس لكل مجموعة من  ةالتجرٌبٌطبلب  للمجموعات  22االضعف فً مهارات البحث العلمً  حٌث اصبح لكل مجموعة 

العٌنات هم االضعف بٌن مجتمع البحث فً مهارات البحث العلمً اذ  هالمجامٌع الثبلثة واجراء التكافؤ بٌن المجامٌع الثبلث حٌث تم اختٌار هذ

 وفق التدرٌبً البرنامج إنأظهرت النتائج أما أهم االستنتاجات فهً  طالب 251عٌنة المقٌاس جمٌع افراد مجتمع البحث و البالغ عدد  بلغت

المجامٌع التجرٌبٌة  اظهرتة الوقوف على االكتاف مهار فً تعلم بعض  االٌجابً االثر له الباحث اعده الذي المعلومات تكنلوجٌا برمجٌات

                                                                  .وملموسا واضحا تفوقا المعلومات تكنلوجٌا برمجٌات استخدمت والتً الثبلث 

   الكلمات المفتاحٌة )مهارات البحث العلمً , مهارة الوقوف على االكتاف فً الجمناستك (

Designing a Training Program According to Information Technology Software for the Most Important 

Skills of Scientific Research and its Impact on the Skill of shoulder stand in Gymnastics 
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Abstract: The study focused on the importance of scientific research skills due to their role in mastering the skill 

performance of the research sample and dealt with the importance of research by applying the e-learning system and the 

regular attendance system, , and also contributed to increasing the benefit of the training process and mastering the skill of 

shoulder stand in gymnastics by designing a training program according to information technology to develop the skill for 

third-year students in the College of Physical Education and Sports Sciences - University of Al-Qadisiyah. And also prepared 

a form according to information technology to assess the skills of scientific research, and also aimed to try to identify the 

impact of the training program on the skill of shoulder stand in gymnastics by designing a form for scientific research skills 

according to information technology software for the most important skills of scientific research and its impact on the skill, 

which makes The process of motor development or learning is more effective and positive, Because the use of technology in 

the training process has many benefits and functions, the most important of which is determining the correct motor paths and 

other important benefits that work to achieve the largest possible degree of training and educational efficiency. In addition to 

saving the effort and time spent in the training unit, the researcher used the experimental method and identified the research 

community, who are the third year students in the College of Physical Education and Sports Sciences - University of 

Qadisiyah for the academic year 2020-2021. Through the lottery, the scale was applied to the sample. The weakest in 

scientific research skills was taken, as each group had 10 students for the three experimental groups, and homogeneity was 

established for each of the three groups, and parity was made between the three groups., as the scale sample reached all 

members of the research community, which numbered 184 students. As for the most important conclusions, the results 

showed that the training program according to the information. The three experimental groups that used information 

technology software showed clear and tangible superiority. 
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:مقدمةال   1-  

توفٌر الفرص الضرورٌة لتنمٌة جمٌع جوانب الفرد وتمكٌنه من تحقٌق اقصى إمكاناته وقدراته والوصول به الى ان مهارات البحث العلمً 

مهارات البحث منه من خبلل ما ٌمتلك من قدرات ولتحقٌق هذه االهداف ٌنبغً  (702ص3)المستوى الذي ٌرغب فً ان ٌكون علٌه وٌتمكن 

مهارة تحتاج و ،بحٌث ٌمكن الفرد من مواجهة مشكبلته وتنمٌة شخصٌته بجهوده الذاتٌة  معلومات تكنلوجٌا التوفٌر سبل التفاعل مع العلمً 

 و كذلك صعوبة مهاراتها قدرات حركٌة معقدة كونها تعتمد على قدرات عالٌة من األداء  إلىالوقوف على االكتاف فً الجمناستك 

وفق معطٌات المهارة  ٌتم البحث عنهوهو ما  االداء المهاري الصحٌح ىإلتدرٌبا خاصا للوصول  تتطلبكون أن أغلب حركاتها (754ص0)

ومن المعلوم أن معرفة درجة األداء المثلى مفقودة على نحو ما ندركه من وتوظٌفها بطرق تدرٌبٌة تعمل على اتقان األداء الفعلً 

 و المصادر و المراجع  االطارٌح الرسائل واألدبٌات السابقة التً تشمل   على مجموعة من من خبلل اطبلع الباحث و ( 725ص2)حولنا

الخاصة بموضوع الدراسة والتً تتمركز على مهارات البحث العلمً من خبلل مقاٌٌس خاصة  التً ارتبطت بتكنلوجٌا المعلومات و ٌمكن 

7 جمناستك التً كان لها دور كبٌر فً اتقان االداء المهارىال ة الوقوف على االكتاف فً تقدٌمة للطالب لمهارات البحث العلمً بمهارا  

الوقوف على االكتاف فً  الجمناستك هً تعلم و اتقان مهارهل هناك امكانٌة لتطبٌق التدرٌب المدمج كبدٌل للتعلٌم التقلٌدي ف  -2  

هل هناك امكانٌة لتصمٌم برنامج تدرٌبً لمهارات البحث العلمً على وفق تكنلوجٌا المعلومات مبنً على اساس ما تم الحصول  -0
 علٌة من معرفة 

 هل برنامج التدرٌبً المصمم له االثر االٌجابً فً تطوٌر مهارات البحث العلمً من خبلل ابعاد البحث العلمً  -0

 الغرض من الدراسة  1-2
على وفق برمجٌات تكنلوجٌا المعلومات ألهم مهارات البحث العلمً و الباحث هناك اثر اٌجابً للبرنامج التدرٌبً المصمم ٌفترض 

 الوقوف على االكتاف فً الجمناستك ة مهار  اثرها فً

 منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة : 3
 عٌنة البحث  3-1

الباحث المنهج التجرٌبً وذلك لمبلئمته لحل مشكلـة البحث التً تتمثل فً اٌجاد العبلقة بٌن متغٌرٌن او اكثر و ٌعتبر من   استخدم
حدد الباحث مجتمع البحث وهم طبلب المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة  المناهج المهمة بالبحث العلمً فهو افضل المناهج وابرزها

و  ( طالب، و تم اختٌار اجراء القرعة 215) والبالغ عددهم  0202 -0202امعة القادسٌة للعام الدراسً البدنٌة وعلوم الرٌاضة ج
طبلب   22تم تطبٌق المقٌاس  تم اخذ االضعف فً مهارات البحث العلمً  حٌث اصبح لكل مجموعة طالب و  02عددهم 

ع الثبلثة واجراء التكافؤ بٌن المجامٌع الثبلث حٌث تم اختٌار هذة للمجموعات التجرٌبة الثبلثة و تم التجانس لكل مجموعة من المجامٌ
العٌنات هم االضعف بٌن مجتمع البحث فً مهارات البحث العلمً اذ بلغت عٌنة المقٌاس جمٌع افراد مجتمع البحث و البالغ عدد 
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 المتغٌرات المدروسة    3-3
مهاارات و هان )مهاارة االتصاال و مهاارة حال المشاكبلت و مهاارة الكفاٌاة الشخصاٌة ( و تم دراسة مهرات البحث العلمً و عددها ثبلث 

 الوقوف على االكتاف فً الجمناستك   مهارة

 اختبارات البحث المٌدانٌة  3-4

تم االعتماد على المنهج التدرٌسً المعد من قبل وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً فً تقسٌم المهارات و حسب الفصلٌن الدراسٌٌن 
جهاز  ( الذي احتوى على ثبلث اجهزة و )مهارة الوقوف على االكتاف 0202 -0202حٌث تم اختٌار الفصل االول من العام الدراسً )

طاء محاضرتٌن تعرٌفٌتتٌن على االجهزة من ثم الشروع باالختبارات القبلٌة للمهارات بحضور اربعة محكمٌن )ملحق ( و تم اعالمتوازي
( و حذف الدرجات العلٌا و الدنٌا و اخذ متوسط الحسابً للدرجٌتٌن من قبل رئٌس لجنة التحكٌم و من ثم قام الباحث بتصمٌم ثبلث برامج 

ولغة برمجة من شركة ماٌكروسوفت تستند الى لغة لٌبسك وهو برنامج )تدرٌبٌة ) عن طرٌق بٌئة تطوٌر   VISUAl BASIC   )
 ( VISUA BASIC)والمصنف ضمن لغات البرمجة فً ذلك بعد البحث عن موضوع دراسة واٌجاد الحلول المناسبة فً فهم برمجة 

 التجربة االستطالعٌة:  3-5
 بأساالوبعلااى مجموعااة ماان الطاابلب ماان مجتمااع البحااث و خااارج العٌنااة باعااداد برنااامج تاادرٌبً   تجربااة اسااتطبلعٌة بااأجراءقااام الباحااث 

مبلئمة منهج التدرٌبً و تكنلوجٌا المعلومات على معرفة مدى مبلئمة المنهج التدرٌبً و االختبارات مع مستوى افراد العٌنة و كانت نتائج 
 التعرف على االجهزة و االدوات المستخدمة و التعرف على الوقت االزم و المساعدكفاءة فرٌق العمل و  االختبارات لمستوى افراد العٌنة

 اجراءات بناء المقٌاس  3-6
لابعض مهاارات  مهارات البحث العلمً لطلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة بالسلوب تكنلوجٌاا المعلوماات صالحٌة فقرات 3-6-1

  -:الجمناستك



حاول صابلحٌة فقارات هاذا (  1و المختصاٌن )ملحاقالخباراء الساادة  على توافاق رراء مجموعاة مان  الحصولٌتطلب هذا االجراء  

مهاارات البحاث مقٌااس بالمتعلقاة  مجاال مان المجااالتتحدٌاد فقارات كال العلماً ل مهاارات البحاثلمقٌااس الباحث بإعداد اساتمارة  قام المقٌاس ، لذلك

 .( 1 ) رقم ، الجدول ٌٌسالمكونة للمقا من المجاالت مجالواعطاء تعرٌف لكل  (2) ملحق العلمً
 (1جدول )

 مهارات البحث العلمً الخبراء حول صبلحٌة فقرات المقٌاس لآلراء( 2ٌبٌن نتائج اختبار ) كا
 مهارة االتصالالمجــــــــــــــــــــــــــــال : 

 الفقرة ت
 الصبلحٌة

 2قٌمة كا نسبة االتفاق
 الداللة المحسوبة

 ال ٌصلح ٌصلح

المهارة التً هل لدٌك القدرة على التركٌز على اجزاء  1
%100 0 19 ٌقوم بشرحها مدرس المادة   معنوي 19.00 

الطبلب عند قٌامك بشرح بارتٌاح  لدٌك شعورهل  2
%94.74 1 18 المهارة   معنوي 15.21 

الشرح إلى أي مدى تطرح تساؤالت اثناء استماعك  3
المدرس المهارة من قبل  19 0 100%  معنوي 19.00 

حول مهارة معٌنة هل تعمل على  عند انتهاء النقاش 4
%94.74 1 18 تلخٌص اهم ما جاء فٌها   معنوي 15.21 

عند قٌام المدرس بشرح المهارة هل تجٌد االستماع الٌة  5
%89.47 2 17 دون القٌام بالمقاطعة   معنوي 11.84 

عمل على وضع حدود فً التصرف بٌنك و بٌن هل  6
 مدرس المادة 

19 0 100%  معنوي 19.00 

هل تجد صعوبة فً التعبٌر عن شرح المهارة  من  7
 قبلك اثناء االداء 

19 0 100%  معنوي 19.00 

8 
عند  هل تواجه صعوبة فً التعبٌر عن رأٌك بصراحة

اكتشاف خطا ما اثناء اداء المهارة من قبل مدرس 
 المادة

17 2 89.47%  معنوي 11.84 

بشرح المهارة امام  هل تشعر بالتوتر عند القاءك  9
%94.74 1 18 المدرس والطبلب   معنوي 15.21 

تراعً الطبلب  حول المهارة هل عند حدٌثك مع  10
و واضحة استخدام كلمات مفهومة   19 0 100%  معنوي 19.00 

لدٌك القدرة على هل  الزمٌل عند النظر إلى عٌن  11
%94.74 1 18 تخمٌن ما ٌدور فً ذهنه من اسئلة   معنوي 15.21 

شرح المهارة من قبلك دالله هل تعتبر االسترخاء عند  12
%100 0 19 على ثقة بالنفس   معنوي 19.00 

عند شرح المهارة هل تبدع فً ربط االفكار  13  17 2 89.47%  معنوي 11.84 

الطالب برئسة عند شرحك للمهارة هل تجد ان اٌماء  14
%94.74 1 18 انةٌوافقك االفكار   معنوي 15.21 

اجزاء المهارة مع بعضها اثناء شرح هل تجٌد ربط  15  19 0 100%  معنوي 19.00 

مهارة حل المشكالتالمجال /   



 الفقرة ت
 الصبلحٌة

 2قٌمة كا نسبة االتفاق
 الداللة المحسوبة

 ال ٌصلح ٌصلح

اثناء  عندما تواجهك مشكلة حلول هل تحاول اٌجاد  1
%94.74 1 18 شرح المهارة   معنوي 15.21 

فً االداء اثناء شرح  هل تواجه صعوبة تحدٌد المشكلة 2
 المهارة 

19 0 100%  معنوي 19.00 

اإلحباط  عند مواجهتك لموقف فً إلى أي مدى تشعر  3
 مجهول اثناء شرح المهارة 

17 2 89.47%  معنوي 11.84 

معٌنة اثناء  هل تثق بقدراتك فً التعامل مع المشكلة 4
%94.74 1 18 شرح المهارة   معنوي 15.21 

5 
 هل لدٌك سرعة بدٌهٌة فً اٌجاد حلول للمشكلة
المطروحة  من قبل الطبلب الزمبلء اثناء شرح 
 المهارة 

19 0 100%  معنوي 19.00 

، هل تنظر لسلبٌاته قبل ول للمشكلة عند اٌجاد الحل 6
%94.74 1 18 اٌجابٌاته  معنوي 15.21 

معالجتك إلى أي مدى لدٌك القدرة على توقع نتائج  7
%100 0 19 للمشكلة   معنوي 19.00 

ذهنك اثناء هل تعمل بالفكرة االولى التً تخطر على  8
 وجود المشكلة 

17 2 89.47%  معنوي 11.84 

 هل تشعر باستٌاء كبٌر عند الفشل فً تطبٌق الحل 9
%89.47 2 17 المشكلة   معنوي 11.84 

ول للمشاكل المطروحة فً الحلابسط هل تلجأ إلى  10
%100 0 19 المهارة بغض النظر عن النتائج   معنوي 19.00 

باداء هل تقلق من عدم النجاح اذا كانت المشكلة تتعلق  11
%100 0 19 المهارة مستقببل  معنوي 19.00 

اثناء  هل تعتمد على الحدس  فً مواجهة مشكبلتك 12
%89.47 2 17 االداء   معنوي 11.84 

فً طرح هل تفكر بعمق عندما تواجهك صعوبة فً  13
%94.74 1 18 مشكلة ما خاصة فً المهارة   معنوي 15.21 

هل تعمل على تنظٌم الحلول الخاصة بالمشكبلت اثناء  14
%100 0 19 شرح المهارة   معنوي 19.00 

15 

 هل تلجأ إلى تقوٌم الحل بعد تطبٌقه

 

 

 

18 1 94.74%  معنوي 15.21 

  مهارة الكفاٌة الشخصٌةالمجال / 

 الداللة 2قٌمة كا نسبة االتفاق الصبلحٌة الفقرة ت



 المحسوبة ال ٌصلح ٌصلح

الذي ٌحصل اثناء  هل تشعر ان انفعاالتك تجاه المواقف 1
مسٌطر علٌها  شرح المهارة   

18 1 94.74%  معنوي 15.21 

االلم الذي ٌنجم عن الشعور  هل تستطٌع ان تقلل حجم  2
اثناء شرح المهارة  المواقف السٌئة بعبارات اٌجابٌة  

19 0 100%  معنوي 19.00 

اثناء المواقف  االفكار السوداوٌةإلى أي مدى تؤثر فٌك  3
%89.47 2 17 السلبٌة   معنوي 11.84 

هل لدٌك القدرة على اتخاذ القرارات بطرٌقة حكٌمة  4
اثناء شرح المهارة  ومتأنٌة  

18 1 94.74%  معنوي 15.21 

الطبلب اثناء االداء هل تجد صعوبة فً العفو عن  5
%100 0 19 الخاطئ للمهارة   معنوي 19.00 

هل لدٌك القدرة على تجنب االحباط من خبلل توقع  6
اثناء اداء المهارة  الفشل  18 1 94.74%  معنوي 15.21 

هل لدٌك القدرة على تجاوز مشكبلتك من خبلل تأمل  7
عند مواجهتهم نفس المشكلة الطبلبالنجاح الذي حققه   

19 0 100%  معنوي 19.00 

لدٌك القدرة ، هل الطبلب  عند شعورك بالكراهٌة الحد 8
%89.47 2 17 على تجاوز هذا اإلحساس  معنوي 11.84 

تتعرض الى إلى أي مدى تسٌطر على تفكٌرك عندما  9
%89.47 2 17 موقف صعب اثناء شرح و اداء المهارة   معنوي 11.84 

%100 0 19 عند تحدٌدك للهدف، هل تستلم لمعوقات تحقٌقه؟ 10  معنوي 19.00 

عندما ٌطلب منك القٌام بأكثر من  هل تشعر باالرباك 11
%100 0 19 مهمة فً ان واحد  معنوي 19.00 

%89.47 2 17 إلى أي مدى لدٌك القدرة على اكتساب سلوكٌات جدٌدة 12  معنوي 11.84 

باالداء  هل تفضل المشورة  فً االمور الخاصة 13
%94.74 1 18 المهارة   معنوي 15.21 

(0805ومستوى داللة ) 1( =1-2( =)1-درجة حرٌة )نعند  3884(الجدولٌة =2قٌمة )كا  

مهاااارات البحاااث العلماااً لطلباااة كلٌاااة التربٌاااة البدنٌاااة وعلاااوم الرٌاضاااة بالسااالوب تكنلوجٌاااا مقٌااااس لالتطبٌاااال االساااتطالعً  3-6-2
 -المعلومات لبعض مهارات الجمناستك:

 و للتحقاااق مااان مااادى وضاااوح تعلٌمااااتبتاااارٌ   (0ماااع فرٌاااق العمااال المسااااعد )ملحاااق  التجرباااة االساااتطبلعٌةبااااجراء الباحاااث  قاااام
 و كان الهدف منها 7وتشخٌص الغموض  الطبلب للمقٌاسس ومدى دقتها ومبلءمة البدائل ومدى استٌعاب ٌٌالمقا فقرات

 التعرف على مدى وضوح فقرات المقٌاس وتعلٌماته. -2
 التعرف على الوقت البلزم لئلجابة . -0
 التعرف على المعوقات التً قد تواجه الباحث فً تطبٌق المقٌاس النهائً .  -0
 التعرف على فعالٌة بدائل اإلجابة . -1
 معرفة كفاءة فرٌق العمل المساعد. -2

( دقٌقاااة ، وان جمٌاااع الفقااارات كانااات واضاااحة ومفهوماااة  02 - 02وقاااد اتضاااح مااان خااابلل ذلاااك أن زمااان اإلجاباااة قاااد تاااراوح باااٌن )  
 . بالطبللدى 

مهااااارات البحااااث العلمااااً لطلبااااة كلٌااااة التربٌااااة البدنٌااااة وعلااااوم الرٌاضااااة باساااالوب تكنلوجٌااااا  مقٌاااااسلالتطبٌااااال الر ٌسااااً  3-6-3
 لبعض مهارات الجمناستك  المعلومات

بتعلٌماتاااه وفقراتاااه جااااهز للتطبٌاااق ، باشااار الباحاااث ماااع فرٌاااق العمااال المسااااعد ملحاااق  مهاااارات البحاااث العلماااًبعاااد أن أصااابح مقٌااااس 
عااان طرٌاااق جهااااز  وبعاااد عملٌاااة فااارز اساااتمارات اإلجاباااةا ( طالبااا251بتطبٌاااق المقٌااااس علاااى  )عٌناااة البنااااء( والباااالغ عاااددهم ) (0)



صاااالحه لبلجاباااة ، وعلٌاااه اساااتبقى الباحاااث  االلكترونٌاااة  اتضاااح أن جمٌاااع االساااتمارات) مجتماااع البحاااث ( لعٌناااة البنااااء  الحاساااوب 
 ( اسااااتمارة تاااام االعتماااااد علٌهااااا فااااً عملٌااااات التحلٌاااال اإلحصااااائً لفقاااارات مقٌاااااس251) والبالغااااة االلكترونٌااااة جمٌااااع االسااااتمارات

 لغرض استخراج القوة التمٌزٌة والصدق والثبات مهارات البحث العلمً
 مقٌاااااس مهااااارات البحااااث العلمااااً لطلبااااة كلٌااااة التربٌااااة البدنٌااااة وعلااااوم الرٌاضااااة باساااالوبالتحلٌاااال االحصااااا ً لفقاااارات  3-6-4

  -تكنلوجٌا المعلومات لبعض مهارات الجمناستك:
ولكاااً ٌاااتم الحصاااول علاااى فقااارات تفاااً باااالغرض وتحمااال الجاااودة ٌجاااب أن  ، أن عملٌاااة بنااااء المقٌااااس تتطلاااب إجاااراء تحلٌااال فقراتاااه
ومااان أهااام  ،ٌجرٌهاااا مصااامم المقٌااااس بعاااد عملٌاااة تصاااحٌح وفااارزساااوف التاااً  ،تتضااامن عملٌاااة التحلٌااال مجموعاااة مااان االجاااراءات

 7 ت التحلٌل المتبعةعملٌا
 التوزٌع االعتدالً-2
 مؤشرات التمٌٌز .-0
  المؤشرات العلمٌة للمقٌاس .-0
 التوزٌع االعتدالً لعٌنة البناء -2

لغاارض التأكااد مااان اعتدالٌااة توزٌااع درجاااات عٌنااة البناااء ومعرفاااة ماادى قاارب أو بعاااد درجااات عٌنااة البنااااء ماان التوزٌااع االعتااادالً ، 
لمؤشااارات اإلحصاااائٌة المتعلقاااة بخصاااائص النزعاااة المركزٌاااة ، وبمقااااٌٌس التشاااتت ومقااااٌٌس التوزٌاااع قاااام الباحاااث بحسااااب بعاااض ا

 ( .0التكراري ، وكما مبٌن فً الجدول ) 
 (0جدول )

 

مهاااااارات البحاااااث 
 العلمً 

الوساااااااااااط 
 الحسابً

 اعلى درجة  ادنى درجة  التفلطح االلتواء االنحراف  الوسٌط

 86 .. 25608 254.0 86 058.2 865.86 االتصال

 82 80 8..25- 8..25 84 .0524 845.24 حل المشكبلت 

 4. .8 ..258- .2586- 80 652.0 .8.502 الكفاٌة الشخصٌة 

حصااااائٌة المتعلقااااة بخصااااائص النزعااااة المركزٌااااة وبمقاااااٌٌس التشااااتت والتوزٌااااع الطبٌعااااً لعٌنااااة البناااااء المؤشاااارات االالجاااادول ٌبااااٌن 
 االلتااااواءقااااٌم معاماااال  خاااابلل مبلحظااااةحصااااائٌة ماااان التوزٌااااع االعتاااادالً رنفااااا ماااان الا راتور أن المؤشااااكٌتضااااح ماااان الجاااادول المااااذ

موزعاااا توزٌعاااا  تاالختباااارا) افاااة لمساااتوى عٌناااة   ٌعاااد للفقاااراتعتااادالً ومعامااال الاااتفلطح الاااذٌن ٌعااادان مااان خصاااائص المنحناااى اال
قٌاااس درجااة علااو قمااة التوزٌااع  بالنساابة للتوزٌااع أمااا معاماال الااتفلطح، فٌعاارف بأنااه  البحااث( االختبااارات مبلئمااةطبٌعٌااا وهااذا ٌثباات 

 للقٌاس  ومبلئمتهاإٌجابٌا على صالحٌة عٌنة البناء هذا ٌعد للبحث الحالً  راتٌعً، أي قٌاس درجة التسطح، و مؤشالطب
 لغرض حساب معامبلت تمٌٌز الفقرات فقد تم استخدام أسلوبٌن هما 7 -7 مإشرات التمٌٌز 3-6-5
 -المتطرفتٌن ) االتساق الخارجً ( 7المجموعتٌن -2
 -طرٌقة االتساق الداخلً 0-7
 -معامبلت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس الفرعً الذي تنتمً الٌه  7 -أ
 -معامبلت ارتباط المقاٌٌس الفرعٌة بالدرجة الكلٌة للقائمة 7 -ب
 معامبلت ارتباط كل فقرة بالمقٌاس الكلً  –ج 

 حٌث انهما ٌعدان من االسالٌب المناسبة لحساب تمٌٌز الفقرات .  
 ) االتساال الخارجً ( : المتطرفتانالمجموعتان -2

 -الباحث  بالخطوات اآلتٌة 7 قامس على عٌنة التحلٌل اإلحصائً وتصحٌح االستمارات ٌٌتم تطبٌق المقاٌبعد أن 
 .  تحدٌد الدرجات الكلٌة لكل مجال-2
% مااان الاااادرجات الكلٌاااة لكااال مجاااال فرعاااً ، لتمثاااال 04ترتٌاااب الااادرجات الكلٌاااة ترتٌباااا تنازلٌااااً وماااان ثااام أخاااذ أعلاااى وادناااى -0

طاااابلب كلٌااااة التربٌااااة البدنٌااااة وعلااااوم الرٌاضااااة % ماااان 04، ومجموعااااة الاااادنٌا  ماااادربً كاااارة القاااادم% ماااان  04المجموعااااة العلٌااااا 
، إذ  تاااام حساااااب المتوسااااط الحسااااابً واالنحرافااااات المعٌارٌااااة طالبااااا( 22)لااااـ ، وكااااان عاااادد كاااال منهمااااا مساااااوي  المرحلااااة الثالثااااة 

 س  ٌٌفً كل عامل من عوامل المقا الطبلبلدرجات مجموعتً 
( لعٌنتااااٌن مسااااتقلتٌن للتعاااارف علااااى الداللااااة اإلحصااااائٌة للفاااارق بااااٌن متوسااااطً المجمااااوعتٌن العلٌااااا والاااادنٌا  t-testاالختبااااار )  تاااام

( عناااد درجاااة  ائٌاااة كمؤشااار لمااادى صااابلحٌة الفقااارة مااان خااابلل مقارنتهاااا بالقٌماااة الجدولٌاااة البالغاااة )القٌماااة الت عااادتلفقااارات المقٌااااس و
 ( .0وكما مبٌن فً الجدول ) ( 2،22) ( ومستوى داللة65)ة حرٌ

 (0جدول )

ارتباااااااااااط  ت
الفقااااااااااارة 

 بالمجال

ارتباااااااااااط  الداللة
الفقااااااااااارة 

 بالمقٌاس

ارتباااااااااااااااااط  ت الداللة
الفقاااااااااااااااارة 

 بالمجال

ارتباااااااااااط  الداللة
الفقااااااااااارة 

 بالمقٌاس

 الداللة

 معنوي 2.421 معنوي 2.554 6 معنوي 2.524 معنوي 2.352 2



 معنوي 2.316 معنوي 2.402 22 معنوي 2.350 معنوي 2.402 0

 معنوي 2.221 معنوي 2.231 22 معنوي 2.413 معنوي 2.322 0

 معنوي 2.320 معنوي 2.335 20 معنوي 2.445 معنوي 2.511 1

 معنوي 2.350 معنوي 2.416 20 معنوي 2.203 معنوي 2.322 2

 معنوي 2.120 معنوي 2.203 21 معنوي 2.062 معنوي 2.111 3

 معنوي 2.121 معنوي 2.212 22 معنوي 2.120 معنوي 2.133 4

      معنوي 2.152 معنوي 2.160 5

 مإشرات ثبات المقٌاس 3-6-6
 الباحث على الطرق اآلتٌة 7 اعتمدألجل استخراج الثبات   

 طرٌقة التجز ة النصفٌة :  -أوال :
م تقسااٌم سااوف ٌااتحٌااث  ،(251 لقااد اعتمااد الباحااث فااً هااذه الطرٌقااة علااى اسااتمارات التجربااة الرئٌسااة لعٌنااة البناااء والبااالغ عااددها )

فقااارات المقااااٌٌس الفرعٌاااة علاااى نصااافٌن اشاااتمل النصاااف األول علاااى فقااارات ذات االرقاااام الفردٌاااة فاااً حاااٌن اشاااتمل النصاااف الثاااانً 
وكماااا  ، وبعاااد ذلااك تااام اساااتخراج معاماال ارتبااااط بٌرسااون لمجماااوع درجاااات نصاافً االختباااار  ،علااى الفقااارات ذات االرقااام الزوجٌاااة 

 (.1مبٌن فً  الجدول )
 ٌبٌن معامبلت ثبات االختبار بالتجزئة النصفٌة مع معامل التصحٌح لمهارات البحث العلمً( 1جدول )

 الثبات بعد التصحٌح الثبات قبل التصحٌح الفنً ت

 2.560 2.522 مهارة االتصال  2

 2.430 2.323 المشكبلت حل مهارة 0

 2.401 2.246 الشخصٌة مهارة الفاعلٌة 0

   المقٌاس ككل  1

 
  -معادلة الفا كرونباخ :-ثانٌا :

 معادلاااة ) ألفاااا كرونباااا  ( لحسااااب ثباااات االختباااار علاااى اجاباااات عٌناااة البنااااء الباااالغ عاااددهم ) عمالالباحاااث باسااات ساااٌقوم 
   (2وكما مبٌن فً  الجدول ) طالب( 251

 ٌبٌن معامبلت ثبات االختبار لمعامل الفا كرونبا  لمقٌاس مهارات البحث العلمً( 2جدول )

 معامل الفا كرونبا  الفنً ت

 2.540 مهارة االتصال  2

 2.441 المشكبلت مهارة حل 0

 2.562 الشخصٌة مهارة الفاعلٌة 0

  المقٌاس ككل  1

 اجراءات البحث المٌدانٌة  3-7
 االختبارات القبلٌة 3-7-1

لطااابلب كلٌاااة التربٌاااة البدنٌاااة  الوقاااوف علاااى االكتااااف فاااً الجمناساااتك لمهاااارة الفناااً  لاااؤلداءالقبلٌاااة االختباااارات قاااام الباحاااث بااااجراء 
جامعاااة القادساااٌة المرحلاااة الثالثاااة مااان خااابلل مقٌااااس مصااامم بواساااطة تكنلوجٌاااا المعلوماااات متكاااون مااان ثااابلث  –وعلاااوم الرٌاضاااة 

 .فقرة  11مجاالت ٌحتوي على 
المحاااددة لمهاااارة الوقاااوف علاااى االكتااااف فاااً الجمناساااتك  محاضااارتٌن تعرٌفٌاااة علاااى  ءبالقااااو قبااال االختباااار المهااااري قاااام الباحاااث 

 .تدرس فً كورس الثانً  الذي 0202-0202فً المنهج الدراسً 
 برنامج التدرٌبً لتصمٌم ا 3-7-2

م برناااامج تااادرٌبً لتطاااوٌر المهاااارات البحاااث العلماااً و ذلاااك عااان طرٌاااق بٌئاااة تطاااوٌر ولغاااة برمجاااة مااان شاااركة ٌقاااام الباحاااث بتصااام
( حٌاااث عناااد تشاااغٌل النظاااام تظهااار الواجهاااة الرئٌساااٌة  VISUAl BASICالاااى لغاااة لٌبساااك وهاااو برناااامج )ماٌكروساااوفت تساااتند 

للنظاااام والتاااً تطلاااب كلماااة المااارور للنظاااام حٌاااث ٌاااتم ادخالهاااا فاااً صاااندوق الااانص والنقااار علاااى الااازر )موافاااق( فااااذا كانااات كلماااة 
ضااغطنا علااى زر الغاااء االماار سااوف ٌااتم الخااروج الماارور غٌاار صااحٌحة فااان التشااغٌل سااوف ٌنتقاال الااى الواجهااة االخاارى امااا اذا 

وفاااق اسااالوب علماااً مااادروس ضااامن مفاااردات الوحااادة التدرٌبٌاااة الخاصاااة بمهاااارات البحاااث العلماااً فاااً الجمناساااتك ،  مااان النظاااام 
وماان خاابلل قااٌم المتغٌاارات المسااتخرجة فااً  حٌااث تاام تغذٌااة البرنااامج التاادرٌبً كاال مهااارة ماان مهااارات البحااث العلمااً علااى حااد .

باااار القبلاااً للمقٌااااس المسااااتخدم ٌاااتم وضاااع تمرٌنااااات تطوٌرٌاااة لكااال فقاااارة خاصاااة بمجااااالت البحااااث حٌاااث ساااٌحتوي المجااااال االخت
الواحاااد مااان مجموعاااة مااان التمرٌناااات تجساااد الفقااارات التاااً تااام اختٌارهاااا و بالتاااالً ٌمكااان تطاااوٌر العملٌاااات العقلٌاااة الخاصاااة بمهاااارات 

ل مجااال او مهااارة ماان مهاااارات الجمناسااتك علااى حااده ففااً مهااارة االتصاااال البحااث العلمااً المدروسااة ماان خاابلل تنااااول الباحااث لكاا
تجزئااااة مهااااارة الجمناسااااتك  الااااى اجزائهااااا الرئٌسااااٌة  و فااااً مهااااارة حاااال المشااااكبلت تناااااول الباحااااث االخطاااااء الشااااائعة للمهااااارة 

ٌااة حتااى ٌااتم زٌااادة قٌمهااا الجمناسااتك و فااً مهااارة الكفاٌااة الشخصااٌة حاارص الباحااث الااى تنمٌااة كفاٌتااه الشخصااٌة فااً عملٌااة التدرٌب



اساااابٌع بواقاااع سااااعتٌن فاااً  22و اساااتغرق تطبٌاااق المنهااااج التااادرٌبً ماااع تعلااام المهاااارات  مماااا تااام انعكاساااها الاااى االداء المهااااري .
 دقٌقة . 202و كانت زمن الوحدة التدرٌبة  االسبوع و كان االسبوع االول محاضرة تعرٌفٌة و لكل مهارة  ثبلث اسابٌع

المرحلاااة الثالثاااة و قاااام الباحاااث   التربٌاااة البدنٌاااة و علاااومقاااام الباحاااث بتطبٌاااق المنهااااج بالفصااال الدراساااً االول علاااى طااابلب كلٌاااة 
لمهااارة االتصاااال و   الوقااوف علااى االكتااااف فااً علاااى عٌنااة البحااث و تااام تطبٌااق الماانهج التاادرٌبً لمهاااارة  التجربااة بابتااداء بتطبٌااق 

 كفاٌة الشخصٌة  مهارة حل المشكبلت و مهارة ال
 االختبارات البعدٌة 3-7-3
بعاااد تنفٌاااذ البرناااامج المقتااارح لااابعض مهاااارات البحاااث العلماااً علاااى عٌناااة البحاااث )طلباااة المرحلاااة الثالثاااة فاااً كلٌاااة التربٌاااة البدنٌاااة و  

تمارة و االجابااااة علااااى اساااا  لمهااااارة الوقااااوف علااااى االكتاااااف فااااً جهاااااز المتااااوازيعلااااوم الرٌاضااااة( اجرٌاااات االختبااااارات البعدٌااااة 
المقٌااااس علاااى عٌناااة البحاااث ، وحرصااات الباحاااث علاااى تهٌئاااة الظاااروف واالمكانٌاااات لتساااهٌل المهماااة مااان حٌاااث المكاااان والزماااان، 
واالدوات واالجهااازة البلزماااة لبلختباااارات البعدٌاااة، وتنفٌاااذ االجاااراءات المتبعاااة فاااً االختباااارات القبلٌاااة نفساااها بمسااااعدة فرٌاااق العمااال 

الباحاااث قاااام  ن ظاااروف االختباااارات القبلٌاااة نفساااها للوصاااول الاااى نتاااائج دقٌقاااة وبصاااورة علمٌاااة. المسااااعد والمقٌماااٌن ذاتهااام لتكاااو
 و الجمناسااااتك مجااااال فااااً االختصاااااص ذوي ماااان المحكمااااٌن ماااان اربعااااة حضااااورب وباختبار العٌنة التطبٌق باداء الثبلث مهارات 

   الحكام لجنة رئٌس بواسطة الحسابً متوسط اخذ و الدنٌا و العلٌا الدرجتٌن حذف تم
 -الوسا ل االحصا ٌة : 3-8

ومااان خبللهاااا تااام (   Excel( وبرناااامج )  SPSSتااام معالجاااة البٌاناااات التاااً تااام الحصاااول علٌهاااا باساااتعمال الحقٌباااة اإلحصاااائٌة ) 
 -الحصول على ما ٌأتً 7

 الوسط الحسابً.. 2
 االنحراف المعٌاري.. 0
 الوسٌط . . 0
 معامل االلتواء . .1
 البسٌط ) بٌرسون ( .معامل االرتباط . 2
 اختبار ) ت ( للعٌنات المستقلة . . 3
 . االهمٌة النسبٌة .4
 .    0كا .5
 . االرتباط القوٌم ) تحلٌل كانونً ( .6

 . معامل التمٌٌز . 22
 . . معامل االرتباط باي سٌرٌل22

 -:عرض النتا ج وتحلٌلها ومناقشتها   -4
ن االختبارات عٌتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث وتحلٌلها ومناقشتها ، بعد ان استكمل الباحث جمع البٌانات الناتجة 

تمكن من تحقٌق وألنها أداة توضٌحٌة مناسبة للبحث ؛ لما تمثله من سهولة فً استخبلص االدلة العلمٌة  ، جداولب توضعالتً المستخدمة 
 ضوء اإلجراءات المٌدانٌة التً قام بها الباحث . فرضٌات البحث وأهدافه فً

 علماً أن أن هذه النتائج للمتغٌرات المدروسة تؤخذ فً لحظة ضرب الكرة فً مهارة الضرب الساحق للكرة الطائرة من الجلوس.
 وتحلٌلها ومناقشتها :  المتوازي جهازلمهارة الوقوف على االكتاف فً بعض  عرض نتا ج-4-1
 وتحلٌلها ومناقشتها لمجموعة االتصال  المتوازي جهازلمهارة الوقوف على االكتاف فً  نتا جعرض -4-1-1

 (16الجدول)
 لمجموعة االتصال لمتوازيا جهازلمهارة الوقوف عمى االكتاف في يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية 

وحدة  المتغير ت
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 tقيمة  ع ف فَس 

 المحسوبة
مستوى 
 ع س ع س الداللة

1 
مهارة الوقوف 
على االكتاف 

  المتوازي جهاز
 درجة

05022 256.2 .5622 258.. -.5.22 25... 02560. 25222 

. 
 02.502المحسوبة ) قٌمهابلغت  ، إذوباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق مهارة الوقوف على االكتاف جهاز المتوازي  ان

كون  ولصالح االختبار البعدي  .لمجموعة االتصال بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي ، (  6درجة حرٌة ) على التوالً و (2.222( عند مستوى داللة )
ارة الوقوف على االكتاف فً جهاز االتصال  هو االساس فً عملٌة التدرٌب والتً ساعدت فً عملٌة التعلم الرتباط بالسلوك الحركً. وان مه

الذي ٌقود الى تكوٌن برنامج حركً  (705ص3)فً فهم مٌكانٌكٌة االداء الحركً او ذلك  ألهمٌته المتوازي  من المهارات التً تتطلب مهارة االتصال
 لوقوف على االكتاف على جهاز المتوازيمعزز كمٌة شد حركً للعضبلت العاملة  ٌكون خلطة من المتغٌرات التً ٌكون ناتج جمعها  إداء مهارة ا

 وتحلٌلها ومناقشتها لمجموعة حل المشكالت  المتوازي جهازلمهارة الوقوف على االكتاف فً بعض  عرض نتا ج-4-1-2

 لمجموعة حل المشكالت المتوازي جهازلمهارة الوقوف عمى االكتاف في يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية (17لجدول) ا



 المتغير ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع   س ع س الداللة

1 
مهارة الوقوف 

على االكتاف فً 
  المتوازي جهاز

 درجة
054.2 25064 65.22 25.2. -852.2 25.06 065066 25222 

-) فرق االوساطبلغت  ، إذجهاز المتوازي وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق مهارة الوقوف على االكتاف فً ان  
حل المشكبلت كان اكثر  و ٌعزوا الباحث ان مهارةولصالح االختبار البعدي لمجموعة حل المشكبلت بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي ، (  3.222
 مهارة حل المشكبلتحٌث ان  المهارى االداء تحسنعلى  و ان البرنامج التدرٌبً عمل  فً مهارة الوقوف على االكتاف على جهاز المتوازي  فاعلٌة

كبلت حل المشمهارة كما  واثبات الذات المسؤولٌةمما دفعهم للمشاركة االٌجابٌة وتحمل  االخطاء الشائعة المهارٌةفعالة فً ادراك  طرٌقهقد ساهم فً 
كحلول حركٌة  للطالب التً تقدمها  الحركٌةوذلك من خبلل اعطاء الفرصة للطبلب لممارسة خبرات حركٌة كثٌرة متعددة من خبلل االستجابات 

فً االداء الفنً للمهارة و ان مهارة الوقوف على االكتاف على جهاز المتوازي تتطلب توافق عضلً عصبً و قدرة  تواجهالتً للمشكلة 
 عالٌة على معرفة اخطاء المهارة و اٌضا التعرف على التسلسل الحركً للمهارة و االخطاء المهارٌة  التً ٌقع بها الطالب(714ص1)

 الكفاٌة الشخصٌة وتحلٌلها ومناقشتها لمجموعة  جهاز المتوازيلمهارة الوقوف على االكتاف فً  عرض نتا ج-4-1-2

 الكفاٌة الشخصٌةلمجموعة  جهاز المتوازيمهارة الوقوف على االكتاف فً ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة فً بعض  الجدول

 

 المتغٌر
وحدة 
 القٌاس

 االختبار البعدي االختبار القبلً
 ع ف َس ف

 tقٌمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س  الداللة

ان مهارة الوقوف  2
على االكتاف فً 
 جهاز المتوازي

 درجة
0.222 2.010 3.022 2.456 -1.222 2.603 20.501 2.222 

-) فرق االوساطبلغت  ، إذجهاز المتوازي وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق ان مهارة الوقوف على االكتاف فً 
 ولصالح االختبار البعدي  ة ٌشخصاللمجموعة كفاٌة بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي ، ( 1.222

على التمكن من السٌطرة الطبلب فً الدراسة الحالٌة كان إٌجابٌا، حٌث ساعدت  مهارة الكفاٌة الشخصٌة تضح من خبلل نتائج الدراسة أن استخدام ا
، ومراعاة الفروق الفردٌة وتقدٌر اآلخرٌن واحترام الرأي جهاز المتوازي مهارة الوقوف على االكتاف فً  (7202ص4)على األداء الفنً والمهاري

 والتخفٌف من الضغط النفسً عطاء  ٕاالداء مساحة واسعة من الثقة بالنفس أثناء تعلم أو تطبٌق المهارات، وبالتالً زٌادة الدافعٌة نحو عطاءاآلخر وا
 الطبلب القابلٌة على التعلم 

 -االستنتاجات والتوصٌات :   5
 -االستنتاجات :   5-1

 الجمناستك مهارات فً تعلم بعض  االٌجابً االثر له الباحث اعده الذي المعلومات تكنلوجٌا برمجٌات وفق التدرٌبً البرنامج إن -2
 .وملموسا واضحا تفوقا المعلومات تكنلوجٌا برمجٌات استخدمت والتً المجامٌع التجرٌبٌة الثبلث  اظهرت -0
 مهارات بعض وتعلم تطوٌر فً البالغ االثر له كان المعلومات تكنلوجٌا برمجٌات استخدمت الثبلث التً  التجرٌبٌة المجموعات ان -0

 . الجمناستك
 بالجمناستك هناك عوامل تفسر العبلقة االرتباطٌة المعنوٌة تفسر مهارات البحث العلمً و مهارات األساسٌة  -1

 -التوصٌات :  5-2
 .التأكٌد على استخدام البرنامج التدرٌبً المعد من قبل الباحث وفق برمجٌات تكنلوجٌا المعلومات وتعلم بعض المهارات بالجمناستك للطبلب -2
 .استكضرورة بناء وحدات تدرٌبٌة باالعتماد على برمجٌات تكنلوجٌا المعلومات لتعلم بعض المهارات االساسٌة بالجمن -0
 .إن مهارات البحث العلمً تعد من المهارات البلزمة التً ٌنبغً أن ٌتسلح بها الطبلب لمعالجة مشكبلت الدراسٌة -0

 ضرورة تطبٌق منهجٌة هذه الدراسة على متغٌرات أخرى من المواد الدراسٌة فً الكلٌة و ذلك بسبب الوضع الراهن و توجٌهات الوزارة بتطبٌق
 التعلٌم المدمج

 المصادر 
 . 2002، مكتبت شجرة الدر، جامعت المىصىرة ، كليت التربيت  الرياضيت،  االتجاهات الحديثة في طرق تدريس التربية الرياضيةأبى الىجا أحمد عس الديه :  .1

 .1111، دار الفكر العربي ،القاهرة ،1، ط  دليل البحث العلويخير الديه علي:  .2

 .2012،القاهرة ، 1،ط العلوي  هفهىهة و أدواته و أساليبهالبحث ذوقان عبيداث وآخرون:   .3

  .1111، جامعة بغداد، مطبعة التعميم العالي، الشخصية بين النظرية والتنظير والقياسقاسم حسين صالح؛    .4

 . 2000القاهرة ، ، دار التربيت الحديث، 1، ط  وسائل تكنلىجيا التعلين: محمد زياد حمدان  .5

 ( 2002،االهليت للىشر والتىزيع    ، 1،ط   هنهجية البحث في العلىم االنسانيةوبيل احمد عبد الهادي :  .6

 .2012، مكتبت المجتمع العربي، عمان،  1، ط الجوباز الفني هن االلف الى الياءسالم احمد بىي حمدان :    .7

 
 مبلحق

(1ملحال )  
 



         وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة القادسٌة           

البدنٌة و علوم الرٌاضة كلٌة التربٌة        
الدكتوراهالدراسات العلٌا /    

 م/ إستبٌان
.........................................المحترم استاذنا الفاضل  

 
تصمٌم برنامج تدرٌبً على وفال برمجٌات تكنلوجٌا المعلومات ألهم مهارات البحث )ٌروم الباحث أجراء بحثه الموسوم   

ونظراً لما  تتمتعون به من خبرة ودراٌة فً هذا المجال فإن الباحث ٌود االستنارة  ( العلمً و اثرها فً  بعض مهارات الجمناستك
و  طالب كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة المرحلة الثالثة مهارات البحث العلمً لبآرا كم السدٌدة فً مدى صالحٌة فقراته لقٌاس 

علما أن بدا ل اإلجابة خماسٌة .0وإضافة أي فقره ترونها مناسباً  كلٌةال البالتً ترونها مناسبة على فقراته ومدى مالمته لط  

   

 نادرا جدا  نادرا احٌانا غالبا دا ما

5 4 3 2 1 

 
 وتقبلوا فا ال شكري وتقدٌري

 إسم الخبٌر: 
 اللقب العلمً : 

 مكان العمل:
 التارٌخ:

 التوقٌع :                                       

 
 
 
 

مجال االتصال -اوال :  

 الممارسة الفقرة ت
 ال تصلح  تصلح 

المهارة التً ٌقوم بشرحها مدرس هل لدٌك القدرة على التركٌز على اجزاء  1
 المادة 

  

الطالب عند قٌامك بشرح المهارة بارتٌاح  لدٌك شعورهل  2    

الشرح المهارة من قبل المدرسإلى أي مدى تطرح تساإالت اثناء استماعك  3    

حول مهارة معٌنة هل تعمل على تلخٌص اهم ما جاء فٌها  عند انتهاء النقاش 4    

   عند قٌام المدرس بشرح المهارة هل تجٌد االستماع الٌة دون القٌام بالمقاطعة  5

عمل على وضع حدود فً التصرف بٌنك و بٌن مدرس المادة هل  6    

   هل تجد صعوبة فً التعبٌر عن شرح المهارة  من قبلك اثناء االداء  7

عند اكتشاف خطا ما اثناء  هل تواجه صعوبة فً التعبٌر عن رأٌك بصراحة 8
 اداء المهارة من قبل مدرس المادة

  

بشرح المهارة امام المدرس والطالب  هل تشعر بالتوتر عند القاءك      

و تراعً استخدام كلمات مفهومة الطالب  حول المهارة هل عند حدٌثك مع  10
 واضحة 

  

لدٌك القدرة على تخمٌن ما ٌدور فً ذهنه من هل  الزمٌل عند النظر إلى عٌن  11
 اس لة 

  

شرح المهارة من قبلك دالله على ثقة بالنفس هل تعتبر االسترخاء عند  12    

عند شرح المهارة هل تبدع فً ربط االفكار  13    

الطالب بر سة عند شرحك للمهارة انةٌوافقك االفكار هل تجد ان اٌماء  14    

اجزاء المهارة مع بعضها اثناء شرح هل تجٌد ربط  15    

 الباحث 

 حسنٌن علً كاظم شاكً



 
مجال حل المشكالت -:ثانٌا   

 الممارسة الفقرة ت
 ال تصلح  تصلح

اثناء شرح المهارة  عندما تواجهك مشكلة حلول هل تحاول اٌجاد  1    

فً االداء اثناء شرح المهارة  هل تواجه صعوبة تحدٌد المشكلة 2    

مجهول اثناء شرح اإلحباط  عند مواجهتك لموقف فً إلى أي مدى تشعر  3
 المهارة 

  

معٌنة اثناء شرح المهارة  هل تثال بقدراتك فً التعامل مع المشكلة 4    

المطروحة  من قبل الطالب  هل لدٌك سرعة بدٌهٌة فً اٌجاد حلول للمشكلة 5
 الزمالء اثناء شرح المهارة 

  

, هل تنظر لسلبٌاته قبل اٌجابٌاتهول للمشكلة عند اٌجاد الحل 6    

معالجتك للمشكلة إلى أي مدى لدٌك القدرة على توقع نتا ج  7    

ذهنك اثناء وجود المشكلة هل تعمل بالفكرة االولى التً تخطر على  8    

المشكلة  هل تشعر باستٌاء كبٌر عند الفشل فً تطبٌال الحل 9    

ول للمشاكل المطروحة فً المهارة بغض النظر عن الحلابسط هل تلجؤ إلى  10
 النتا ج 

  

باداء المهارة مستقبالهل تقلال من عدم النجاح اذا كانت المشكلة تتعلال  11    

اثناء االداء  هل تعتمد على الحدس  فً مواجهة مشكالتك 12    

طرح مشكلة ما خاصة فً  فًهل تفكر بعمال عندما تواجهك صعوبة فً  13
 المهارة 

  

   هل تعمل على تنظٌم الحلول الخاصة بالمشكالت اثناء شرح المهارة  14

   هل تلجؤ إلى تقوٌم الحل بعد تطبٌقه 15

 
 

الكفاٌة  الشخصٌة -:ثالثا   
 

 الممارسة الفقرة ت
 ال تصلح  تصلح 

 الذي ٌحصل اثناء شرح المهارة  هل تشعر ان انفعاالتك تجاه المواقف 1
 مسٌطر علٌها 

  

االلم الذي ٌنجم عن المواقف السٌ ة الشعور  هل تستطٌع ان تقلل حجم  2
اثناء شرح المهارة  بعبارات اٌجابٌة  

  

اثناء المواقف السلبٌة  إلى أي مدى تإثر فٌك االفكار السوداوٌة 3    

اثناء شرح  بطرٌقة حكٌمة ومتؤنٌةهل لدٌك القدرة على اتخاذ القرارات  4
 المهارة 

  

الطالب اثناء االداء الخاطئ للمهارة هل تجد صعوبة فً العفو عن  5    

اثناء اداء  هل لدٌك القدرة على تجنب االحباط من خالل توقع الفشل 6
 المهارة 

  

هل لدٌك القدرة على تجاوز مشكالتك من خالل تؤمل النجاح الذي حققه  7
عند مواجهتهم نفس المشكلة الطالب  

  

, هل لدٌك القدرة على تجاوز هذا الطالب  عند شعورك بالكراهٌة الحد 8
 اإلحساس؟

  

تتعرض الى موقف صعب اثناء إلى أي مدى تسٌطر على تفكٌرك عندما  
 شرح و اداء المهارة 

  

   عند تحدٌدك للهدف, هل تستلم لمعوقات تحقٌقه؟ 10

باالرباك عندما ٌطلب منك القٌام بؤكثر من مهمة فً ان واحدهل تشعر  11    



   إلى أي مدى لدٌك القدرة على اكتساب سلوكٌات جدٌدة 12

المهارة  باألداء هل تفضل المشورة  فً االمور الخاصة 13    

 
(2ملحال )  

 اسماء فرٌال العمل المساعد

 مكان العمل االسم  ت

الرٌاضة / جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم كلٌة التربٌة  تدرٌسً / ا.م.د  وسام فالح  1  

الرٌاضة / جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم كلٌة التربٌة  تدرٌسً / م.د اكرم عبد الحسٌن  2  

الرٌاضة / جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم كلٌة التربٌة  تدرٌسً / م.د محمد راضً  3  

الرٌاضة / جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم كلٌة التربٌة  تدرٌسً / م.د محمد فا ز صاحب 4  

الرٌاضة / جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم كلٌة التربٌة  تدرٌسٌة / م.م رشا عباس  6  

الرٌاضة /جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم / كلٌة التربٌة  دكتوراه طالب  عدي عبادي  7  

الرٌاضة /جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم / كلٌة التربٌة  دكتوراه طالب  م.م فراس محمد كرٌم   8  

الرٌاضة / جامعة القادسٌةالبدنٌة و علوم موظف / كلٌة التربٌة   حازم مهدي  قاسم 7  

الرٌاضة / جامعة القادسٌة البدنٌة و علوم موظف / كلٌة التربٌة   كامل  مهدي علً 8  

 


